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EEN NIEUWE LICHTING:
Heel wat kangoeroetjes maken
kennis met atletiek!

In dit nummer:
+ Bijna terug het
normale leven …
+ Ballonloop alsnog
afgelast!
+ Peugeotmeeting was
groot succes!
+ Jeugdtrainingen
herbekeken
+ Hernieuw NU uw
lidgeld!
+ straks de crossen,
maar eerst nog enkele
bijzondere
wedstrijden
+ Think Pink op 08.10!
+ grote werken in het
verschiet

Een van de groepjes met nieuwe atleetjes ©mvh

Zondag 5 september was de eerste dag van een nieuw atletiekseizoen en onze club mocht heel wat nieuwe
aspirant-atleetjes verwelkomen. In kleine groepjes ontdekten ze het plezier van bewegen, onder leiding van
enkele van onze gedreven jeugdtrainers. Ook de andere leeftijdscategorieën zagen nieuwe gezichten. De
jeugdwerking van AC Waasland is al jarenlang een belangrijke pijler voor onze club, de stevige basis voor de
uitbouw van een keur aan atleten in diverse atletiekdisciplines.
Weetje: ouders zijn overigens steeds welkom om als vrijwilliger de werking van de club te ondersteunen.
AC Waasland: gezond sportplezier voor jong en oud en dat aan een zeer democratische prijs.
mvh
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ATLETEN: HERNIEUWING LIDGELDEN 2022
Beste ACW-atle(e)t(e),

Het zomerseizoen 2021 loopt stilaan naar zijn einde en met de eerste oktober-crossen kondigt
zich snel het nieuwe seizoen 2021-2022 aan! Op dat moment veranderen ook de
leeftijdscategorieën en heb je een nieuw startnummer 2022 nodig, hieronder een overzicht.
OVERZICHT VAN DE CATEGORIEËN:
KAN

2015-2016 (vanaf 6e verjaardag)
2013-2014
2011-2012
2009-2010
2007-2008
2005-2006
2003-2004
2002 en vroeger
De dag waarop hij/zij 35 jaar wordt

BEN
PUP
MIN
CAD
SCH
JUN
SEN
MAS

Vanaf nu kan je je lidgeld voor hernieuwing storten op rekeningnummer BE97 7476 2017 1749 met vermelding
van “lidgeld 2022 + naam”.
Het lidgeld blijft net als vorig jaar 160 euro (Voor nieuwe leden bedraagt het lidgeld 200 euro, inclusief
administratiekost en clubkledij), vanaf een tweede lid van één gezin mag je 30 euro in mindering brengen, dus
een familie met 2 leden betaalt 290 euro, met 3 leden 420, …
Het lidgeld voor het nieuwe seizoen dient betaald voor 1 november 2021.
De huidige (corona-)trainingsdagen en -uren blijven voorlopig behouden. Indien wijzigingen worden deze tijdig
meegedeeld via email, op onze site en op onze FB pagina. Vanaf zondag 17 oktober train je in je nieuwe
categorie.

TRAININGSDAGEN KAN – BEN – PUP - MIN
KAN - BEN - PUP

WOENSDAG VAN 15 30 TOT 17 00

ZONDAG VAN 10 00 TOT 11 30

MIN

WOENSDAG VAN 17 00 TOT 18 30

ZONDAG VAN 11 00 TOT 12 30

PUP – MIN
TRAINING

EXTRA

VRIJDAG VAN 18 00 TOT 19 30
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TRAININGSDAGEN VANAF CADET

Dinsdag
Donderdag
Zaterdag
Woensdag
Vrijdag
Zaterdag
Dinsdag
Woensdag
Vrijdag
Woensdag
Vrijdag
Zondag

18.00 – 20.00
18.00 – 20.00
10.00 – 12.00
19.00 – 20.30
19.00 – 20.30
11.00 – 12.30
19.00 – 20.30
19.00 – 20.30
19.00 – 20.30
19.00 – 20.30
19.00 – 20.30
10.00 – 11.30

Ver

Donderdag

18.30 -20.00

Hoog

Dinsdag
Donderdag

18.30 – 20.00
18.30 – 20.00

Kogel/Discus
Speer

Vrijdag

18.00 – 20.00

Woensdag
Vrijdag
Zaterdag

18.00 – 20.00
18.00 – 20.00
10.00 – 11.30

Speer MINIEMEN

Zondag

11.00 – 12.30

Woensdag

17.30 – 19.00
10.00– 12.00

Spurt competitieatleten
Spurt NIET competitieatleten

Afstand
Afstand cad-schol

Polsstok

Zaterdag

Namens het bestuur en de trainers
Rudy Verlaeckt
Voorzitter
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OPLEIDING BEGELEIDER RUN MINDFUL
Organisatie:
Locatie:
Deelnameprijs:

Running&Co
Gerard Bontinckstadion
Lange Rekstr., 9100 Sint-Niklaas
€ 70 inclusief handboek - € 50 zonder handboek

DOELGROEP
Deze opleiding richt zich naar loopbegeleiders én lopers met ervaring, die minstens 30' aan een eigen
tempo kunnen lopen.
Minimumleeftijd: 16 jaar worden in het jaar van de opleiding
DOELSTELLING
Tijdens de opleiding leer je hoe je de 10 stappen in de praktijk kan omzetten en hoe je het mindful runnen
kan aanleren bij anderen.
INHOUD
De opleiding omvat 12u:
1u online kennismaking en intro *
4u praktijksessie deel 1
1u online kadering en Q&A */***
4u praktijksessie deel 2
1u online kadering en Q&A */***
1u praktijkrun runmindful **/***

Di 12 okt 19.30-20.30u
Zaterdag 16 okt 13-17u
Do 21 okt 19.30-20.30u
Zaterdag 30 okt 13-17u
Do 4 nov 19.30-20.30u
Zondag 28 nov 10-11u

* de online sessies zijn optioneel. Ze zijn gericht op Q&A, uitwisseling van ervaringen en extra kadering van
de praktijksessies.
** de praktijkbeleving op het einde is optioneel. Deze is gericht op samen beleven en oefenen/toepassen
van het aangeleerde. De locatie is variabel, niet noodzakelijk ter plaatse en data zijn onder voorbehoud.
*** Voor het optioneel aanbod is aansluiten op de data van andere cursussen toegelaten (met respect van
volgorde van de sessies).
ATTEST
Cursisten die positief geëvalueerd worden ontvangen het attest van “RunMindful Begeleider".
INSCHRIJVING
BETALING
€70 inclusief het handboek "In 10 stappen starten met mindful runnen"
Of €50 te storten via IBAN: BE07 4300 0512 9166 - BIC: KREDBEBB van de Vlaamse Atletiekliga
Met vermelding van: RunMindful Begeleider + naam van de cursist
De praktijk sessies zijn in St-Niklaas op AC Waasland (De Ster), info bij Roland Van Daele recreanten
verantwoordelijke AC Waasland.
MEER INFO
Paula Vanhoovels – paula@atletiek.be – 02/474 72 22
5

Met onze club doen we mee met de grootste Run en Walk in Europa, ten voordele van THINK
PINK. De opbrengst gaat integraal naar zorgprojecten voor mensen met borstkanker.
Kijk zeker eens op de website Race for the Cure | Over voor meer informatie.
Wanneer?
Op VRIJDAG 8 OKTOBER willen we met zo veel mogelijk lopers onze ‘Race For The Cure’ lopen.
Nodig gerust vrienden uit! Inschrijven kan maar tot 14 september 2021, wees er dus snel bij
Waar?
We vertrekken zoals elke training op ons terrein om 19u en lopen per groep onze gewone
afstand, allemaal met hetzelfde T-shirt!
Hoe deelnemen?
- Geef de volgende training een briefje af aan Roland Van Daele of Bieke met vermelding van je
naam, e-mailadres, maat T-shirt (van S tot XXL) + 15€.
- Of ga naar Race for the Cure | AC Waasland en wordt lid van Team AC Waasland. De teamcode
is BB21CC15
Schrijf zo snel mogelijk in, dan zijn we zeker dat de T-shirts ons op tijd toegestuurd worden
(graag voor 15/9).
En natuurlijk gaan we dan op 8/10 allemaal samen op de foto!!!
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JULI en AUGUSTUS: TOP-atletiek voor ACW!

Foto’s Memorial en PK aflossingen: Johnny De Ceulaerde
Foto WDK-meeting: Jan Rooms

7

Merel Maes werd knap 5e op het WK U20 in Nairobi!
In Tallinn liep het nog mis voor Merel Maes/ACW, nadat ze zich niet kon plaatsen voor de
finale. In Nairobi bewees Maes wat voor een toptalent ze is, want als zestienjarige
plaatste ze zich voor de finale tijdens het WKU20. In die finale zette Maes een
geweldige prestatie neer. Zowel op 1m75, 1m80 als 1m84 ging ze erover bij haar eerste
poging. Op 1m87 waren ze nog met acht atletes, waardoor Maes al zeker was van een
mooie ereplaats. Het bleef weliswaar bij 1m84, nadat ze driemaal faalde op 1m87.
Slechts vier atletes klaarden die hoogte. Dankzij haar vlot parcours op de eerdere
hoogte, eindigde Maes als vijfde. Een prachtige prestatie van de jonge hoogspringster.
De Russische Natalya Spiridonova ging als enige over 1m91, wat haar een nieuw PR en de
wereldtitel opleverde.
Tekst: VAL
Miniemen op PK Aflossingen: GOUD!
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Zaterdag 31 juli: Athletics Classic Meeting – Internationale Peugeotmeeting – Sint Nicolaascup
Dit was wellicht onze belangrijkste meeting van het jaar, met zoals steeds de deelname van heel wat
toppers. Veel publiek ook. Het werd een groot succes! Dank aan de vele vrijwilligers.
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OPEN DE DEUR NAAR EEN MOOIERE WERELD.
13 30 SEPTEMBER

ONTDEK DE NIEUWE 500 ELEKTRISCH 3+1 MOMENTEEL BESCHIKBAAR VANAF € 30.490(1)
EN PROFITEER VAN 50% KORTING OP OPTIES. (2)
TOT 400 KM BEREIK
IN STADSCYCLUS

Gecombineerde
WLTP-range tot 320 km

0 L /100 KM

•

AUTONOMOUS
DRIVING LEVEL 2

SNELLADEN

NIEUW 10.25”
INFOTAINMENTSYSTEEM

Zodat u altijd op uw
bestemming aankomt

In 5 minuten
50 km bijladen

De verlenging
van uw smartphone

0 G / KM CO2 (WLTP) contacteer je concessiehouder voor alle informatie over de fiscaliteit van je voertuig.

Aanbieding BTWI geldig van 01/09/2021 t.e.m. 30/09/2021 bij aankoop van een nieuwe Fiat 500 3+1 42 kWh. Aanbevolen catalogusprijs: € 32.990 min de overnamepremie: € 1000 (4) min stockpremie: € 1500(5).(2) Aanbieding geldig van 01/09/2021 t.e.m. 30/09/2021, bij aankoop van een Nieuwe Fiat 500 elektrisch. Aanbod enkel geldig op fabrieksopties, MOPAR ®
opties geplaatst door de concessiehouder worden uitgesloten. Voor meer informatie, contacteer uw Fiat verkoper.(3) Aanbieding BTWI geldig van 01/09/2021 t.e.m. 30/09/2021 bij aankoop van een Nieuwe Fiat 500 berline Action 24 kWh. Aanbevolen catalogusprijs: € 24990 min de overnamepremie: € 1000.(4) De overnamepremie is geldig bij 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. Aanbieding geldig in het deelnemende netwerk.(5) Aanbod geldig van 01/09/2021 t.e.m. 30/09/2021 bij aankoop van een nieuwe Fiat 500 elektrisch op een gelimiteerde stocklijst van geïdentificeerde wagens beschikbaar gedurende deze periode en
ingeschreven voor 15/10/2021. Aanbiedingen geldig in het deelnemend netwerk. U vindt het deelnemende netwerk terug op www.fiat.be. V.U.: Stéphane Levi. Adverteerder FCA Belgium N.V., Bourgetlaan 20, 1130 Haren. RPR: Brussel. BCE 0400.354.731. IBAN FCAB: BE 86 4829 0250 6150. Milieu-informatie [K.B. 19.03.04]: fiat.be. Foto’s ter illustratie en niet bindend.
(1)

Garage De Maeyer BV – Heidebaan 116 – 9100 Sint-Niklaas – T 03.776.00.49
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Speciaal aanbod voor ACW-leden bij Runners’Lab!
Leden van AC Waasland genieten nog steeds 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).
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zaterdag 25 september 2021
BELSImeeting
INKOM: 5 EURO
uur

12 30
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:15
15:20
15:30
15:40
15:45
15:45
15:45
15:45
16:00
16:10
16:25
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:45
17:00
17:00
17:05
17:15
17:15
17:15
17:15
17:30
17:45
17:45
18:00
18:00
18:15
18:15

Discipline

Categorie

KANGOEROES - BENJAMINS
80m horden 0,762m
hoog
kogelstoten 2,000kg
speerwerpen 400g
verspringen
hoog
60m horden 0,686
60m horden 0,686
60m horden 0,686
discuswerpen 0,750kg
hockeybal
kogelstoten 2,000kg
verspringen
150 mh 0,762
150 mh 0,686
discuswerpen 0,600kg
80 meter
hoog
kogelstoten 3,000kg
speerwerpen 400g
verspringen
80 meter
60 meter
hoog
discuswerpen 0,600kg
60 meter
hockeybal
kogelstoten 2,000kg
verspringen
150 meter
discuswerpen 0,750kg
150 meter
3 x 600 m
3 x 600 m
3 x 600 m
3 x 600 m
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Miniemen jongens
Pupillen meisjes
Pupillen meisjes
Miniemen jongens
Pupillen jongens
Miniemen jongens
Miniemen meisjes
Pupillen jongens
Pupillen meisjes
Miniemen jongens
Pupillen meisjes
Pupillen jongens
Miniemen meisjes
Miniemen jongens
Miniemen meisjes
Pupillen jongens
Miniemen jongens
Pupillen jongens
Miniemen jongens
Miniemen meisjes
Pupillen meisjes
Miniemen meisjes
Pupillen jongens
Miniemen meisjes
Pupillen meisjes
Pupillen meisjes
Pupillen jongens
Miniemen meisjes
Miniemen jongens
Miniemen jongens
Miniemen meisjes
Miniemen meisjes
Pupillen meisjes
Pupillen jongens
Miniemen meisjes
Miniemen jongens
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WERPERSMEETING VAN DE LAATSTE KANS
INKOM: 5 EURO
MANNEN
CAD
SCH
JUN/SEN
MASTERS
uur
09 30
10 00
10 00
10 30
10 45
10 45
11 00
11 30
11 45
12 00
12 00
12 45
13 00
13 00
13 00
14 00
14 00
14 00
14 00
14 00
14 30
14 45
14 45

kogel-speer-hamer-discus
kogel-speer-hamer-discus
kogel-speer-hamer-discus-gewichtwerpen-werpvijfkamp
kogel-speer-hamer-discus-gewichtwerpen-werpvijfkamp
proef
cat
sex
Hamer
sen/master 35-40-45
mannen
Discus
schol
meisjes
speer
cad
meisjes
Kogel
sen/master 35-40-45
mannen
Discus
cad
meisjes
Hamer
jun/master 50-55
mannen
speer
schol
meisjes
Discus
sen/master 35-40-45
mannen
Kogel
jun/master 50-55
mannen
Hamer
jun/sen/master 35-40-45
vrouwen
speer
cad
jongens
Discus
jun/master 50-55
mannen
Hamer
masters+50
vrouwen
Kogel
jun/sen/master 35-40-45
vrouwen
sen alleen werp5kamp
masters m35-340-m45
speer
mannen
Discus
jun/sen/master 35-40-45
vrouwen
Hamer
cad
jongens
Hamer
master 70+
mannen
Kogel
masters+50
vrouwen
speer
master 50-55
mannen
gewichtwerpen sen/master 35-40-45
mannen
Hamer
schol
jongens
Hamer
master 60-65
mannen

VROUWEN
kogel-speer-hamer-discus
kogel-speer-hamer-discus
kogel-speer-hamer-discus-gewichtwerpen-werpvijfkamp
kogel-speer-hamer-discus-gewichtwerpen-werpvijfkamp
uur
proef
cat
sex
15 00
Discus
masters+50
vrouwen
15 00
Kogel
cad
jongens
15 00
speer
jun/sen/master 35-40-45
vrouwen
15 30
gewichtwerpen jun/master 50-55
mannen
15 30
Hamer
cad
meisjes
15 30
Hamer
schol
meisjes
15 45
kogel
schol
jongens
15 45
speer
masters+50
vrouwen
16 00
Discus
cad
jongens
16 00
Discus
schol
jongens
16 30
gewichtwerpen jun/sen/master 35-40-45
vrouwen
16 30
Kogel
master 60-65
mannen
16 30
kogel
master 70+
mannen
16 30
speer
schol
jongens
17 00
17 00
17 15
17 15
17 15
17 30
18 00
18 00
18 30
18 30

Discus
Discus
Kogel
Kogel
speer
gewichtwerpen
speer
speer
gewichtwerpen
gewichtwerpen

master 60-65
master 70+
cad
schol
jun/sen
masters+50
master 60-65
master 70+
master 60-65
master 70+

mannen
mannen
meisjes
meisjes
mannen
vrouwen
mannen
mannen
mannen
mannen

Deelnemers aan de
werpvijfkamp doen
de proeven mee op
het voorziene uur in
hun
leeftijdscategorie.

Alleen van hen wordt
na drie pogingen
gemeten.
Zij hebben ook alleen
maar recht op 3
pogingen per
wedstrijdnummer.

Zondag 14 november is er de Sint-Niklaas Run & Walk, inschrijvingen via www.sint-niklaasrun.be
***ACW STERK OP U18 SCHOLIERENINTERLAND FRANCONVILLE/FRA***
Onze meisjes Merel en Charlotte tonen zich beide de beste op hoog (1m78) en 3000m (9.41.24). De
jongens laten zich niet onbetuigd en worden allebei knap 3e. Cedric zet met 10.89 een sterk PR neer op de
100m. Ides werpt zijn speer naar 60m19! Proficiat
15

Ballonloop 2021…

De verwachtigingen waren heel hoog en de inschrijvingen liepen als een (snel-)trein, maar het mocht
uiteindelijk niet zijn…
Nauwelijks enkele weken voor de Ballonloop kreeg de organisatie het bericht van het stadsbestuur dat deze
wedstrijd alsnog NIET kon plaats vinden, omwille van Corona. Men achtte het onmogelijk om de wedstrijd
covid-veilig te kunnen organiseren. Uiteraard was dit een teleurstellende boodschap voor onze clubleden
Patrick en Tim en tegelijk een pijnlijke financiële domper.
We spreken graag af voor de 8ste editie van deze schitterende stadsloop op zondag 4 september 2022!
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Het Bestuur besliste tijdens haar vergadering op 7 september om nog dit najaar de werken aan te vatten
voor de dakvernieuwing en -isolatie van de kantine, de oude kleedkamers en het secretariaat. Ook zal er
voor de kantine een ventilatiesysteem geplaatst worden zoals dit reeds het geval is voor de douches,
kleedkamers, powerzaal en toiletten.

KALENDER:

•
•

Meetings op 25 september en 23 oktober: zie deze Nieuwsbrief

•

En wat brengt het najaar? De crossen!

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’
Uw bericht in een volgende Nieuwsbrief? Mail naar marcvhove@gmail.com
WE DANKEN OOK NOG VOLGENDE FIJNE SPONSORS:

VOLGENDE UITGAVE: oktober

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, HDS. Publicatiedatum 09 september 2021
Verantwoordelijke uitgever: AC Waasland vzw, p.a. Marc Van Hoey, Hoge Bokstraat 12, 9111 Belsele
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