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INTRO
Beste ACW’er,
Vlak voor de zomer ontving u uw
32ste en ook laatste OLYMPUS,
waarin we u de lancering
aankondigden van de acwnieuwsbrief en dit is dus het eerste
exemplaar van @cw NWS.
Voortaan krijgt u op geregelde
tijdstippen deze elektronische
nieuwsbrief in uw mailbox, als
aanvulling op de meldingen op
onze Facebook en op de website.
Op Facebook krijgt u zowat ‘live’
te zien wat onze clubleden zo
allemaal presteren, op onze
website
www.acwaasland.be
vindt u korte berichten en heel
wat praktische info over de club,
de
prestaties
en
de
kampioenschappen.
Onze
Nieuwsbrief is er dan voor diverse
verslagen
van
voorbije
wedstrijden en evenementen.
We wensen u veel leesplezier en
suggesties zijn uiteraard steeds
welkom!
De CommunicatieCel van AtletiekClub
Waasland:
Michel de Grande, Guido Kerkhofs, Jan
Rooms, Evelien Vanheck, Ingrid Vos, Marc
Van Hove

Om de 2 jaar worden de EYOF
georganiseerd. Dit zijn eigenlijk een soort
jeugd olympische spelen maar dan met 50
landen uit Europa die deelnemen. Atleten
met
geboortejaar
2001
kunnen
geselecteerd worden. Dit jaar was Gyor in
Hongarije de organiserende stad.
Deze winter al werd een voorselectie
gemaakt voor de 4x100m. Bij de 9 meisjes
werden 2 meisjes van Waasland
geselecteerd. Lieselotte van Laere door
haar sterke 60 en 200 deze winter en Lotte
van der Vreken die deze winter weer een
flinke stap zetten. Naast de 4x100 konden
er ook individuele richttijden gelopen
worden. Er mag maar 1 atleet per
onderdeel gaan.
En toen was het stil…………
Richttijden
werden
niet
bekend
gemaakt…..
er
werden
geen
aflossingstrainingen georganiseerd…….
Mail gestuurd naar de bond. Ze waren er
mee bezig. Wel een antwoord dus. Want
dat is ook blijkbaar lastig op de Val.😏
Na de winter had ik met Lieselotte al
besproken dat we gingen proberen haar
zo snel mogelijk te laten lopen en ons niet
bezig te houden met die tijden. Ik wist in
mijn achterhoofd de richttijden van
andere jaren en wist dat ze die eigenlijk
redelijk makkelijk zou moeten kunnen.
Zou moeten kunnen. Dat was buiten de
bond gerekend. De limieten werden op
200 met bijna een halve seconde
aangescherpt. Ai daar had de coach niet

aan gedacht. Maar met een goeie race zou
het kunnen. De limiet op de 4x100 was dan
weer eigenlijk een formaliteit. 47.90.
Zeker als je bekijkt dat ons clubrecord bij
de scholieren 47.63 is. Met 2 maten meten
noemen ze dat.
Op aflossingsgebied? Nog altijd grootse
stilte en de eerste wedstrijden kwamen er
aan.
De eerste wedstrijden! Lotte VD Vreken
knalt gelijk haar records. De andere
meisjes voor de aflossingen zijn
gewaarschuwd. Van de 9de in de pikorde
komt ze bij de snelste 4 te staan.
Onverwacht. Vooral voor de andere
meisjes 😁. Lieselotte heeft het lastig.
Paar weken minder goed getraind en toch
te veel met die limiet bezig zijn. Daardoor
vallen de resultaten tegen. Op training zie
ik verbetering en weet dan dat het kwestie
van tijd is dat ze er weer staat. Maar ja
atleten en geduld dat gaat niet samen. Een
goed gesprekje met Lies en ze kan de klik
maken en weer gewoon met plezier lopen.
1 van de belangrijkste factoren in mijn
ogen om te presteren is plezier maken.
En voila. Op het Vlaams is Lieselotte weer
een stapje verder. Ze duikt terug onder de
25. De richttijd voor 200 heb ik nog niet
gezegd. 24.62. En Lotte? Die ging verder
waar ze gebleven was. Records lopen!
Aflossingsgebied? Tja nog grootsere stilte
zeker? Knappe werking van de bond.
Toen was de Ifam wedstrijd in aantocht. Ze
schoten wakker bij de bonden. De Walen

en de Vlamingen waren uitgevochten en
compromissen waren gesloten zoals het
altijd in België gaat. De verdeling van de
coaches was gedaan. Daar lag dus de
sleutel van de grootse stiltes. Zonder enige
training en met 2 andere meisjes waar
Lieselotte en Lotte nog nooit mee afgelost
hadden werden zij in de snelste ploeg
gezet. Maar eerst 100 en 200 individueel.
De coach was eens een keer thuisgebleven
in de middag na de provinciale, BVV en
Interclub weekenden en het Vlaams
kampioenschap. Volgend op de live
resultaten. Lieselotte knalt 12.06 op 100.
Toen wist ik dat ze de limiet ging lopen.
Wachten op de 200. 24.38!!! Een bomtijd
en ticket naar Gyor. Lotte kon niet
achterblijven en gaat verder met waar ze
vorige week mee gestopt was. Records
lopen. Op minder dan een jaar van 26.22
naar 25.04. Dat is eigenlijk niet normaal.
Maar we weten ondertussen dat we op
Waasland een generatie meisjes hebben
waar alle andere clubs stinkend jaloers op
zijn. In de avond werd dan de 4x100
gelopen. Daar ging ik wel naar kijken. Bij
het oefenen vooraf mee geholpen met de
bondscoach en op hoop van zegen dat de
stok rond kwam. Eerste loopster is Lotte
van Lent. Goede wissel op onze Lotte. Die
geeft op haar beurt af aan de enige
Waalse. Ilona Masson. Ilona brengt de stok
veilig in Lies haar handen. 46.38.
Anderhalve seconde onder de limiet.
In de aanloop naar de EYOF werden er nog
een paar trainingen en wedstrijden
voorzien. Midden in de examens. Met als
gevolg dat de helft van de meisjes er
iedere keer niet was.
Dan 3 weken voor de vertrekdatum word
ik gebeld. De vraag was of ik mee wilde als
coach naar Gyor. Kun je dat zo snel
mogelijk laten weten? Want vanavond
hebben we vergadering….. Met een gezin
met 2 jonge meisjes en een eigen zaak
moeten er dan toch wel wat dingen
geregeld worden. Op het bedrijf een
helpende hand en thuis een super lieve
vrouw. Dus dat was rond. Volgende dag
reactie. Oh ja je moet de week voordien in
Gent zijn voor een voorbereidende stage.
Duidelijkheid en de VAL dat gaat niet
samen. Beetje aangepast en deels de stage
mee gedaan.

22 juli
Vertrek naar Gyor. Afspraak om 5u15 op
de luchthaven. Vlucht vanuit Zaventem
naar Wenen. Vanaf daar een anderhalf uur
met de bus. Beetje vroeg vertrek want de

vlucht ging om 7u maar een vlotte reis. De
kamers zijn op een studentencampus.
Klein en de badkamers delen. We werken
nog een beetje los na de reis.
23 juli
Om 11u technical meeting. Uitleg over de
competitie. Veel veranderingen in
uurroosters. Ook werden er aanpassingen
gevraagd
door
landen
over
aanvangshoogten. Azerbeidzjan wil graag
op 1.30m beginnen bij de meisjes…. 12u30
Teammeeting met BOIC. We lijken hier
meer op ambtenaren dan op trainers. Ook
omdat vooraf dingen echt niet op punt
stonden door de verantwoordelijken van
de VAL. Daar plukken wij nu de vruchten
van.
’s Middags eindelijk training en een piste
ipv vergaderzaal. Tussen 15u en 16u30
was er een startsessie voorzien met de
blokken en de starters van het toernooi.
Heel interessant om al eens te oefenen. De
training ging vlot. Vlug naar huis eten en
douchen want….
’s Avonds om 18u15 werden we verwacht
om naar de openingsceremonie te gaan.
Heel indrukwekkend en leuk. Met de
olympische vlag en vlam. Een beetje een
kleinere vorm van de opening van de
spelen. Alles zat er in. Muziek dans show
en saaie speeches.
24 juli
De eerste dag van de competitie. Maar in
de ochtend nog een training voor de
atleten die later op de week in actie
komen. De opwarmingspiste is een 4
baanspiste. Lieselotte werkt wat los na
een kinesessie met flink wat kraken. Lotte
nog een laatste snelheidstraining.
Conclusie van de training. De vorm is ook
op afspraak in Gyor.
Na de middag de eerste wedstrijden op de
nieuwe baan. 100m voor jongens en
meisjes is er 1 van. Onze dames hadden
hier zeker bovenin mee gedraaid. Er deed
voor België 1 van de andere meisjes van
het aflossingsteam mee. Zij kwam 0.01 te
kort voor finale. Andere atleten
begeleiden hoorde ook bij de taak van de
coach. Dat is niet altijd simpel als je ze niet
kent.
25 juli
2de dag van de wedstrijden. In de ochtend
voor sommige nog een training. Bij de
lunch hadden ze een verrassing voor de
atleten en begeleiding. Pasta! Voor de 4de
dag op rij….
In de middag gaan we kijken naar Daniel
Segers. Kwalificaties 6.90m. Heel veel
wind maar hij klaart de klus binnen 1
sprong. 7.44m. Dus inpakken en
wegwezen. Morgen finale voor hem. Om
de dag af te sluiten nog een teammeeting
met het BOIC.
26 juli
Deze ochtend nog aflossingstrainingen
voor Lotte en haar teammaatjes. Maar
niet voor Lieselotte, voor haar stonden
deze middag de reeksen van de 200m te
wachten. Reeks 3 baan 6. Met in 1 van de

binnenbanen een sterke Ierse. De eerste 2
per reeks zijn direct geplaatst voor de
halve finales. Daarnaast nog 8 tijdsnelste
om aan 16 atleten te geraken voor de
halve finale.

Om 14u25 staat de eerste reeks gepland.
6 min per reeks. Om 14u37 is het Lies haar
beurt. Goede reactie en een sterke bocht.
De Ierse atlete komt hard onderdoor.
24.16 voor de Ierse en een 2de plaats voor
Lieselotte. 24.90 de tijd valt wat tegen.
Maar de eerste stap is gezet. Na de
reeksen barst een mega onweer uit. Alles
staat binnen de kortste keren blank.
Iedereen moet het terrein verlaten en
naar binnen gaan wegens bliksem. Het
weer klaart zachtjes aan op. In de callroom
waar de atleten en coaches binnen
mogen, wordt gemeld dat er een uur
vertraging is. 5 min later wordt er gemeld
dat er begonnen wordt met de laatste 2
reeksen 400, daarna wordt alles achter
elkaar gedaan. In de halve finale gaan de
eerste 3 per reeks door aangevuld met 2
tijdsnelste. In de reeksen had ze de 8ste tijd
in totaal dus de finale is zeker haalbaar.
Weer baan 6 en weer een sterke bocht. Als
3de uit de bocht maar de Zweedse die op
de 4de plaats loopt komt over Lieselotte.
Door het onweer doen alle borden en
klokken op het terrein het niet meer. Het
is dus heel moeilijk te volgen. Het is
wachten op de 2de reeks en daarna op de
uitslagen. Na lang wachten wordt er
omgeroepen dat Lieselotte als 8ste naar de
finale gaat!!! Missie geslaagd. Morgen
genieten in de finale. Er wordt geloot voor
de banen en Lieselotte loot baan 2. De
atlete met de 7de tijd die maar 0.01 sneller
was in de halve zit in baan 1. Morgen
nieuwe dag, nieuwe wedstrijd. Alle cijfers
weer op 0.
Daniel pakt goud met grote overmacht.
7.44 m de 2de springer sprong 6.93m.
’s Avonds nog teammeeting zoals iedere
dag om de dag van vandaag en morgen
door te nemen.
27 juli
In
de
ochtend
de
laatste
aflossingstrainingen. Lieselotte doet deze
natuurlijk niet mee met de finale van deze

middag in het verschiet. 2u voor de start
afgesproken. De bus naar het stadion en
rustig opwarmen. Er staat veel wind.
Lieselotte heeft baan 2 geloot. Met achter
haar de Zwitserse die in de halve 0.01
sneller was.
De finale gaat eigenlijk een beetje
hetzelfde als de reeksen en de halve. Een
sterke bocht en een moeizaam laatste
stuk. 8ste in de finale. De tijd valt Lieselotte
en mij weer tegen. Zijn het de zenuwen of
toch niet helemaal fit? De buik en rug
speelden verschillende keren op deze
week. Ik kan het niet echt zeggen. Feit is
wel dat ze hier tussen de sterkste dames
van Europa staat.
Nog even over het eten. 7 dagen op rij 2x
pasta per dag. De creativiteit van de
keuken liet wel te wensen over. Het ontbijt
zou zelfs heel de week precies hetzelfde
zijn.
28 juli
Eindelijk mag Lotte in de wei. Ze heeft heel
de week moeten wachten. De ploeg die
loopt is dezelfde als waarmee de limiet is
gelopen. Baan 6 in de 2de reeks. Er staat
heel veel wind superlastig voor de wissels.
We passen de voetjes aan bij de
opwarming. 3 reeksen. Reekswinnaar gaat
door en 5 tijdsnelste. In de reeks van de
meiden staat ook Nederland. Met de
winnaressen van de 100 en de 200 in hun
ploeg. In mijn ogen onklopbaar. Goede
start van Lotte van Lent. Onze Lotte moet
tegen de wind in beuken en heeft een
lastige wissel met Ilona. Maar net binnen
de zone. Ilona geeft de stok aan Lieselotte
voor het laatste stuk. De Nederlandse
ploeg wint zoals verwacht de reeks met
meer dan één seconde voor. Met 47.38
worden de meisjes 2 de in de reeks en is
het wachten wat de rest doet. Uiteindelijk
blijkt dat ze de 5de tijd in totaal hebben.
Met 3 en 4 in het vizier. Op 0.07s. Morgen
een goede wissel en iedereen nog wat
sneller en er zit wat moois in. De jongens
lopen als 3de de finale binnen.
Op deze 8ste dag proberen ze ons in de war
te brengen. Er staan naast de pasta ook
aardappelen op het menu. Wij trappen
hier natuurlijk niet in. Op ons bord komt
pasta en we boycotten de aardappels. Het
zal ze leren….
29 juli
Laatste dag van de competitie. Door onze
drukke agenda hebben we eigenlijk geen
tijd gehad om naar andere sporten te gaan
kijken. De meeste sporten zijn afgelopen
dat betekent dat er veel Belgen op de
tribune gaan zitten om te supporteren. In
de ochtend ben ik zelf nog een uurtje
kunnen gaan lopen. Dat is me toch 3x
gelukt deze week.
14u45 afgesproken om met de meisjes
naar de opwarming te gaan. 10 minuutjes
met de bus en we zijn er. Kine en de doc
zijn er altijd bij als het wedstrijd is. Maar
goed ook want Lieselotte wordt 15’ voor
de callroom nog even flink gekraakt door

de kine. Weer de rug die opspeelt. Thuis
eens goed laten onderzoeken want het
gaat iedere keer gepaard in combinatie
met de buik. Nog 1x doorbijten meid denk
ik in mijn hoofd daarna mag je op verlof.
De wissels nog eens uitgezet en weer
aangepast omdat de wind nu licht in de
rug blaast van Lotte ipv een storm in haar
gezicht. 40 minuten van te voren moet het
team in de callroom zijn. Met de meiden
mee lopen daarna terug om te helpen bij
de mannen. Die lopen 25’ daarna. Als
coach heb ik niet vaak meer zenuwen. Nu
heb ik toch een lichte kriebel in de buik als
de meisjes voorbij lopen naar hun wissels.
Een korte oneliner naar Lotte als ze voorbij
loopt en opstellen geblazen. Baan 8 is voor
België.
KNAL! Lotte van Lent neemt gelijk afstand
van het team achter haar. Net achter
Nederland wordt er gewisseld. Onze Lotte
loopt goed op met Minke de Nederlandse.
Strakke wissel op Ilona, in de bocht zie ik
dat we 2de lopen. Ilona loopt een hele
goede bocht en geeft door aan Lieselotte.
Een betere wissel dan Nederland maar
zeker 3 tot 4m achter. Ze gaan hier een
medaille pakken. Vanuit mijn positie zie ik
ze 2de. Lotte komt naar me toe gerend. Ik
stap naar de tent van de aankomst en zie
op het scherm verschijnen dat België op de
eerste plaats staat met 46.01 tegenover
de 46.05 voor Nederland. Jammer genoeg
voor Nederland vindt Lieselotte vandaag
haar 2 trapsraket terug. 😎 Op het grote
scherm in de herhaling zie je dat ze in de
laatste meters de Nederlandse hard
passeert. De 46.01 is ook een Belgisch
record. De meiden snel feliciteren en dan
terug naar mijn plaats op de 2de wissel
voor de jongens. Ook zij wonnen hun
wedstrijd door knap Noorwegen af te
houden. Ze maken het nog iets
spannender. 41.75 tegenover 41.78. Maar
van een groter verschil wordt de medaille
niet meer van goud wordt mij verteld door
een andere man. Met al de andere Belgen
in het stadion is op 15’ tijd het stadion 2x
ontploft.

Medailleceremonie. 2x achter elkaar.
Daarna met heel de Belgische delegatie
het podium ingenomen en de medailles
gevierd.
Een vader vraagt aan me “Michiel, het is
morgen toch echt he als we wakker
worden?” Dat is het zeker!

In de avond sluitingsfeest waar de vlag aan
Baku werd overgedragen. Een afsluiting
van een heel mooi kampioenschap. 2
jonge meisjes van onze club met een
internationale medaille om hun nek. (Die
ze zelfs mee namen toen het brandalarm
ging 😋). Een prestatie waar we heel trots
op moeten zijn!
PS Wat zouden ze van Zwat hier van
denken?
Michiel Willaert

BK 10 km Lokeren:
zilver en brons!

Op 5 augustus vond in Lokeren het
Belgisch Kampioenschap 10 kilometer op
de weg plaats. Liefst 6 van onze
afstandslopers namen hieraan deel.
Daarnaast namen ook 3 van onze atleten
deel aan de gewone streetrace.
Beginnen doen we met onze deelnemers
aan het BK. Frederic Cappaert was de
eerste ACW’er die over de streep kwam.
Hij werd 32e senior in 33’33.

Kristof De Rycke kwam een kleine minuut
later over de streep in 34’17. Hij mocht de
bronzen BK-medaille in ontvangst nemen
bij de masters M40. Dirk Nicque en Elke
Heirman
respectievelijk
kwamen
gelijktijdig over de streep in 38’51. Het
leverde Dirk een 7e plaats op bij de
masters M50 en Elke eindigde op een 11e
plaats bij de senioren. Caroline Vlaminck
werd 15e senior in 46’13 en Catherine De

Moor behaalde met haar tijd van 47’19
een zilveren medaille bij de masters W55.
Daarnaast verdedigden ook 3 ACW’ers
onze clubkleuren op de 10 kilometer
zonder deel te nemen aan het Belgisch
Kampioenschap. Yves Vercammen liep
34’48, Tim Messagie kwam na 37’00 over
de streep en Christophe De Grande kwam
enkele seconden voor Elke en Dirk aan in
38’47.
Evelien Vanheck

PK 10.000 in Ertvelde
3 atleten op het PK 10000 zorgen voor 3
medailles
Op 23 augustus vond op de piste van
Ertvelde het provinciaal kampioenschap
10000 meter plaats. 3 ACW-atleten namen
deel en alle drie mochten ze het podium
op. Bij de masters M35 liep Filip Mortier
naar de overwinning in 36’45”24. Bij de
masters M40 ging ACW eveneens met de
provinciale titel lopen. Kristof De Rycke
mocht met een tijd van 34’48”19
eveneens
het
hoogste
schavotje
beklimmen. Michel Albertijn mocht bij de
masters M50 de zilveren medaille in
ontvangst nemen. Hij liep de 25 rondjes in
39’50”42.
Evelien Vanheck

YOUTH MEMORIAL
VAN DAMME
“Op 1 september kreeg ik de kans om deel
te nemen aan de Youth Memorial Van
Damme.
Ik werd hiervoor geselecteerd na het
Vlaams Kampioenschap waar ik derde
werd
bij
het
hoogspringen.

De dag van de wedstrijd was het ’s
ochtends de eerste schooldag. Daarna
ben ik onmiddellijk vertrokken naar
Brussel samen met mijn trainer Benny
Annecour en mijn ouders.
Daar aangekomen, moesten we ons eerst
aanmelden bij de ingang van het Koning
Boudewijn stadion. Hier kreeg ik mijn
gepersonaliseerd wedstrijdnummer, onze
toegangsbewijzen en een gedetailleerde
planning(per minuut).
Benny en ik konden onmiddellijk binnen
terwijl de supporters de tijd hadden voor
een bezoekje aan het Atomium.
Ongeveer anderhalf uur voor aanvang van
de wedstrijd ben ik beginnen opwarmen,
samen met de andere geselecteerde
atleten, in de opwarmingszone vlak naast
het stadion. Hier ontmoette ik de andere
ACW atleten voor de loopnummers.

30 minuten voor aanvang van de wedstrijd
werden we verwacht in de eerste
oproepkamer. Van daaruit werden we
door een dame met een bordje met
daarop ”Highjump Men” naar de tweede
oproepkamer gebracht.
Hier kregen we de tijd om onze spikes aan
te doen en onze electronische spullen af te
geven.
Om precies 17u13 gingen we de piste op
en kregen we nog tot 17u35 de tijd om in
te springen.
Binnenkomen in het stadion (met al die
camera’s, publiek en muziek) gaf een
speciaal gevoel.
Exact om 17u38 begon de wedstrijd
tijdens een regenbuitje.
Het was gewoonweg fantastisch om hier
te kunnen springen. Een unieke ervaring
die me voor altijd zal bijblijven.
Na de wedstrijd heb ik samen met Benny
en mijn ouders nog kunnen genieten van
de grote namen in de atletiek!”
Lander Iterbeke

YOUTH MEMORIAL – 2
Lotte Van der Vreken vertelt:
“Vandaag was het eindelijk tijd voor de
wedstrijd waar we allemaal al heel het
seizoen naar uitkeken. De memorial Van
Damme. We hadden er heel veel zin in, dat
was zeker! Om 18uur21 was het tijd.
Nadat we elkaar nog succes gewenst
hadden konden we er aan beginnen.
Iedereen van ons team heeft een heel
goede 100m afgelegd enkele foutjes
tijdens de wissels maar dat hoort nu
eenmaal bij aflossing. We kwamen als 2de
over de finish na avt. Een kleine
teleurstelling maar we hebben er zeker en
vast van genoten. Het was een ervaring
om nooit te vergeten!”
Christine Caeldries :
“Voor Lieselotte, Lotte Vdv en Christine
was het de eerste maal dat ze mochten
deelnemen aan de memorial. Voor Lotte
De Foer was het de tweede maal. Alle 4
keken ze enorm uit om in het koning
Boudewijn stadion hun record te
verbreken. Toen we in de laatste call
room zaten voor het stadion binnen te
gaan kwam de stress wat opzetten. Maar
we hadden heel veel zin om eindelijk
samen te knallen! Na onze race waren we
wel wat teleurgesteld. We hadden
gehoopt op een betere chrono.. Maar
door een paar mindere wissels, konden we
dat jammer genoeg vergeten. Al bij al was
het een geweldige ervaring! Niet iedereen
kan zeggen op de memorial gelopen te
hebben toch? 😉”
Lieselotte Van Laere:
“Vrijdag 1 september, eindelijk lopen op
de Memorial Van Damme!
Lotte De Foer en Lieselotte Van
Laere mochten individueel de 100m
meelopen, maar vooral naar de 4x100m
keken we uit. Spijtig genoeg zat het weer

niet mee. Koud, killig en nat...daarbij
verliepen de stokwissels niet zo vlot,
waardoor we belangrijkste honderdsten
van seconden misten en we uiteindelijk
tweede werden op 4 honderdste van AVT.
Maar wel een mooie ervaring rijker!
Het BK estafetten kwam eraan, beter weer
en het moment om revanche te nemen.
Het verbreken van dat BR zat in ons
achterhoofd, maar het zou allemaal van de
stokwissels afhangen, dus toch wel de
nodige zenuwen....
In de reeksen voorzichtig gelopen, geen
risico's genomen... In de finale zat alles
mee, snelle benen en goeie stokwissels!!
Het BR verbroken, 47'33”!!!”
Lotte De Foer
“Ik had de kans gekregen om vrijdag te
mogen meedoen met zowel de 100m als
de 4x100m. Lieselotte en ik liepen samen
de 100m mee. De 100m was voor mij toch
wel een teleurstelling op dat moment. Ik
keek al een heel seizoen ernaar uit om op
de Memorial te lopen en er te staan maar
dan met het Vlaams heb ik een lichte
verrekking opgelopen die roet in het eten
kwam gooien. Ik heb 2 tot 3 weken niet
meer kunnen trainen zoals je normaal zou
doen voor een wedstrijd waarnaar je
uitkijkt waardoor je toch zelf wel merkt op
die 100 dat je die laatste meters niet meer
kunt gaan zoals je normaal doet wat wel
jammer is. Dit is mijn 2e jaar dat ik dit mag
meemaken en zoals vorig jaar is het
geweldig om samen met je vriendinnen de
aflossing te lopen. Onze wissels waren niet
super waardoor we misschien wat
teleurgesteld waren maar we hebben nog
altijd 1x om te knallen en dat is op het BK
estafette.”

YOUTH MEMORIAL – 3
Nanouk wint de 1.000m!
Nanouk Stevens is niet aan haar proefstuk
toe. Vorig jaar werd zij op de Youth
Memorial al tweede, dit jaar won zij
overtuigend de 1000m. Echt onder de
indruk van de omstandigheden en het
publiek is de scholiere niet meer.
“Het is natuurlijk anders dan een gewone
wedstrijd om te kunnen lopen in het
Koning Boudewijnstadion met al dat volk,
een unieke ervaring, maar van onnodige
stress heb ik geen last. Ik wou dit jaar beter
doen dan vorig jaar en dat is me gelukt.
Vanaf de start nam ik direct de leiding en
heb ik tempo gelopen. Ik hou niet van
tactische wedstrijden. Trainer Boudewijn
liet me dan ook van begin tot einde mijn
ding doen, op kop doorlopen, en dat heb ik
uitgevoerd. Met succes.”

Volgende Nieuwsbrief: de
knalprestaties op het BK
aflossingen in Lier en wie
werd Belgisch Kampioen?

