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BVV meisjes

Brrrr, koud, regen- en
hagelbuien 6°C

LIER, 4 MEI 2019

6 individuele
overwinningen

Beste jaarprestatie
voor Merel in het
hoogspringen

Spannend tot het
einde

Voor de laatste keer in de geschiedenis van de bekercompetities trokken onze
cadetten en scholieren meisjes naar de BVV om alleen te strijden. Vanaf volgend
jaar krijgen ze het gezelschap van de jongens. De taak van onze meisjes bestond
er in om zo veel mogelijk puntjes te pakken zodat behoud in hoogste afdeling
verzekerd bleef.
De verschillende coaches konden alle wedstrijden invullen met atleten. Hier en
daar moest er een kleine verschuiving gebeuren of werd er een atleet uit zijn
comfortzone getrokken om aan te treden in een voor hen niet gewoon nummer.

4 de plaats van de 12
ploegen
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Nele Vermeulen mocht de
wedstrijd op gang trekken
met de 300m Horden voor
cadetten. Marie Stas kreeg
de
moeilijke
taak
voorgeschoteld
bij
de
scholieren meisjes.
Samen waren ze goed voor
de eerste 7 punten van de
namiddag.
Onze snelste meisjes mochten hun spurtspikes aanbinden en liepen beiden een fantastische tijd. Jammer
genoeg blies de wind veel te veel in de rug en zagen ze hun tijden niet gehomologeerd.
Steffi De Saegher (12.77) en Anouchka Kadiamba (12.39) deden met 20 punten het tussentotaal goed stijgen.

Lynn Faems liep bij de cadetten meisjes voor het eerst een 800m. Zij wist zich goed in het midden van het
deelnemersveld te nestelen. Ik denk wel dat ze in de winter tijdens de crossen minder last had van de koude
dan vandaag.
Flore Van Oost nam als polsstokspringster de taak op zich om voor de club uit te komen in een voor haar
ongewone discipline. Haar 800 meter bij de scholieren werd net als bij de cadetten beloond met 4 punten.
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Steffi De Saegher werd door de speaker en de fotografen extra in het oog gehouden. Zij was met haar 11.71,
die ze gelopen had tijdens het PK, Belgische lijstaanvoerster op de 80m Horden bij de cadetten. Jammer genoeg
kon ze door een minder goede start haar favorietenrol niet waarmaken.
Jarige Marit De Foer liep bij de scholieren meisjes wel een dijk van een 100m Horden.
Jammer genoeg ook met teveel tegenwind. Door de hordenprestaties werden er 16 punten bij het totaal
geteld.

Limme De Jonghe (cad) en Kato Van Wauwe (schol)mochten als afstandsmeisjes de langste wedstrijd van de
dag voor hun rekening nemen.
De felle tegenwind vroeg iets te veel van hun krachten waardoor ze heel wat plaatsen moesten prijsgeven. Hun
punten werden dan weer wel goed gebruikt om te stijgen in de tussenstand.
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Caitlin en Anouchka kregen de slechtste moment van de dag voorgeschoteld om hun 200m wedstrijd te lopen.
Onze meisjes werden getrakteerd op stevige windstoten en een felle hagelbui.
Caitlin liep een goede wedstrijd bij de cadetten, maar het was vooral Anouchka die voor ACW in de kijker liep
bij de scholieren. Zij kreeg de snelste tijd (25.37s)achter haar naam en dus ook de 13 punten.

Anouchka’s trainingsmaatje Veerle De Block mocht bij de scholieren voor het eerst aantreden op de volledige
baanronde. Veerle mocht in de beste baanpositie aan haar wedstrijd beginnen.
Na een snelle start gaf ze haar koppositie niet meer af en liet ze 59.08 op de klok noteren.
Cadet Marie Geerardyn werd door haar clubvriendinnetjes aan de zijlijn hard aangemoedigd. Marie liep haar
eerste 400m ooit in een mooie tijd van 66.77s.

4 van onze 6 individuele overwinningen waren terug te vinden in de kampnummers. Op het
Provinciaal kampioenschap was al duidelijk dat onze cadetten en scholieren meermaals op
het podium terug te vinden waren. De kampnummers hadden blijkbaar minder last van de
koude en de wind. Lees hiervoor het vervolg…
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Kato Bauwens sprong in de scholierenwedstrijd naar een mooie hoogte van 1m45, goed voor 7punten. De
favorietenrol bij de cadetten was weggelegd voor Merel Maes. Zij begon aan haar wedstrijd als de helft al uit
wedstrijd lag. Na een spannende wedstrijd liet ze een persoonlijk record van 1m71 noteren, goed voor 13
punten en een voorlopige beste jaarprestatie.

Marie Geerardyn (cadet) en Eline Elewaut (scholier) namen het verspringen voor hun rekening.
Marie krijgt het (nog) steeds voor mekaar om op wedstrijd ongeldige sprongen achter haar naam te laten
noteren. Jammer genoeg had ze met haar 1 geldige sprong van 4m50 geen recht meer op 3 extra pogingen.
Eline sprong een zeer regelmatige wedstrijd en liet 4m82 noteren. Marie en Eline waren samen goed voor 10
punten.
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Bij de werpnummers konden de ACW-meisjes nog héél wat punten bijeen sprokkelen. Osaratin Kefayatou
(cadet) en Marit De Foer (scholier) waren goed voor 28m02 en 27m31 in het discuswerpen. Osaratin kreeg de
13 punten achter haar naam. Marit was goed voor 9 punten.

Werpmeisjes Osaratin en Eva mochten voor de tweede maal bewijzen dat ze over héél wat girlpower
beschikken. Beide meisjes waren in hun categorie de besten van het deelnemersveld. De prestaties mochten er
ook zijn. Osaratin stootte haar 3kg kogel naar 11m58. Eva haar kogel smakte na 11m69 tegen de vlakte. Zij
haalden de volle pot binnen voor ACW op dit nummer.

Net voor de afsluitende 4x100m was al duidelijk geworden dat de meisjes bij de top 5 in de uitslag gingen
terecht komen. Maar, bij de aflossingen kan nog alles gebeuren,… . En het gebeurde ook,… . De cadetten
meisjes (Steffi, Sara, Merel en Caitlin) brachten de aflossingsstok mooi over de eindmeet in een tijd van 52.70. In
de ploeg van de scholieren meisjes was een inschrijvingsfout geslopen waardoor Anouchka haar plaats moest
afstaan aan Eva. Puur op adrenaline en zonder opwarming kreeg Eva de stok van Emma om hem 100m verder
door te geven aan Marit. Veerle bracht deze wedstrijd tot een goed einde in een tijd van 52.72. Eindtotaal 206
de
punten en een 4 plaats. Zonder dit spijtig incidentje waren onze meisjes zeker in de top 3 beland. Dikke
proficiat meisjes, volgend jaar gaan de jongens voor versterking zorgen!

IVH
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Zondag 5 mei, tijd voor de beker van Vlaanderen cadetten en scholieren jongens op ons eigen vertrouwde
terrein, een thuismatch zoals weleens wordt gezegd.
De weergoden waren ons vandaag goed gezind, waar de regen ’s morgens nog met bakken uit de lucht viel,
werden de hemelsluizen rond 13u20 dichtgedraaid en kregen we een droge, frisse namiddag.
De eerste kampnummers zouden immers om 13u30 van start gaan met Michiel (hoog), Ides (polsstok) en
Arne(discus). Michiel zat meteen goed in de wedstrijd en sprong vlot over 1m74 goed voor een nieuw PR. Ides
ging met de polsstok over 2m60 en Arne kwam in het discuswerpen tot 23m48. Meteen goed voor 10, 7 en 3
punten.

Om 14u volgde het eerste loopnummer, 300 horden voor de cadetten met Stijn en 400 horden voor Kasper bij
de scholieren. Stijn liep naar de derde plaats in een mooi nieuw PR 42,76 en 10 punten, Kasper, die niet echt
een hordenspecialist is maar speciaal voor de BVV en net zoals vorig jaar dit nummer voor zijn rekening nam,
haalde tot zijn eigen verbazing 3 punten binnen.
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Ondertussen waren ook het verspringen met Indy en het kogelstoten met Xander van start gegaan. Indy
sprong 5m36 ver, goed voor 9 punten en Xander stootte de kogel maar liefst 13m27 ver, goed voor een
verbetering van zijn persoonlijk record met naar liefst 55 cm en de volle 13 punten voor ons.

14u30 opnieuw naar de piste voor de 100m met Cédric en Storm. Cédric knokte zich naar een tweede plaats in
11,71 en Storm werd in exact dezelfde tijd vijfde bij de scholieren. Ons puntensaldo steeg met 11 en 8 punten.
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In de kampnummers was het speerwerpen begonnen, Matthias werd knap derde met 38m88, opnieuw 10
punten.
Een half uur later gaven Michiel en Isabel het roer even over aan Boudewijn met zijn afstandslopers. Lars en
Michiel gingen van start in de 800m, Jentho en Daan namen de 1500m voor hun rekening. Lars werd negende
in 2.20.52 en deed maar liefst 11,87 sec van zijn besttijd af, Michiel finishte als zesde in 2.08.40 op zijn
allereerste 800m.

Jentho die zich als eerstejaars knap wist te handhaven in het eerste achtervolgend groepje veroverde een
vijfde plaats in 4.54.12, zijn eerste duik onder de 5 min en een verbetering van zijn persoonlijke besttijd met
5.95. Dat Daan momenteel goeie benen had hebben we enkele weken geleden al kunnen zien, nu klaarde hij
de klus in 4.24.56, ook hier ging er een flinke hap van zijn tijd af, 13.19 om precies te zijn en een vierde plaats.
Onze lange afstandlopers brachten respectievelijk 4, 7, 8 en 9 punten bij onze totaal. Na half wedstrijd
bevonden we ons nog steeds in de middenmoot van het klassement.

Ondertussen had Ides zich naar de hoogspringstand begeven. Arne en Indy gingen kogelstoten en speerwerpen
en Pieter mocht gaan polsstokspringen. Ides sprong over 1m50, Arne stootte de kogel 9.49 ver en Indy liet de
speer neerkomen na 41m13, goed voor een tweede plaats. Pieter zette een mooie 3m30 neer in de polsstok,
een evenaring van zijn PR. Dit alles leverde ons 6, 6,11 en 8 punten op.
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15u40 : Terug naar de rechte lijn voor de hordennummers. Opnieuw hoopten we dat Stijn een goede prestatie
kon neerzetten op de 100H en zo voor de nodige punten kon zorgen, niet het gehoopte resultaat maar toch 10
punten erbij. Michiel ging voor het eerst in zijn leven de 110m horden lopen. Hij eindigde in een tijd van 18.11,
niet slecht voor de eerste keer en dit nadat hij de laatste horden keihard aantikte met zijn knie en voet (de
horden kwam zowat 10 cm van de grond).

Cédric en Storm gingen van start in de 200m. Beide verbeterden ze hun persoonlijk record en werden knap
tweede, Cédric in 24.00 (PR - 0.14) en Storm in 23.18 (PR – 0.51). De trainers zagen dat het goed was, tweemaal
11 punten en een stijging in de algemene rangschikking.
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Alleen Loïc moest nog gaan discuswerpen terwijl Milan en Wout aan de start van de 400m verwacht werden.
Loïc wist een mooie tweede plaats in de wacht te slepen met een worp van 43m94. Milan finishte in zijn
allereerste 400 in 60.64 en Wout deed dit in 64.53, ook voor hem was het de eerste 400m ooit. Super gedaan
jongens.

Als afsluiter van de dag stond er nog tweemaal 4 x 100 op het programma.
Bij de cadetten werd Ides voor de leeuwen gegooid tussen de tweedejaars Indy, Cédric en Stijn. Onze jongens
behaalden een vijfde plaats en 8 punten.
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Bij de scholieren werd het alle hens aan dek met twee jongens, Jens en Michiel, in de ploeg die nog nooit 4 x
100 had gelopen. Na een korte oefening op de stokwissels, de nodige tips en adviezen hebben ze hun vuurdoop
met glans doorstaan, in een mooie 47.16 liep Arne met stok in de hand over de finish, opnieuw 4 punten erbij.

Nu nog even afwachten wat de eindstand zou zijn. Waar we dachten aan een zesde plaats werden we door
onze eigen omroeper als
afgeroepen. Gejuich alom, we hadden even goed gedaan als onze meisjes de
dag voordien.
Atleten tevreden, trainers tevreden en natuurlijk onze clubafgevaardigde en voorzitter niet vergeten, die was
super content, hij kwam ons onmiddellijk vertellen dat we volgend jaar samen met de meisjes in de hoogste
afdeling mogen aantreden.
Proficiat en bedankt jongens voor deze mooie atletieknamiddag.
Dank aan Isabel Van Hul en Johnny De Ceulaerde voor de foto’s.
HDS

INTERCLUB AC 18 mei

JUNI
2019
OLYMPUS –Nieuwsbrief van AC Waasland vzw – www.acwaasland.be - ac.waasland@telenet.be

Gelezen in Atletiekleven nr 27

Athletics Classic Meeting Sint-Niklaas (12 mei)
Net geen Belgisch Junioresrecord voor Wase speerwerper Cedric Sorgeloos

Ondanks een stralende zon waren koude en veel wind de bepalende ingrediënten van de Athletics Classic
Meeting in Sint-Niklaas. Plaatselijke junior Cedric Sorge- loos/ACW zorgde in het speerwerpen voor een
uitschieter. De Waaslander plantte zijn speer liefst 75m22 ver en bleef daarmee amper 28cm onder het
Belgische record van Thomas Smet/OLSE. Meteen de tweede beste Belgische junioresprestatie aller tijden en
een achtste prestatie alle categorieën voor de Waaslander.
Eerder in de namiddag zorgde Remi Malengreaux/RCG voor een eerste topprestatie door de hamer 64m92 ver
te slingeren. Ook zorgde hij niet alleen voor een opmerkelijk PR, maar tevens voor een 7de prestatie aller
tijden.
De scholieren-meisjes van AC Waasland (Emma Smet, Anouska Kadiamba, Marit De Foer en Veerle De Block)
wonnen de 4x100m in een sterke 49”04. Bij de vrouwen werd de korte sprint gewonnen door Charlotte
Duyck/DEIN in 11”94. De wind blies echter een fractie teveel in haar voordeel. Later won de atlete uit Asper
ook de 200m in een mooie 24”37. Een andere vedette van de meeting was scholier Mark Pap/IAAC die zowel
de 100m (10”66), de 110m horden (13”32) als de 200m (21”49) won. Deze Brusselse Hongaar plaatste zich
meteen ook voor het EYOF. Nog sterk was de prestatie van Wout Bex/LOOI. Hij snelde in de 400m horden naar
een bijzonder sterke 54”87. Senior Jori Stroobants/VITA liet, eveneens in de 400m horden, een mooie 53”88
noteren.
AC Waasland zette in zijn meeting vooral in op de kampnummers. Het scoorde hiermee goed bij de cadetten
jongens waar Xander Andries/ACW de discus 48m36 ver wierp. In het hoogspringen stond er geen maat op
Merel Maes/ACW die vlot over 1m68 wipte maar nadien drie keer nipt faalde op 1m72. Dat zou een evenaring
van haar beste indoorprestatie ooit geweest zijn.
Eigen Atleten
Hoewel AC Waasland mee aan de wieg stond van het Flanders Cup gebeuren, stapte de club een drietal jaar
geleden uit het circuit. “een bewuste stap terug,” zegt Voorzitter Rudy Verlaeckt. “in het Flanders Cup circuit
was het moeilijk om een geschikte datum te vinden. De IFAM en de Putbosmeetings, beiden in Oordegem,
zuigen alles leeg. Alleen de meetings die rond beide Oordegemse Flanders Cups worden georganiseerd, kunnen
nog wat profiteren. Wij met onze Sint-Niklaascup vielen er net uit, wat betekende dat we veel moesten
investeren om de buitenlanders naar het Bontinckstadion te krijgen. Dertig buitenlanders onderdak geven, dat
kost handenvol geld. Dat budget investeren we nu in onze Sint-Niklaas Cup, een Athletics Classic meeting.”
“Akkoord, we hebben ook nu te kampen met organisatorische concurrentie, maar wij trachten dat te omzeilen
door vooral in te zetten op de kampnummers. Alle mogelijke kampnummers, en dat zowel voor mannen als
vrouwen, staan op het menu. Als club investeren we veel in onze kampers. Die mogen ook eens in de kijker gezet
worden. Daarnaast hebben we ook nu nog mooie geldprijzen voor de alle categorieën en wat dat betreft gaat
het geld dus naar onze landgenoten. in de Flanders Cup is dat wel anders. Dat er dit jaar minder deel- nemers
zijn? Misschien zitten de mindere weersomstandigheden daar voor veel tussen. maar nog eens: dat geeft niet. ik
zag hier onder de deelnemers uit de Vlaamse clubs veel tevreden gezichten.”
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Cedric Sorgeloos/ACW (junior, 75m22 met de speer): “Nog 28cm en ik heb het Belgisch record. Het moet er
inzitten want vandaag zette ik toch een sterke reeks neer. Ik wierp telkens meer dan 70 meter en dat is toch ver.
Nochtans waren de weersomstandigheden niet echt makkelijk. Tegen de wind en zijwind ingooien, vergt wat
aanpassing. maar kom, vorige week haalde ik met een worp van 73m60 mijn ticket voor het EK binnen. Deze
week landde de speer nog wat verder, dus mag ik zonder schroom stellen dat het Belgisch record verbeteren
mijn nieuwe doel is.”
Merel Maes/ACW (cadette, hoog 1m68): “Nadat ik 1m68 had gesprongen, waagde ik drie keer mijn kans op
1m72 maar die nieuwe recordhoogte was net te hoog gegrepen. Volgende week misschien? Vorige week
sprong ik al 1m71 dus is het misschien beter om niet wekelijks een record te springen. maar ik voel dat ik de
nieuwe hoogte in mijn benen heb. De volgende maanden zet ik nu alles op atletiek. in de winter combineer ik
atletiek nog met voetballen. Nu focus ik me even volop op dat hoogspringen.”
Xander Andries/ACW (cadet, discus 48m36 en kogel 13m08): “in het discuswerpen gooide ik het kleinood liefst
4 meter verder dan mijn oude PR. Een opmerkelijke progressie die te danken is aan een goede trainer –
Joachim Cordeel – en een gezonde rivaliteit op training. Samen met nog enkele andere jongens van onze
trainingsgroep – een groep met veel kwaliteit en iets minder kwantiteit - jutten we elkaar op en dat leidt tot dit
resultaat. Ook in het kogelstoten lukte het opnieuw goed. Vorige week gooide ik weliswaar iets verder (13m27)
maar ik ben tevreden.”
AC Waasland scholieren meisjes (4x100m in 49”04): “Vorige week, bij de Beker van Vlaanderen, liepen we nog
in een verkeerde samenstelling waardoor de groep besliste om vandaag op de Sint-Niklaascup te lopen. Ook
deze keer liep niet alles perfect,” zegt trainer Michiel Willaert. “Bij de laatste wissel liep het bijna fout. Onze
slotloopster moest even inhouden, dus mag ik stellen dat er nog heel wat marge inzit. Hoe dan ook, met 49”04
zijn we nu al zeker van deelname aan de memorial Van Damme. en dan moet je weten dat Anouska Kadiamba
de enige overlevende is van die succesgroep van vorig seizoen. Nu hebben we met Emma Smet, Marit De Foer
en Veerle De Block drie nieuwkomers in ons team.”
tekst: Dirk Van Bruysel

UPDATE: Sorgeloos verpulvert BR bij junioren!

Cedric Sorgeloos heeft het Belgisch record bij de junioren in het speerwerpen verpulverd. De atleet van ACW
liet zijn speer op het Vlaams kampioenschap in Heusden-Zolder na 78m10 landen, ruim beter dan het BR van
Thomas Smet. Die kwam in 2007 tot 75m50. Sorgeloos was al zeker van het EK voor junioren, maar heeft nu
ook een ticket naar de Universiade (75m47) op zak én zorgde voor een beste wereldjaarpresatie. Timothy
Herman ging in dezelfde competitie voor het eerst in zijn carrière voorbij 80m.
Op 1 mei verzekerde Cedric Sorgeloos zich van het EK voor junioren door in Oordegem 73m60 te werpen. Op
12 mei benaderde hij het BR in Sint-Niklaas door 75m22 te noteren. Er hing dus een BR in de lucht en op het
Vlaams kampioenschap in Heusden-Zolder heeft de man van ACW raak geschoten. In zijn derde poging kwam
hij tot 76m83, een nieuw BR én een ticket naar de Universiade. In zijn zesde en laatste poging zou hij er nog
een schepje bovenop doen door 78m10 te werpen. Daardoor mag Sorgeloos met heel wat ambities naar het
Zweedse Böras trekken voor het EK voor junioren.
Bron: Atletieknieuws
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Stand Zomercriterium (na WDK Hamme)
BENJAMINS
Deelnames
Naam

Totaal

WDK

Overige

Lucas Buysse

1834

2

2

Liano Muyldermans

1736

2

2

Miron Waltens

1604

2

1

Vic Sierens

1438

1

1

Sus Van Lokeren

1324

1

2

Elize De Schepper

1238

2

2

Pallieter Van Lokeren

1057

1

2

Anaïs Roelants

897

1

0

Lili De Cauwer

872

0

1

Line De Vos

734

0

2

Luca De Praetere

711

0

1

Amber Rooms

636

2

1

Gilles Hauman

614

0

1

Anaïs Van Hooste

188

0

1

PUPILLEN
Deelnames
Naam

Totaal

WDK

Overige

Jules Vydt

3037

2

3

Mohammed-Reda Chemmakh

2851

2

2

Seppo Pauwels

2839

2

3

Jorden Rooms

2792

2

3

Alicia De Bock

2388

2

3

Sebastian Herremans

2306

2

3

Hesa Chioua Lekhli

2292

2

3

Gust Everaert

2255

2

1

Michiel Geerardyn

2177

2

3

Dorien Dhaene

2130

2

2
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Yinte Verhulst

1990

2

3

Talitha Muyldermans

1968

2

3

Gitte Baert

1923

2

3

Violetta Vercauteren

1902

1

3

Lies Vercammen

1776

2

3

Michiel Roelants

1629

1

0

Lion Vercauteren

1397

1

3

Miep Bauwens

1369

1

3

Joan Sarens

1356

1

2

Corneel De Cauwer

1276

0

1

Lise Reyniers

1180

0

2

Michiel Martens

1123

0

2

Emiel Verellen

1102

0

1

Korneel Dejonghe

1051

1

2

Berre Speleman

903

2

0

Mohamed-Reda Bouassab

872

1

1

Lars Verboven

787

0

1

Luca Boeykens

710

1

2

Ava Brys Mettepenningen

591

0

1

Yaël Fatoïchan De Meester

536

0

1

Leni Cant

469

1

0

Chenelle Cap

325

0

1

Robbe Van Hooste

272

0

1

Guil Fatoïchan De Meester

253

0

1

MINIEMEN
Deelnames
Naam

Totaal

WDK

Overige

Niels Van De Cloodt

3938

2

3

Elise Loir

3483

2

3

Thomas Dhaene

3444

2

2

Martha Geerardyn

3345

1

3

Ole Verstraeten

3334

2

2

Elise De Bosscher

3198

2

3
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Emiel Penneman

3174

1

3

Louka Wauman

3072

1

2

Rebecca Herremans

2959

1

3

Jentel Vercauteren

2841

1

3

Fran Van Poucke

2822

1

2

Lars Pauwels

2756

2

3

Kaat Vercammen

2605

2

1

Phebe Van Lokeren

2549

1

3

Enzo Boeykens

2291

2

2

Sven Anné

1999

0

2

Inara Fertache

1976

1

2

Elisa Goossens

1732

2

1

Nour Chioua Lekhli

1701

2

3

Paul Sarens

1479

1

2

Stan Stremersch

1436

0

1

Jara Van Bastelaere

1423

1

1

Lore Sierens

1303

0

1

Billy Belien

892

0

2

Simon Waroquier

709

0

1

Uitslagen en klassementen? Steeds te vinden op onze website www.acwaasland.be

Bravo Bo!
Bo Van Havere werd Belgisch recordhouder 3000m G-sport!
Proficiat!
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nog enkele belangrijke data…
02 juni: BVV Masters, Nieuwpoort
15 en 16 juni: BK Masters
16 juni: 33ste Reynaertloop
21 juni: AC Waasland Summer BAR, 20u, kantine
23 juni: 2e Lopersmarkt in voorbereiding van de Ballonloop, Torfs, Temse (Zaat)
26 juni: Test Start to Run
30 juni: Open PK en BK werp5kamp Masters
10 augustus: BBQ
08 september: Ballonloop
06 oktober: het befaamde ACW-ontbijt met animatie!
alle nieuws, uitslagen, kampioenschappen en clubinfo kan je vinden op onze website
www.acwaasland.be
en u beleeft de club ‘live’ op de club-Facebook ‘AC Waasland vzw’ (861 volgers)
Uw bericht in een volgende Nieuwsbrief? Mail naar acw.elsvanly@gmail.com
WE DANKEN OOK NOG VOLGENDE SPONSORS:
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