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IN DIT NUMMER: 
• Sint, Santa en Nieuwjaarsreceptie 
• Modder! De Crossen 
• Hoe hoog kan ze eigenlijk? Merel! 
• Record voor onze aflossingsploeg 

• Sportkamp in Herentals 
• PK in Maldegem, KVV indoor AC in Gent 
• De Vlaamse kampioenschappen 
• Kalender  

 

‘THE SKY IS THE LIMIT’ VOOR MEREL! 

 
Op elke meeting springt ze hoger en tijdens de Vlaamse Kampioenschappen in Gent vestigde ze een 
nieuw nationaal record: ze ging vlotjes over 1,80 meter. Merel Maes zal ons zeker nog verrassen! 
Want jawel hoor: de week erna, tijdens de KVV AC, deed ze er nog een centimetertje bij: 1,81 
meter! 

(bedankt, Johnny De Ceulaerde, voor de foto) 
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HUIDIGE PROMOTIE VAN ONZE HOOFDSPONSOR IMACAR Van Hoecke 

 
 

 
DIT MOCHT JE OOK NIET MISSEN! 
 
zaterdag 21 december was er de  ROTARY Santa Walk in Sint-Niklaas 
Rotary Sint-Niklaas organiseerde ook dit jaar een unieke en muzikale 
avondwandeling doorheen het stadscentrum, sfeer, foodwagens, goodiebag 
en zoals steeds voor het goede doel! 
Vooral onze recreanten namen deel 
Alle ACW’ers Kerstman! (of -vrouw)! 
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Speciaal aanbod voor ACW-leden bij Runners’Lab! 
Leden van AC Waasland genieten voortaan van een exclusief aanbod bij onze hoofdsponsor Runners’Lab!  
Wie eventjes ‘surft’ naar shop.runnerslab.be en daar ‘acw’ ingeeft in het vakje ‘zoeken naar’, ontdekt een 
hele gamma aan t-shirts, jackets, broeken, hoodies, shorts, handschoenen, een paraplu en een handige 
rugzak, alles in de ACW-kleuren voor de kids, vrouwen en mannen en aan exclusieve voordeelprijzen! 
 
Enkele voorbeelden: 

      
PRORUN ACW Backpack                     CRAFT ACW Isolate Jacket W                    CRAFT ACW Essential Tights 
           €20 ipv €31,44                               €70 ipv €104,95                                         €42,50 ipv €66,95 
 
Er zijn niet minder dan 37 producten beschikbaar van de topmerken Craft, Erima en Prorun, méér dan de 
moeite waard om eens te bekijken! 
 
OPGELET! Deze kledij en toebehoren kan je enkel bestellen via de webshop of bij RunnersLab ter plaatse 
(Westpoort 68, 2070 Zwijndrecht). De gekochte artikelen worden in de winkel afgehaald (NIET in de club!) 
of kan je naar jou thuis laten versturen  (gratis vanaf €50).  
 
 
 

Dank u wel, sponsor! 
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De Sint kwam naar de club! 

 

   
Naar goede gewoonte kwam de Sint langs en trakteerde onze jonge en oudere atleetjes en recreanten 
met allerlei lekkers en goede raad uit het Grote Boek. Een fijne traditie in deze stad van de Sint! 
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Kerstmanloop met smoutebollen 
Nog een fijne traditie in onze club: de jaarlijkse loop van de recreanten naar de Winterkermis op de Grote 
Markt, waar ze door hun trainers getrakteerd worden op lekkere smoutebollen van Rodrigues. 

 

 

 

 
En afsluitend nog een drankje in de club… 
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SantaWalk doorheen het centrum van Sint-Niklaas 
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In de schijnwerper deze maand bij ‘onze’ Jacques: 
 

 

 
 
Start to Run 2020! 

Ook dit jaar organiseert 
ACW een sessie STR. 
We beginnen op 27 
maart en de 5km test 
vindt plaats op 12 juni. 
Deelnemen kost 50 
Euro en meer info kan 
je krijgen bij Roland 
Van Daele en Roland 
Vantieghem. 
 

  

 

4,8 - 7,3 L /100 KM  •  126 - 164 G / KM CO2 (WLTP)

NIEUWE 500X 
LAAT U VERLEIDEN DOOR

ZIJN POWER OF ATTRAXION.

KLAAR OM DE HELE STAD TE VERLEIDEN MET DE NIEUWE 500X SPORT? ZIJN SPORTIEVE LOOK MAAKT HEM ONWEERSTAANBAAR COOL, ZIJN CARROSSERIEKLEUR  
ROSSO SEDUZIONE, 19” LICHTMETALEN VELGEN, EXCLUSIEVE SPORT-BADGE EN DUBBELE VERCHROOMDE UITLAAT MAKEN HEM UITERMATE AANTREKKELIJK.

500X VANAF € 12.790 (1)

fiat.be
(1) Aanbieding BTWI geldig bij aankoop van een Fiat 500X Pop 1.6 E-Torq 110 pk. Aanbevolen catalogusprijs: ! 17.790 BTWI min de korting: ! 2.500 BTWI en de recyclagepremie: ! 2.500 BTWI (2).(2) Recyclagepremie is geldig bij de overname van uw voertuig en is gereserveerd voor particuliere klanten. Deze 
premie wordt afgetrokken van de aankoopprijs van uw nieuwe wagen maar kan niet in geld betaald worden. De naam van de koper van het nieuwe voertuig, moet overeenstemmen met de laatste eigenaar van de oude wagen (naam, staat op het inschrijvingsbewijs). Het voertuig dat wordt ingeleverd moet 
minstens sinds 6 maanden op naam van de koper ingeschreven zijn op het moment van ondertekenen van het aankoopcontract en moet minimum 7 jaar oud zijn. *Garantieverlenging tot 10 jaar of maximale kilometerstand van 100.000 km. (2 jaar contractuele garantie + 8 jaar aangeboden, 2 jaar gratis 
pechbijstand inbegrepen). Aanbod geldig bij aankoop van een Fiat van 1 tot en met 31 januari  2020  op  een gelimiteerde stocklijst van geïdentificeerde wagens beschikbaar gedurende deze periode. (1) en (2) Aanbiedingen geldig van 01/01/2020 t.e.m. 31/01/2020 in het deelnemend Fiat netwerk. U vindt 
de voorwaarden en de deelnemende netwerken terug op www.fiat.be. V.U. Yann Chabert. Adverteerder FCA Belgium n.v., Da Vinci Laan 3-7, 1930 Zaventem. RPR: Brussel. KBO 0400.354.731. IBAN FCAB: BE 86 4829 0250 6150. Milieuinformatie [K.B. 19.03.04]: www.fiat.be. Foto ter illustratie en niet 
contractueel. Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig. 
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Nieuwjaarsreceptie: Burgemeester en Schepen hebben cadeautjes bij! 

 
  

   

  
 

Tijdens de druk bijgewoonde Nieuwjaarsreceptie kwamen Burgemeester Lieven Dehandschutter en 
Schepen van sport Peter Buysrogge langs om onze club en haar leden een gezond en sportief 2020 toe te 
wensen. Ze brachten ook nog ander goed nieuws: we krijgen dit jaar een nieuwe pisteverlichting, de 
renovatie van het dak van de kantine wordt gesubsidieerd en binnen een tweetal jaren wordt de piste 
volledig heraangelegd!  
Fijne berichten dus en uiteraard een tevreden voorzitter en bestuur! 
En de drankjes en hapjes lieten zich bijzonder goed smaken… 
MVH 
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KORTE JEUGDINFO 
 
Activiteitenkalender 
Datum Plaats Omschrijving 
Woensdag  05 februari 2020  Pannenkoeken na een ingekorte training 
Zondag 09 februari 2020 Gent Indoorwedstrijd 
Zondag 23 februari 2020 Brussel  Belgisch Kampioenschap veldlopen  
Vrijdag 28 februari t/m 1 maart 2020 Herentals Sportkamp (zie ook verder) 
Zaterdag 14 maart 2020 Gent VAL-Jeugddag (zie hierna) 
Zaterdag 4 april 2020 Zwijndrecht WDK-wedstrijd Zwat 
Maandag 06 april t/m vrijdag 10 april Club Sportkamp ism Sportdienst Sint-Niklaas (€66) 
Maandag 13 april 2020 Sint-Niklaas ACW Paasmeeting  

 
Sportkamp in Herentals 
Ook dit jaar neemt er weer een fijne groep atleetjes deel aan het sportkamp in Herentals. Sporten, 
schaatsen, zwemmen, lekker eten en gezellig samen een fijn weekend beleven! De ouders kregen 
ondertussen reeds alle nuttige info. 
 
VAL-Jeugddag: 14 maart 
Op zaterdag 14 maart 2020 wordt voor de 31e keer de Jeugddag van de Vlaamse Atletiekliga georganiseerd. 
Dit evenement gaat door in de topsporthal van Gent, gelegen in de Gentse Blaarmeersen. De kinderen 
krijgen er een dagaanbod van atletiekspelvormen waarin ze zich tegen elkaar kunnen meten in groepjes van 
4. Naast al deze activiteiten is er ook nog een ruime waaier van randanimatie voorzien. 
Praktische informatie: 
– Wij voorzien een autobus die vertrekt aan ons terrein omstreeks 8.00 uur  en we zijn terug omstreeks 
17.30 uur. 
- Deelname prijs is gratis voor deelnemers, medewerkers en coaches.  
-  Daar het een clubgebeuren is dragen we de ACW-wedstrijdkledij.  
– Vergeet zeker je lunchpakket niet voor ‘s middags! 
Coaches en medewerkers: 
Om de jeugddag tot een goed einde te brengen hebben wij per ploegje een begeleidende coach nodig van 
minimum 16 jaar. Daarvoor rekenen we op ouders en oudere jeugdatleten , zij kunnen zich ook inschrijven 
op de inschrijvingslijst in het clubhuis. 
De Vlaamse atletiekliga vraagt ook medewerkers aan de clubs om deze jeugddag te kunnen organiseren. 
Voor hen is er een lunchpakket voorzien 
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12 januari 2020: PK Veldlopen, Maldegem 
Vandaag vond in Maldegem, Meetjesland, het Provinciaal Kampioenschap Veldlopen plaats. Een 
atletiekhoogdag waarop meer dan 1.000 atleten streden om de felbegeerde 'Kampioen-schildjes', die ze 
dan een jaar lang mogen opspelden op hun atletiekuitrusting.  
Bij de benjamin meisjes won Anaïs (?).  Bij de pupillen jongens was Lucas Buysse 2de. 
Bij de pupillen meisjes won Alicia De Bock, uit Puivelde, het goud met op de derde plaats Lies Vercammen. 
Regerend PK Emiel Penneman, ook uit Puivelde, nam opnieuw de winst bij de miniemen jongens.  
Charlotte Penneman, ook uit Puivelde, veroverde een schitterende 3de plaats bij de cadetten meisjes!  
Zou de lucht in Puivelde dan toch bijzonder zijn?!  
Helen van Lysebetten, masters +40 werd PK onder het goedkeurend oog van dochter Lynn, die ook 
verdienstelijk presteerde! 
Andere deelnemers: Amber (40e), Jorden (5e) en Jentho(7e)  Rooms; Leano Muyldermans; Ruben Smet, 
Milan Pauwels, Yinthe Verhulst, Dirk Nicque,…Mogelijks heb ik er nog een aantal vergeten, waaronder 
dochter van Anneke Stuer.Ook aanwezig: Limme De Jonghe, scholier meisjes, Vic Sierens, pupillen jongens. 
De pupillen jongens van ACW behaalden ook de overwinning in het clubklassement. 
Koen Penneman (+JR) 
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19 januari: Structabo Crosscup 
Crosscup Hannuit 2020: Emiel behaalde de 9de plaats bij de miniemen jongens; Charlotte 
Penneman de 6de plaats bij de kadetten meisjes. Emiel en Charlotte blijven hiermee op de 3de plaats 
van de algemene rangschikking van de Structabo Crosscup 2019-2020! Op nu naar het Vlaams 
Kampioenschap (Crosscup Rotselaar) en het BK te Brussel. 
Koen Penneman 
 

26 januari: KVV indoor AC Gent 
Voor de derde keer in dit prille seizoen scherpt Merel Maes haar BR hoogspringen aan! Met 1m81 doet 
slechts één atlete (met Italiaanse nationaliteit) beter en mag onze cadet (!) Vlaams zilver ophalen. 
Bovendien staat ze momenteel eerste op de wereldranglijst in haar leeftijdscategorie...wij kijken al met 
spanning uit naar de BK's!  
En ACW haalt een tweede maal zilver dankzij Mireille Rossaert (56.12) die op de 400m zus Isaura 
(56.48) afhoudt. Broer Michael wordt op dezelfde afstand 5e in 49.25. Lotte De Foer weet in de 60m 
finale de 7e plaats te bemachtigen in 7.83 (in de reeksen lukte ze haar seizoenbeste 7.74), Lieselotte 
Van Laere wordt 5e op de 200m in 25.65. (in de reeksen dook ze onder de 25-grens met 24.94)  

 IV 
25.01.2020.KVV Isaura en Mireille Rossaert, brons en zilver in de 400m - foto: Johnny DC 
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2 februari: Cross in Hamme 
Jorden Rooms herpakt zich in Hamme en wordt sterk 2ᵉ🥈. Ook Jentho Rooms  bevestigt zijn vorm en 
behaalt wederom de 3ᵉ plaats🥉. Amber Rooms blijft ervoor gaan en eindigt 25ᵉ op 38 deelneemsters. 

   
 
JR 

Elise Loir 
Emile Penneman 
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BK AFLOSSING è Louvain – la – Neuve    02 – 02 – 2020 
Belgisch record voor onze junioren ! 
Op voorhand had Michiel deze datum aangestipt in zijn agenda. Opnieuw zouden we met onze 
juniorenploeg een poging doen om het Belgisch record 4x200 indoor te verbeteren. Door blessureleed de 
voorbije winter, was onze poging met een jaartje uitgesteld.  
De planning werd nog even aangepast, omdat er geen IFAM is dit jaar werd het BK Aflos een weekje 
vervroegd en vond het niet plaats in onze vertrouwde Topsporthal te Gent maar gingen we voor het eerst 
op bezoek bij onze Waalse vrienden in Louvain-la-Neuve.  
Geen probleem, iedereen was fit en we zouden er een lap op geven. 15u klokslag was het aan reeks 1, onze 
junioren zouden in reeks 3 postvatten. Vanuit baan 5 zette Lieselotte ons al een stuk op weg, Anouchka 
deed er nog een schepje bovenop, gevolgd door Lisse die de voorsprong lichtjes uitbouwde en Lotte VDV 
moest de klus dan maar afmaken. De klok bleef staan op 1.40.64. Yes, we verbraken het record met maar 
liefst 2 sec. en de bronzen medaille die kregen we er bovenop.  Pittig detail, het oude record dateerde 
reeds van voor dat er al sprake was van deze junioren, namelijk van 22 jaar geleden.   
 

 

>>> 
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Een half uurtje later was het de beurt aan onze mannen. Hiervoor had Michiel Cédric, Stijn, Christof en 
Gerben opgetrommeld. Ook zij liepen de benen van onder hun lijf en legden beslag in de snelste reeks, op 
plaats 2 in een tijd van 1.31.70.  Zes honderdsten te kort voor de bronzen medaille maar niet getreurd, een 
4de plaats was zeker een heel mooi resultaat.  

 

Bedankt atleten, bedankt trainers voor deze leuke maar spannende namiddag en tot de volgende keer. 
HdS 
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KALENDER: 
• Zondag 09 februari: KVV veldlopen in Rotselaar 
• Zondag 16 februari: BK AC indoor in Gent 
• Zaterdag 22 februari: 5e Winterthrowing AC Waasland 
• Zaterdag 22 februari: BK veldlopen Masters in Brussel 
• Zondag 23 februari: BK AC veldlopen in Brussel 
• Zaterdag 29 februari: BK jun/bel indoor Louvain-la-Neuve 
• Zondag 1 maart: BK cad/schol indoor in Gent 
• Zondag 08 maart: BK Masters indoor in Gent 
• Vrijdag 27 maart: 1e sessie Start to Run 
• Zaterdag 28 maart: Clubfeest in Hotel Serwir (meer info volgt) 

 
alle nieuws, uitslagen, kampioenschappen en clubinfo kan u vinden op onze website 
www.acwaasland.be  
en u beleeft de club ‘live’ op de club-Facebook ‘AC Waasland vzw’ (886 volgers) 
 
Uw bericht in een volgende Nieuwsbrief? Mail naar acw.elsvanly@gmail.com  
 
WE DANKEN OOK NOG VOLGENDE FIJNE SPONSORS: 

 
 
 

 
VOLGENDE UITGAVE: 04 maart 2020 
OLYMPUS, een uitgave door de communicatiecel van AC Waasland:  
Marc Van Hove (samenstelling en eindredactie), Jos Pauwels, Ingrid Vos, Michel De Grande, Kurt Van 
Bastelaere, Els Van Lysebetten, Caroline Vlaminck, publicatiedatum 04 februari 2020  
Verantwoordelijke uitgever: AC Waasland vzw, p.a. Marc Van Hoey, Hoge Bokstraat 12, 9111 Belsele 
 


