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Onze jongeren schitteren op de BVV
ACW hield haar Algemene
De reglementen van het WDK en het
Vergadering
Clubkampioenschap
Start to Run 2019 gestart
Atleten op stage in Portugal
Ze liepen een marathon!
PK in Lebbeke en Ninove
Kalender
(alle uitslagen en meer foto’s zijn te vinden op de website en via de link op Facebook)

Jawel: ze gaan naar de finale in september!
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VOORRONDES BEKER VAN VLAANDEREN.
Het puzzelen door de trainers om de sterkst mogelijke ploegen op te stellen en motiveren van de
atleten heeft zijn resultaat gehad.
Onze pupillen en miniemen jongens en meisjes blijven ons verbazen.
Voor de derde maal zitten onze jongens en meisjes samen in de finale BVV.
Kort overzicht van een succes-weekend 27/4 en 28/4
Zaterdag 27/4 BORNEM - Juffies
Voor de 2 finale-plaatsen hadden de trainers en het bestuur 3 clubs in gedachten: KAAG, AVLO en
ons eigen ACW.
We beginnen uitstekend met de horden pup. en min. waar we 2 maal een 2de plaats halen. Goed voor
2 keer 11 punten. Dit is een opkikker voor het verder verloop van de namiddag.
Op de loopnummers bij de miniemen (60h-80-150-300-4x80) worden onze atletes telkens 2de =11p
per nummer. Op de 1000 halen we een overwinning, goed voor 13p.
Op de kampnummers ver – kogel – speer – hoog, respectievelijk 11p – 11p – 11p - 10p.
Pupillen moeten niet onderdoen voor hun oudere collega’s. Met 13p op 60m en 11p op horden
wordt het totaal aantal punten ferm aangevuld.
De kampdisciplines leveren 2 x 9p op 1 x 8p en 1x10p op. Er zijn 2 disciplines: hoog en 1000 waar er
nog enkele puntjes meer kunnen gesprokkeld worden. Komt zeker goed tegen 14/9: Finale BVV.
Voor de aflossingen hadden we een mooie voorsprong.
Het voornaamste was een goede en veilige 4x te lopen. Hier werden onze teams van verwittigd door
de trainers.
De dames hebben dat prachtig opgelost door 2 maal 2de te worden.
Met een totaal punten aantal van 181 punten winnen we onze reeks.
Pupillen: Dorien-Alicia-Yentel-Miep-Violeta-Yinte-Ava-Chenelle-Lise-Gitte-Talitha-Lies
Miniemen: Elise-Inara-Jara-Rebecca-Nour-Fran-Elisa-Martha-Elise-Phebe
Zondag 28/4 Hamme Boys.
Een resultaat binnen de eerste 4 zouden we op voorhand een mooie prestatie gevonden hebben.
De wedstrijd start met onze mindere disciplines, waardoor we ons nestellen midden het “peloton”
Worden we hierdoor misschien niet au serieux genomen door de tegenstanders?
Onze sterkste nummers komen er langzaam aan.
Met 2 individuele over winningen bij de pupillen: kogel en hoog sluipen we ongemerkt dichterbij. Eén
zevenpunter en 2 achten zijn de laagst behaalde scores voor de pupillen wat toch goed is voor een
5de plaats.
Hier hebben we bij de miniemen nog enkele werkpunten op sommige disciplines.
Rekening houdend dat sommige atleten nog maar een 2-tal weken trainen op moeilijke disciplines en
nog eerste jaars zijn, hebben we er het volste vertrouwen in.
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Naar het einde van de namiddag staan we maar enklele punten van een finale plaats.
Na 13p op 1000 bij de miniemen en een mindere puntenoogst van RCG op enkele nummers leggen
we beslag op plaats 2.
Nog 2 aflossingen: Pupillen dikken het puntentotaal aan met 13p. Hier was voor de miniemen op
veilig spelen. Dankzij deze aflossing pikken ze nog een 2de stek, goed voor 11p.
Met 172 punten eindigen we als 2de met 13,5p voorsprong op de nummer 3.
Pupillen: Jules-Michiel-Joan-Sebastian-Jorden-Mohamed Reda-Seppo-Hesa-Lion-Yaël-Guil-MichielLucca-Emiel-Lars
Miniemen: Emiel-Jentel-Paul-Lars-Stan-Ole-Sven-Niels-Enzo-Billy-Thomas-Simon
Hou 14/9 vrij voor de finale. We willen ons tonen met zo veel mogelijk atleten.
KVB

WIE EN WAT DEDEN ONZE SPRINTERS OP HET PK ???
Dag 1 : Lebbeke
Zoals vorig jaar mochten onze ACW-sprinters het zomerseizoen in gang lopen op het PK in Lebbeke. Deze eer
was weggelegd voor de cadetten jongens in de reeksen 100m. Stijn en Cédric gaven meteen het beste van
zichzelf en spurtten beiden naar reekswinst in een nieuw persoonlijk record. Stijn 11.67 en Cédric 11.85. Enkele
reeksen later was het de beurt aan Storm, lichtjes nerveus omdat hij lange tijd geen wedstrijden meer gelopen
had, wist hij zich toch knap te plaatsen voor de finale in een tijd 11.97. Nadien was het de beurt aan Gerben,
die zich evenzeer plaatste voor de finale in 11.48.

Rond de klok van vieren was het tijd voor deze finales, Stijn en Cédric naast elkaar in het midden van het
deelnemersveld. Zo sterk ze in de reeksen naar reekswinst spurten, des te sterker spurten ze nu ook naar de
zege en de tweede plaats. Van hun persoonlijk record van een paar uur ervoor bleef niks meer over. Stijn
spurtte naar 11.52 en Cédric volgde op enkel honderdste 11.63, zelfs in Portugal waren ze verrast met dit
resultaat.

Bij de scholieren moest Storm de ACW-eer hoog houden, ook voor hem was er een nieuw persoonlijk record in
de maak, hij finishte in 11.69, jammer genoeg als vierde net naast het podium. Dit scenario overkwam ook
Gerben, hij moest nog een plaatsje meer prijsgeven in de finale en liep als vijfde over de meet in 11.18.
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Tijd voor onze cadetten en scholieren dames in het horden lopen. Steffi en Lorien ging de strijd aan in hun
allereerste 80 horden. En met succes, Steffi knalde naar een 11.71 wat meteen een stevige verbetering
betekende van het clubrecord van onze alom bekende Elke Bogemans, sorry Elke weer eentje minder. Lorien
en Marit hadden net iets meer moeite met de overstap van de 60H indoor naar de 80H en de 100H outdoor,
jammer genoeg leverde dit niet het gehoopte resultaat op en waren ze beide zichtbaar ontgoocheld.

Tegen dat de klok half 6 aanwees was het opnieuw de beurt aan onze vier mannen om te tonen of er nog wat
energie over was voor de 200m. Eerst de cadetten met Cédric en Stijn in elkaars kielzog, even later Storm en
als laatste Gerben.
Stijn knalde opnieuw naar de eerste plaats in 23.58, zijn tweede titel en een nieuw clubrecord was binnen.
Cédric had iets minder jus in de benen en moest tevreden zijn met een vierde plaats in 24.44 met een
tegenwind van – 1,7. Storm die ook de wind van voor kreeg – 2.5, finishte in een tijd van 23.69, tevens een
nieuw PR.
Als laatste in de rij was Gerben er om de dag af te sluiten zoals we begonnen waren met een eerste plaats en
de provinciale titel in 22,17.

Dag 2 : Ninove
Ook op dag 2 was de zon van de partij, maar deze keer waren het de cadetten meisjes die de piste op mochten
om hun reeksen 100m te betwisten. Opnieuw was het Steffi die zich een plaats in de finale wist te veroveren in
een mooi 12.66. Lorien (14.05) en Caitlin (13.52) moesten tevreden zijn met een vijfde en tweede plaats in hun
reeks.
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Bij de scholieren was het uitkijken naar Veerle, Marit en Annelore. Veerle eindigde eerste in haar reeks in 12,77
en Annelore volgde op de vijfde plaats. Finale voor Veerle. Marit liet een mooie 13.73 optekenen.

Net zoals bij de scholieren waren er bij de junioren een aantal afwezigen door de stage in Portugal dus duimen
voor Jenity en Lieselotte in hun rechtstreekse finale. Jenity ging met de titel aan de haal en liet de chrono
stoppen bij 12.48, voor Lieselotte wees deze 12.60 aan en hiervoor kreeg ze zilver.

Enkele uren later was het uitkijken naar de finale van Steffi bij de cadetten en Veerle bij de scholieren.
Steffi slaagde erin het zilver te veroveren in 12.83, Veerle deed in de volgende reeks net hetzelfde, zilver in
12.80.

MEI
2019
OLYMPUS –Nieuwsbrief van AC Waasland vzw – www.acwaasland.be - ac.waasland@telenet.be
In tegenstelling tot zaterdag kwam er nu maar één jongen in actie, Stijn ging opzoek naar zijn derde gouden
medaille in de 100 horden bij de cadetten. Met succes, een nieuw persoonlijk record en het goud was voor
hem in 15.17. Titel nummer drie was een feit.

Nog even de warmte trotseren en met enige vertraging kwamen onze dames terug in actie op het laatste
onderdeel van de dag, namelijk de 200.
Steffi en Caitlin eindigden eerste en vierde in hun reeks. Even dachten we dat Steffi opnieuw met het goud aan
de haal ging, pijnlijke vergissing van ons want er kwam nog een vijfde reeks die sneller was. Steffi kwam in haar
200m uit op een tijd van 27.31, Caitlin behaalde 27.91 en Lorien liep in reeks twee naar een mooie 28.87.
Bij de scholieren was het uitkijken naar Veerle en Annelore. Veerle eindigde tweede in 26.05 en Annelore
(28.97) wist beslag te leggen op een derde plaats in haar reeks.

Dit PK-weekend werd een beetje in mineur afgesloten door een nieuwe blessure van Jenity in de 200m,
Lieselotte ging wel door tot de finish en legde zo beslag op een tweede plaats in 26.09, goed voor zilver.

Tekst: X en met dank aan Isabel voor de foto’s
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Stage Lagos, 14-21 april 2019: dagboek van de coach

Zondag 14 april vliegen we heel vroeg vanaf Eindhoven naar Faro. Thijs Verbeeck, 1 van onze gastatleten pikt
de coach thuis op om 4u30. Omdat er voor de rest weinig mensen zijn die op dit idiote uur naar Eindhoven rijden
zijn we er vlot en snel. Auto op de parking en kijken of de rest van de groep al aanwezig is. Wonderwel is
iedereen er op de afgesproken tijd. Zelfs Michael is het gelukt! Waarschijnlijk omdat Taxi Tante hem uit zijn bed
gerammeld heeft. Emma, Anouchka en Fien beginnen aan hun eerste stage! Eindhoven is zalig om te vliegen,
heel relaxed. Check-in is zo gebeurd. Dan moeten we nog even voor de formaliteit door de veiligheidscheck.
Maar dat is buiten Michael gerekend. De beveiliger vindt een explosieve stof op de zolen van zijn
loopschoenen..... Die stof had beter op zijn spikes gezeten voor zijn starts J. De coach gaat even polshoogte
nemen want er is een kleine taalbarrière met de Nederlandse man. Hier komt het ontwikkelingswerk van Michiel
goed van pas. Kiné= fysio, Piste=Baan!
Relaxte vlucht met Transavia, 3 huurwagens ophalen en een paar man met de shuttle en de reis wordt verder
gezet naar Lagos. We zitten dit jaar in een ander hotel. Aqualuz. Met betere kamers en buffet voor de grote
boefers. De kamers worden verdeeld en ieder zoekt zijn plekje. Michael verliest hier zijn eerste item van de week
al. Isaura en Christof hadden we als testers een paar dagen eerder vooruit gestuurd. De kamers verdeeld en
afgesproken om ’s middags op het strand los te werken. De speerwerpers samen. Nou ja samen. Fien en PJ, en
dan de andere werpers met de coach. De spurters wel samen. Thijs ging alvast de buurt verkennen door middel
van een duurloopje.
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Om 20u kunnen we onze Erasmus student. Ja ja student... op gaan halen. Bram komt na een 7u durende busreis
aan vanuit Malaga. Bart en Michiel gaan hem samen ophalen. Allez vooruit, Lotte mocht ook mee. Lotte moest
hem maar gaan zoeken op het busstation. De trainers waren nog lui en bleven in de auto zitten ;)
’s Avonds nog een drankje in de bar en daar komen we er achter dat Bram nog een klein trauma uit zijn jeugd
moet verwerken. In deze blog geef ik hem dus de opdracht om een nieuwe tekst te verzinnen op “Spring” en het
moet over de Middeleeuwen gaan, succes Bram. Je hebt daar in Malaga de komende 2 weken vast wel tijd voor.
Maandag: De trainingsweek begint. Op naar ons vertrouwde stadion. Thijs mag van zijn Lokeren coach Tim
Rogge een deel mee doen bij de 400 sprinters. Hij komt er achter dat bij sprinters rollen echt rollen is, en hard
ook echt hard is bij sprinters. De speerwerpers spelen wat met hun speer of doen andere zinnige dingen met
medicineballen en zelfs sprintjes op spikes. Michiel haalt zijn spikes van onder het stof en doet dit mee met de
speerwerpers. Dagenlang plezier voor de wannabe sprinter van weleer. Niks gewend zegt Bart.
Dinsdag: Isaura had alvast goed verkend en gezegd dat er in het hotel een hele mooie en goede powerzaal
aanwezig was. Dat was alvast heel nuttig vooronderzoek. Met zijn allen gaan we de powerzaal in. Farayi, onze
gastatleet van Olse die bij Bart speer traint komt er achter dat de kilo’s in Merksem precies minder wegen dan de
kilo’s in Portugal. Het mooie aan een stage is dat je als trainer alles nog eens goed van dichtbij kan volgen. Met
de ipad alles filmen en ook de youngsters Emma en Anouchka eens bezig zien in de power. Bij de ouderen kan
er ook nog altijd wat aan techniek enz verbeterd worden. Vandaag zijn een groot deel van de atleten vergeten dat
opruimen ook bij de training hoort.... Michiel kan de halve powerzaal opruimen achter hun gat. Dit wordt subtiel in
de groepsapp gemeld. Lotte VDV biedt gelijk aan
om de afwas te komen doen op de coaches
kamer. Maar die afwas is nog maar zo klein en te
gemakkelijk schoon te krijgen. Dus de trainers
besluiten dat ze op het einde van de week eens
terug mogen komen als alles goed is aangekoekt.
Het “is nu of nooit” is Lotte haar reactie. Die
uitspraak gaan we eens goed onthouden en op het
juiste moment ter tafel brengen. Hou je maar al
vast meid J
Geert en Mireille maken foto’s op het strand. Geert
is meer met zijn foto’s en model bezig dan met zijn
schoenen. Die zijn dus door de zee meegenomen
als hij zich omdraait....
Woensdag: 2 trainingen vandaag voor iedereen. De trainingen op zich zijn niet zo heel veel zwaarder dan dat we
thuis doen. Alleen moet er wel 2x opgewarmd worden en komen er wat extra oefeningen bij. Dit maakt de stage
zwaar op het einde van de week. Thijs en Michael maken spaghetti voor de meisjes. Met 5 meisjes krijgen ze net
op wat Michael en Thijs met z’n 2en opeten. Er moet natuurlijk wel een tegenprestatie geleverd worden. De
meiden doen de afwas. Lotte df schrobt 20’ op een pan die er al even stond van de mannen.
Donderdag:De dag van de inwendige klachten. Christine blijft een dagje aan de kant door buikpijn en Michiel
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brengt een nacht door op de wc en gaat hier nog dagen genot van hebben. De Portugese medicijnen doen
helemaal niks. Gelukkig hebben we onze vriend Thijs mee en die lapt de coach op zodat hij met een gerust
gevoel het vliegtuig op kon gaan zondag. De scholieren dames krijgen een dag rust en mogen wat stretchen en
loslopen. Daarna duiken ze de sauna in. Ook van het turks stoombad wordt veel gebruik gemaakt na de
trainingen.
Vrijdag: Goede maxtesten bij de speerwerpers. Allemaal een pak sterker geworden. Bart heeft wat veranderd in
de power en het geeft hele goede resultaten! Sterk werk mannen! En ook Bart die 32 kogels gooit op een training
en daar nog verschillende dagen plezier van heeft. De sprinters doen ’s morgens wat reeksen met 60’s. Thijs
mag mee doen van zijn coach. Hij laat zien dat hij veel geleerd heeft deze week bij Michiel en legt Michael en
Christof er op met een knalstart. Waar is dat explosieve spul van onder Michael zijn schoenen als je het nodig
hebt. Zou Thijs dat stiekem op zijn eigen spikes gesmeerd hebben? Na het zien van deze knalstart komt een
Duitse trainer aan Michiel vragen of hij
even 2’ heeft voor hem. Probleem bij een
atleet in zijn start. Michiel vindt het
probleem en zelfs nog een oplossing. Een
aanbod van de Duitse bond zal dus niet
lang meer op zich laten wachten volgens 1
van zijn atleten J De middagtraining
regenen we uit. De zware training van de
sprinters wordt verzet naar zaterdag.
Omdat ze dan wel prachtig weer afgeven.
Deze week hebben onze weerexperts er
geen 1x een juiste voorspelling
uitgekregen.
’s Avonds krijgt Geert telefoon aan de balie
van het hotel. De ambassade van Marokko.
Zijn schoenen zijn daar aangespoeld. Of hij
ze wil komen ophalen.
Zaterdag:De speerwerpers doen een soort wedstrijdsimulatie. Bram die door klachten al een tijdje niet kan
gooien kan nu ook weer mee doen. Hij gooit een mooie afstand richting zijn PR. Cedric laat zien dat hij klaar is
om de limiet voor het EK junioren te slechten. Deze is 69m met zijn record van een eind over de 70m is er een
hele dikke kans dat hij die limiet gooit. Zelfs als sprintcoach durf ik te zeggen 100% kans. Als hij op zijn benen
blijft staan dit jaar dan toch. PJ gooit vooral op techniek omdat de schouder wat opspeelt. Farayi belooft de coach
dat hij 65m gaat gooien dit jaar.
In de middag is het een zware training voor de sprinters. Christof loopt harder dan vorig jaar dat doet hem deugd.
Nu niet te veel denken maar gewoon doen Christof. En wat minder achter Pokemons aanlopen. Michael heeft
het lastig om door de muur te gaan. Zijn eerste 300 is veel te traag. Daarom stelt hij zelf voor om er nog een 3de
aan vast te plakken. Als deze dan nog bijna even snel is dan zijn eerste 2 is duidelijk dat de blokkade in zijn
hoofd zat en niet in zijn benen. Durven he, Lotte de Foer laat zien dat ze durft en knalt weg op haar 300. Niet
nadenken en zeker niet aan de wind denken die de eerste 100 dik tegen blaast. Mireille loopt 2x bijna dezelfde
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tijd, nu nog kracht en snelheid winnen als jonge moeder. Isaura haar 2de is niet van niveau. Hamstring? Of iets
anders? Lotte VDV is niet content. Maar als je ziet wat ze nu kan en wat ze een paar weken geleden nog maar
kon, dan kun je niet meer dan content zijn. Een hele winter half ziek zijn daar bekom je niet zo maar van. Ze weet
ook wat haar beloofd is door de trainer. Een beetje geduld nog meid. Maar dat is zo moeilijk voor atleten. De
scholieren en Christine doen een 250. De tijden zijn enorm hard! Aan welke lijnen stonden jullie? De scholieren
luisteren niet naar Christine en zijn aan de verkeerde lijntjes gaan staan. Christine moet volgende keer haar
tanden eens laten zien als ze zeker weet dat de anderen fout zijn ;) Als je 10m te weinig loopt moet je ook wel
beseffen dat je daar niet mee weg gaat komen. Een extra afstandje is het resultaat.
De resultaten van de eerste dag op het PK zeggen ons dat de thuisblijvers goed bezig zijn. Knappe tijden en
mooie worpen.
Aan tafel krijgen we een lesje duits van taalvirtuoos Bram. Das meer. Die see, der see. Das mehr. Hoe zit het nu
weeral eigenlijk...
Zondag: Bram verlaat eerder de groep en mag weer 7u lang zitten zweten in een bus richting Malaga. Nog een
laatste training. De sprinters duiken de power in en Thijs doet nog een duurloop. De speerwerpers krijgen rust. Ze
zijn ook heel moe. Van de training?
’s Middag nog een ijsje van de coaches voor de atleten en dan auto’s inleveren en terug naar huis vliegen. Arwin
heeft het heel de week heel goed gedaan en veel vriendjes gemaakt. De vlucht naar huis heeft hij het erg druk.
Slapen doen we wel als we dood zijn he kleine vriend. Daar hebben we nu geen tijd voor.
Afscheid nemen van elkaar is altijd wat vervelend na zo een leuke week met z’n allen. Een stage zorgt altijd voor
verbroedering tussen de trainingsgroepen. Tussen de sprint en de speer uit zich dit in de gevormde koppels de
laatste jaren. Zelfs Bram is zo van het straat geraakt tot vreugde van zijn ouders. J De jongens zijn op nu bij
speer maar Michiel heeft nog dames over... En wat te denken van een leuke speerdame voor Michael bv?
Eigenlijk wilde ik ook nog een lijst maken van wat Michael kwijt is geraakt deze week. Maar dat zal een aparte
nieuwsbrief worden vrees ik. Hij kreeg het zelfs voor elkaar een hotelkaart kwijt te raken binnen 5’ die hij net had
terug gekregen van zijn zus.
2020 gaan we terug naar Lagos als de piste is vernieuwd. Als dat gedaan is,
hebben we alles wat we nodig hebben voor een geweldige stage. Volgend
jaar zorgen we wel dat er een kiné mee is. Ook al waren er alleen wat kleine
pijntjes dit jaar. Toch moet er volgend jaar een masseur of kiné mee. Dit om
nog kwalitatiever te kunnen werken.
Uit naam van de coaches, bedankt aan alle atleten voor deze geweldige
stage weer.
p.s. wist je dat als een koffer 5kg te zwaar is, dat niet aan de inhoud ligt maar
aan de koffer zelf?
Michiel Willaert
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DE REGLEMENTEN!
WAAS DISTRICT KAMPIOENSCHAP
De atletiekclubs ACW, AVLO, HAMM, ZWAT, SPBO en VOLH organiseren een criterium om atletiek in onze regio
te promoten.
Sinds dit jaar bestaat dit criterium uit 10 wedstrijden
• 06/04/2019
ZWAT
BURCHT
• 12/05/2019
VOLH STEKENE
BEVEREN
• 26/05/2019
HAMM
HAMME
• 15/06/2019
AVLO
LOKEREN
• 07/07/2019
WDK MEERKAMP
HAMME
• 20/07/2019
SPBO
BORNEM
• 22/08/2019
WDK AVONDMEETING
ACW
• 01/09/2019
VOLH BEVEREN
BEVEREN
• 08/09/2019
ZELE
ZELE
• 29/09/2019
WDK LAATSTE KANS
ACW
Als je aan de volgende voorwaarden voldoet, word je opgenomen in het eindklassement:
• Benjamins nemen deel aan minstens 5 WDK wedstrijden en minstens 4 verschillende proeven
• Pupillen nemen deel aan minstens 5 WDK wedstrijden en minstens 5 verschillende proeven
• Miniemen nemen deel aan minstens 5 WDK wedstrijden en minstens 6 verschillende proeven waarvan
minstens 3 kampnummers
Het klassement wordt opgemaakt op de volgende manier:
• Per proef krijg je punten volgens de meerkampentabel van de Vlaamse Atletiekliga
De beste proeven worden samengeteld (voor het aantal zie voorwaarden hierboven)
Voor polsstok en aflossingen zijn er geen punten te verdienen
• Per deelname krijg je 100 punten extra met een maximum van 700 punten
Doe je alleen maar polsstok of aflossing, dan krijg je deze punten ook
De atleten die opgenomen worden in het eindklassement krijgen een T-shirt.
De eerste 3 atleten krijgen een beker.

REGELMATIGHEIDSCRITERIUM ACW
Op de kalender van ACW jeugd staan 10 WDK’s en 7 andere wedstrijden.
Om in het eindklassement opgenomen te worden, dient aan volgende voorwaarden voldaan te worden
• De atleten nemen deel aan minstens 6 WDK wedstrijden
• De atleten nemen deel aan minstens 4 andere wedstrijden
Voor de puntentelling baseren we ons op de puntentelling van de WDK’s
Per proef krijg je punten volgens de meerkampentabel van de Vlaamse Atletiekliga
De beste proeven worden samengeteld (voor het aantal zie voorwaarden hierboven)
Voor polsstok en aflossingen zijn er geen punten te verdienen
Per deelname krijg je 100 punten extra zonder maximum
Doe je alleen maar polsstok of aflossing, dan krijg je deze punten ook
De prijsuitreiking gaat door tijdens het clubkampioenschap op 05/10/2019
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Ook dit jaar organiseert ACW een sessie Start to Run. Op de foto: een deel van de groep tijdens een
training op 01 mei

JURYLEDEN GEHULDIGD

Op 30 maart vond de jaarlijkse Dag van de Juryleden plaats, waarbij – per provincie – de juryleden in
de bloemetjes gezet worden. Onze eigenste Eddy Verdonck, speertrainer en jurylid werd speciaal
gehuldigd voor zijn 50 jaar inzet als jurylid!
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MARATHONS!

Marathon Zeeuws-Vlaanderen :Grensverleggend - uitdagend - afwisselend
Omgeving en ondergrond zorgen voor de nodige
afwisseling. Ongeveer een derde deel gaat over
onverharde wegen, welke grotendeels door en langs
natuurgebieden lopen. Diverse dorpjes en
buurtschappen zijn opgenomen in het parcours. Mooie
parcoursonderdelen zijn de Clingse en Steense bossen
en de Westerscheldedijk met zijn prachtige vergezichten
over het water.
Op zaterdag 13 april hebben 3 recreanten uit de groep 1
van trainer Jean-Pierre de marathon gelopen van
Terneuzen naar Hulst. Met name Reinoud Smet, Paul De
Schrijver en Jerry Van Gysel
Zij hebben dit alle drie goed volbracht: Reinoud 4u02 Paul 4u31 - Jerry 3u17
Jerry Van Gysel

Antwerp Marathon

Op zondag 28 april 2019 liep ik mijn derde
marathon. Sinds de geboorte van mijn eerste
kleinkind Lola in 2009 heb ik de belofte gedaan
om per kleinkind een marathon te lopen. In
2010 liep ik de eerste keer de Antwerp
Marathon in 3:42 uur. In 2017 liep ik dan voor
mijn tweede kleinkind Roos opnieuw de
Antwerp Marathon in 3:34 uur. Dit jaar was het
de beurt aan Jozefien, mijn derde kleinkind en
dankzij het ideale loopweer verbeterde ik met
12 minuten mijn eigen PR met een tijd van
3:22u. In de algemene rangschikking 400ste op
een deelnemersveld van bijna 2700. Na een
knieoperatie in 2018 met lange revalidatie en na
meer dan 800km trainingen zowel in clubverband bij ACW als individuele trainingen,
méér dan tevreden met dit resultaat als bijna 57-jarige.
Age doesn't matter ...
Luc Vancoillie

Marathon International ‘Golfe de Saint-Tropez’

Clublid Catherine De Moor nam zoals elk jaar deel aan de Marathon
International du Golfe de Saint-Tropez en realiseerde een fraaie tijd van 4u
2min 24 sec!
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AC Waasland hield op donderdag 25 april haar jaarlijkse Algemene Vergadering

De rekeningen werden goedgekeurd en er werd kwijting gegeven aan de Bestuurders en de
commissarissen.
Er werden bonussen toegekend aan 40 atleten.
Verslagen van de vergaderingen van de Raad van Bestuur kan u vinden op de website.

nog enkele belangrijke data…
05 mei: BVV cadetten/scholieren jongens
11 mei: opleiding en demodag met POLAR
12 mei: Sint Niklaascup
18 mei: BVV vrouwen
22 mei: Start to Run is halfweg: evaluatie, koffie en gebak
15 en 16 juni: BK Masters
16 juni: 33ste Reynaertloop
26 juni: Test Start tot Run
30 juni: Open PK en BK werp5kamp Masters
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)
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