
@cw	NWS	–	Nieuwsbrief	van	AC	Waasland	vzw	–	G.	Bontinckstadion	-	–	Lange	Rekstraat	–	9100	Sint-Niklaas		 1	

NIEUWSBRIEF	van	Atletiekclub	Waasland	

Nr	7	–	14	mei	2018	
AC	Waasland	vzw	–	p/a:	Marc	Van	Hoey	–	Hoge	Bokstraat	12	–	9111	Belsele	–	acw@val.be	

	
Beste	ACW’er,	
Zevende	uitgave	ondertussen	al	
van	ons	nieuwe	@cw	NWS.	
Opmerkelijke	prestaties	van	onze	
jeugdatleten	op	de	BVV.	Een	
meer	dan	geslaagde	stage	in	
Lagos	van	15	atleten,	met	een	
financieel	steuntje	van	de	club.	
Start2Runners	die	met	veel	
karakter	opbouwen	naar	de	5	km	
test.	Een	schittterend	clubfeest	in	
de	Roxy,	een	positieve	Algemene	
Vergadering	waarbij	34	atleten	
en	6	jeugdatleten	een	
welverdiende	bonus	ontvingen…	
de	pré-zomermaanden	april	en	
mei	brachten	heel	wat	fraais!	U	
leest	er	een	en	ander	over	in	deze	
Nieuwsbrief.		
Zeker	steeds	de	moeite:	onze	
Facebookpagina	en	onze	website:		
www.acwaasland.be	,	daar	vindt	
u	‘live’	wedstrijdnieuws	en	een	
rijk	prestatiearchief.	
We	wensen	u	veel	leesplezier	en	
suggesties	zijn	steeds	welkom!	
De	CommunicatieCel	van	
AtletiekClub	Waasland:	
Michel	de	Grande,	Guido	Kerkhofs,	Jos	
Pauwels,	Jan	Rooms,	Evelien	Vanheck,	
Ingrid	Vos,	Kurt	Van	Bastelaer,	Marc	Van	
Hove	(samenstelling	en	eindredactie)	
	
We	danken	ook	onze	sponsors,	die	u	hieronder	
en	op	andere	plaatsen	in	deze	nieuwsbrief	
ontdekt.	

	

	

	

Beker	 van	 Vlaanderen	
pupillen	en	miniemen	

Het	weekend	van	21	en	22	april	stond	
bij	onze	pupillen	en	miniemen	(en	hun	
trainers)	met	stip	aangeduid	in	de	
agenda.	Op	het	programma:	één	van	
de	belangrijkste	wedstrijden	van	het	
zomerseizoen,	nl.	de	schiftingen	van	de	
Beker	van	Vlaanderen.	De	eerste	twee	
in	elke	match	kunnen	zich	daarin	
kwalificeren	voor	de	finale	in	
september.	En	laat	die	finale	nu	net	
doorgaan	op	eigen	terrein,	op	15	
september!		

Onze	atleten	deden	het	voortreffelijk.	
Onze	meisjes	behaalden	op	zaterdag	
glansrijk	de	overwinning	met	een	
voorsprong	van	liefst	32	punten.	Zij	
mogen	naar	de	finale.	Ook	onze	
jongens	deden	het	voortreffelijk.	Met	
een	totaal	van	162,5	punten	konden	ze	
niet	opboksen	tegen	KAAG	en	AVLO,	
maar	ze	behaalden	toch	een	mooie	3e	
plaats.	Jammer	genoeg	levert	dat	geen	
plekje	op	in	de	finale,	maar	toch	
konden	de	trainers	tevreden	zijn.		

	
Evelien	Vanheck	

	

BVV	pupillen/miniemen	meisjes	-	Bornem	(foto:	Isabel	Van	Hul)	

	

BVV	pupillen/miniemen	jongens	–	Lokeren	(foto:	Marijke	De	Mulder)	
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CLUBFEEST	IN	DE	ROXY!	

	 	
	

	

	

	
	
Ook	dit	jaar	was	het	ACW-clubfeest	in	Zaal	Roxy	in	Nieuwkerken	een	absoluut	geslaagd	evenement!	Bijzonder	lekker	
eten	in	buffetvorm,	blije	deelnemers,	een	goede	DJ	en	een	dansvloer	die	nooit	leeg	was.	Pech	voor	wie	er	niet	bij	was,	
volgend	jaar	moet	je	toch	zeker	proberen	om	te	komen!	

Op	25	mei	2018	wordt	
de	Wet	op	de	Privacy	
een	stuk	strenger.	AC	
Waasland	bereidt	zich	
hierop	reeds	voor,	
samen	met	de	nieuwe	
clubsponsor	AntumID.	
Meer	info	in	de	kantine,	
waar	u	ook	indien	nodig,	
voordelig	een	ID-reader	
kan	bestellen	
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AUTO-	en	Bandencentrum	Jean-Pierre	VAN	BUYNDER	

Plezantstraat	314	–	9100	Sint-Niklaas		-	Tel.	03.777.59.22	
Ook	plaatsing	van	nieuwe	voorruiten	
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BVV	Cadetten	–	Scholieren	meisjes	Lanaken	–	5	mei	2018	

Zaterdagmiddag,	de	brandstoftank	volgetankt,	de	
zonnecrème	bij	de	hand,	de	regenjassen	en	dikke	truien	ver	
weggestopt	in	de	koffer,	zo	vertrokken	16	cadetten	en	
scholieren	meisjes	naar	het	verre	Lanaken.		De	weergoden	
zaten	ons	deze	keer	duidelijk	meer	mee	dan	het	vorige	
weekend.	Na	het	aanmelden	bij	Rudy,	de	ploegafgevaardigde	
en	voorzitter,	konden	sommige	al	onmiddellijk	aan	de	
opwarming	beginnen.		
Om	14u	startte	Marit	als	eerst	op	de	300H,	goed	voor	plaats	
7.	Lisse	was	na	de	blessure	van	Christine	doorgeschoven	naar	
de	400H,	meteen	een	schot	in	de	roos,	eerste	plaats	en	een	
nieuw	clubrecord	in	64.70.	De	eerste	13	punten	waren	
binnen,	we	zouden	dat	nog	6	keer	overdoen.		
Ook	de	kampnummers	waren	ondertussen	van	start	gegaan.	
Caitlin	die	een	combinatie	probeerde	te	maken	van	kogel	en	
ver,	hield	het	na	één	poging	in	de	kogel	voor	bekeken	en	
zette	alles	in	op	het	ver.	Ze	behaalde	een	11de	plaats	met	de	
kogel	en	een	7de	plaats	in	het	ver.		
Bij	de	scholieren	beten	Marie	en	Eva	de	spits	af.	Marie	
eindigde	als	9de	in	het	hoog	en	Eva	als	7de	in	de	discus.		
Ondertussen	was	onze	gekwetste	Christine	toegekomen,	
gewapend	met	een	paar	krukken	en	een	gips	rond	haar	been,	
om	haar	leeftijdsgenoten	aan	te	moedigen.	
Even	later	was	het	spurten	geblazen	met	Veerle	en	Lotte	VDV	
op	de	100m,	Veerle	werd	1e	en	opnieuw	de	volle	13	punten	
voor	ACW,	Lotte	deed	er	met	haar	2de	plaats	nog	eens	11	
punten	bij.		
15u,	tijd	om	onze	afstandlopers	de	piste	op	te	sturen.	Eerst	
de	800m	met	Kato	B	bij	de	cadetten	en	Kato	VW	bij	de	
scholieren.	Op	een	BVV	gebeurt	het	al	eens	dat	atleten	
disciplines	moeten	doen	die	ze	meestal	weinig	of	niet	doen,	
dat	heeft	Kato	B	duidelijk	aan	de	lijve	ondervonden.	Ze	
behaalde	de	12de	plaats,	goed	voor	1	puntje,	voor	inzet	en	
wilskracht	had	ze	zeker	meer	gekregen.	Kato	VW	werd	als	
eerstejaars	scholier	knap	10de	in	een	nieuw	pr.	Onze	twee	
1500m	lopers	Limme	(cadet)	en	Paulien	(scholier)	trotseerden	
eveneens	de	warmte	en	eindigden	als	5de	bij	de	cadetten	en	
Paulien	als	3de	bij	de	scholieren.		
Ondertussen	waren	de	scholieren	aan	het	ver	en	het	
kogelstoten	begonnen	met	Emma	en	Eva,	de	cadetten	met	
Kato	B	gingen	dan	weer	hoogspringen.		

Emma	wist	zich	bij	de	laatste	8	te	plaatsen	maar	kon	zich	
uiteindelijk	niet	meer	verbeteren,	ze	eindigde	op	een	
verdienstelijke	8ste	plaats.	Eva	stootte	de	kogel	naar	10m60	
goed	voor	een	6de	plaats.		
Ondertussen	was	Kato	B	aan	het	hoogspringen	begonnen,	
met	loodzware	benen	van	de	800	en	15	min	recuperatie	
tussen	beide	proeven,	we	deden	vlug	een	schietgebedje	op	
een	goede	afloop,	jammer	genoeg	had	de	800m	een	te	zware	
tol	geëist	en	strandde	Kato	B	op	een	10de	plaats.		
Daarna	gingen	we	even	kijken	hoe	het	met	onze	hordelopers	
gesteld	was,	Sara	met	iets	meer	ervaring	dan	scholier	
Anouchka	bonden	moedig	de	strijd	aan.	Sara	eindigde	4de	in	
een	mooie	tijd	op	de	80H	en	Anouchka	werd	10de	op	de	100H,	
voor	haar	was	het	overleven	en	aankomen	op	een	nummer	
dat	ze	nooit	eerder	gedaan	had.		
Rana	had	ondertussen	haar	speerwerpkamp	beëindigd	als	6de	
en	maakte	plaats	voor	Sara	bij	de	cadetten.	Zij	behaalde	een	
5de	plaats	in	een	nieuw	pr.	28m87.	
Opnieuw	werden	Veerle	en	Lotte	VDV	de	baan	opgestuurd,	
deze	keer	voor	de	200m.	Beide	vlogen	er	vanaf	de	eerste	
meters	in	en	stonden	de	leiding	niet	meer	af.	De	13	punten	
waren	tweemaal	voor	ACW.		
Dan	volgde	even	een	dipje,	jammer	genoeg	niemand	voor	de	
400m	bij	de	cadetten	dus	nul	punten,	maar	dat	ging	
Lieselotte	even	goed	maken,	ze	vertrok	als	een	pijl	uit	een	
boog	en	finishte	als	1e,	oef	13	punten.		
Voor	de	laatste	proef	was	het	opnieuw	de	beurt	aan	Marit	in	
de	discus,	die	verbeterde	haar	pr	met	bijna	drie	meter	en	
eindigde	hier	erg	verrassend	2de.	
Nu	alleen	nog	de	aflossingen,	hier	moesten	we	onze	reputatie	
hoog	houden	en	dat	deden	we	met	glans.	Twee	maal	winst	en	
opnieuw	26	punten	erbij.		
Terwijl	sommige	supporters	stonden	te	rekenen	als	zot,	was	
het	toch	even	wachten	op	de	officiële	uitslag,	200	punten	en	
een	DERDE	plaats	na	AVT	237,5	en	KAAG	dat	206	punten	
behaalde.		
Alleen	maar	vrolijke	gezichten	na	deze	geslaagde	
atletieknamiddag.		
Super	gedaan,	dikke	proficiat.			
	
H.		
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BVV	Cadetten	–	Scholieren	jongens	–	Nieuwpoort	–	6	mei	2018	

	
Met	een	volledige	ploeg	arriveerde	de	ACW-	delegatie	in	Nieuwpoort	voor	hun	beker	van	Vlaanderen	in	landelijke	1.	Ze	werden	
getrakteerd	op	prachtig	weer	en	op	de	geel-blauwe	piste	van	MACW	voelden	de	jongens	zich	onmiddellijk	thuis.	De	uitdaging	was	
om	het	beter	te	doen	dan	de	10de	plaats	van	vorig	jaar.		
Onze	grote	groep	eerste	jaar	cadetten	werd	ingezet	op	9	van	de	13	individuele	nummers	en	behaalde	hierin	mooie	resultaten.	
Collectief	eindigden	ze	op	een	7de	plaats.			
Top	3	plaatsen	waren	er	voor	Xander	(kogel),	Stijn	(100mH)	en	Pieter	(Polsstok).		Volgend	jaar	krijgen	deze	jongens	alvast	nog	
versterking	van	een	mooie	groep	miniemen	die	momenteel	klaargestoomd	worden	door	onze	jeugdtrainers.	
Bij	de	scholieren	jongens	was	er	een	mooi	evenwicht	tussen	de	eerste	en	tweedejaars.	Een	welgemeende	proficiat	aan	Ward	omdat	
hij	de	enige	ACW’er	was	die	de	club	13	punten	kon	bezorgen.	Voor	andere	top	3-plaatsen	zorgden	Hendrik	(kogel)	en	Storm	
(400m).	
Met	een	mooie	einduitslag	van	177	punten	en	een	6de	plaats	keerden	onze	jongens	met	opgegeven	hoofd,		maar	jammer	genoeg	
ook	met	heel	wat	fileleed,	terug	naar	het	Waasland.		
Een	dikke	proficiat	jongens	!	

	 	 	
Cadetten:	Kasper	(300mH),	Indy	(ver,speer),	Xander	(kogel,4x100m),	Pieter	(Polsstok),	Stijn	(100mH,	100m,4x100m),	Daan	(800m),	
Lars	(hoog),	Yente	(1500m),	Cedric	(200,	4x100m),	Loïc	(discus)	en	Lukas	(400m,	4x100m)	
Scholieren:	Pieter-Jan	(Hoog,	Polsstok,	4x100m),	Hendrik	(discus,	kogel),	Storm	(100m,	200m),	Arno	(400mH,	200m,	4x100m),	
Ward(speer),	Mathisse	(800,	ver,	4x100m),	Mathijs	(1500m)	en	Matthias	(110mH,	4x100m)	
	
Tekst	en	foto’s:	Isabel	Van	Hul	
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Atletenstage	in	Lagos	7-14	april	2018	

Dit	jaar	werd	er	weer	voor	Portugal	gekozen	maar	nu	werd	het	Lagos	in	plaats	van	Vilamoura.	Een	paar	redenen	dat	het	Lagos	werd	
dit	jaar:	de	piste	van	Lagos	zou	rustiger	zijn	met	een	betere	powerzaal.	Een	beter	hotel.	En	volgens	Lisse	zijn	de	cocktails	en	de	
sangria	van	hoge	kwaliteit.	Toch	wel	allemaal	belangrijke	dingen	voor	de	trainers	om	te	weten.	
	
In	het	holst	van	de	nacht	verzamelen	13	atleten	en	2	trainers	bij	de	piste	waar	Luc	van	Johanna	Cars	ons	kwam	ophalen.	Om	2u	zou	
de	bus	vertrekken.	Het	is	te	hopen	dat	de	reactietijden	van	de	familie	Rossaert	op	de	piste	beter	gaan	zijn	dit	seizoen	dan	hun	
reactie	op	hun	wekker.	Lotte	en	Cedric	vergezellen	ons	morgen.	Zij	komen	vanuit	Italië	waar	ze	op	eindreis	zijn	met	school.	
Een	vlotte	reis	naar	Schiphol.	Aanschuiven	voor	in	te	checken	en	de	douane.	PJ	weet	nu	ook	dat	lenzenvloeistof	ook	onder	
vloeistoffen	wordt	gerekend	in	Nederland.	
Transavia	was	onze	maatschappij.	Michiel	was	er	gerust	op	en	sliep	al	voor	het	opstijgen.		
Na	een	vlotte	vlucht	naar	Faro	achter	de	kiezen	werden	2	auto’s	opgehaald.	Fredje	geeft	een	knipoog	naar	de	dame	achter	de	balie	
en	we	krijgen	prompt	een	gratis	upgrade,	2	stationwagens	en	er	wordt	koers	richting	Lagos	gezet.	Later	zou	blijken	dat	deze	
knipoog	van	onschatbare	waarde	was.	Regen,	veel	regen,	alles	hebben	we	gehad	onderweg.	Carvi	Beach,	ons	hotel	ligt	net	aan	het	
strand.	Alles	netjes	in	orde.	
In	de	middag	werd	het	strand	opgezocht.	Niet	om	te	zonnen	maar	om	los	te	werken	en	specifieke	oefeningen	te	doen	die	
individueel	opgesteld	zijn	in	samenwerking	met	de	kine’s	van	Rev.		
	
Zondag:	
De	coaches	worden	wakker	gemaakt	door	een	berichtje	van	Lotte	dat	ze	samen	met	Cedric	op	weg	is	voor	hun	vlucht	via	Madrid	
naar	Faro.	Om	16u15	zouden	ze	landen.	Zouden	ze….	dit	was	het	begin	van	een	rit	in	een	achtbaan.	
De	eerste	echte	trainingen	werden	aangevat.	Een	complextraining	voor	de	sprinters	en	de	speermannen	werden	vergezeld	door	1	
van	de	werpsters	van	Lokeren	die	er	ook	zaten	met	Jo	als	trainer.	Michael	doet	zijn	oefeningen	voor	zijn	revalidatie.	
	Berichtje	van	Lotte	dat	de	vlucht	vertraagd	was.	Iets	later	blijkt	de	luchthaven	plat	te	liggen	doordat	er	een	bom	is	gevonden	uit	
WOII	bij	wegwerkzaamheden.	Ze	gaan	vandaag	niet	meer	bij	ons	in	Lagos	geraken.	Een	hotel	vinden	daar	blijkt	niet	zo	makkelijk	
doordat	iedereen	een	hotel	nodig	heeft.	Cedric	zijn	vader	lukt	het	om	vanuit	Spanje	een	hotel	te	boeken.	En	wat	voor	een	hotel!	
Uiteindelijk	lukt	het	ook	om	een	vlucht	te	krijgen	naar	Faro.	Wel	pas	dinsdag	en	via	Londen.	
’s	Avonds	bij	het	eten	wordt	er	een	opmerking	gemaakt	over	de	partners	thuis.	Coach	Bart	heeft	even	een	moeilijk	momentje	en	
heeft	een	servetje	nodig	“Ik	mis	die	wel	he!”.	Door	een	bevriende	coach	wordt	hij	mee	genomen	om	rustig	onder	het	genot	van	een	
drankje	wat	bij	te	komen.	De	barman	heeft	het	gelijk	door	en	helpt	hen	even	hun	zorgen	te	vergeten.	
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Maandag		
We	duiken	de	powerzaal	in.	Michiel	is	normaal	niet	bij	de	powertrainingen	aanwezig.	Hier	op	stage	kan	dat	wel.	Filmpjes	maken	
met	een	tablet	en	gelijk	analyseren	met	de	atleten	is	echt	een	meerwaarde.	Zeker	met	de	youngsters	die	nog	niet	lang	poweren.	
Maar	ook	bij	bv	Isaura	kunnen	we	zo	nog	een	paar	foutjes	aanstippen.	Doordat	we	samen	met	heel	ACW	de	powerzaal	zitten	
volgen	de	coaches	ook	elkaars	atleten	en	pikken	ze	interessante	oefeningen	van	elkaar.	

Michael	mag	tussen	de	2	trainingen	van	de	anderen	genieten	van	een	privé	sessie	in	het	zwembad	samen	met	de	sprintcoach.	
Aquajogging	is	voor	een	loper	natuurlijk	niet	het	allerleukste	maar	wel	noodzakelijk	in	de	lange	revalidatie	die	Michael	nog	voor	de	
boeg	heeft.	
	
Dinsdag:	
Slecht	weer.	We	wachten	nog	even	af	maar	het	blijft	slecht.	De	sprinters	duiken	het	zwembad	in	voor	een	sessie	aquajogging,	
allemaal	een	verplicht	blauw	mutsje	op.	Zelfs	Gerben	en	Christof	zagen	er	schattig	uit.	Van	de	dames	had	ik	niks	anders	verwacht.	
Bram	en	PJ	doen	sprongen	op	de	piste.	
Aan	het	eind	van	de	middag	komen	Cedric	en	Lotte	aan.	
Direct	na	de	training	start	1	van	de	auto's	en	stuurt	
richting	de	Faro.	Michiel	om	zijn	“verloren	dochter”	op	
te	halen,	Lisse	mocht	mee	om	haar	vriendje	op	te	
pikken.	Michiel	weet	jij	de	weg?	Vroeg	Lisse	nog	toen	ze	
vertrokken	“Nee	waarom?”	Lisse	moet	af	en	toe	nog	wat	
wennen	aan	het	gevoel	voor	humor	binnen	de	
sprintgroep.	Of	het	gebrek	daaraan	.		De	2	
wereldreizigers	worden	ingeladen	en	veilig	naar	het	
hotel	gebracht.	Ze	zijn	duidelijk	moe.	
Frédéric	en	Bram	wachten	hun	moment	af	en	lopen	hun	
duurloop	onder	stralende	zon.		
Onze	oudste	atleten	laten	zien	dat	ze	nog	jong	van	geest	
zijn.	Deze	week	wordt	er	continu	een	zwaar	gevecht	
gestreden	om	het	veroveren	van	de	gym	bij	Pokémon	
go.	Soms	tot	in	de	late	uurtjes….	
Als	de	coaches	na	uren	training	te	geven	eindelijk	eens	
tijd	hebben	om	zelf	aan	hun	fysiek	te	werken	hoeven	ze	
niet	te	rekenen	op	een	aanmoediging	van	hun	pupillen.	
Bart	stoot	zijn	kogels	moederziel	alleen	op	de	piste.	
Tijdens	Michiel	zijn	intervaltraining	heeft	hij	geen	enkele	
#komaaneej	gehoord…..	
	
Woensdag:	



@cw	NWS	–	Nieuwsbrief	van	AC	Waasland	vzw	–	G.	Bontinckstadion	-	–	Lange	Rekstraat	–	9100	Sint-Niklaas		 10	

2	sprinttrainingen	op	het	programma.	Max	testen	in	de	power	voor	de	werpers.	Goed	weer.	Wel	veel	wind.	Isaura	zet	een	scherpe	
150	neer	en	laat	de	youngsters	zien	dat	ze	een	taaie	is.	Door	de	wind	zijn	de	tijden	niet	echt	representatief,	in	de	power		
daarentegen	wel.	PJ		en	Bram	zetten	nieuwe	records	neer.	Deze	dag	zijn	we	met	heel	ACW	op	de	piste.	De	mannen	van	de	lange	
adem	Bram	en	Fredje	doen	een	lekkere	pistetraining.	Hier	komt	onze	upgrade	van	auto	zeker	van	pas.	We	komen	er	zelfs	achter	dat	
je	met	8	personen	in	een	Opel	Astra	station	past.	
	
Donderdag:	

Power	II	voor	de	sprinters.	De	mannen	van	Fernand	doen	een	lange	duurloop.	Zelfs	zo	
lang	dat	voor	Bram	dit	een	afstandsrecord	is.	Achter	de	brede	rug	van	Fredje	die	hem	
stukken	uit	de	wind	zet.	De	mannen	haspelen	de	kilometers	vlot	af.	Ze	zijn	allebei	sterker	
dan	op	de	vorige	stage.	Dat	kunnen	zelfs	een	speer	-	en	een	sprinttrainer	zien	
	
Vrijdag	stralende	zon	met	koninginnentraining	in	de	middag.	Lotte	vdv	krijgt	rust	in	de	
ochtend	omdat	het	vat	ver	af	is.	Ze	mist	voor	deze	lange	week	nog	wat	body	en	moet	nog	
wat	boterhammen	eten	zoals	een	collega-trainer	zou	zeggen.	In	de	power	laat	ze	zien	wat	
we	al	wisten.	Dat	ze	een	goede	coördinatie	heeft	en	de	oefeningen	snel	oppakt.	Een	
goede	techniek	is	de	belangrijke	eerste	horde	die	genomen	moet	worden	om	echt	te	
kunnen	poweren.	
Voor	de	hordeloopsters	staat	er	een	echte	400h	training	op	het	programma.	Met	op	het	
einde	7	horden.	Met	de	harde	wind	die	draait	in	het	stadion	geen	gemakkelijke	opdracht.	
Na	de	7de	horde	wordt	hen	gemeld	dat	ze	na	een	hele	korte	rust	nog	horde	9	en	10	
moeten	nemen.	Dat	was	de	coach	vooraf	toch	wel	vergeten	melden	�	Lisse	laat	zien	dat	
ze	weer	een	stapje	heeft	gezet.	Christine	heeft	nog	werk	aan	de	winkel	op	een	bepaald	
vlak,	we	weten	waaraan	dit	ligt.	In	de	avond	bespreekt	de	coach	de	tijden	van	de	
hordeloopsters	met	assistent	Hordecoach	Nils	en	hij	geeft	zijn	zegen.	Urbi	et	Orbi.	

De	400	mag/moet	2x300	max	doen.	Een	lastige	taak	na	een	zware	week.	Christof	moet	helaas	deze	dag	laten	schieten	doordat		in	
de	nacht	zijn	avondeten	er	terug	uit	komt	langs	de	verkeerde	richting.	Op	zijn	verjaardag	is	dit	wel	heel	zuur.	Gerben	zegt	dat	hij	
mega	verzuurd	was.	Dat	was	ook	de	bedoeling!	
De	mannen	van	Bart	mogen	nog	eens	lekker	gooien.	De	middenlijn	ligt	op	60m.	Een	mooi	doel	voor	Bram.	PJ	werkt	deze	training	
meer	op	techniek	af	door	lichte	klachten.		
Bram	komt	net	een	metertje	te	kort	maar	zijn	record	gaat	er	dus	dik	aan	gaan	dit	seizoen.	Cedric	laat	zien	dat	hij	de	overstap	naar	
de	800gr	goed	heeft	verteerd.	Na	een	winter	met	een	operatie	en	revalidatie	aan	de	knie	gooit	hij	nu	al	lekker	en	zal	nog	stappen	

zetten	in	het	seizoen.	
	
Zaterdag	14-4	
Onze	laatste	dag.	Cedric	mag	op	zijn	verjaardag	nog	
een	mooie	sessie	laten	zien	aan	zijn	trainer.	Lotte	
vergezelt	hem	in	de	power.	De	andere	speerboys	doen	
stabiliteit	in	circuit	vorm.	Na	ons	laatste	pistebezoek	
wordt	in	de	auto	duidelijk	dat	sommige	systemen	van	
de	atleten	zwaar	belast	waren.	De	geur	was	niet	met	
woorden	te	beschrijven.	Wel	met	cijfers.	9	op	10	�	
De	sprinters	werken	een	beetje	los	op	het	strand	zodat	
ze	klaar	zijn	voor	de	terugreis	naar	België.	
De	afstandslopers	hun	teller	stopt	op	164km	op	deze	8	
dagen.	Fred	is	klaar	voor	de	Ten	Miles	en	Bram	voor	de	
400h	op	de	Interclub.	
Na	deze	week	zijn	we	weer	een	stuk	wijzer.	Wat	
aanpassingen	hier	en	daar	zijn	wel	nodig.	Je	leert	op	zo	
een	stage	elkaar	beter	kennen.	Ook	naast	de	piste.	Dit	
kan	alleen	maar	positief	zijn	in	de	relatie	tussen	de	
coaches	en	de	atleten.	Alle	atleten	hebben	een	stap	
gezet.	Mireille	bv	is	ook	weer	een	week	dichter	bij	de	

grootste	uitdaging	van	haar	leven.		
Volgend	jaar	gaan	we	weer.	Portugal?	Misschien	wel	ergens	anders	naar	toe.	
En	ook	nog	dit:	op	ons	menu	stond	een	dessert	van	de	dag.	We	konden	iedere	dag	kiezen	uit	3	dingen.	Het	waren	alleen	iedere	dag	
dezelfde	3	dingen.	De	chocomousse	moest	iedere	dag	de	“lepeltest”	doorstaan.	Fred	was	van	mening	dat	de	mousse	geweldige	
tegellijm	voor	in	badkamers	zou	zijn.	Wat	zouden	jullie	kiezen?	Chocomousse,	Passion	fruit	of	caramel	cream?	
Michiel	
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DE	RECREANTEN	
Start2Run	2018:	en	ze	deden	eventjes	een	Usain	Boltje…	

	
	

	
	
Ook	dit	jaar	organiseert	onze	club	een	voorjaarssessie	‘Start2Run’!	Het	is	ondertussen	reeds	de	17e	editie!	
Ondertusssen	zijn	er	een	zeventigtal	deelnemers,	die	opbouwen	naar	de	5	km.	
De	feestelijke	finale	vindt	plaats	op	vrijdag	8	juni.	Springkasteel,	gezondheidsmetingen	met	CM,	animatie	en	(gezonde)	hapjes!	
Niet	te	missen	dus!	
Meer	info	bij	Roland	Van	Daele,	roldimac@skynet.be	en	de	andere	jogbegeleiders.	

	
EN	WAAR	VIND	IK	NU	EIGENLIJK	DE	UITSLAGEN	EN	RECORDS?	Alle	uitslagen,	records	en	eretabellen	vindt	u	
op	de	ACW-website,	met	dank	aan	Kurt	Van	Bastelaere	en	Eddy	Verdonck	voor	het	nauwkeurig	opvolgen	van	de	prestaties	van	
onze	atleten.	

	
BELANGRIJKE	DATA	!	
Zondag	17	juni:	Reynaertloop	in	Belsele	
Zaterdag	28	juli:	VAL	jongerentrofee	
Zaterdag	25	augustus:	Familie5kamp	en	BBQ	
Zaterdag	1	september:	BK	hamer/gewicht	Masters	
Zondag	2	september:	Ballonloop	tijdens	de	Vredefeesten	in	Sint-Niklaas	
Zaterdag	15	september:	finale	BVV	pupillen	en	miniemen	op	de	piste	van	AC	Waasland!	
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HOOFDSPONSOR van AC Waasland! 
Garage & Carrosserie VANHOECKE nv 
Prins Boudewijnlaan 117 - 9100 Sint-Niklaas -Tel. 03 778 03 03 - http://vanhoecke.verdeler.peugeot.be 
														

	

	

Bezoek	binnenkort	onze	nieuwbouw	en	kom	ons	uitgebreide	gamma	
bekijken	in	de	merken		
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