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MOEILIJKE CORONATIJDEN:
DIKKE MERCI hé, Ingrid!
En dat verdiende toch zeker
een bloemetje

In dit nummer:
+ eindelijk: weer
wedstrijden mogelijk!
+ geslaagde
sportkampen deze
zomer
+ Belgisch
kampioenschap
+ Oost-Vlaams
criterium
+ Merel: hoger en
hoger! En Belgisch
kampioen!
+ Cedric in Offenburg
+ onze atleten
presteren sterk…
+ dank aan de trouwe
sponsors!

De voorbije maanden waren niet makkelijk voor onze club!
Corona zorgde voor een resem beperkingen en maatregelen, die een normaal functioneren van onze
sportclub moeilijk, zoniet onmogelijk maakten. Toch is er heel hard gewerkt om – binnen de vele regels –
atletiekbeoefening toe te laten. De Raad van Bestuur stelde Ingrid Vos aan als coördinator van de
trainingen en verantwoordelijke voor de toepassing van de coronamaatregelen.
Sinds 04 mei, is onze atletiekpiste – op afspraak! – weer beschikbaar voor onze grote en kleinere atleten.
En sinds 25 mei, ook voor de recreanten.
In juli/augustus zagen we dan de kans om weer enkele wedstrijden te organiseren. Binnen het toegelaten
kader en met strikte regels qua aantal deelnemers en toeschouwers..
Tijdens de meeting van 8 augustus heeft het bestuur dan ook, zeer terecht, Ingrid in de bloemetjes gezet
om haar te danken voor haar vele inspanningen tijdens deze moeilijke maanden voor onze club.
Bedankt Ingrid!
mvh
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Geslaagde sportkampen begin juli en eind augustus
Het vergde heel wat organisatie, maar ACW slaagde er toch in om twee ‘corona-proof’ sportkampen te
organiseren deze zomer. Veel sport/spel-atletiekplezier voor telkens een 120-tal kinderen, die begeleid
werden door verschillende van onze jeugdatleten. De kampen werden telkens afgesloten met een stevige
“Haka”, waarna een ‘echte’ jury de winnaar aanduidde. Maar iedereen was héél tevreden!
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Athletics Classic meeting op 8 augustus
In juli had onze club reeds een paar testwedstrijden georganiseerd, wedstrijden volgens de strikte regels
qua hygiëne, aantal deelnemers en aantal toeschouwers, conform de coronamaatregelen. Voldoende
geslaagd om de toestemming van de stad te krijgen voor de organisatie van onze ‘grote’ meeting.
De omstandigheden waren uitdagend: een tropische warmte, atleten uit alle windstreken (ook uit het
buitenland) die snakten naar – eindelijk! – weer competitie en een superteam van vrijwilligers en juryleden
die een superlange wedstrijddag in goede banen leidden.
Topdag voor onze club en ook enkele nieuwe Belgische records (ook ‘onze’ Merel)! Maar nogmaals: heel
veel héél blije atleten! We ontvingen trouwens verrassend veel dankmails en felicitaties.

Uitslagen en het foto-album zijn te vinden op onze website www.acwaasland.be
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ACW-speerwerper Cedric Sorgeloos in de pers
De Vlaamse Atletiekliga (VAL) kiest in haar nieuwe beleidsplan voor een andere aanpak. Zo wordt
speerwerpen 1 van de 5
disciplines waarop gefocust
wordt, onder meer op basis
van het aanwezige talent.
Cedric Sorgeloos, 20 jaar, is
zo'n talent. "Deze zomer wil
ik de grens van 80 meter
breken."
Die zomer is natuurlijk al
stevig onthoofd door de
coronacrisis. Afgelopen
weekend nam Sorgeloos
weer deel aan een wedstrijd,
al bleef hij met een beste
worp van 74,86m wat onder
de verwachtingen. Logisch,
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want het was zijn eerste competitie sinds lang.
"Speerwerpen heeft geen winterseizoen. Normaal gezien had ik een eerste wedstrijd in maart, maar dan
kwam corona. En zo zat ik bijna een jaar zonder competitie."
"Na een zoveelste afgelasting vroeg ik me soms wel af: waarom doe ik het nog? Maar al bij al kon ik er goed
mee omgaan. Ik ben ook nog jong, en kon de tijd goed gebruiken om extra te werken aan kracht en
snelheid."
Ook snelheid dus, want speerwerpen is meer dan een sterke arm zegt Sorgeloos. "Die arm is misschien
maar 20 procent. Het is echt een combinatie van techniek, kracht en snelheid; een complete sport dus.
Vorige zomer verbeterde de Waaslander zijn PR (en BR bij de junioren) naar 79 meter 82. De grens van 80
meter breken blijft zijn doel deze zomer, ook al is die zomer al flink ingekort. "Op training hebben we soms
m'n worpen gemeten, dat hielp ook mentaal. En het was altijd wel in de buurt van 80 meter. Dat is
natuurlijk "maar" training, maar het was in elk geval veel beter dan op training vorig jaar."
Parijs en LA
Als hij die kaap van 80 meter rondt en kan blijven bevestigen, komt ook deelname aan de Spelen van Tokio
in zicht. "Maar gezien mijn leeftijd blijven Parijs '24 en Los Angeles '28 het grote doel."
Dat "zijn" discipline nu 1 van de 5 zogenaamde focussporten van de VAL is, kan daarbij helpen. "Je hoort
me niet klagen", lacht Sorgeloos, "en hopelijk komen hier meer talenten uit."
"Voor mezelf wordt het belangrijkste dat hierdoor de communicatie tussen trainers zal verbeteren. Dat
ontbrak nu, in bijna elke discipline. Maar leren uit ervaringen van anderen kan alleen maar positief zijn."
Bron: Sporza, 10.08.2020

BK AC Brussel op 15 en 16 augustus
BK AC BRUSSEL DAG 1 EINDIGT VOORTIJDIG
Slechts twee ACW'ers kwamen vandaag in actie op de Heizel: Nanouk finisht haar 800m-reeks in 2.16.78 en
Michael rondt de baanronde in 48.53. Daarmee kwalificeert hij zich voor de finale van morgen. Onze
spurters komen noodgedwongen morgen pas aan de bak op 100m én 200m want onweer en wateroverlast
zet rond 17u de piste blank
BK AC BRUSSEL - HEIZEL DAG 2
Onze speerwerpers halen ei zo na zilver én brons op dit BK! Cedric wordt tweede met 73m41, en Bram
wordt in de laatste poging nog net van het podium geworpen. Met
59m75 wordt hij knap vierde!
Merel Maes pakte, als cadet, GOUD in hoogspringen met alweer
een nieuw Belgisch record: 1m84!
Op de Facebook van ACWaasland staan ook nog filmpjes van de
reeksen 100m dames en heren met onze jonge atleten!

BK Masters hamer-gewicht: tweemaal goud voor
ACW
Onze corona coördinator Ingrid/W50 kon zich na enkele drukke
maanden helemaal afreageren op dit BK. Het resulteerde in 2
nationale titels met 38m18 hamer en 12m68 met gewicht (7kg).
Trainingsmaatje Regina/W55 deed het haar na met 31m65 en
10m36. Bij de mannen hielden Dirk/M65 (28.92 - 10.76) en
Theo/M70 (23.42 - 9.74) de ACW-eer hoog. Ze claimden elk
tweemaal zilver. Proficiat!
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In de schijnwerper deze maand bij ‘onze’ Jacques:

NIEUWE 500 & PANDA
HYBRIDE ZIEL, UNIEKE STIJL.

VANAF € 169 / MAAND
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Meer plezier dankzij de
E-Assist-functie.
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uit gerecycleerd plastic
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Eenvoudig in gebruik; de batterij
laadt zichzelf op tijdens het remmen
en niet-acceleratie fases.
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GARANTIE

5,3 - 6,4 L /100 KM
(1)

•

119 - 141 G / KM CO2 ( WLTP)

fiat.be

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 op een gelimiteerde stocklijst van geïdentificeerde wagens.

(2)

Illustratief voorbeeld voor Panda Hybrid: Lening op afbetaling met laatste verhoogde maandelijkse aflossing. Contante prijs: € 13.390. Voorschot: € 2.374,88. Kredietbedrag: € 11.015,12. JKP (Jaarlijks Kostenpercentage): 3,69%.
Vaste jaarlijkse debetrentevoet: 3,63%. Duur: 48 maanden. 47 maandelijkse aflossingen van € 169. Laatste verhoogde maandelijkse aflossing: € 4.186. Totaal te betalen bedrag op afbetaling: € 12.129. Aanbieding geldig van
01/09/2020 t.e.m. 30/09/2020.
Illustratief voorbeeld voor 500 Hybrid: Lening op afbetaling met laatste verhoogde maandelijkse aflossing. Contante prijs: € 16.590. Niet verplicht voorschot: € 3.747,84. Kredietbedrag: € 12.842,16. JKP (Jaarlijks Kostenpercentage):
0,99%. Vaste jaarlijkse debetrentevoet: 0,97%. Duur: 36 maanden. 35 maandelijkse aflossingen van € 169. Laatste verhoogde maandelijkse aflossing: € 7.224,10. Totaal te betalen bedrag op afbetaling: € 13.139,10. Aanbieding geldig
van 01/09/2020 t.e.m. 30/09/2020.

(*) Representatief voorbeeld: Lening op afbetaling met laatste verhoogde maandelijkse aflossing. Contante prijs: €17.150. Voorschot: €4.209,07.
Kredietbedrag: €12.975. JKP (Jaarlijks Kostenpercentage): 0,99%. Vaste (Jaarlijks Kostenpercentage): 0,99%. Duur: 36 maanden. 35 maandelijkse
aflossingen van €258,91. Laatste verhoogde maandelijkse aflossing: €4.151,42. Totaal te betalen bedrag op afbetaling (zonder voorschot):
€13.213,28. Aanbieding geldig van 01/09/2020 t.e.m. 30/09/2020.
** Lening op afbetaling met laatste verhoogde maandelijkse afbetaling. Als u het wenst, neemt FCA Bank aan het einde van het contract uw voertuig over voor de prijs, gedefinieerd in de
overname-overeenkomst bij uw contract (in dit voorbeeld op basis van 10.000 km/jaar), minus eventuele extra kilometers en/of boete voor schade en/of niet-uitvoering van de onderhouden en/of
afwezigheid van de voertuigdocumenten. Onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier door FCA Bank, Belgisch filiaal van FCA Bank S.p.A., kredietgever, Jules Cockxstraat 8-10 te Oudergem met
als maatschapelijke zetel Corso Agnelli 200, 10135 Torino - Italïe. RPR: Brussel. KBO: 0699.630.712. Uw Fiat verdeler treedt op als agent in nevenfunctie.
Aanbod geldig in het deelnemende netwerk vanaf 01/09/2020 t.e.m. 30/09/2020. Foto’s ter illustratie en niet contractueel. V.U. Yann Chabert. Adverteerder FCA
Belgium n.v., Da Vincilaan 3 - 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 meer info in verband met de fiscaliteit van uw voertuig.

LET OP, GELD LENEN KOST OOK GELD.
^

Dit najaar trekken we naar een nieuwe locatie, meer nieuws volgt!
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WDK meeting op 18 augustus

Het enthousiasme spatte ervan af bij de atleten die deelnamen aan de meeting!
Uitslagen en het foto-album zijn te vinden op onze website www.acwaasland.be
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Oost-Vlaams Criterium op 25 augustus
Ondanks de dreigende wolken en de stevige tegenwind waren de meningen en prestaties
erg verdeeld. We sprokkelden enkele reacties en laten onze sprinters zelf aan het woord.
Niels:
Vorige week dinsdag was mijn
2e wedstrijd, de eerste in mijn
eigen leeftijdscategorie i.p.v. in AC.
Eerst was er de 100m sprint. Ik liep
een goeie wedstrijd, maar aan mijn
start is nog wel wat werk. Daarna
stond de 300m op het programma.
Ik verbaasde mezelf door onder de
40 sec te duiken. Hopelijk kan ik dit
snel nog eens overdoen!
Veerle:
Ik heb niet de tijd gelopen waar ik op
gehoopt had maar wel degene die ik
verwacht had. Ik merk dat ik wedstrijdritme mis maar ben wel blij dat we nog
eens de kans kregen om te lopen. Ik
kijk vooral uit naar volgend seizoen
en hoop er dan weer volledig terug te
staan
Saskia:
Als 46- jarige liep ik vandaag mijn
persoonlijk record. Ik merkte dat ik
de laatste weken goed in vorm zat.
Stijn:
Ondanks de felle tegenwind en de
vermoeide benen door een hele
dag sportkamp te geven viel mijn
tijd nog best mee. De 300m was er
letterlijk te veel aan, op 100m
van de aankomst ging het licht
helemaal uit, dus geen tijd om
over naar huis te schrijven. Uitkijken wat het Vlaams binnen
enkel weken zal geven.
Cédric:
De wind was zeer hard aanwezig
dinsdag op de wedstrijd, waardoor

Steffi:
Ondanks de tegenwind waren
mijn tijden wel oké. In betere weersomstandigheden zit een persoonlijk
record er zeker nog in.
Caitlin:
Op dit moment kom ik nog wat
wedstrijdritme te kort door lang
gesukkeld te hebben met verschillende blessures. Ik was wel
tevreden over mijn 300.

Storm:
Het was mijn eerste wedstrijd
in één jaar. Ik mis natuurlijk het
wedstrijdritme nog. Maar ik werk
eraan om er zo vlug mogelijk
weer terug te staan.
Lotte DF:
Als sprinter staat er één keer per
jaar een 300m op het programma,
niet ons meest favoriete onderdeel.
Ondanks dat, had ik er wel
goesting in. De trainingen gaan
de laatste weken goed, dus dan
ben je benieuwd wat dat geeft
op wedstrijd. De goesting en
de form leidden tot een recordje.
Anouchka:
Ik was niet zo tevreden over
mijn tijd op de 100m. Dit kwam
grotendeels door de felle tegenwind die we hadden. De 300m
verliep beter dan ik had verwacht,
aangezien mijn benen zwaar
aanvoelden.
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goeie tijden lopen moeilijk was.
Christine:
Desondanks ben ik zeker tevreden
Ik was nog vrij tevreden over mijn
over het resultaat, een seizoenswedstrijd Ondanks de hevige wind
beste op de 100. Het voelt goed
heb ik er toch niet veel last van gehad.
om toch nog te kunnen lopen in
Op naar de volgende wedstrijd en zien
deze tijden !
of het nog sneller kan.
Ole:
Enkele supporters langs de zijlijn:
Ik heb op de wedstrijd van dinsdag
Ik ben zeer blij dat deze wedstrijd
verspringen en 100 meter sprint
is kunnen doorgaan. Iedereen
gedaan. Bij het verspringen was
hield zich goed aan de richtlijnen
het moeilijk om goed uit te komen
en droeg een mondmasker waar
op de balk omdat er zeer veel wind
nodig. Ik ben vooral blij dat we
stond, toch had ik een goed resultaat.
op eigen terrein toch nog enkele
Bij de 100 meter sprint was ik niet
wedstrijden kunnen lopen.
zo goed uit de startblokken maar
Hopelijk kunnen we binnenkort
uiteindelijk heb ik wel een record
aan een normaal winterseizoen
gelopen.
beginnen.
HDS
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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
€20 ipv €31,44

CRAFT ACW Isolate Jacket W
€70 ipv €104,95

CRAFT ACW Essential Tights
€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).

Bedankt Patrick!
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Cedric in Offenburg (30 augustus)

KALENDER:

•
•

5 september: Werpersmeeting

•

6 september: Belsimeeting

•

12 september: Micromeeting

•

19 september: WDK-meeting in Bornem

•

27 september: BK Werpvijfkamp Masters

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 oktober 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 september 2020
Verantwoordelijke uitgever: AC Waasland vzw, p.a. Marc Van Hoey, Hoge Bokstraat 12, 9111 Belsele
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