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TOCH EEN DRUKKE ZOMER:
Heel wat wedstrijden
op onze club en da’s fijn!

In dit nummer:
+ jawel: een
wedstrijdkalender!
+ medewerkers
gevraagd
+ onze Raad van
Bestuur vergaderde
en besliste…
+ ACW’ers naar het EK
in Talinn!
+ sporters en Corona:
opletten, want soms
zijn er langdurige
gevolgen! Een VRTreportage met ‘onze’
Nanouk.
+ nieuwe clubrecords
+ recreanten-nieuws
+ grote werken in het
verschiet

Voor wie het zich nog zou afvragen: onze club heeft de voorbije maanden wel degelijk alle zeilen bijgezet
om – ondanks alle Corona-beperkingen en -regeltjes – zo optimaal mogelijk te blijven functioneren. Dankzij
de inzet van heel wat vrijwilligers konden trainingen blijven veilig doorgaan en werd de kantine stilaan
heropend, te beginnen met het terras. Deze zomer zijn er ook heel wat wedstrijden.
De werking van AC Waasland is erg belangrijk, want we bieden gezond sportplezier aan jong en oud en dat
aan een zeer democratische prijs.
Onze club rekent, zoals alle amateurclubs, op de medewerking van vele vrijwillligers voor de trainingen en
wedstrijden, maar ook voor andere taken zoals de uitbating van de kantine, het onderhoud en ook het
bestuur.
Wie daarin zijn of haar steentje wil bijdragen mag steeds contact nemen met de voorzitter of de secretaris.
Een warme oproep! Uw medewerking wordt heel erg gewaardeerd.
mvh
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WEDSTRIJDKALENDER
Zaterdag 24 juli: WDK-meeting voor kangoeroes en benjamins, pupillen en miniemen

UURROOSTER 24 JULI 2021
WDK MEERKAMP
https://www.atletiek.nu/wedstrijd/main/34751/

Het is de eerste maal dat we ook voor de jongste categoriën een ‘echte’ meeting organiseren! Het betreft
speciale meerkampen in samenwerking met ‘Kids & Co’. Niet te missen! Start om 10u!
We hebben hiervoor die dag nog een tiental ouders nodig, die helpen bij de wedstrijden.
Uurschema voor de miniemen en pupillen:
Starttijd
Discipline

Categorie

13:30

hoogspringen

Miniemen Jongens

13:30

verspringen

Miniemen Meisjes

13:30

kogelstoten 2,000kg

Pupillen Jongens

13:30

60 meter

Pupillen Meisjes

14:15

80 meter

Miniemen Meisjes

14:30

verspringen

Pupillen Meisjes

14:45

hoogspringen

Miniemen Meisjes

14:45

60 meter

Pupillen Jongens

15:00

80 meter

Miniemen Jongens

15:15

kogelstoten 2,000kg

Pupillen Meisjes

15:30

verspringen

Pupillen Jongens

15:45

kogelstoten 3,000kg

Miniemen Jongens

16:00

kogelstoten 2,000kg

Miniemen Meisjes

16:30

verspringen

Miniemen Jongens

16:30

1000 meter

Pupillen Meisjes

16:40

1000 meter

Pupillen Jongens

16:45

1000 meter

Miniemen Meisjes

17:00

1000 meter

Miniemen Jongens

17:15

4 x 60 meter

Pupillen Jongens

17:15

4 x 60 meter

Pupillen Meisjes

17:30

4 x 80 meter

Miniemen Jongens

17:30

4 x 80 meter

Miniemen Meisjes

2

Prins Boudewijnlaan 117

SINT-NIKLAAS
www.imacar.be
sint-niklaas@imacar.be
03 778 03 03

JULI
2021

OLYMPUS nr 25 –Nieuwsbrief van AC Waasland vzw – www.acwaasland.be - ac.waasland@telenet.be

Zaterdag 31 juli: Athletics Classic Meeting – Internationale Peugeotmeeting – Sint Nicolaascup

Dit is wellicht onze belangrijkste meeting van het jaar, met zoals steeds de deelname van heel wat toppers.
We zoeken nog enkele ervaren hazen voor 800m en voor 3000m, zowel voor dames als voor heren.
Interesse? Contacteer dan onze voorzitter, Rudy Verlaeckt, op 0495 27 28 61. Zie volgende pagina

Inschrijven en uurschema via atletiek.nu
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Zaterdag 31 juli: Athletics Classic Meeting: extra info op datum van 12 juli

HAZEN
De lijst van de 'hazen' zal kwalitatief worden bijgewerkt
naar de behoeften van de geregistreerde deelnemers.
Kandidaat hazen kunnen zich steeds wenden tot
ac.waasland@telenet.be
Indien er meerdere reeksen op 800, 3000 nodig zijn zullen ook voor deze reeksen hazen
ingezet worden.

Reeks

Tijd

Haas 500

800m dames A

2:12.00

1:20

800m dames B

2:24.00

1:28

800m heren A

1:52.00

1:09

800m heren B

1:58.00

1:13

800m heren C

2:04:00

1:17

Tijd

haas 2000

9:25 -9:50

6:20 - 6:40

Reeks
3000 m dames A
3000 m dames B

10:30

Reeks

Pieterjan De Prycker

7:00

Tijd

haas 2000

3000m heren A

8:15 -8:30

5:25 -5:35

Jonathan Goudeseune

3000m heren B

8:45 -9:15

5:45 -6:05

Bert Misplon

3000m heren B

9:30 - 9:45

6:20 - 6:35

Tim Messagie

PODIUMPRIJZEN
Cad/Sch/Mas Hamer
NIET IN PROEVEN AC

€ 15 - € 10 - € 5

JSM
AC

€ 50 - € 30 - € 20
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Woensdag 11 augustus: WDK-avondmeeting
16 00
KANGOEROES - BENJAMINS
18:30
60m horden 0,686
Pupillen meisjes
18:30
kogelstoten 2,000kg
Miniemen jongens
18:30
hoog
Miniemen jongens
18:30
polsstok
Miniemen meisjes
18:30
polsstok
Miniemen jongens
18:30
discuswerpen 0,750kg
Miniemen meisjes
18:40
60m horden 0,686
Pupillen jongens
18:50
60m horden 0,686
Miniemen meisjes
19:00
80m horden 0,762m
Miniemen jongens
19:15
discuswerpen 0,750kg
Miniemen jongens
19:15
60 meter
Pupillen meisjes
19:15
kogelstoten 3,000kg
Miniemen meisjes
19:30
verspringen
Pupillen meisjes
19:30
60 meter
Pupillen jongens
19:45
verspringen
Pupillen jongens
19:45
80 meter
Miniemen meisjes
20:00
80 meter
Miniemen jongens
20:00
kogelstoten 2,000kg
Pupillen meisjes
20:00
hoog
Miniemen meisjes
20:15
discuswerpen 0,600kg
Pupillen jongens
20:45
kogelstoten 2,000kg
Pupillen jongens
20:45
300 meter
Miniemen meisjes
20:45
discuswerpen 0,600kg
Pupillen meisjes
21:00
300 meter
Miniemen jongens
21:15
1000 meter
Pupillen meisjes
21:30
1000 meter
Pupillen jongens
Inschrijven via atletiek.nu en ook hier doen we een oproep voor ouders die willen meewerken, dank alvast!
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Dinsdag 17 augustus: Oostvlaams Criterium
INSCHRIJVINGSGELD : 3.00 EUR PER PROEF(INCLUSIEF ADMINISTRATIEKOST)
VOORINSCHRIJVING VERPLICHT VIA ATLETIEK.NU
INKOM: 5 EURO
CAD

MANNEN

VROUWEN

100-300-1000-VER-DISCUS-SPEER-POLSSTOK

100-300-1000-VER-KOGEL-HOOG-SPEER-POLSSTOK

SCHOL 100-300-1000-DISCUS-SPEER-POLSSTOK

100-300-1000-VER-KOGEL-HOOG-SPEER

JSM

100-300-1000-5000-KOGEL-DISCUS-POLSSTOK 100-300-1000-5000-KOGEL-DISCUS-VER-HOOG

MAS

KOGEL-DISCUS

18:00
18:10
18:20
18:30
18:40
18:40
18:50
18:50
19:00
19:08
19:16
19:16
19:24
19:32
19:40
19:40
19:50
19:56
20:02
20:02
20:10
20:16
20:22
20:22
20:30
20:30
20:50
20:50

Discipline
100 meter
100 meter
100 meter
100 meter
100 meter
100 meter
100 meter
100 meter
1000 meter
1000 meter
1000 meter
1000 meter
1000 meter
1000 meter
1000 meter
1000 meter
300 meter
300 meter
300 meter
300 meter
300 meter
300 meter
300 meter
300 meter
5000 meter
5000 meter
5000 meter
5000 meter

KOGEL-DISCUS-HAMER-GEWICHTWERPEN

Category
Cadetten Meisjes
Cadetten Jongens
Scholieren Meisjes
Scholieren Jongens
Junioren Vrouwen
Sen-Mas Vrouwen
Junioren Mannen
Sen-Mas Mannen
Cadetten Meisjes
Scholieren Meisjes
Junioren Vrouwen
Sen-Mas Vrouwen
Cadetten Jongens
Scholieren Jongens
Junioren Mannen
Sen-Mas Mannen
Cadetten Meisjes
Scholieren Meisjes
Junioren Vrouwen
Sen-Mas Vrouwen
Cadetten Jongens
Scholieren Jongens
Junioren Mannen
Sen-Mas Mannen
Junioren Vrouwen
Sen-Mas Vrouwen
Junioren Mannen
Sen-Mas Mannen

17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
18:00
18:00
18:00
18:30
18:45
18:45
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:30
19:30
19:45
20:00
20:00
20:15
20:15
20:15
20:15
20:30

Discipline
polsstokspringen
polsstokspringen
polsstokspringen
polsstokspringen
speerwerpen
speerwerpen
kogelstoten 3,000kg
kogelstoten 3,000kg
hamerslingeren
speerwerpen
speerwerpen
verspringen
kogelstoten
kogelstoten
discuswerpen
discuswerpen
hoogspringen
hoogspringen
hoogspringen
verspringen
verspringen
gewichtwerpen
discuswerpen
discuswerpen
discuswerpen (kooi hamer)
discuswerpen (kooi hamer)
kogelstoten
kogelstoten
verspringen
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Category
Cadetten Jongens
Cadetten Meisjes
Scholieren Jongens
jsm mannen
Cadetten Jongens
Scholieren Jongens
Cadetten Meisjes
Scholieren Meisjes
Masters Vrouwen
Cadetten Meisjes
Scholieren Meisjes
Cadetten Jongens
js mannen
masters mannen
js vrouwen
masters vrouwen
Cadetten Meisjes
Scholieren Meisjes
jsm vrouwen
Cadetten Meisjes
Scholieren Meisjes
Masters Vrouwen
Cadetten Jongens
Scholieren Jongens
js mannen
masters mannen
js vrouwen
masters vrouwen
jsm vrouwen
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In de schijnwerper deze maand bij ‘onze’ Jacques:

Garage De Maeyer BV – Heidebaan 116 – 9100 Sint-Niklaas – T 03.776.00.49
7

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).
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ACW-atletes Charlotte Penneman (3000m) en Merel Maes (hoogspringen) zijn
vertrokken naar het EK U20 in Talinn/Estland (15>18 juli)!

Twee toppertjes van AC Waasland zijn geselecteerd voor de EK U20 in Talinn/Estland! Charlotte Penneman
liep tijdens het BK AC in Brusssel een PR van 4.26.30 op de 3000m. Merel Maes verbeterde haar eigen BR
scholieren met 1m88. Ze vertrokken dinsdag vanop Zaventem en trainer Benny Annecour vergezelt hen.
Veel succes! (foto: Luc Maes)
9

ATLETEN en CORONA: geen eenvoudig verhaal!
VRT NWS sprak met onze atleet Nanouk Stevens:
“De impact was wel echt heel groot, dat had ik niet verwacht!”
Blijvende vermoeidheid, pijn aan de longen en een conditie die maar niet terug op peil geraakt: het coronavirus heeft
ook maanden na de besmetting nog gevolgen voor sommige jonge sportieve mensen. "Ik heb nog altijd heel veel
hoofdpijn en ben erg moe", vertelt afstandsloper Nanouk Stevens. "Ik ben niet zo ziek geweest, maar kreeg achteraf
wel een hartontsteking", getuigt rugbyspeler Hanne Swiers. En ze blijken lang niet alleen

Nanouk Stevens (20) is een jonge, beloftevolle afstandsloper. Na 7 Belgische titels in de jeugdcategorieën was ze klaar
voor een nieuwe zomer vol topprestaties. Tot ze geveld werd door het coronavirus. Op 28 februari begonnen de
eerste symptomen, enkele dagen later volgde een positieve coronatest.
"Ik heb echt van alles gehad", vertelt ze. "Buikpijn, hoesten, keelpijn. Ik was heel slap, buiten adem, had een hoge
hartslag en een druk op mijn borstkas. Ik heb zeker twee weken lang koorts gehad."
Vandaag, 4 maanden na de ziekte, is Stevens nog steeds niet volledig hersteld. De atlete heeft nog dagelijks last van
zware hoofdpijn, vermoeidheid en een verhoogde hartslag. Ook het hervatten van de trainingen verliep erg
moeizaam.
Ze moest heel haar conditie van nul opnieuw opbouwen. "Van 1 kilometer, 2 kilometer, 3 kilometer... echt zo
opbouwen", legt ze uit. Voor covid liep ze gemakkelijk 8 tot 10 kilometer. "Nu was ik doodop na 800 meter. Het was
echt een shock, mijn conditie is helemaal weg. Ik heb nog altijd klachten: hoge hartslag, heel veel hoofdpijn en ben erg
moe. Mijn oude trainingen kan ik nog niet aan."
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Stevens blijkt lang niet alleen. "Er zijn heel wat sporters die aangeven dat ze aanslepende klachten hebben na COVID19, zoals hartkloppingen, pijn op de borst en overdreven vermoeidheid", legt sportarts Tom Teulingkx uit aan VRT
NWS. "We hebben sporters die COVID-19 hebben gehad, opgeroepen om een vragenlijst in te vullen."
Die vragenlijst werd intussen door een kleine 5.000 sporters ingevuld. "Iets meer dan duizend onder hen gaven aan
dat ze aanhoudende klachten ondervinden na de ziekte."
Het longvirus kan ook het hart aantasten
Hoewel het coronavirus een longvirus is, ondervond rugbyspeelster Hanne Swiers (26) enkele weken na een
coronabesmetting pijnlijke steken ter hoogte van het hart. "Ik ben niet zo ziek geweest van de covid", legt ze uit. "Ik
had een lichte hoest, maar geen zware symptomen."
Swiers was tijdens haar infectie blijven sporten. "Ik dacht dat het geen kwaad kon", vertelt ze. "Het was een manier
voor mij om er sneller door te komen, maar door te snel fysiek actief te zijn heb ik volgens de cardioloog een
hartontsteking opgelopen."
Ook Swiers is geen alleenstaand geval. Een infectie met het coronavirus kan inderdaad leiden tot hartschade,
bevestigt Hielko Miljoen, cardioloog van het UZ Antwerpen. "Bij een virale infectie kan het virus in bepaalde gevallen
overgaan op de hartspier. Dat wordt myocarditis genoemd", legt Miljoen uit.
Bij een virale infectie kan het virus in bepaalde gevallen overgaan op de hartspier
Cardioloog Hielko Miljoen, UZ Antwerpen
"Blijven sporten kan ervoor zorgen dat de ontsteking niet goed geneest, waardoor er een litteken achterblijft op de
hartspier, wat in ernstige gevallen kan leiden tot hartritmestoornissen", vertelt de cardioloog voorts. "In het
allerergste geval volgt een plotse dood. Symptomen die kunnen wijzen op myocarditis zijn hartkloppingen,
kortademigheid, pijn op de borst, flauwvallen of duizeligheid."
Zorgwekkende eerste resultaten, geruststellende nieuwe studies
De eerste studies over aantastingen van het hart na een coronabesmetting waren bijzonder zorgwekkend. Uit die
studies bleek dat 30 tot 50 procent van de mensen die besmet waren met COVID-19, ook tekenen vertoonden die
wijzen op myocarditis. "Die cijfers zorgden ervoor dat we heel ongerust waren dat er een soort nieuwe pandemie na
de pandemie zou ontstaan, met name heel wat mensen die een risico lopen op plotse hartdood", zegt Miljoen.
"Toch geloofden we niet dat zoveel mensen een hartaandoening zouden krijgen na COVID-19, omdat dit bij griep
bijvoorbeeld maar rond de 3 procent ligt", aldus Miljoen. "Die eerste studies waren ook vrij beperkt: ze focusten zich
niet op sporters en bevatten ook mensen die al een risico op hart- en vaatziekten hadden voor hun
coronabesmetting." De eerste studies waren dus met andere woorden niet representatief.
Het risico op een hartaantasting ligt volgens studies tussen 0,5 en 3 procent bij jonge atleten
Cardioloog Hielko Miljoen, UZ Antwerpen
Er is volgens Miljoen geen reden tot paniek. "In de nieuwere studies over jongere atleten uit de Verenigde Staten zie
je veel lagere aantallen. Volgens die studies ligt het risico op een hartaantasting tussen 0,5 en 3 procent bij jonge
atleten die milde tot geen symptomen hadden van een initiële covid-infectie."
Volgens de cardioloog is de kans op een plotse hartdood bij die atleten miniem. "Er bestaat wel een kans dat ze een
soort van myocarditis hebben doorgemaakt waar we vandaag de betekenis nog niet van kennen."
3 tot 6 maanden niet sporten
Wat dan met sporters die de diagnose "myocarditis" krijgen? "De richtlijnen zijn duidelijk: wie myocarditis heeft, mag
drie tot zes maanden niet sporten", zegt Miljoen. "Na die periode is een nieuwe controle nodig om vast te stellen of er
nog schade is aan de hartspier."
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De impact van corona is wel echt heel groot en dat had ik niet verwacht
Nanouk Stevens, afstandsloper

Voor topsporters is zo’n lange periode zonder sport bijzonder nefast voor de prestaties. Is er dan helemaal niets
mogelijk? "Er zijn een aantal topsporters die myocarditis hebben doorgemaakt en nog restletsels hebben, die nog
sporten", zegt Miljoen, "maar dat zijn uitzonderingen. Dat dient steeds te gebeuren in overleg met coach en atleet en
onder strikte begeleiding."
Hanne Swiers mocht na anderhalve maand opnieuw beginnen te sporten. Nanouk Stevens mag 4 maanden na de
infectie weer langzaamaan beginnen te lopen. "De impact van corona is wel echt heel groot en dat had ik niet
verwacht", vertelt Stevens.
De atlete vreest dat het nog een hele tijd zal duren vooraleer ze het niveau van voor haar besmetting weer bereikt:
Miljoen roept op tot alertheid. "Sporters die na een coronabesmetting blijvende klachten ondervinden, moeten zich
laten nakijken", zegt hij. "Ook wie gehospitaliseerd of zwaar ziek is geweest en opnieuw wil beginnen te sporten, komt
het best op controle."
Wie gezond is, moet vooral blijven sporten
Cardioloog Hielko Miljoen, UZ Antwerpen
Voor jonge sporters die geen of weinig klachten hadden tijdens hun besmetting en die volledig klachtenvrij zijn, is er
nog altijd een kleine kans op myocarditis, "maar dan is die kans zo klein dat het risico op een plotse dood
verwaarloosbaar is". "Die sporters kunnen 10 dagen na de symptomen weer beginnen te sporten. Wie gezond is, moet
vooral blijven sporten."
Bron: VRT NWS 08.07.2021, artikel overgenomen met toelating VRT
Eigen foto’s LL
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De nieuwe CLUBRECORDS 2021
DAMES
Scholieren

Mast +60

100m H
3000m
Hoog
Werpvijfkamp

14.62
9.29.96
1,88m BR
2369 pt

De Saegher Steffie
Penneman Charlotte
Maes Merel
Lenaers Regina

St-Niklaas
Lanaken
Brussel
St-Niklaas

20-06-2021
11-06-2021
27-06-2021
04-07-2021

HEREN
Miniemen
Mast +55

Hoog
3000m

1,75m
10.13.20

Chemmakh Mohamed-Reda
Nicque Dirk

Lokeren
St-Niklaas

12-06-2021
18-06-2021

Chemmakh en trainer Benny
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De Raad van Bestuur vergaderde op 8 juli
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 08 juli 2021 om 19.30 u
Aanwezig: Rudy Verlaeckt (Voorzitter), Michel De Grande, Cedric Dieleman, Roland Van Daele, Roland Vantieghem, Kurt Van
Bastelaere, Marc Van Hoey (secretaris), Marc Van Hove, Eddy Verdonck
Verontschuldigd: Jos Pauwels, Urbain Van de Voorde

Welkom: de Voorzitter verwelkomt (in de kantine) , waarmee deze vergadering de eerste dit jaar is, die
binnen plaats vindt. Mèt de vereiste afstand tussen de aanwezigen.
Opmerkingen vorig verslag: Cedric wijst er op dat Els VL nog geen antwoord gekregen heeft ivm de
aansluitingsleeftijd voor kangoeroes. In het verslag van de vorige vergadering staat dat de effectieve
verjaardag geldt. De secr. zal Els dit formeel bevestigen.
Daar vorige vergadering ook gold als Algemene Vergadering, zal een verslag als AV door de secr.
opgestuurd worden en zal het ontslag van Guido Kerkhofs doorgegeven worden. De rekeningen dienen
voorgelegd aan de commissarissen. Ook het UBO-register dient aangepast.
Punten van de secretaris:
De club ontving een brief van de stad Sint-Niklaas ivm de subsidiëring. De stad heeft de subsidie bepaald,
op basis van de voorbije 3 jaren. Men ontvangt 1378€ en voor de jeugd 5587€.
Dirk en Eva maakten de club attent op het eindwerk van Merel Vekeman ivm ‘Grensoverschrijdend
gedrag’. Omvat een pakket lessen voor pupillen en het aanduiden van een speciale vertrouwenspersoon.
Onze club heeft overigens al een vertrouwenspersoon: Jos Pauwels., wat al goed functioneert. VZ
verklaart zich akkoord indien VAL meedoet en op voorwaarde dat er geen extra taken komen naast de
sportieve opdracht.
Atletiek.nu: het systeem vergt extra werk bij het vooraf ingeven, het wordt wel nog verbeterd.
Aanmelden op PC op de dag van de wedstrijd zou de werklast vereenvoudigen. Cedric geeft de
opmerkingen door aan de VAL.
Punten van de Voorzitter:
We staan voor een zware kost dit jaar: dakisolatie en nieuwe asfaltlaag. Kostprijs: 30 à 35000€, waarvoor
we van de stad zowat 6000€ subsidie kunnen krijgen. Daarnaast blijkt uit metingen dat er in de kantine
bijkomende verluchting noodzakelijk is. Een kost van zowat 7500€. De Voorzitter stelt voor om hiervoor
een lening aan te gaan voor 9 jaar in het kader van Corona. Start van de werken: september/oktober.
Communicatie: het blijkt erg moeilijk om onze leden te bereiken en hen te stimuleren om aan
wedstrijden deel te nemen. De rol van de trainers daarin is erg belangrijk. De coördinatie van de
jeugdtrainers is overigens een blijvend probleem. De VZ stelt voor om een vacature te openen via VAL en
Eddy organiseert iov het bestuur een jeugdtrainersvergadering, Kurt assisteert.
Er dient een Olympus gepubliceerd, liefst reeds volgende week. Marc zorgt hiervoor.
Lidgelden: de VZ stelt voor om de lidgelden 2021-2022 te behouden zoals dit jaar. De Raad is akkoord.
Varia:
Michel: heeft een PC voor de inkom bij wedstrijden
Kurt: is er een BBQ? > VZ: is nog moeilijk, misschien mosselfeest in najaar?
Eddy/Cedric: Peugeotmeeting (31.07) staat op Atletiek.nu, dient nog geregeld.
RolandVD: Steratlon op 22.08, Ballonloop op 05.09, MOEV Veldloop op 10.11. Recreanten die hun
volledig lidgeld (110€) betaald hebben zouden gratis kunnen deelnemen aan de Ballonloop.
Rudy (VZ): nieuwe bestuursleden zijn dringend nodig en ook voor hemzelf vraagt hij vervanging.
Verslag: Marc Van Hove
10.07.2021

volgende vergadering: dinsdag 07.09 om 19u30
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Nieuws van de recreanten
Ballonloop 2021

Beste recreant, de kogel is door de kerk, de ballonloop 2021 kan doorgaan.
Ook met onze club willen wij hier terug massaal aan deelnemen.
Inschrijven is mogelijk, zie info op de website van Ballonloop.
Speciaal clubvoordeel:
De recreanten die hun volledig lidgeld 110€ voor dit jaar (2020-2021) hebben betaald kunnen
voor dit gebeuren gratis inschrijven en dit via Roland Van Daele of Roland Vantieghem,
dit tot ten laatste zondag 22 augustus 2021, 12.00u, met de vermelding of u deelneemt aan de loop van 5
km of die van 10 km.
Ook zijn we nog op zoek naar medewerkers voor op de dag zelf (voormiddag,namiddag, ganse dag) ,
5 september 2021, namen kunnen doorgegeven worden aan Roland VD en Roland VT.
Mvg.
Roland Van Daele
Recreanten verantwoordelijke
AC Waasland

Bedankt Patrick!
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KALENDER:

•
•

Meetings op 24 en 31 juli, 11 en 17 augustus: zie deze Nieuwsbrief

•

En wat brengt het najaar?

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’
Uw bericht in een volgende Nieuwsbrief? Mail naar marcvhove@gmail.com
WE DANKEN OOK NOG VOLGENDE FIJNE SPONSORS:

VOLGENDE UITGAVE: augustus

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 13 juli 2021
Verantwoordelijke uitgever: AC Waasland vzw, p.a. Marc Van Hoey, Hoge Bokstraat 12, 9111 Belsele
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