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AC WAASLAND :  
Zomerseizoen 2022 

komt er aan … 
 

 

 
                                                      Ons clublid Charlotte Penneman won op 7 januari de cross in Lugano 
 
Beste ACW’ers, 
Ik wil u allen graag danken voor uw trouw aan onze club, ondanks de voorbije twee problematische 
coronajaren. Dank voor uw lidmaatschap, dank aan bestuurders en vrijwilligers voor hun blijvende inzet.  
Ook een bijzonder woord van dank aan onze sponsors, die de werking van onze club verder ondersteunen. 
Het zomerseizoen start en zoals gewoonlijk organiseert onze club weer heel wat wedstrijden op ons 
terrein. Beslist de moeite om aan deel te nemen en te komen supporteren voor onze atleten. 
Voor de rest blijven wij werken aan de verdere uitbouw en de blijvende gezonde financiële situatie van 
onze club. 
Met veel inzet en goesting. 
Rudy Verlaeckt, voorzitter 
 
 

In dit nummer: 

+ terugblik op de 
winterwedstrijden 

+ wedstrijdkalender 

+ de clubrecords 

+ Start 2 Run 

+ Sportlaureaten 

+ Kampioenen 

+ Een handje 
helpen? 

+ …en nog meer… 



 

 2 

2022.01.15 VS indoor 
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2022.01.16.PK Maldegem 

 

  
Ø vervolg 
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Foto’s: Johnny De Ceulaerde 
 
2022.01.23.KVV cad/schol indoor - Gent 

   
GOUD, ZILVER & 3x BRONS VOOR ACW! 
Op dit eerste grote kampioenschap van het nieuwe jaar toont Ides zich meteen de beste met de scholierenkogel 
(16m65) en snelt Martha naar zilver op de baanronde in 26.12. Mohamed-Reda (cad hoog 1m84 PR) en Niels 
tweemaal zelfs (schol 60m 7.31 PR en 200m 23.57) eigenen zich knap - en als eerstejaars - het brons toe met een PR! 
Verheugend te zien hoe al onze atleten zich laten opmerken met mooie finaleplaatsen en/of bestprestaties! 
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2022.01.30.KVV AC indoor – Gent 
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Niet alleen ‘cardealer’, maar ook actief loper: “de Jacques” tijdens de Antwerp 10 Miles 

 

Passie is onze motor.
Heidebaan 116 - Sint-Niklaas

03 776 00 49 – info@garagedemaeyer.be
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FEBRUARI 2022: SPORTTROFEE van de stad SINT-NIKLAAS 

  
***TROFEE BELOFTEVOLLE JONGERE 2021*** Op de academische zitting in het stadhuis wordt Merel verkozen tot 
beloftevolle jongere 2021! Met Merel en Charlotte bij de drie genomineerden was ACW sterk vertegenwoordigd in 
deze categorie.  
 
Ook Ingrid ontving een speciale trofee van de stad 
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2022.02.13.WALO Stercross 

 
 

 
 

  

Ook heel wat ACW-atleten die deelnamen aan de 
traditionele WALO-cross op de terreinen van ACW 
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2022.02.06.BK - LLN

 
 
2022.02.19.BK indoor cad/schol – Gent 
3 x GOUD, 1 x ZILVER VOOR ACW!! 
Dat noemen ze dan pieken, van onze 12 geselecteerde atleten zetten er maar liefst 7 een stevig PR neer.  
 
CADETTEN 
Mohamed-Reda is ongetwijfeld de hoogvlieger op dit BK. De eerstejaarscadet wipt over 1m90, goed voor de 
derde prestatie aller tijden! En ook Arne jumpt in diezelfde wedstrijd naar een nieuw PR van 1m64 en een 7e 
plaats. Verrassing met de kogel waar Seppo als eerstejaars uithaalt met 13m12 PR en zilver mag ophalen. Ook 
Martha verrast vriend en vijand met een dijk van een 200m. 25"49 bedraagt de nieuwe besttijd, na het Vlaamse 
zilver nu goed voor BK goud. Elise loopt knap naar een 5e plek in diezelfde race (26"28). Martha springt nog naar 
5m21in het verspringen (6e) en Dorien zet 8"32 neer op de 60m. 
 
SCHOLIEREN 
Vlaams indoor kogelkampioen Ides maakt korte metten met de tegenstand en doet met 16m45 bijna 2m beter 
dan zijn dichtste concurrent. Fran wint in 60"43 PR haar 400m reeks, goed voor de 7e rang. Nele zet 62"06 neer. 
Ereplaatsen zijn er voor Ole in het hinkstapspringen (6e 11m76 PR) en trainingsmaatje Niels in de spurt (60m 
7"39, 8e 200m 23"27 PR). 
PROFICIAT ACW! 
 
 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>enkele foto’s 
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BK cad/schol Gent 

2022.02.19/20 
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Foto: Johnny De Ceulaerde 
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Foto: Johnny De Ceulaerde 
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Foto: Johnny De Ceulaerde 
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2022.02.26.BK AC indoor – Louvain-la-neuve 
5 ACW-spurters worden geselecteerd voor dit BK. Stijn, onze snelste man op dit moment, blijft met een 
blessure aan de kant. Voor hem volgt er nog een BK JUN. Trainingsmaatje Cedric houdt de eer hoog bij de 
mannen met 7.28 en 22.65. Anouchka bevestigt haar goede vorm met twee stevige PR's. 7.78 en 24.91 zijn 
de nieuwe indoor besttijden. Die laatste levert haar een finaleplaats op waar ze als 6e eindigt (25.67). Lotte 
beperkt zich tot de 200m, met 25.18 komt zij nipt tekort voor die finale. Isaura wint haar 400m-reeks in 
57.16 (8e), 1/100e sneller dan op het KVV eerder dit jaar, zus Mireille finisht in 58.43. 

 

 
Foto’s: Johnny De Ceulaerde 
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2022.03.05.AC indoor 4x400m 
dames 
Op 5 maart ll. trekken onze 'ACW-cheetahs' naar 
Gent voor een laatste indoorwedstrijd nl de 
4x400m. Een goede zet zo blijkt want Isaura, 
Fran, Lieselotte en Mireille lopen prompt het 
Belgisch record voor clubs van de tabellen. 
Nieuwe toptijd 3.54.22! Proficiat dames! 
 
2022.03.09.BK Veldlopen 
cad/schol/jun/sen – Brussel 
17 ACW'ers komen aan de start in het Park van Laken waarvan 7 jeugdatleten. Alicia (MIN09) eindigt haar sterk 
cross seizoen met een knappe 3e plaats. In dezelfde wedstrijd gaat Yinthe als 15e over de meet. Lucas (5e 
MIN10) en Liano (7E PUP11) finishen sterk binnen de top 10. Ook Jorden 14e, Hesa 21e en Lion 62e mogen 
tevreden terug kijken op het cross seizoen. 
Op het BK haalt ACW drie top 10 plaatsen: onze Vlaams scholieren kampioene Charlotte strandt op luttele 
seconden van de titel en pakt het zilver. Lynn wordt 17e in dezelfde wedstrijd. Broer Emiel eindigt sterk 8e bij de 
oudste cadetten. Bij de seniores komt Nina als 5e over de meet, knap slot van de wintercampagne en de Cross 
Cup waar ze brons mag ophalen in de eindstand.  
Ook onze andere ACW'ers tonen zich in het sterke deelnemersveld! In de korte cross zijn Cisse en Lieselotte 
respectievelijk 12e en 19e, bij de cadetten finishen Nour (07) en Violetta (08) resp op plaatsen 37 en 40. Jentho 
en Milan geven elkaar niet veel toe bij SCH05, zij worden 29e en 37e. 
 
2022.03.14.BK jun/bel indoor – Louvain-la-neuve 
Man in vorm Stijn verpulvert tot 2x toe zijn PR, zowel in reeksen als in de finale snelt onze junior naar 7"05, twee 
honderdsten verwijderd van het brons! Zus Lotte zet 8"27 neer op dezelfde afstand bij de beloften. In dezelfde 
categorie worden Lotte DF (25"10) en Anouchka (25"28) resp knap 6e en 7e op de 200m. Lieselotte kiest voor de 
dubbele baanronde die ze finisht in 58.78, de 7e tijd van alle deelnemers. 
 
2022.03.14.BK masters veldlopen – Poperinge 
Twee ACW'ers verschijnen aan de start in West-Vlaanderen en doen het uitstekend. Na de marathon titel en de 
eindstand in de cross cup pakt Lieselotte vandaag ook de veldlooptitel bij de W35! En het had nóg meer kunnen 
zijn moest net vandaag niet, nogal ongelukkig, ook het BK 1/2 marathon geprogrammeerd staan... 
Bij de mannen houdt Michel de ACW-eer hoog met een mooie 15e plek bij de M55! 
 
2022.03.14.KVV/BK AC/Masters ½ marathon – Gentbrugge 
13 moedige mannen en vrouwen staan aan de start van dit BK. De website vermeldt helaas slechts één 
algemene gemengde uitslag, niet eenvoudig dus om de exacte plaatsen op dit BK te ontcijferen. Uiteraard per 
categorie én enkel de officieel ingeschreven atleten voor dit BK komen in aanmerking.  
Geen twijfel echter bij AC waar Nina met 1.15.37 de op 1 na snelste tijd neerzet en zilver mag ophalen. Victoria 
volgt knap op een 5e plaats met 1.16.41. Bij de W45 verrast Wendy door eveneens naar zilver te snellen in 
1.31.50. Catherine pakt mooi brons mee bij de W60 in 1.45.36. 
Meer puzzelwerk qua rangschikking is nodig bij de sterke prestaties van Niki (AC 1.32.07), Valerie (W35 1.37.45) 
en de mannen: Guy M40 1.16.04, Filip M40 1.17.49, Dirk M55 1.20.03, Yoni M35 1.25.28 en Bart M35 1.25.40 
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Start op vrijdag 15 april! 

Lopen is de ideale manier om je fitheid en conditie te verbeteren en om je zo beter te wapenen tegen allerhande 
gezondheidsrisico’s.  
Lopen heeft tal van voordelen tegenover andere sporten:  

• -  Je kan overal en op elk moment van de dag lopen  
• -  Het is een eenvoudige en goedkope sport  
• -  Het is zeer goed om je te ontspannen  
• -  Het kan een onderdeel zijn van een dieet  
• -  Het is een gezonde buitensport, al lopend genieten van de natuur  
• -  Je voelt je conditie snel verbeteren  
• -  Wat is mindfulrunning? Het is bewuster lopen en de loopbeleving verhogen  

door verschillende eenvoudige technieken toe te passen. Zowel een recreatief loper als een 
competitieloper kunnen van de technieken gebruik maken en het lopen niet alleen aangenamer maar 
ook efficiënter maken.  

• -  Wat beogen we? We gaan aan de slag met RunMindful, een programma om lopers te leren hoe ze 
bewuster hun lichaam onder controle houden tijdens hun loopactiviteiten en zo meer loopbeleving 
ervaren.  

Start to Run en RunMindful zijn de beste manier om het lopen onder de knie te krijgen, je kan bij inschrijving vrij 
kiezen welke je gaat doen.  
Atletiek Club Waasland biedt je deze cursus “Start to Run” en “RunMindful” aan in samenwerking met de 
Vlaamse Atletiek Liga. Op woensdag- en vrijdagavond om 19u en op zondagmorgen om 10u kan je terecht in de 
club voor een groepstraining onder begeleiding van een gediplomeerde trainer. Na 10 weken kan je zonder 
problemen 5km aan één stuk lopen.  
Start to Run bestaat reeds meerdere jaren. Sinds MEER DAN 20 jaar – 21 om precies te zijn - hebben wij bij AC 
Waasland ervaren en gediplomeerde trainers die jou op passende wijze begeleiden.  
Uw bijdrage: slechts 50 €, incl verzekering 

 



OLYMPUS nr 29 –Nieuwsbrief van AC Waasland vzw – www.acwaasland.be - ac.waasland@telenet.be 

 21 

April 2022 

Prins Boudewijnlaan 117

sint-niklaas@imacar.be
03 778 03 03

SINT-NIKLAAS
www.imacar.be

CLUBRECORDS 2022 (op datum van 08 maart 2022) 
 

  Clubrecords 2022   
DAMES      
Pupillen 4 - Kamp 1483 pt Suy Charlotte Gent 27-02-2022 
Cadetten Ver 5,41m  geev Geerardyn Martha Gent 12-02-2022 

 5-Kamp 3256 pt Geerardyn Martha Gent 12-02-2022 
Scholieren 60m Horden 8.93 De Saegher Steffie Gent 23-01-2022 
Seniors 4 x 400m 3.54.22 Rossaert Isaura Gent 05-03-2022 

   Van Poucke Fran (sch)   
   Van Laere Lieselotte   
   Rossaert Mireille   
Mast + 55 Kogel (3 kg) 8,10m Vos Ingrid Louvain-la-Neuve 06-02-2022 

 Polsstok 1,40m Vos Ingrid Louvain-la-Neuve 06-02-2022 
      
HEREN      
Pupillen Hoog 1,39m Pauwels Matti Hoboken 05-03-2022 
Miniemen 60m Horden 9.49 Vijdt Jules Gent 05-03-2022 

 5 - Kamp 3294 pt Vijdt Jules Hoboken 09-01-2022 
Cadetten Hoog 1,90m Chemmakh Mohamed-Reda Gent 20-02-2022 
Mast +35 400m 57.23 Pieters Christof Louvain-la-Neuve 06-02-2022 
            

      

  Kampioen van Vlaanderen   
HEREN      
Scholieren Kogel (5 kg) 16,65m Verhulst Ides Gent 23-01-2022 
            

  Belgische Kampioenen   
DAMES      
Cadetten 200m 25.49 Geerardyn Martha Gent 20-02-2022 
      
HEREN      
Cadetten Hoog 1,90m Chemmakh Mohamed-Reda Gent 20-02-2022 
Scholieren Kogel (5 kg) 16,45m Verhulst Ides Gent 26-02-2022 

Eddy Verdonck 
 
 
 
 



 

 22 

 
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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OPROEP: MEDEWERKERS GEVRAAGD 
 

- Verantwoordelijke ‘materiaal’ 
- Kandidaat-bestuursleden 
- Medewerkers meetings 
- Medewerkers andere activiteiten 

 
CONTACT/INFO: Rudy Verlaeckt, voorzitter, ac.waasland@telenet.be  
Of Roland Van Daele, recreantenverantwoordelijke, roldimac@skynet.be  
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JEUGDKALENDER 

 
 

 
 



OLYMPUS nr 29 –Nieuwsbrief van AC Waasland vzw – www.acwaasland.be - ac.waasland@telenet.be 

 25 

April 2022 

Prins Boudewijnlaan 117

sint-niklaas@imacar.be
03 778 03 03

SINT-NIKLAAS
www.imacar.be

ALGEMENE KALENDER: 
 

• 15.05.2022: KVV hamer/kogel, 
bijprogramma kogel cad/schol/mas 

• 21.05.2022: PK pup/min 
• 19.06.2022: Athletics Classic 

(Peugeotmeeting) 
• 17.07.2022: BK Werp5kamp 
• 23.07.2022: WDK jeugd 
• 02.08.2022: O-VL criterium 
• 06.08.2022: BK hamer/gewicht 

Masters 
• 15.08.2022: KVV cad/schol 
• 17.08.2022: WDK jeugd 
• 25.09.2022: Belsimeeting en tenslotte ook op 22.10.2022: Werpersmeeting 

  BALLONLOOP op zondag 04 september 
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 tekst/foto’s naar marcvhove@gmail.com   
Uw bericht op de ACW-website? Mail tekst/foto’s naar webmaster@acwaasland.be  
 
WE DANKEN OOK NOG VOLGENDE TROUWE SPONSORS: 

 
 
 

VOLGENDE UITGAVE: mei/juni 2022 
OLYMPUS, een uitgave door de communicatiecel van AC Waasland:  
Marc Van Hove (samenstelling en eindredactie), Ingrid Vos, Michel De Grande, Kurt Van Bastelaere, Els Van 
Lysebetten, Eddy Verdonck, HDS.  Publicatiedatum 07.04.2022  
Verantwoordelijke uitgever: AC Waasland vzw, p.a. Marc Van Hoey, Hoge Bokstraat 12, 9111 Belsele 


