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CORONA: VOORZICHTIG 
HEROPSTARTEN! 

  
 
Sinds 04 mei, is onze atletiekpiste – op afspraak! – weer beschikbaar voor onze grote en kleinere atleten. 
En recent, sinds 25 mei, ook voor de recreanten. Uiteraard gelden er zeer strikte regels qua afstand, 
gebruik materialen, duur en hygiëne.  
En natuurlijk: alles blijft steeds afhankelijk van de instructies van de Nationale Veiligheidsraad. 
Hou het veilig en gezond! 

In dit nummer: 

+ eerste ‘online’-
vergadering van onze 
Raad van Bestuur: een 
verslag 

+ maatregelen om de 
begroting van ACW te 
vrijwaren 

+ trainer Bart over de 
Coronacrisis en de 
gevolgen voor zijn 
atleten 

+ barbecue afgelast 

+ groot succes voor 
‘Coronatrainingen’ 
met dank aan Ingrid 
en de trainers 

+ Dit jaar geen 
Ballonloop 

+ voorlopig dus nog 
lege kalender… 
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Primeur: online Raad van Bestuur op 14 mei 

 
Voor de eerste maal in de geschiedenis van onze club, vond op maandag 14 mei een ‘online’-vergadering 
plaats van onze Raad van Bestuur. Met ‘dank’ aan Corona. Deze virtuele samenkomst was dringend, 
teneinde een aantal noodzakelijke afspraken te kunnen maken om de werking van onze club mogelijk te 
houden. Organisatorisch en ook financieel. Want een aantal urgente maatregelen en beslissingen drongen 
zich toch op! 
U vindt hierna het verslag van deze vergadering.
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Koninklijke atletiekclub AC WAASLAND VZW  

p/a Van Hoey Marc – Hoge Bokstraat 12 – B 9111 Belsele acw@val.be + 32 (0)3 777 62 76 www. acwaasland.be  
Verslag bestuursvergadering van donderdag 14 mei 2020 om 19.30 u 
Aanwezig: Rudy Verlaeckt (Voorzitter), Cedric Dieleman, Kurt Van Bastelaere, Urbain Van De Voorde, Roland Van Daele, Roland 
Vantieghem, Marc Van Hoey, Marc Van Hove, 
Verontschuldigd: Guido Kerkhofs, Michel De Grande, Jos Pauwels, Eddy Verdonck 

Deze vergadering vindt online plaats, via Google Meet 
 
De Voorzitter verwelkomt en geeft een overzicht van de wijze waarop de club, sinds 3 mei atleten, 200 al, 
conform alle regels, toegelaten heeft op het terrein. 
Merel en Cedric kregen training van Benny en Bart. Er is geregeld controle door politie 
Info over het systeem: zie de diverse ledenmails.  
De RVB bevestigt formeel dat Ingrid Vos aangesteld wordt als coördinator van de trainingen en als 
verantwoordelijke voor de nodige maatregelen ten gevolge van de Corona-crisis. 
 
Maandag 18 mei: nieuwe regels, het is zeker niet eenvoudig, onmogelijk zelfs om 20 atleten tegelijk te 
laten trainen met inachtname van de afstandsregels 
Toch gaan we trachten om maximaal de jeugd toe te laten. 
Organisatie is het probleem: de Jeugdcoördinator is onbeschikbaar. 
Trainers +65 zijn ook geen optie momenteel. 
Jeugdtrainingen herschikken, spreiding nodig: groepjes van 10 atleten 
Mail naar jeugdtrainers is verstuurd, opmerkingen en kandidaturen worden verwacht en dan vertrekt 
algemene info naar leden. 

  MA DI WO DO feestdag VR ZA ZO 

10:00       KAN   Hoog (Benny) KAN 

10:15       BEN    Pols (Andre)? BEN  

            Speer (Bart)?   

11:30       BEN      BEN  

11:45       KAN t/m PUP     KAN t/m PUP 

14:00     KAN PUP      PUP  

14:15     BEN  PUP      PUP  

15:30     BEN          

15:45     KAN t/m PUP         

17:00 MIN    PUP    PUP/MIN afstand     

17:15     PUP          

17:30 PUP/MIN afstand   Pols (Andre)?         

18:00 Hoog (Benny) Kogel (Joa) Hoog (Benny)   Discus (Joa)     

      MIN    MIN spurt     

      SPURT C   SPURT C     
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Vanaf cadet: huidige systeem qua reservatie wordt aangehouden 
Kampnummers: schema’s zijn vastgelegd 
Alle gebouwen blijven gesloten, Kiss and Ride, Ingrid ontsmet telkens  
KVB: jeugdatleetjes: wordt er voorrang verleend aan de atleten die wedstrijden  meedoen? 
>RV: probleem stelt zich momenteel niet. 
Miniemen: training op andere dagen, avond > zie schema 
Deze week evaluatie, er wordt aandacht aan besteed. 
UVDV: zijn er uitvallers bij wie traint? RV: neen 
Men (= de gebruikers van de piste) houdt zich stipt aan de richtlijnen 
Polsstoktrainingen is nog problematisch, UVD: zijn er VAL-richtlijnen? RV ja 
Elke trainer zal ontsmetten, nu doet Ingrid dit nog 
RVB is akkoord met de huidige en voorgestelde regeling 
 
Begroting en financiën: er zijn geen inkomsten, minder uitgaven, we kunnen nog overbruggen, stad gaf 
subsidie, we gebruiken momenteel reserve. Dakwerken worden uitgesteld naar volgend jaar. Na zes 
maanden zullen we een beter zicht hebben. Sportkampen alvast geannuleerd. Oppassen dus. De bonussen 
zijn uitbetaald. 
UVDV: minbegroting dit jaar? RV: zal zowat 10.000 euro bedragen. 
RV: nieuwe richtlijnen inzake subsidie recreatie en jeugd, zeker op te volgen. 
 
RVD: Recreanten: VAL biedt virtuele loop van 5 of 10km voor recreanten, 5 euro, waarvan 2 naar club kan 
of goed doel. Eventueel aanbieden? OK UVDV: kwestie dat we geen recreanten verliezen. RV: men zou 
zondags kunnen verzamelen en vertrekken met groepjes van 10. VAL raadt ook vermenging van leeftijden 
af. RVD afstand 2,5 m is moeilijk te verzekeren , RV denkt dat groepjes van 10 recreanten en met afstand 
enkel mogelijk is ’s zondags op de Ster. Voorstel RVT: op zondag van Ster naar bossen Haasdonk. RV 
probleem is ook samenscholingsverbod. Op de Ster moet steeds een begeleider zijn. RV: voorstel verder uit 
te werken 
 
CD meetings? RV als ze vanaf 1 augustus mogen doorgaan, VAL vraagt intenties van de clubs aangaande 
eventuele meetings vanaf augustus. VAL heeft voorstel ivm organisatie meetings. Volgende veiligheidsraad 
wellicht meer duidelijkheid. Wat gepland is blijft gepland, maar momenteel geen nieuws. 
CD zoeken we dan hazen? Of wachten we beter nog wat af? RV: als meetings mogen, dan is het wellicht 
geen probleem om atleten te vinden voor onze meeting van 8 augustus.  Beter afwachten wat mag en wat 
kan.  
UVDV: wie organiseert de jeugdtrainingen ? Gerben heeft al geantwoord op de mail. Ingrid volgt op, Els en 
Jan zijn alvast beschikbaar. Wissels en ontsmetting zijn steeds te voorzien. 
 
MVH: zijn er vragen van de leden ivm het lidgeld? RV: er is één vraag ivm gedeeltelijke teruggave lidgeld.  
Best dat we dat we dit niet toestaan, besluit de RVB. RV vanaf maandag kan men immers minstens éénmaal 
per week trainen.  
RV: de lidgelden voor 2021 zullen in september bepaald worden door het Dagelijks Bestuur.. 
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MVH BBQ 22.08? Melden in Olympus?  RVB geen BBQ, RV Familie5Kamp? Neen 
 
RV: MVH Olympus volgt communicatie verder op. 
 
RV volgende maal buiten vergaderen? OK van ieder 
 
Verslag Marc Van Hove, 14.05.2020, aanvulling op 15.05.2020 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ingrid Vos werd door de Raad van Bestuur aangesteld als coördinator van de trainingen en als 
verantwoordelijke voor de nodige maatregelen ten gevolge van het Corona-virus 
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METEEN LEVERBARE STOCKWAGENS!

DŽƟǀĞƌĞŶĚĞ�KǀĞƌŶĂŵĞƉƌĞŵŝĞƐ
,ŽŐĞ�^ƚŽĐŬͲŬŽƌƟŶŐĞŶ

/D���Z�^ŝŶƚͲEŝŬůĂĂƐ�sĂŶŚŽĞĐŬĞ�Ͳ�WƌŝŶƐ��ŽƵĚĞǁŝũŶůĂĂŶ�ϭϭϳ�Ͳ�ϵϭϬϬ�^ŝŶƚͲEŝŬůĂĂƐ
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Speciaal aanbod voor ACW-leden bij Runners’Lab! 
Leden van AC Waasland genieten nog steeds van een exclusief aanbod bij onze hoofdsponsor Runners’Lab!  
Wie eventjes ‘surft’ naar shop.runnerslab.be en daar ‘acw’ ingeeft in het vakje ‘zoeken naar’, ontdekt een 
hele gamma aan t-shirts, jackets, broeken, hoodies, shorts, handschoenen, een paraplu en een handige 
rugzak, alles in de ACW-kleuren voor de kids, vrouwen en mannen en aan exclusieve voordeelprijzen! 
 
Enkele voorbeelden: 

      
PRORUN ACW Backpack                     CRAFT ACW Isolate Jacket W                    CRAFT ACW Essential Tights 
           €20 ipv €31,44                               €70 ipv €104,95                                         €42,50 ipv €66,95 
 
Er zijn niet minder dan 37 producten beschikbaar van de topmerken Craft, Erima en Prorun, méér dan de 
moeite waard om eens te bekijken! 
 
OPGELET! Deze kledij en toebehoren kan je enkel bestellen via de webshop of bij RunnersLab ter plaatse 
(Westpoort 68, 2070 Zwijndrecht). De gekochte artikelen worden in de winkel afgehaald (NIET in de club!) 
of kan je naar jou thuis laten versturen  (gratis vanaf €50).  
 

Dank u wel, sponsor! 
 

FIT BLIJVEN? 
Op de Facebookpagina van AC Waasland staan tips en filmpjes om tijdens deze 
‘lockout-periode’ in vorm te blijven. 
 

En uiteraard een groot  en dank-u-wel voor alle hulp- en 
dienstverleners! 
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 Blijven gaan, meisjes! 
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TRAINERS TIJDENS DEZE CORONATIJDEN 
Atletiekleven sprak met Bart Pauwels 
 

BART PAUWELS:  

MET EEN DUBBEL GEVOEL  

“Ondanks de moeilijke omstandigheden waarin we moesten werken, heb ik mijn atleten niet in de steek gelaten 
tijdens deze Coronapandemie,” zegt de 42-jarige Bart Pauwels/ACW. “Omdat we van de Stad Sint-Niklaas en 
schepen Peter Buysrogge de toestemming hadden om de piste te blijven gebruiken, kon ik Cedric Sorgeloos 
persoonlijk blijven trainen. AC Waasland heeft ons daarbij geholpen want voorzitter Rudy Verlaeckt en Ingrid 
Vos hebben heel wat stappen ondernomen bij de Schepen om deze toestemming te krijgen. Wat de anderen 
betreft, meestal jeugd, was het natuurlijk moeilijker. Zij werden weliswaar nog altijd op afstand begeleid, maar 
dat is niet eenvoudig. Zij moesten dan ook zelf materiaal aankopen, iets dat veel van mijn atleten gedaan 
hebben, en een voldoende ruime en veilige plek zoeken om de speer te werpen. Voor hen was dat wel minder 
moeilijk dan voor Cedric want zijn speer plant zich veel verder in de grond. Maar gelukkig werd dit dus opgelost 
door de Stad.”  

 

Foto: Luc Dequick 

“Trouwens, ik kan niet zeggen dat we er slechter zijn uitgekomen want voor de coronacrisis trainde ik wekelijks vier 
keer samen met Cedric, maar omdat het nu geen school was, konden we onze trainingsfrequentie opdrijven tot tien 
keer. Opgelet: geen tien keer naar de piste want ook thuis werd er nog flink getraind. Nadeel was dan weer dat de 
stages in het water vielen maar toch hebben we ons schema kunnen afwerken. Ook het contact met Timothy Herman 
en zijn trainer Luc Van Maldegem hebben we kunnen onderhouden. Akkoord, niet rechtstreeks zoals we jaar in jaar uit 
doen, maar wel via heel wat filmpjes die we elkaar doorstuurden. We geven elkaar heel wat feedback en dat is niet 
veranderd. We werken al lang close samen en dat hebben we gedaan op een deze keer iets inventievere manier. Het 
was eens iets anders, maar we bleven elkaar steunen.”  

“Natuurlijk is het jammer dat we momenteel geen wedstrijden kunnen betwisten. Zelfs niet virtueel, iets dat 
afstandslopers dan weer wel doen. In het speerwerpen gaat dat niet. Bovendien is Cedric Sorgeloos iemand die op 
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training nooit zo ver gooit dan in wedstrijd. Hij heeft wat adrenaline nodig. Of het uitstellen van de Olympische 
Spelen mogelijkheden biedt voor Cedric? De kansen op een selectie zijn groter maar 84,5 meter is toch nog enorm ver. 
Dat is wereldtop he... Of hij moet punten behalen in vijf internationale wedstrijden, maar omdat al die wedstrijden 
afgelast zijn, is ook dat moeilijk. Neen, laten we rustig blijven en verder werken zoals we bezig zijn. Cedric is amper 
twintig jaar en stond twee jaar geleden nog nergens.  

Hij zette echter heel wat stappen vooruit zodat er al eens mag gedroomd worden maar we moeten onze doelen niet 
gaan verleggen. Het EK is een realistischer doel en daar streven we naar. Hij moet tijd krijgen om te groeien en die 
tijd geven we hem.” “Nu de maatregelen versoepeld zijn, kan ik eindelijk ook mijn andere atleten opnieuw zien. Zij 
hebben wat dat betreft een moeilijkere periode achter de rug. Om speer te kunnen trainen, heb je ruimte nodig en 
niet iedereen heeft die ter beschikking. Sommigen gingen al eens naar een voetbalveld of naar een wei en iemand 
anders ging dan weer naar een park in Berchem, maar simpel is dat niet. Een speer is nog altijd een gevaarlijk iets 
hé.” “Persoonlijk hou ik trouwens een dubbel gevoel over aan deze coronatijden. Op de club kon en mocht ik zoveel 
weken niemand zien en ook nu nog zijn er heel wat beperkingen. Beroepshalve sta ik echter in het onderwijs. De 
voorbije maanden deed ik de opvang van de kinderen in het lager onderwijs in de Berkenboom-school in Sint-Niklaas. 
Daar kwam ik dan dagelijks in contact met ruim vijftig leerlingen. Dat was dan weer wel toegelaten...”  

Tekst: Dirk VAN BRUYSEL  

Bron: Atletiekleven nr 26, mei 2020 

 
Cedric Sorgeloos 
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Recreatiedomein de Ster  

 
 
 

 
Volgend jaar feesten we weer! Afspraak in augustus 2021 voor de Barbecue! 
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 Bedankt Patrick! 
 
 
 
In de schijnwerper deze maand bij ‘onze’ Jacques: 

 

 
 
 

  OP HET HELE FIAT GAMMA

ONDER VO OR W A A RD EN (1)

10   JAAR
GARANTIE

fiat.be4,5 - 7,2 L /100 KM  •  117 - 168 G / KM CO2 (WLTP)

FIAT TIPO MET PACK MORE. 
VOOR WIE MEER WIL: MEER TECHNOLOGIE,  
meer sportiviteit, meer stijl.

4,5 - 7,2 L /100 KM  •  117 - 168 G / KM CO2 (WLTP)

Ontdek het nieuwe Tipo gamma en GENIET nu tot 50% voordeel op de PACKS MORE.

De Tipo’s UITGERUST MET HET Pack More zijn gemaakt voor wie niets wil opofferen. Maak uw Tipo Mirror nog meer high tech, uw Tipo Sport nog 
sportiever en uw Tipo Street nog stijlvoller met DE packs more en al hun extra uitrusting.

Er is al een Fiat Tipo vanaf ¢ 10.990 (2) 
(1)Garantieverlenging tot 10 jaar of maximale kilometerstand van 100.000 km. (2 jaar contractuele garantie + 8 jaar aangeboden) + 2 jaar gratis pechbijstand inbegrepen. Aanbod geldig bij aankoop van een Fiat 500, 500X, 500L of Tipo ingeschreven voor 31 maart 
2020 op een gelimiteerde stocklijst van geïdentificeerde wagens beschikbaar gedurende deze periode. (2)Aanbieding BTWI geldig bij aankoop van een Fiat TIPO Berline Pop 1.4 95pk. Aanbevolen catalogusprijs: ! 15.290 BTWI min de basiskorting: ! 1.600 BTWI 
min de ECOpremie: 2.200 ! (3) min de stockpremie : 500 ! (4). (3) De ECOpremie is geldig bij aankoop van Fiat Tipo bij overname van uw voertuig. Deze premie wordt afgetrokken van de aankoopprijs van uw nieuwe wagen maar kan niet in geld betaald worden. De 
naam van de koper van het nieuwe voertuig moet overeenstemmen met de laatste eigenaar van de oude wagen (naam staat op het inschrijvingsbewijs). Het voertuig dat wordt ingeleverd moet minstens 6 maanden op naam van de koper ingeschreven zijn op het 
moment van ondertekenen van het aankoopcontract en moet minimum 7 jaar oud zijn. (4) De stockpremie is variabel in functie van de modellen en geldig op een gelimiteerde stocklijst van geïdentificeerde wagens en met levering t.e.m. 31/03/2020. Aanbiedingen 
BTWi voorbehouden voor particulieren. Aanbod geldig in het deelnemende netwerk vanaf 01/03/2020 t.e.m. 31/03/2020. Foto’s ter illustratie en niet contractueel. Meer info op www. fiat.be. V.U. Yann Chabert. Adverteerder FCA Belgium n.v., Da Vincilaan 3-7 - 1930 
Zaventem. RPR: Brussel. KBO 0400.354.731. IBAN FCAB: BE 86 4829 0250 6150. Milieuinformatie [K.B. 19.03.04]: www.fiat.be. Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig.
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Creatief met het masker: 

 
 
Tenslotte nogmaals de praktische afspraken voor het gebruik van onze piste: 
LEES HIERVOOR ELKE DAG DE BERICHTEN OP DE FACEBOOKPAGINA VAN AC WAASLAND! 

De situatie wijzigt immers continu met nieuwe uitbreidingen en versoepelingen. 
***U P D A T E***A F S T A N D*** 
Vanaf maandag 8 juni a.s. hervat trainer Boudewijn de groepstrainingen van de afstand ! Voorlopig 
staan deze trainingen gepland op maandag en vrijdag van 18u-19u30! LET OP de basisregels zijn nog 
steeds van toepassing voor atleten van 12+, hou dus ten allen tijde voldoende afstand onderling en met 
de trainer zijnde 1,5m ( 1 baan zijwaarts tussen laten), lopen jullie achter elkaar in dezelfde baan dan 
blijven jullie op 5m afstand! Reserveren is niet nodig. Jullie ontvangen ook nog individueel een email 
van de trainer!  
 
***U P D A T E***J E U G D*** 

 >>>>>>>> 



 

 14 

JEUGDTRAININGEN: 
* MAANDAG AFSTAND PUP/MIN 17u00 ipv 17u30 
* WOENSDAG PUP allemaal 17u en geen 17u15 meer 
* ZONDAG PUP allemaal 13u ipv 14u/14u15 (let op dus een uur vroeger!) 
* MAANDAG, WOENSDAG, VRIJDAG 18u30 ipv 18u00 voor alle miniemen (ma, wo en vr) en spurt C 
(wo en vr) 
Elke training duurt een uur, hou er rekening mee dat we allemaal individueel handen wassen na afloop. 
 
KALENDER: 

•  
 

• Voorlopig geen activiteiten: we verwitttigen u tijdig via FB en mail 
 
alle nieuws, uitslagen, kampioenschappen en clubinfo kan u vinden op onze website 
www.acwaasland.be  
en u beleeft de club ‘live’ op de club-Facebook ‘AC Waasland vzw’ (886 volgers) 
Uw bericht in een volgende Nieuwsbrief? Mail naar marcvhove@gmail.com   
 
WE DANKEN OOK NOG VOLGENDE FIJNE SPONSORS: 

 
 
 

 
VOLGENDE UITGAVE: 04 juli 2020 
OLYMPUS, een uitgave door de communicatiecel van AC Waasland:  
Marc Van Hove (samenstelling en eindredactie), Jos Pauwels, Ingrid Vos, Michel De Grande, Kurt Van 
Bastelaere, Els Van Lysebetten, HDS.  Publicatiedatum 04 juni 2020  
Verantwoordelijke uitgever: AC Waasland vzw, p.a. Marc Van Hoey, Hoge Bokstraat 12, 9111 Belsele 


