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AC WAASLAND :
Een fijne club met vele toppers!
In dit nummer:
+ de voorzitter is
zeer tevreden en
fier
+
wedstrijdkalender
+ de clubrecords
+ Biatlon op de
Ster
+ puike prestaties
van onze atleten
+ Joepie: BBQ!
+ ACW investeert
+ …en nog meer…

07.05.2022: BVV AC in Mol: onze ploeg werd Vlaams kampioen!

28.05.2022: BVV Masters in Lokeren: een fraaie 4e plaats!
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EEN FIERE VOORZITTER
De maanden april en mei zijn voor een atletiekclub heel belangrijk. Dan vinden voor alle categorieën – van
pupil tot master – de Bekers van Vlaanderen, beter gekend als de interclubs plaats. Voor menig clubleider en
trainer soms een bron van slapeloze nachten. Om aan alle interclubs met volwaardige ploegen te kunnen
deelnemen heb je immers snel zo’n kleine 150 atleten en atleetjes nodig,
Om de sterkst mogelijke ploegen op te stellen wordt er van velen een extra inspanning gevraagd. Zij moeten
soms uitkomen op een nummer dat ze niet gewoon zijn. Na de twee coronajaren was het ook niet simpel om
de sterkte van de tegenstanders in te schatten.Dat is prima gelukt. De resultaten waren gewoonweg
schitterend. Waarvoor dank aan de trainers en atleten.
Een korte opsomming:
- we begonnen begin april, in volle paasperiode met de allerjongsten: de pup-min. Indien ze bij de eerste
twee zouden eindigen konden ze zich plaatsen voor de grote finale op 24 september. Zij deden dit met glans.
In Lebbeke werden zaterdag de meisjes tweede, en de dag daarna overklasten onze jongens iedereen. Beide
ploegen mogen naar de finale in Ieper. Slechts 7 ploegen in heel Vlaanderen konden zich met 2 ploegen
selecteren voor de grote finale.
- eind april kwamen de cad-scholieren aan de beurt. Voor het eerst kwamen jongens en meisjes als 1 club in
competitie. Een loodzware opdracht waarvoor liefst 50 individuele nummers op het programma staan. We
stonden dankzij de goede resultaten van de vorige jaren (2019!) in de hoogste afdeling….. en we eindigden
4de. De vierde beste jeugdclub van de Vlaamse Atletiekliga!
- begin mei was het aan de BVV voor Alle Categorieën. Belangrijk omdat ze tevens de selectiewedstrijden
waren voor de BVV 2023, die ook met mannen en vrouwen als 1 wedstrijd zullen doorgaan. Bij de vrouwen
stonden we in ereafdeling van de VAL, bij de mannen in eerste afdeling. Doel was om ons te kwalificeren
voor de nieuwe Ereafdeling van de VAL in 2023. Zaterdag in Mol legden onze vrouwen de basis, ze wonnen
na een suspense slot in de estafettes en werden zo de laatste Vlaamse kampioen in de Ereafdeling. Zondag
op eigen terrein, met een fel gehavende mannenploeg door kwetsuren, coronaperikelen en een paar spijtige
forfaits, konden we de schade toch beperken. Zo komen we volgend jaar zeker uit in de hoogste afdeling van
de VAL.
- en eind mei, de laatste loodjes, de interclub voor Masters te Lokeren. Verlengd hemelvaartweekend, dus
enkele forfaits om familiale redenen. Maar onze masters lieten zich niet kennen. Lokeren ligt ACW blijkbaar
goed, want net als onze cad-schol kwamen onze masters ook naar huis met een onverhoopte 4de plaats.
Als we al deze prestaties samenvatten, mogen we zeker stellen dat we tot de toptien van Vlaanderen behoren,
zelfs dichtbij de top 5 staan. We zijn als Kuifje, voor iedereen van 7 tot 77 jaar. En aan de top!
Op 21 mei, ”effen tussendoor “mochten we het Provinciaal Kampioenschap voor pup-min inrichten.
Een loodzware organisatie, met meer dan 400 ingeschreven atleten. Als je dergelijke organisatie dankzij de
hulp van vele vrijwilligers - ook ouders van onze jeugdatleetjes- perfect kunt afwerken, mag je terecht fier
zijn op al deze medewerkers. En als onze jeugdtrainers er dan nog in slagen 50 atleetjes - aan de start te
krijgen, het grootse aantal van alle Oostvlaamse clubs dan ben je dubbel trots. Dank aan iedereen hiervoor.
In al dit clubgeweld, slaagden inmiddels drie van onze scholieren erin zich te plaatsen voor het EK U20, of
Europees Kampioenschap scholieren. Ik denk een unicum, niet alleen in onze clubgeschiedenis, maar allicht
ook in de annalen van de VAL. Proficiat aan Merel Maes (ook geplaatst voor WK U20), Charlotte Penneman
en Ides Verhulst. We gaan begin juli in Jeruzalem zeker supporteren!
Rudy Verlaeckt, voorzitter
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2022.03.12.Kom op tegen Kanker

Zoals voorgaande jaren, organiseerden onze clubleden Fred Van Hove en Maggie Brabants en een team
van sympathisanten een spagettifestijn ten voordele van ‘Kom op tegen Kanker’. Hun team ‘VHF Ride 4
Hugo’ (ter nagedachtenis van onze oud-trainer Hugo)
zou later, tijdens het Hemelvaartweekend deelnemen
aan de 1000 km van ‘Kom op tegen Kanker’. Elke dag
werd een afstand van 250 km afgelegd, telkens met
startpunt aan de Nekkerhal in Mechelen.
Ons clublid Jacques De Maeyer sponsorde de truitjes.
De KOTK-actie bracht dit jaar ruim 6 mio op, een
recordbedrag! Dit bedrag gaat integraal naar
wetenschappelijk onderzoek.
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START 2 RUN, editie 2022
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2022.04.10 BVV pupillen/miniemen
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BVV de meisjes
2022.04.10.Marathon in Rotterdam
Ons clublid Valerie Tack nam met
succes deel aan de Marathon van
Rotterdam, aangemoedigd door
haar moeder, Cathérine Tack, die
zelf een meer dan verdienstelijk
marathonloopster is.
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OPENDEURDAGEN
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DE HYBRIDES DIE ZICHZELF
DE HYBRIDES DIE ZICHZELF
OPLADEN!
OPLADEN!
Nieuwe 500X Hybrid
Nieuwe 500X Hybrid
& Tipo Hybrid
& Tipo Hybrid

Nieuwe 500
Nieuwe 500
elektrisch
elektrisch

Beste klanten,
Beste klanten,
Tijdens onze opendeurdagen op zaterdag
Tijdens onze opendeurdagen op zaterdag
nodigen we u graag uit om kennis te maken
nodigen we u graag uit om kennis te maken

11 en zondag 12 juni
11 en zondag 12 juni
met ons nieuwe 100%
met ons nieuwe 100%

2022,
2022,
elektrische gamma!
elektrische gamma!

Ontdek onze nieuwe modellen in hybride of 100% elektrische uitvoering en ervaar een nieuwe manier
Ontdek onze nieuwe modellen in hybride of 100% elektrische uitvoering en ervaar een nieuwe manier
van rijden. De Nieuwe 500 elektrisch is verkrijgbaar als Berline, Cabrio en 3+1 en vestigt nieuwe
van rijden. De Nieuwe 500 elektrisch is verkrijgbaar als Berline, Cabrio en 3+1 en vestigt nieuwe
normen voor stedelijke mobiliteit. Hij is nu al een bestseller in zijn categorie.
normen voor stedelijke mobiliteit. Hij is nu al een bestseller in zijn categorie.
De gloednieuwe 500X Hybrid en Tipo Hybrid combineren dan weer een nieuwe benzinemotor met
De gloednieuwe 500X Hybrid en Tipo Hybrid combineren dan weer een nieuwe benzinemotor met
een hypermoderne elektromotor. Deze zelfopladende hybride technologie biedt meer rijplezier en
een hypermoderne elektromotor. Deze zelfopladende hybride technologie biedt meer rijplezier en
voorkomt dat u een laadpaal moet zien te vinden.
voorkomt dat u een laadpaal moet zien te vinden.
Uw FIAT verdeler
Uw FIAT verdeler
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0 - 6.9 L/100 KM * 0 -158G/KM CO2 (WLTP)
0
- 6.9 L/100 KM * 0 -158G/KM CO2 (WLTP)
V.U. : Stéphane Levi. Adverteerder FCA Belgium N.V., Bourgetlaan 20, 1130
Haren. RPR: Brussel. BCE 0400.354.731.
IBAN FCAB : BE86 4829 0250 6150. Milieu-informatie.
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V.U.
Stéphane Levi.
AdverteerderDeFCA
Belgium
20,zijn
1130
Haren. RPR: Brussel. BCE 0400.354.731. IBAN FCAB : BE86 4829 0250 6150. Milieu-informatie.
[K.B.:19.[03.04]:
www.fiat.be.
foto’s
dienenN.V.,
enkelBourgetlaan
ter illustratie en
niet bindend.
[K.B. 19.[03.04]: www.fiat.be. De foto’s dienen enkel ter illustratie en zijn niet bindend.
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2022.04.17: eerste wedstrijdjes voor onze jongsten in Lebbeke

Onze jonge atleetjes (en hun ouders) maakten kennis met de competitie (en het viel allen heel erg
mee!).
9

2022.04.23: PK in Beveren

Maar liefst 10 provinciale titels en een berg eremetaal en knappe prestaties komen mee naar ACW! Ides
(discus,speer,kogel), Stijn (100m,200m), Lotte (100h), Zowie, Emma, Leon (allen speer) en Jentho (1500m)
zorgen voor het GOUD.
ZILVER: Isaura (400m), Lynn (1500m), Jentho (800m), Cedric (100m,200m), Tijl (pols), Ole (hss), Martha
100m), Anouchka (100m), Lotte DF (200m), Mohmed-Reda (hoog)
BRONS :Niels (100m), Storm (200m), Emiel (1500m), Lukas (speer), Ralph (pols), Lotte DF (100m)
Proficiat iedereen!
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2022.04.24.de 10 Miles van Antwerpen

Traditioneel zien we heel wat clubleden die deelnemen aan de 10 Miles, ook dit jaar was dit het
geval.

11

2022.04.24: PK in Evergem

2022.05.01.BK AC 10km

Nina behaalde met 33’24 een fraaie 2e plaats

2022.05.01.WALO 1 mei loop
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2022.05.07: BVV AC in Mol: onze meisjes kampioen!

2022.05.08: BVV AC mannen in Sint-Niklaas: een fraaie 6e plaats!

13

2022.05.14.KVV AC in Merksem
Op deze eerste grote afspraak van het nieuwe outdoorseizoen staan enkele ACW'ers te popelen om in actie te komen!
Cedric heeft al GOUD te pakken met een speerworp van 68m88, en ook op het tweede trapje staat een ACW'er! Leon
gooit zijn speer naar het ZILVER met 61m52!
In het hoogspringen jumpt Merel met 1m77 naar het tweede GOUD voor ACW!
Onze spurters bewijzen hun topconditie met enkele sterke PR's en finaleplaatsen! Stijn duikt voor het eerst onder 11"
op 100m 10"98

en mag zich net als Anouchka (100/200) en Lotte (200/100h), beide ook met scherpe tijden,

opmaken voor de finales. Charlotte wordt als scholier ondertussen mooi 8e op de 1500m!
Stijn start helaas niet in de finale na zijn toptijd in de reeksen, wegens een hamstring kwetsuur opgelopen in de 200m
reeksen.
Lotte sprint naar een knappe vijfde plek over de horden in een nieuw PR 14"31, slechts 7 honderdsten verwijderd van
het podium. Anouchka wordt mooi 6e op de 100m in 12"26. Beide dames staan straks in de 200m finale!
Zussen Isaura en Mireille maken zich op voor hun baanronde later namiddag. Go go go
Met beide nogmaals ruim onder hun PR sluiten Lotte en Anouchka hun drukke namiddag af. In de 200m finale snellen
ze naar resp 24.81 (4e) en 24.85 (5e)! Jienity duikt eveneens onder haar pr naar 26"22. En ook Storm zet een nieuwe
besttijd neer met 22"94!
Cedric loopt 11"11 en 22"37
Met 57"23 loopt Isaura de 8e tijd op de 400m, zus Mireille klokt 58"87!
in die 200m-finale

Foto’s: Johnny De Ceulaerde
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Anouchka is blijkbaar gediskwalificeerd
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2022.05.15: KVV Hamer in Sint-Niklaas
GOUD VOOR INGRID ZILVER VOOR DIRK!
Bakken en braden op dit KVV met vier ACW'ers aan de start.
Kersvers cadet Talitha mag de spits afbijten en kan na amper enkele weken hamertraining alweer een
nieuw PR bijschrijven: met 19m89 wordt ze mooi zesde op haar allereerste KVV! Ingrid W55 zet een
ijzersterke reeks neer, met een seizoensbeste van 38m63 en de Vlaamse titel als beloning! Dirk M65 pakt
zilver met 27m53 en Theo M70 wordt vierde met een worp van 24m20! PROFICIAT!

15

2022.05.21: PK pup/min in Sint-Niklaas
GOUD VOOR LIANO (2x), LARS, ALICIA EN LISE!
Met 50 ACW'ers zijn ze
en ze doen het super op dit PK! 5x goud, 6x zilver (Matti, Jorden, Jules 2x, Lise,
Alicia), 2x brons (Lars en Winther) en talloze knalprestaties maken er een zeer geslaagd PK van! Proficiat
allemaal, jullie zijn toppers!

22 mei PK Emiel 1500m
16
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2022.05.28.BVV Masters in Lokeren
Onze ACW-masters worden onverhoopt knap 4e in deze hoogste afdeling

!

Proficiat iedereen! Toppers!
En dank aan onze talrijke en enthousiaste supporters!
Na onze jeugd en AC was het vandaag de beurt aan onze meest ervaren atleten! En die doen het al even
sterk

In de hoogste afdeling staan onze mannen en vrouwen momenteel op een knappe vierde plek, stonden

zelfs even op drie en komende van plaats 6!! Goe bezig!!GO GO GO ACW!

2022.05.28: IFAM in Oordegem

Enkele impressies door Johnny De Ceulaerde

17

Clubrecords Outdoor 2022
DAMES
Seniors
10000m
1/2 Marathon
Masters + 35
10000m
1/2 Marathon
Masters + 55
Hamer
Gewichtwerpen
Masters + 60
1/2 Marathon
Marathon
Masters + 65
Kogel
HEREN
Miniemen
80m Horden
Scholieren
Discus
Masters + 55
1/2 Marathon

opgesteld door Eddy Verdonck
33.24.87
1u 13.59
33.24.87
1u 13.59
38,63m
12,43m
1u 45.36
3u 49.22
7,68m

Lauwaert Nina
Lauwaert Nina
Lauwaert Nina
Lauwaert Nina
Vos Ingrid
Vos Ingrid
De Moor Catherine
De Moor Catherine
Heyrman Leen

Malmedy
Riga (Letland)
Malmedy
Riga (Letland)
St-Niklaas
St-Niklaas
Gentbrugge
Gentbrugge
St-Niklaas

30-04-2022
15-05-2022
30-04-2022
15-05-2022
15-05-2022
15-05-2022
13-03-2022
27-03-2022
05-03-2022

12.34
57,85m
1u 20.03

Vijdt Jules
Verhulst Ides
Nicque Dirk

Aalst
Halle (Duitsland)
Gentbrugge

01-05-2022
22-05-2022
13-03-2022

3.04.44
33,01m
41,54m
34,75m

De Bock Alicia
Reyniers Lise
Tuyls Zowie
Van Hove Emma

St-Niklaas
St-Niklaas
Beveren
Beveren

21-05-2022
21-05-2022
23-04-2022
23-04-2022

3.18.38
43,53
2,37m
4.23.02
16,86m
53,91m
57,90m
11.31
22.58
57,54m

Muyldermans Liano
Muyldermans Liano
Goossens Lars
Rooms Jentho
Verhulst Ides
Verhulst Ides
Verhulst Ides
Van Der Vreken Stijn
Van Der Vreken Stijn
Menten Leon

St-Niklaas
St-Niklaas
St-Niklaas
Evergem
Beveren
Beveren
Evergem
Beveren
Beveren
Evergem

21-05-2022
21-05-2022
21-05-2022
24-04-2022
23-04-2022
23-04-2022
24-04-2022
23-04-2022
23-04-2022
24-04-2022

Kampioen van Vlaanderen
DAMES
Scholieren
Hoog
Seniors
Speer
Masters + 55
Hamer

1,77m
68,88m
38,63m

Maes Merel
Sorgeloos Cedric
Vos Ingrid

Merksem
Merksem
St-Niklaas

14-05-2022
14-05-2022
15-05-2022

Belgisch Kampioen
Universiteit
Hoog

1,80m

Maes Merel

Jambes

01-05-2022

Atletiekclub Waasland

Mol

07-05-2022

Provinciaal Kampioen
DAMES
Miniemen
1000m
Speer
Scholieren
Speer
Juniors
Speer
HEREN
Pupillen
1000m
Hockeybal
Miniemen
Polsstok
Scholieren
1500m
Kogel
Discus
Speer
Juniors
100m
200m
Speer

BVV

Landelijke 1
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Lise Reyniers
(speer 33m01 op
21.05.2022) met
trainer Eddy
Verdonck

Passie is onze motor.
Heidebaan 116 - Sint-Niklaas
03 776 00 49 – info@garagedemaeyer.be
19

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).

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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Prins Boudewijnlaan 117

SINT-NIKLAAS
www.imacar.be
sint-niklaas@imacar.be
03 778 03 03
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ZEKER TE NOTEREN IN UW AGENDA!
Vrijdag 17 juni: de recreanten nodigen uit voor een knalfuif
Zondag 19 juni: onze 28ste internationale Peugeotmeeting
Alle info op onze website www.acwaasland.be voorinschrijving verplicht!

Vrijdag 24 juni: 5km test Start2Run
Zondag 4 september: BALLONLOOP!
Zaterdag 10 september: Familie 5 kamp met BBQ
Zaterdag 1 oktober: Clubkampioenschap
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ALGEMENE KALENDER:
• 19.06.2022: Athletics Classic
(Peugeotmeeting)
• 24.06.2022: 5km test STR
• 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

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: juli/augustus 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 01.06.2022
Verantwoordelijke uitgever: AC Waasland vzw, p.a. Marc Van Hoey, Hoge Bokstraat 12, 9111 Belsele
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