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INTRO
Beste ACW’er,

Tweede uitgave van ons nieuwe
@cw NWS.
In dit nummer krijgt u weerom
een reeks verslagen, foto’s en
feitjes van voorbije wedstrijden
en evenementen. Plus ook een
agenda van wat er nog aan zit te
komen. Dit, als aanvulling op de
meldingen op onze Facebook en
op de website.
Dank u trouwens voor de vele
“duimpjes” die we kregen voor
dit nieuwe initiatief.
Niet vergeten:
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..
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

BK aflossingen 4x100 3 september 2017 - Lier
3 aflossingsploegen zorgen voor 2
Belgische titels, een bronzen
medaille én een Belgisch record.
Met 3 ploegen trokken we op 3
september naar Lier voor het Belgisch
Kampioenschap aflossingen. We keerden
ook met 3 medailles huiswaarts. Bij de
4x100 hadden we zowel bij de cadetten
als bij de scholieren meisjes een ploeg.

Onze cadetten Veerle De Block, Emma
Smet, Marit De Foer en Anouchka
Kadiamba zetten met 51”05 in de reeksen
reeds de derde tijd neer. We mochten
dus hopen op een eerste medaille. In de
finale maakten onze meisjes het waar. Zij
e
liepen als 3 over de streep in 50”70 en
mochten het podium op om de bronzen
medaille in ontvangst te nemen.

naar de Belgische titel maar verbeterden
het Belgisch record ook nog eens met 29
honderdsten. Om het met de woorden
van trainer Michiel te zeggen: “Talking
about a revenge! Belgian champion in a
new Belgian record!”

Ook op de 4x400 alle categorieën was
onze club vertegenwoordigd. De ‘Borlées’
van ACW (Nicasina, Mireille en Isaura
Rossaert) vormden samen met Elke
Bogemans een ploegje. Elke, Mireille en
Isaura knalden de week voordien nog op
de 4x800 waarin ze, samen met Nanouk
Stevens, naar de provinciale titel en een
nieuw clubrecord liepen. Deze keer
knalden onze dames ook op de 4x400. Ze
liepen naar de Belgische titel in 3’50”89.
Trainer Michiel keerde dan ook tevreden
huiswaarts met zijn atleten.
Evelien Vanheck

BK halve marathon:
Brons voor Catherine!

We danken ook onze sponsors, die u hieronder
en op andere plaatsen in deze nieuwsbrief
ontdekt, u kan op hun advertentie steeds
doorklikken naar hun website, zeker doen!

Onze scholieren Lotte De Foer, Lotte Van
Der Vreken, Christine Caeldries en
Lieselotte Van Laere liepen met 47”87 de
snelste tijd in de reeksen met meer dan
e
een halve seconde voorsprong op de 2 .
Als Belgische recordhoudsters waren zij,
ondanks hun nederlaag op de Memorial 2
dagen voordien, favoriet. De nederlaag
op de Memorial leek hen extra
gemotiveerd te hebben want onze
meisjes knalden. Ze liepen niet alleen

Catherine De Moor pakte brons op dit BK
in de categorie W55 ! Ze liep de 1/2
marathon in 1.45.18. Elke Heirman/SEN
werd knap 6e in een tijd van 1.25.45 net als
Kristof De Rijcke/M40. Hij finishte in
1.16.45. Bij de M35 zette Filip Mortier als
zevende 1.21.21 neer en Christophe De
Grande/M45 pakte een negende stek met
1.26.23, Joris De Schepper/M35 eindigde
eveneens in 1.25.45
Evelien Vanheck
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Nationaal
Jeugdcriterium
23.09 - Nijvel

MEDELINGEN VAN HET BESTUUR
1.

2.

3.
4.
Zaterdag 23 september reden we ‘s
middags richting het verre Nijvel. Seppo
Pauwels mocht meedoen aan het
“officieuze” Belgisch Kampioenschap
kogelstoten voor Benjamins.
Het beloofde een spannende wedstrijd te
worden. In de ranglijsten stonden 3
benjamins (waaronder Seppo) met 10m
achter hun naam. En maar liefst 4 atleten
hadden meer dan 9m gesmeten dit
seizoen. Het kon dus nog alle kanten op.
De volledige week stond bij Seppo in het
teken van het kogelstoten. Overal zag je
Seppo de beweging van het kogelstoten
uitvoeren: in de living, in de tuin bij opa,
in de keuken… Hij had er duidelijk veel zin
in.
Naarmate de zaterdag naderde, voelde je
ook de spanning stijgen bij hem. Hij stond
de
in de rangschikking op de 2 plaats en als
alles meezat, zat er misschien wel een
eerste plaats in. Dat besefte hij wel goed.
De rit naar Nijvel duurde heel lang (was
zelfs even in slaap gevallen), maar
gelukkig was het zonnetje van de partij.
De opwarming gebeurde in stukken en
brokken en gelukkig zorgde de kleine
broer Matti voor wat afleiding.
De wedstrijd dan: bij zijn eerste worp liet
hij zien waarom hij in de top 3 stond: een
nieuw persoonlijk record van 10m84
(oude stond op 10m13) en goed voor een
voorlopige eerste plaats. Zijn tweede
worp was heel wat minder (9m47) en zijn
derde worp was zelfs een nulworp. Als de
wedstrijd afgelopen was, was het niet
echt duidelijk wie er nu gewonnen was.

Maar een snelle blik op het wedstrijdblad
bevestigde het: Seppo was “Belgisch
kampioen” kogelstoten met 10m84. De
tweede plaats ging naar Van Overmeiren
Robbe van AVSO met een worp van
10m08 en het podium werd vervolledigd
door Dekoninck Tore van HAC met 9m87.
Nathalie De Bode

5.

6.

LIDGELDEN: vergeet niet om u in regel te stellen met uw lidmaatschap! U
vindt alle info op de website www.acwaasland.be . Doe dit nog deze
maand oktober, zodat u in orde blijft voor de verzekering en de VAL.
Waarvoor dank!
INFOVERGADERING: nu vrijdag 06 oktober is er om 19u 45 een
infomoment over de Europese GDPR-wetgeving, die volgend jaar van
kracht wordt. Dit is van groot belang voor uw lidmaatschap. De avond met
demo wordt verzorgd door onze nieuwe clubsponsor Antum.
CLUBKAMPIOENSCHAP: zaterdag 07 oktober vindt het clubkampioenschap
plaats, er zijn reeds vele inschrijvingen! Meer info op de website.
MEETING VAN DE LAATSTE KANS: op zaterdag 14 oktober is er vanaf
09u30 de internationale werpersmeeting. Een boeiend spektakel ! Info: zie
onze website.
CROSS CUP RELAIS: op zondag 22 oktober vinden deze
afslossingswedstrijden plaats, kandidaat-deelnemers kunnen zich melden
bij Jan Rooms. Inschrijvingsformulier in de kantine.
HALOWEEN! Op woensdag 25 oktober wordt het griezelen in de club en op
de Ster! Na de training zijn er frietjes voor de jeugdatleten, waarna ze op
griezeltocht vertrekken, bij de terugkomst zijn er tal van prijsjes. Iedereen
verkleed! Aansluitend is er ook een griezel-activiteit voor de recreanten.

Vlaamse en Belgische
kampioenen

Het zomerseizoen is voorbij en de
medailles op provinciale, Vlaamse en
Belgische kampioenschappen zijn
verdeeld. Op Vlaams en Belgisch niveau
behaalden onze atleten van cadet tot
master verschillende titels. Daarnaast
mochten we ook heel wat eremetaal
meenemen naar Sint-Niklaas. We zetten
onze Vlaamse en Belgische Kampioenen
even op een rijtje.

Cedric Sorgeloos (scholier):
Vlaams en Belgisch Kampioen
speerwerpen
Cedric is tweedejaars scholier en
verbaasde op het einde van vorige zomer
vriend en vijand door het Belgische
record te verbeteren van 74m48 naar
74m84. Na het provinciaal
kampioenschap in april, dat hij overigens
won, stond Cedric een tijdlang aan de
kant met een blessure. Hij hervatte de
competitie begin augustus op eigen
terrein waarna hij een kleine 2 weken

later deelnam aan het Vlaams
Kampioenschap voor cadetten en
scholieren. Ondanks de
weersomstandigheden (die barslecht
waren) verbaasde hij opnieuw door zijn
eigen Belgische record te verbeteren tot
75m41. Hij werd daarmee Vlaams
Kampioen en had net geen 25 meter
voorsprong op zijn eerste concurrent. Op
10 september werd hij ook Belgisch
Kampioen met een worp van 65m06.
Dirk Maes (master M60):
Vlaams Kampioen discuswerpen (M60)
Dirk is nog maar een tweetal jaar
aangesloten bij onze club en is
gespecialiseerd in de werpnummers. Toch
behaalde hij al enkele medailles op
kampioenschappen. Zo behaalde hij
eerder op het seizoen een bronzen
medailles in het speerwerpen op het BK
Masters. Recent voegde hij op het Vlaams
Kampioenschap voor Masters een gouden
medaille in het discuswerpen en een
zilveren medaille in het speerwerpen toe
aan zijn palmares.

Elke Bogemans (master W35):
Belgisch kampioen 200 (W35), 400 (W35)
en 4x400 (AC)
Elke draait al heel wat jaren mee op hoog
niveau. Zij kan alle afstanden aan van 100
tot 400 meter en liep zelfs nog 400 meter
horden. Dit seizoen waagde ze zich ook
aan een 800 meter. Samen met Nanouk
Stevens, Isaura en Mireille Rossaert werd
ze eind augustus provinciaal kampioen op
de 4x800. Eerder op het seizoen behaalde
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ze op het BK masters de Belgische titel op
de 200 en de 400 meter. Een week na de
provinciale titel op de 4x800 liep ze,
samen met Nicasina, Mireille en Isaura
Rossaert naar de Belgische titel op de
4x400.
Mireille en Isaura Rossaert
Belgisch kampioen 4x400

Helena Van Der Gucht (junior):
Belgisch kampioen kogelstoten
Kogelstootster Helena stond bij de
cadetten en scholieren al enkele keren op
het podium van een kampioenschap en
als eerstejaars junior slaagde ze daar ook
dit jaar weer in. Op het Belgisch
kampioenschap voor junioren & beloften
mocht ze het hoogste schavotje
betreden.

Ingrid Vos (master W50):
Vlaams en Belgisch kampioen
hamerslingeren
Velen kennen Ingrid van achter de toog of
als vrouw van onze voorzitter Rudy, maar
daarnaast is zij ook een werpster die
regelmatig deelneemt aan wedstrijden in
binnen- en buitenland. Zo behaalde zij al
verschillende medailles op internationale
kampioenschappen voor masters. Haar
recentste medailles dateren van het WK
Masters in Daegu dit jaar. Daar behaalde
ze een bronzen medaille in het
hamerslingeren en een zilveren medaille
in het gewichtwerpen. Maar ook
Belgische en Vlaamse titels prijken op
haar erelijst, net als Belgische records. Dit
jaar voegde ze een Vlaamse en Belgische
titel in het hamerslingeren toe aan haar
palmares en gooide ze indoor een
Belgisch record in het gewichtwerpen.
Daarnaast behaalde Ingrid op het BK
Masters 2 zilveren (discus en speer) en 1
e
bronzen (polsstok) medailles, werd ze 2
op het BK Werpvijfkamp en behaalde ze
op het BK gewichtwerpen eveneens een
zilveren medaille. Recent voegde ze daar
op het Vlaams Kampioenschap voor
Masters ook nog 2 zilveren medailles in
het discuswerpen en speerwerpen aan
toe.
Leen Heyrman (master W60):
Belgisch kampioen speerwerpen
Leen is iemand die ook al heel wat jaren
actief is in het werpen. We kennen haar
vooral van het speerwerpen maar ook

met de kogel en de discus kan ze goed
overweg. Dit zomerseizoen werd zij in het
speerwerpen Belgisch Kampioen bij de
masters W60. Daarnaast behaalde zij op
datzelfde kampioenschap ook een
bronzen medaille in het kogelstoten. Deze
zomer nam zij ook deel aan het EK voor
Masters in Aarhus. Daar behaalde ze in
e
het speerwerpen een erg knappe 4
plaats.

Lieselotte Van Laere (scholier):
Vlaams Kampioen 200 en Belgisch
Kampioen 4x100
Lieselotte bewijst al van in de
jeugdcategorieën dat zij snel is. Als
eerstejaars scholier stond zij dit
zomerseizoen verschillende keren op het
podium van een kampioenschap. Op het
Vlaams Kampioenschap voor cadetten en
scholieren behaalde ze brons op de 100
meter en liep ze naar goud op de 200
meter. Op het BK voor cadetten en
scholieren behaalde ze opnieuw brons.
Daarnaast werd zij, samen met Christine,
Lotte De Foer en Lotte Van Der Vreken
Belgisch kampioen op de 4x100 en
verpulverden ze hun eigen Belgisch
record met 3 tienden. Lieselotte mocht
dit seizoen ook voor het eerst deelnemen
aan een internationaal kampioenschap.
Op de IFAM liep zij de limiet voor de EYOF
op de 200. Zo mocht zij haar koffers
pakken om naar Gyor, Hongarije te
trekken. Daar schopte ze het tot in de
finale van de 200 meter. Daarnaast mocht
ze, samen met Lotte VDV, ook aantreden
in de 4x100-ploeg. Met z’n vieren liepen
ze naar goud in een nieuw Belgisch
record.

Michaël Rossaert (senior/belofte):
Belgisch Kampioen 200 (Beloften)
Michaël draait al enkele jaren mee op
hoog niveau. Hij stond al verschillende
malen op het podium op
kampioenschappen en mocht aan het
begin van het seizoen meelopen bij de
Belgian Tornados op het WK aflossingen
op de Bahama’s. Daarnaast mocht
Michaël ook naar het EK voor beloften in
Bydgoszcz, Polen. Hij mocht deelnemen
aan de 400 meter en de 4x400 meter. Op
de 400 meter werd hij jammer genoeg
uitgeschakeld in de reeksen. Op de 4x400
overleefde de ploeg wel de reeksen en
e
behaalden zij in de finale een 5 plaats.
Op het Vlaams Kampioenschap AC
behaalde Michaël al een zilveren medaille
op de 400 meter. Half september voegde
hij op het BK Junioren & Beloften een
zilveren medaille op de 100 meter toe
aan zijn palmares en won hij de Belgische
titel op de 200 meter.

Nanouk Stevens (scholier):
Belgisch Kampioen 1500
De voorbije jaren reeg Nanouk,
tweedejaars scholier, de clubrecords,
persoonlijke records en titels aan elkaar.
Zo werd Nanouk al verschillende keren
Vlaams en Belgisch kampioen. Ze nam dit
jaar voor het eerst ook deel aan het BK
alle categorieën. Ze schopte het tot in de
e
finale en daarin werd ze knap 4 . Op het
Vlaams kampioenschap voor cadetten en
scholieren koos Nanouk in tegenstelling
tot andere jaren voor de 800. Ze behaalde
zilver. Op het Belgisch kampioenschap
voor cadetten en scholieren koos Nanouk
toch weer voor de 1500. Ze liep met
gemak naar de Belgische titel en had liefst
7 seconden voorsprong. Daarnaast werd
Nanouk, samen met Elke, Mireille en
Isaura ook provinciaal kampioen op de
4x800.

Linda Van Hoeylandt (master W40):
Vlaams Kampioen discuswerpen (W40)
Linda werpt al heel wat jaren in onze
club. Ze is voornamelijk gespecialiseerd in
het speerwerpen, kogelstoten en
discuswerpen. In die laatste discipline
werd ze Vlaams Kampioen bij de masters
W40.
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Nicasina Rossaert (junior):
Vlaams & Belgisch kampioen zevenkamp
en Belgisch Kampioen 4x400
Nicasina is het jongste telg van de familie
Rossaert. We kennen haar vooral als een
goede hoogspringster maar daarnaast
legt ze zich sinds een paar jaar ook toe op
de meerkamp. En dat doet ze met succes.
Ze werd dit zomerseizoen zowel Vlaams
als Belgisch kampioen zevenkamp bij de
junioren. Nicasina behaalde ook een
bronzen medaille in het hoogspringen op
het BK alle categorieën en mocht, samen
met Elke, Mireille en Isaura, het hoogste
podiumtrapje betreden op het Belgisch
Kampioenschap aflossingen.
Evelien Vanheck

VOLGEND NUMMER:
Een uitgebreide
terugblik op BVV
door Jan Rooms

HOOFDSPONSOR van AC Waasland!
Garage & Carrosserie VANHOECKE nv
Prins Boudewijnlaan 117 - 9100 Sint-Niklaas -Tel. 03 778 03 03 - http://vanhoecke.verdeler.peugeot.be
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