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Jaargang 49 nr 5
September – Oktober 2021

Jef Vermeiren, hier in actie tijdens de Flanders Cup in Olse, verbeterde dit
seizoen het clubrecord hoogspringen tot 2.16m
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Fit-o-bode september-oktober 2021
Loslopertje

Inhoud

Het seizoen 2020-2021 is zo goed als afgelopen,
het was er eentje van vallen en opstaan. De
pandemie heeft er voor gezorgd dat er weer
heel wat organisaties geannuleerd werden of op
een andere dan geplande datum plaatsvonden.
Maar dat alles belette niet dat onze atleten
knalprestaties hebben neergezet. Talrijke
clubrecords sneuvelden en de lijst van
podiumplaatsen op de kampioenschappen is
indrukwekkend.

1. Loslopertje
Inhoud
2. Contactgegevens
Volgende fit-o-bode
Inschrijven kampioenschappen
3. Te onthouden data
4. Bericht van het DB
- infomoment nieuwe huisstijl 16/10
- nieuwe kledijleverancier
5. Het nieuwe sportjaar
8. Uitslagen
12.Atletenfonds zomer
16.Start2Run Herentals
17.Natuurloop Herenthout
18.Beloning jeugd
Natuur- en familieloop
19.Jeugd-indoormeetings Herentals
20.Stage Tongerlo
21.Alles over het veldloopseizoen
24.G-hoekje
29.ACHL Malle info
30.Geplukt van de website

Voor de kangoeroes en benjamins, en de
pupillen en miniemen, organiseren we dit
winterseizoen telkens 2 indoormeetings. Kijk
goed op welke datum uw categorie aan bod
komt
Onze jaarlijkse veldloop verhuist van de derde
zondag van januari naar de vierde. Dit omwille
van het verschuiven van het provinciaal
kampioenschap. Veldloop dus op 23 januari
2022.
Vergeet niet om je tijdig in te schrijven voor de
stage.

En nu is het uitkijken naar 16 oktober!!!
Lees zeker uw Fit-o-flash.
De redactie
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Contactgegevens
website
voor al uw vragen,
secretaris

Karel Mangelschots
Herentalseweg 4
2250 Olen
inschr. kampioenschappen Herman Van den Schoor
ledenadministratie
Viviane Hardies
kledij
Miriam Meeus
clubblad
Eddy Van de Gender
aangifte sportongeval
Kris Wuyts
vertrouwenspersoon
Liliane Gysemans
webmaster “achl.be”
Jelle Oostvogels

www.achl.be
achl@atletiek.be
0496 269770 achl@atletiek.be
014 55 47 55
014 22 20 13
0487 520581
014 22 20 13
0486 761377
0476 864325

hermanvandenschoor@hotmail.com
ledenadministratie@achl.be
meeusmiriam@telenet.be
eddyvandegender@hotmail.com
kris1wuyts@yahoo.com
liliane.gysemans@achl.be

Volgende fit-o-bode
Iedereen kan er mee voor zorgen dat de volgende fit-o-bode interessant om lezen wordt. Hieronder vind
je de uiterste data waarop bijdragen ingeleverd moeten worden. Stuur ze door naar fitobode@achl.be
én eddyvandegender@hotmail.com. Zie je het wel zitten om eens mee een fit-o-bode samen te stellen
dan kan je een seintje geven op dezelfde mailadressen.
teksten binnen op...
20 oktober

verschijningsdatum rond...
half november

Inschrijven Kampioenschappen (onder voorbehoud)
Voor AC Herentals worden de inschrijvingen gedaan door Herman Van den Schoor.
Hij is bereikbaar per telefoon(014/554755) of via E-mail (hermanvandenschoor@hotmail.com)
Kampioenschap

Datum

Plaats

BK Hamer Cad-Schol-Jun-Bel
BK Werpvijfkamp Masters
PK cad-schol-jun-sen (dag 1)
PK cad-schol-jun-sen (dag 2)
BK 10km A.C. + Masters op de weg
BK Snelw. 20 en 50km

25/09
2/10
9/10
10/10
10/10
10/10

Machelen
Beveren
Lier
Bornem
Lokeren
Tilburg

ten laatste bij Herman
16/09
bij inrichter voor 27/9
atletiek.nu(29/9)
atletiek.nu(29/9)
bij inrichter voor 27/9
bij inrichter

Voor deze kampioenschappen geldt de regel “inschrijven is deelnemen”.
Bij niet deelname moet er meestal een boete betaald worden.(of medisch attest binnen de vijf dagen
bezorgen aan onze clubsecretaris)
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Te onthouden data
Oktober
2
zaterdag
9
zaterdag
10
zondag
10
zondag
10
zondag
16
zaterdag
17
zondag
24
zondag
29-31 vrij-zon

BK Werpvijfkamp Masters, Beveren (VOLH)
PK cad-schol-jun-sen (dag1), Lier
PK cad-schol-jun-sen (dag2), Bornem
BK 10km AC en Mas op de weg, Lokeren
BK snelwandelen, 20 en 50km, Tilburg
online-infomoment, de nieuwe huisstijl
natuur-en familieloop Herenthout
CC Relays, Berlare
ACHL stage Tongerlo (voor iedereen)

November
7
zondag
11
donderdag ???
13
zaterdag
20
zaterdag
21
zondag
28
zondag

CrossCup, Mol
Veldloop Mechelen
Indoor Herentals voor pupillen/miniemen
Rondhalen prijzen voor de cross
Veldloop Kessel
CrossCup, Roeselare

December
4
zaterdag
11
zaterdag
12
zondag
12
zondag

ACHL HULDIGING, Mollenhof Poederlee
indoor Herentals voor kangoeroes/benjamins
EK veldlopen
2de G-indoor Athletics + BK AMH Indoor

Januari
8
zaterdag
16
zondag
23
zondag
23
zondag
23
zondag
29
zaterdag
30
zondag

PK indoor, Gent
PK veldlopen
Veldloop, Herentals
KvV indoor Cad/Schol, Gent
CrossCup, Hannuit
KvV snelwandelen, Louvain-La-Neuve
KvV indoor A.C., Gent

Februari
5
zaterdag
12
zaterdag
12-13 zat-zon
13
zondag
20
zondag
26
zaterdag
26
zaterdag
27
zondag

IFAM Indoor + BK 4x200m, Gent
indoor Herentals voor pupillen en miniemen
BK + KvV meerkampen indoor, Gent
CrossCup + KvV veldlopen + BK/KvV AMH, Diest
BK indoor Cad/Schol, Gent
indoor Herentals voor kangoeroes en benjamins
BK indoor Alle Categorieën, Louvain-La-Neuve
BK + PK indoor Masters, Louvain-La-Neuve

Maart
6
12
12
13

BK veldlopen + finale CrossCup, Brussel
BK indoor Jun/Bel, Louvain-La-Neuve
Jeugddag, Gent
BK veldlopen Masters, Poperingen

zondag
zaterdag
zaterdag
zondag
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Bericht van het Dagelijks Bestuur (DB)

INFOMOMENT OP 16/10 (ONLINE)
1) Infomoment op 16/10
“ACHL nodigt alle leden uit op een Teams live-event op 16/10 om 18 u.
Je bent live, vanuit je luie zetel en je computer, aanwezig bij:
1. de onthulling van ons nieuwe logo en huisstijl;
2. de presentatie van de nieuwe kledij van de club;
3. de toelichting bij de nieuwe sponsors en bijhorende sponsorvoordelen voor
leden;
4. een eresaluut aan onze talrijke vrijwilligers;
5. de voorzitter die de missie en visie van de club voor de komende jaren
toelicht;
6. uitleg over de inruilactie voor je nieuwe wedstrijdshirt;
7. mogelijks nog meer…”
2) Oproep foto’s van vrijwilligers
Op het infomoment van 16/10 willen we zoveel mogelijk vrijwilligers erkennen voor
hun inspanningen voor de club.
Heb jij foto’s van vrijwilligers of heb je een leuke foto van jezelf (bij voorkeur in
ACHL-kledij) bezorg die dan voor 8/10 aan karel.mangelschots@achl.be

NIEUWE KLEDIJLEVERANCIER VOOR VOLGEND SEIZOEN
Dit jaar loopt de overeenkomst die ACHL met Vermarc had af en deze wordt niet vernieuwd.
ACHL heeft met Runners Lab een nieuwe kledijleverancier voor minstens de komende drie seizoenen.
De nieuwe kledinglijn zal worden voorgesteld op 16 oktober (zie hierboven).
Daarna is de link beschikbaar via de website www.achl.be
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Het nieuwe sportjaar 2021-2022
De overgangsmaand oktober staat vooral in het teken van de voorbereiding op het nieuwe sportjaar
2021-2022.
Een team (Jonathan – Joeri) is volop bezig een programma af te werken en te implementeren om de
aansluitingsadministratie online te kunnen afhandelen. We streven ernaar om het eind september te
kunnen uitrollen.

Wacht dus met je ledenfiches en betalingen tot je hiervoor een uitnodiging ontvangt.
Startnummers/Recreantenvergunning (en verzekering) voor het nieuwe seizoen worden daarna zo
snel mogelijk aangevraagd.

LIDGELDEN SEIZOEN 2021-2022
De lidgelden werden aangepast en zijn voor komend sportseizoen bepaald als volgt:
- Kangoeroes (2016-2015): VAL-licentie inclusief
° € 85,00 voor nieuwe leden (ontvangen een kledijbon ter waarde van 25 euro)
° € 60,00 voor bestaande leden (in seizoen 2020 - 2021lid van ACHL of lid van een afdeling
van ACHL)
- Nieuwe leden vanaf 2014:
€ 175
° Kledijbon ter waarde van 25 euro ingegrepen in lidmaatschap
° VAL-licentie voor deelname aan wedstrijden inclusief
- Bestaande leden vanaf 2014:
€ 150
° VAL-licentie voor deelname aan wedstrijden inclusief
- G-atleten:
€ 60,00
° VAL-licentie voor deelname aan wedstrijden inclusief
- Recreanten (jogger) enkel mogelijk vanaf cadet:
° € 105,00 voor nieuwe leden (ontvangen een kledijbon ter waarde van 25 euro)
° € 80,00 voor bestaande leden (in seizoen 2020 – 2021 lid van ACHL of lid van een afdeling
van ACHL)
° inclusief recreantenverzekering bij de VAL
- Steunend lid (geen sportverzekering):

€ 35,00

- Meewerkend lid (=steunend lid dat helpt bij organisaties):

€ 25,00

Maximum per gezin: € 500,00

Houders van een vrijetijdspas van de stad Herentals genieten 50% korting op lidgeld en
inkomgelden.
Deze vrijetijdspas is aan te vragen bij de stad voor:
 personen met het recht op een verhoogde tegemoetkoming via de mutualiteit
 personen of gezinnen in een collectieve schuldenregeling en hun wettelijke kinderen
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(HER) AANSLUITEN BIJ ONZE CLUB
Aansluiten en betaling zal voortaan gebeuren via ons online platform dat eerstdaags beschikbaar is.
We hopen dat hiermee zowel voor de leden als voor de club de administratie vereenvoudigd kan
worden.
NIEUWE LEDEN kunnen zich aansluiten via de website aansluiten.achl.be of met
de link via bijgaande QR code.
BESTAANDE LEDEN zullen via email een gepersonaliseerde link ontvangen.
Bij hun is al een deel van de gegevens vooraf ingevuld.
Bewaar de link zodat je je persoonlijke gegevens steeds kan raadplegen of
aanpassen bij wijzigingen.
Bij technische problemen kunnen jullie terecht bij jonathan.vanuytven@achl.be
Ben je van oordeel dat het aangerekende bedrag niet overeenstemt met de hierboven vermelde bijdrage,
neem dan contact op via ledenadministratie@achl.be .
Leden zonder computer of mailadres zullen hun heraansluiting kunnen afhandelen op de oude manier met
de papieren fiches.

CLUBBLAD Fit-o-bode
Het clubblad “Fit-o-bode” wordt, GRATIS, elektronisch verspreid naar alle leden.
Je kan een extra mailadres opgeven bij je aansluiting.
Daar de kosten van een clubblad op papier hoog oplopen (kostprijs papier, drukkosten, verzendingskosten)
rekenen wij hiervoor een kostprijs aan van 10,00 EUR, voor die leden die de uitgave extra op papier wensen
te ontvangen.
Expliciet vermelden op je fiche en het bedrag overschrijven op onze rekening ledenadministratie.

WEBSITE, FIT-O-FLASH, FACEBOOK EN INSTAGRAM VAN AC HERENTALS
Om belangrijke info snel bij onze leden te krijgen, maken we meer en meer gebruik van de website
www.achl.be en nieuwsberichten via de Fit-O-Flash op het door u opgegeven e-mailadres.
Verder delen we informatie ook via facebook: https://www.facebook.com/groups/36490898025/ en
instagram (https://www.instagram.com/atletiekclub_herentals/)
Gelieve deze media dus ook regelmatig te raadplegen op nieuws.
We nodigen iedereen graag uit om lid te worden van onze Facebook groep en onze Instagram pagina te
volgen.

PRIVACYVERKLARING ACHL
Alle ontvangen persoonsgegevens zijn bestemd voor intern gebruik door de club(ACHL), de Vlaamse
Atletiekliga(VAL) en de Koninklijke Belgische Atletiekbond(KBAB) in functie van de leden- en
wedstrijdadministratie.
Wij houden ons strikt aan de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of
GDPR genoemd).
Wil je meer informatie over de verwerking van je persoonsgegevens, kijk dan op achl.be/privacy
Je kan ons met vragen of voor de uitoefening van uw rechten bereiken op achl@val.be .
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TUSSENKOMST ZIEKENFONDS IN DE LIDGELDBIJDRAGE EN SPORTSTAGES
De club wenst iedereen eraan te herinneren dat een gedeelte van het lidgeld (en soms ook
sportstages) kan gerecupereerd worden via de ziekenfondsen. Gezien het feit dat ieder ziekenfonds
andere terugbetalingsmodaliteiten heeft, wordt er gevraagd om contact op te nemen met jou eigen
ziekenfonds. Meestal kan je een formulier downloaden dat door de club moet worden ingevuld.
Vul het formulier zo goed mogelijk in, voorzie het van een ziekenfondsklevertje of noteer je
lidnummer bij het ziekenfonds, en bezorg het aan de afdelingsverantwoordelijke.
Verantwoordelijke voor Herentals is Eddy Van de Gender, Vennen 7, 2200 Herentals.
Dit kan ook elektronisch naar eddyvandegender@hotmail.com.
Eddy bezorgt de formulieren rechtstreeks aan het desbetreffende ziekenfonds. Je krijgt dus de
formulieren niet terug.

OPZEG LIDMAATSCHAP
Leden die wensen over te stappen naar een andere atletiekclub, OF nieuwe leden die overkomen van
een andere club dienen volgende afschrijvingsprocedure te volgen.
WIE?

Leden die in het huidige (’20-‘21) en/of het vorige (’19-‘20) sportjaar wél nog een
vergunning hadden.

WANNEER? Opzegging door het verenigingslid: ten vroegste 15 september 2021 en uiterlijk 15 oktober
2021 (postdatum!). Opgelet: een opzeg van lidmaatschap die buiten voornoemde periode
gegeven wordt is niet ontvankelijk.
HOE?

De opzeg dient te gebeuren via een aangetekend schrijven (bewijs van aangetekende
zending bij te houden tot en met 30 oktober) door het lid aan de vereniging die hij/zij wenst
te verlaten. Het lid meldt in het schrijven naam, voornaam, geboortedatum en ondertekent
de opzeg. Voor een minderjarig lid: enkel de wettige vertegenwoordiger dient de opzeg te
ondertekenen. Een kopie van de opzeg dient gelijktijdig maar niet aangetekend te worden
overgemaakt aan de Vlaamse AtletiekligaAL (t.a.v. An van Honsté of anvh@atletiek.be).
Gelieve duidelijk te vermelden dat het een kopie betreft.
Het ontslag bij opzegging gaat in vanaf 16 oktober 2021.
Na deze datum kan de atleet aansluiten bij een andere vereniging.

Buiten deze vaste transferperiode is er enkel een overgang mogelijk indien er een wederzijds akkoord is
tussen beide betreffende clubs.

Bericht van kern Herentals
KERN HERENTALS ZOEKT DRINGEND BEGELEIDERS VOOR ONDERSTEUNING VAN
DE TRAININGSGROEP MINIEMEN IN HERENTALS
We doen een oproep aan studenten, atleten, ex-atleten, ouders of sympathisanten die interesse
betonen om de trainingsgroep van de miniemen in Herentals mee te ondersteunen.
De trainingsprogramma’s en oefenstof kunnen door de hoofdtrainer worden aangeleverd.
Interesse ? Neem contact op met babs.lintermans@achl.be en/of peter.wijns@outlook.be
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Uitslagen
BELGISCHE RECORDS
03/07 Oordegem
04/08 Herentals

1500 AMH D
1500 AMH D

Lambrechts Chinook
Lambrechts Chinook

5’52”49
5’43”23

300 AMH D
300 AMH H
3000 AMH H
3000 Mas H A.C.
3000 Mas M50
Polsstok Mas M45
Hamer Mas H A.C.
Kogel Min D
Hoog Min D
Polsstok Bel D
10-kamp Bel H
600 Cad D
1500 AMH D
Ver AMH H
Speer AMH H(800gr)
1500 Bel H
Polsstok Bel D
5000 Mas H A.C.
Hoog M55
3000 Mas H A.C.
150 Jun D
150 Jun H
600 Jun H
Hinkstap M55
Polsstok M45
1500 Mas H A.C.
4x100 AMH H

Lambrechts Chinook
55”07
De Meulemeester Arne
49”25
Bakelants Brent
10’35”86
Schauwaers Kevin
8’25”59
Rens Stefan
9’35”65
Raeymaekers Guy
3m48
Van den Schoor Tim
46m12
Van Baelen Malien
13m58
Hannes Fien
1m62
Hooyberghs Fleur
4m10
Dom Stijn
6999pt
Weyers Janne
1’44”97
Lambrechts Chinook
5’52”49
Van Hout Thorben
4m49
Van Hout Thorben
23m31
Vanoppen Thomas
3’37”01
Hooyberghs Fleur
4m16
Schauwaers Kevin
14’13”23
Van Opstal Bert
1m50
Schauwaers Kevin
8’15”71
Sauviller Femke
20”77
Bruyns Tijs
17”44
Bruyns Tijs
1’19”71
Van Opstal Bert
10m15
Raeymaekers Guy
3m50
Schauwaers Kevin
3’56”77
Calaerts Aaron – Van Hout Thorben –
Cambré Tom – Bakelants Brent 57”48
Lambrechts Chinook
5’43”23
Van Opstal Bert
11m74
Vanoppen Thomas
7’54”77
Vermeiren Jef
2m16
Schauwaers Kevin
3’56”30
Hannes Fien
1m63
Vermeiren Noor
12”38
Bremans Anne Sophie
57”76
Schauwaers Kevin
3’54”37

CLUBRECORDS
25/06 Herentals

26/06 Lommel
27/06 Brussel (= ook A.C.)
30/06 Gentbrugge
03/07 Oordegem

Heusden (= ook A.C.)
(= ook A.C.)
09/07 Oudenaarde
10/07 Kortrijk
Burcht
(= ook A.C.)
18/07 Aartselaar
21/07 Mol
24/07 Lier

04/08 Herentals
07/08
14/08

15/08
21/08

1500 AMH D
Kogel M55
Leuven
3000 A.C. H
Huizingen (= ook A.C.) Hoog Bel H
1500 Mas H A.C.
Merksem
Hoog Min D
Deinze
100 Schol D
Merksem
400 Cad D
1500 Mas H A.C.
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EUROPESE KAMPIOENSCHAPPEN
Talinn(Estland): 8 juli: U23
1500 Heren:
4x400 Dames:

7. Thomas Vanoppen
10. Fiebe Tengrootenhuysen

3’41”06
3’37”47

BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN
Gentbrugge: 12 juni: 10000m A.C. + Mas
Mas W45:
A.C. H:
Mas M35:
Mas M45:
Mas M50:

1. Kristel Van Maldeghem
7. Laurent Bierinckx
15. Jasper Wuyts
7. Sam Keusters
6. Johan Wils
1. Stefan Rens

39’43”90
30’45”16
31’39”12
34’14”34
34’36”54
34’36”54

Brussel: 26-27 juni: Aller Categorieën
800 Dames:
1500 Dames:
Polsstok Dames:
Kogel Dames:
400 Heren:
800 Heren:
1500 Heren:
5000 Heren:
400H Heren:
Ver Heren:
Hinkstap Heren:
Hoog Heren:
Hamer Heren:

23. Lore Weyers
2. Sofie Van Accom
3. Fleur Hooyberghs
5. Elise Helsen
14. Tijs Bruyns
12. Yann Bruers
9. Robbe Theeuwes
13. Laurent Bierinckx
13. Michiel Bienens
3. Kwinten Torfs
5. Kwinten Torfs
4. Jef Vermeiren
10. Bjorn Goossens

2’20”76
4’16”33
4m10
13m26
48”60
1’53”68
3’51”76
15’38”49
56”69
7m19
14m14
2m09
39m74

Oordegem: 3 juli: AMH
1500 Dames:
400 Heren:
1500 Heren:

1. Chinook Lambrechts -21
3. Arne De Meulemeester -21
3. Brent Bakelants -21
4. Aaron Calaerts -21
Ver Heren:
3. Thorben Van Hout -21
Speer Heren:
1. Thorben Van Hout -21
800 Heren(buiten kampioenschap): Gwylim Van Hout -81

5’52”49
67”95
5’03”26
5’23”53
4m49
23m31
2’48”18

Lier: 24 juli: 5000m AMH
5000 Heren:

4. Brent Bakelants -21

18’31”21

14
Herve: 21-22 augustus: Meerkamp
7-kamp Sen D:
6-kamp Cad D:

2. Elise Helsen
2. Martha Van Ballaer
3. Lenne Jacobien
3. Bert Van Opstal
4. Joan Adriaensen

5-kamp M50+:
5-kamp M60+:

4820pt
3746pt
3651pt
2703pt
2253pt

VLAAMSE KAMPIOENSCHAPPEN
Deinze: 15 augustus: Cad-Schol
Cad D:

200:
400:
1500:
80H:
Hoog:
Polsstok:
Kogel:
Speer:

Schol D:

100:

Cad H:

200:
400:
2000Steeple:
Discus:
200:

Schol H:

1500:
Polsstok:
Kogel:
Discus:
100:
200:
1500:
3000:
110H:
Speer:

12. Marieke Walschaers
2. Anne Sophie Bremans
6. Floor Vleugels
8. Zita Daniëls
16. Anouk Smeyers
3. Anouk Smeyers
6. Zita Daniëls
8. Floor De Meulemeester
1. Lenne Jacobien
3. Martha Van Ballaer
3. Martha Van Ballaer
6. Lenne Jacobien
3. Noor Vermeiren
15. Manon Terrasson
4. Noor Vermeiren
8. Kaat Picard
1. Lore Weyers
8. Emma Goor
4. Rune Biesmans
13. Matteo Janssens
17. Ward Vleugels
5. Tibo Van Roey
7. Tibo Van Roey
11. Simon De Rop
14. Frederik Claes
22. Iyen Van Woensel
14. Frederik Claes
1. Arthur Engelen
10. Joren Mangelschots
7. Wout De Bal
2. Lucas Vercaeren
3. Senne Van Gelder

27”90
58”52
5’20”10
13”08
14”34
1m55
2m60
2m50
12m96
12m21
34m57
30m59
12”38
13”01
25”58
62”98
7’23”56
24m27
24”75
25”78
4’49”80
3m10
10m73
25m09
11”90
12”30
24”10
4’11”88
4’22”81
9’43”46
14”62
48m96

15

PROVINCIALE KAMPIOENSCHAPPEN
Essen: 10 juli: 10000m
M35:
M50:

10000:
10000:

1. Sam Keusters
1. Stefan Rens
2. Peter De Bruyn

34’45”70
34’03”50
38’08”60

Kapellen: 28 augustus: Aflossingen
4x60 Pup D:

4. Wils Kaat-T’Syen Diede-Holemans Noa-Lembrechts Charlotte
36”70
14. Sterckx Claire-Tops Saar-Beneens Yana-Van Turnhout Nina
41”39
4x60 Pup H:
7. Marien Gus-Emsens Seth-Van Bouwel Lars-Gevers Gijs
37”01
17. Claes Stig-Deckers Lucas-Van Genechten Jorre-Tops Ties
41”85
4x80 Min D:
1. Gevers Jana-Vertessen Fien-Van Baelen Malien-Hannes Fien
42”98
2. Peeters Tess-Van Loon Dina-Nuyts Yoni-Lembrechts Julie
45”42
10. De Meulemeester Stien-Boeckx Fien-Van Aelten Manon-Mertens Helena 48”84
4x80 Min H:
1. Heylen Emiel-Devos Ward-Bos Siebe-Coley Jaden
42”14
5. Huypers Sander-Lathouwers Sepp-Peeters Jonas-Schepers Wout
46”33
3x600 Pup D: 1. Wils Kaat-T’Seyen Diede-Holemans Noa
5’57”98
10. Lembrechts Charlotte-Mertens Femke-Helsen Marie-Lou
6’39”56
18. Beneens Yana-Van Turnhout Nina-Tops Saar
7’34”64
3x600 Pup H: 2.Claes Stig-Deckers Lucas-Marien Gus
5’35”33
17. Tops Ties-Van Genechten Jorre-Emsens Seth
6’39”73
3x600 Min D: 1. Nuyts Yoni-Hannes Fien-Lembrechts Julie
5’35”71
7. Van Loon Dina-Mertens Helena-Helsen Annabel
5’57”97
9. Van Turnhout Bie-Sterckx Claire-Boeckx Fien
6’04”34
3x600 Min H: 1. Devos Ward-Lathouwers Sepp-Bos Siebe
5’25”90
2. Huypers Sander-Peeters Jonas-Schepers Wout
5’43”72
4x100 Cad D: 1. Bremans Anne Sophie-Jacobien LenneWalschaers Marieke-Van Ballaer Martha
51”41
4x100 Cad H: 1.Bras Sture-De Rop Simon-Biesmans Rune-Boeckx Wout
47”50
4x100 Sch D: DNF. Gebruers Julie-Pauwels Hanne-Nys Febe-Terrasson Manon
4x100 Sch H: 2. Beyers Xander-Bruyns Warre-Claes Frederik-Moonen Senne
46”27
4x100 A.C. D: 2. Verhulst Emma-Vanbellingen Dadjika-Jacobs Bieke-Vermonden Julie 49”32
4x100 A.C. H: 1.Teixeira Flavio-Claes Jonathan-Sels Cedric-De Pauw Brent
42”75
4x200 A.C. H: 3. Teixeira Flavio-Claes Jonathan-Brydenbach Hans-De Pauw Brent
1’31”61
4x400 A.C. H: 2. Torfs Kwinten-Christianen Lucas-Bienens Michiel-Van Gestel Mathias 3’22”69
4x400 Mixed: 4. De Decker Quinten-Picard Kaat-Van Reeth Roos-Averens Joeri
4’03”26
4x800 Cad D: 1. Weyers Jaane-Van Rooy Tahnée-Vleugels Floor-Paulussen Fien
10’25”59
4x800 Mas H: 1. Jacobs Stijn-Lauwen Gino-Keusters Sam-Rens Stefan
9’03”88
4x1500 Mas H: 1. Jacobs Stijn-Lauwen Gino-Keusters Sam-Rens Stefan
18’56”54

16

Atletenfonds ZOMER 2021
Ingevuld te bezorgen aan : hermanvandenschoor@hotmail.com voor 1 november.
clubgebeuren
Deelname: per pistewedstrijd ACHL

1
CAD/SCH

3

JUN/BEL

AC - SEN

MAS 35-40-45
G-atleten

M50+

clubrecord outdoor 3
15
15
30
10
Enkel proeven waarvoor een Belgisch kampioenschap bestaat komen in aanmerking.

5

Kampioenschappen
Voor de kampioenschappen kan je slechts op één proef per kampioenschap (provinciaal,
Vlaams of Belgisch) punten krijgen.
Een wegkampioenschap wordt ook als een proef beschouwd. Dus als je hebt deelgenomen
aan het Belgisch kampioenschap marathon en je neemt deel aan de Belgische pistekampioenschappen,
dan kan je slechts voor één van beide punten verdienen.
Als er gelijktijdig een provinciaal en Vlaams of Vlaams en Belgisch kampioenschap plaats grijpt, dan
tellen beide prestaties.
wegwedstrijden (1/2 marathon – marathon – ultraloop – berglopen - snelwandelen)
provinciaal kampioenschap
eerste 10
podium
kampioen
Vlaams en Belgisch kamp.
deelname
eerste 10
podium
kampioen

JUN/BEL

AC - SEN

MAS 35-40-45
G-atleten

M50+

0
7
15

7
15
25

0
7
10

0
5
7

JUN/BEL

AC - SEN

MAS 35-40-45
G-atleten

M50+

5
10
20
50

5
10
50
80

3
3
10
25

3
3
5
15

piste 4
provinciaal kampioenschap
deelname
eerste 8
podium
kampioen
Vlaams kampioenschap
deelname
eerste 8
podium
kampioen
Belgisch kampioenschap
deelname
eerste 8
podium
kampioen

CAD/SCH

JUN/BEL

AC - SEN

MAS 35-40-45
G-atleten

M50+

2
5
10
20

2
5
10
20

2
10
15
30

2
3
5
10

2
3
3
5

CAD/SCH

JUN/BEL

AC - SEN

5
10
20
50

5
10
20
50

5
20
50
80

CAD/SCH

JUN/BEL

AC - SEN

MAS 35-40-45
G-atleten

M50+

10
20
50
80

10
20
50
80

20
40
100
200

10
10
20
40

5
5
10
20

MAS 35-40-45
G-atleten
3
3
10
25

M50+
3
3
5
15
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aflossingen
CAD/SCH
MAS 35-40-45
JUN/BEL
AC - SEN
M50+
deelname
2
2
2
2
2
provinciaal kampioen
5
5
10
3
3
podium BK
10
10
25
5
5
Belgisch kampioen
20
20
50
10
10
4
Opgelet: alleen de beste prestatie per pistekampioenschap telt. Als je bv. als scholier scoort op het BK 100 en het
BK verspringen, krijg je alleen de punten van de meest opbrengende prestatie. BK 100 en KvV verspringen tellen
dan weer wel allebei mee, omdat het verschillende kampioenschappen zijn.
CAD/SCH
internationale wedstrijden 5+6
JUN/BEL
AC - SEN
MAS 35-40-45
M50+
EK - EYOD - universiade
deelname
75
100
150
10
10
eerste 8
100
150
200
75
30
podium
150
200
250
120
60
kampioen
200
250
300
150
100
WK en OS
deelname
100
150
200
10
10
eerste 8
150
200
250
100
30
podium
200
250
300
150
60
kampioen
250
300
400
200
120
selectie interland
20
30
50
10
10
5
Bij internationale wedstrijden zijn alle prestaties cumuleerbaar. Als je bv. scoort op het EK 100 én 200, krijg je
voor beide punten.
6
De punten voor deelname aan EK en WK ontvang je enkel indien er een selectie is door de bond voor deze
kampioenschappen. Bij open kampioenschappen ontvang je 10 punten voor deelname.

bonus voor uitzonderlijke prestaties
Er worden extra punten toegekend voor de prestaties in de jaarranglijst van de VAL-website, bij de
afsluiting van het seizoen. Het gaat dan wel enkel om disciplines die ook op het Belgisch kampioenschap
geprogrammeerd staan. (P.S.: je kan niet scoren in 2 categorieën: als je bv. punten scoort in A.C. en bij
de juniors, telt alleen de hoogste waarde.)
prestaties in de jaarranglijsten Alle Categorieën outdoor (BK-disciplines)
proef
top 50
top 30
alle loopproeven tot 5000 + alle kampnummers
20
30
aflossingen - marathon - 10000 - snelwandelen
0
0

top 20
40
10

top 10
50
20

top 5
60
40

prestaties in de jaarranglijsten cad/schol/jun (BK-disciplines)
proef
alle individuele proeven
aflossingen - snelwandelen

top 30
5
0

top 20
10
0

top 10
15
5

top 5
20
10

JUN/BEL

AC
200
100
150

A.C.Mas

Rest mas

prestaties in de aller tijden ranglijsten outdoor (BK-disciplines)
prestatie
CAD
SCH
Belgisch record
100
100
top 10 plaats
20
30
Top 5 plaats
40
50
Prestaties in de Europese- en Wereldranking (niet cumuleerbaar)
prestatie
EAA
IAAF

100
40
60

100
10
20

Top 30 (AC)
100
200

50
5
10
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Invulblad atletenfonds zomer 2021
naam:...............................................................
clubgebeuren
ACHL-meetings
wedstrijd
11 juni
13 juni

punten

18 juni
25 juni
4 augustus

clubrecord outdoor (BK-disciplines)

punten:

kampioenschappen
wegwedstrijden
halve marathon

marathon

ultraloop

bergloop

plaats

punten

provinciaal
Vlaams
Belgisch
provinciaal
Vlaams
Belgisch
provinciaal
Vlaams
Belgisch
provinciaal
Vlaams
Belgisch

piste
provinciaal
Vlaams
Belgisch, leeftijdscategorie
Belgisch, AC
provinciaal aflossing
Belgisch aflossing

beste proef

plaats

punten
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piste
EK - EYOD - universiade
WK - OS
selectie interland

proef

plaats

punten

uitzonderlijke prestaties
jaarranglijst
proef

plaats

Internationale ranking
proef

totaal:...........
zomer

punten

prestaties aller tijden
proef
plaats

plaats

punten

punten
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Start 2 Run in Herentals
Opnieuw slaan de twee loopclubs van onze stad, de Atletiekclub en de Jogclub van Herentals, de handen
in elkaar en zijn beginnende lopers op 15 september welkom voor een nieuwe lessenreeks

"Start To Run".
De ideale gelegenheid om op een gezonde, ontspannende en blessurevrije manier aan uw conditie te
werken. Het doel is om na twaalf weken vijf kilometer aan een stuk te joggen.
Twaalf weken lang krijgt u drie keer per week begeleiding van gediplomeerde trainers van beide
loopclubs. Op maandag om 19 uur, op woensdag om 19.30 uur en op zaterdag om 9.30 uur, telkens op
de atletiekpiste van Sport Vlaanderen (Vorselaarsebaan 60).
De lessenreeks eindigt in december met een eindtest en een diploma, daarna kunnen de lopers zich
aansluiten bij één van de twee clubs waar ze verder gecoacht zullen worden.
Noteer dus woensdag 15 september om 19.30 uur in uw agenda en kom dan naar onze piste voor het
infomoment gevolgd door een eerste verkenningstraining. Deelname kost 40 euro.
Inschrijven kan via mail naar Joeri Van de Gender (joeri.vandegender@gmail.com),
of ter plaatse op onze eerste sessie.
(Start To Run Herentals is een organisatie van Jogclub Herentals en Atletiekclub Herentals.)
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Ook volgend seizoen beloning voor onze jeugd
Net zoals de vorige seizoenen krijgt onze jeugd een beloning als ze meedoen aan wedstrijden die door
onze club georganiseerd worden.
De natuur- en familieloop, de 2 indoormeetings en de jaarlijkse veldloop van onze club komen al zeker
in aanmerking. De datums van deze wedstrijden vind je in deze Fit-o-bode.
Pas als de zomerkalender voor volgend seizoen vaststaat kunnen we alle wedstrijden bepalen die in
aanmerking zullen komen.

Natuur- en familieloop
Het zomerseizoen eindigt dit jaar uitzonderlijk laat met het Provinciaal Kampioenschap voor Alle
Categorieën op zondag 10 oktober.
Om het nieuwe veldloopseizoen voor te bereiden organiseren we dit jaar daarom in de maand oktober
slechts 1 natuur-en familieloop waarop we iedereen van harte welkom heten.
Deelnemen en supporteren is volledig gratis voor de jeugdreeksen.
Voor deelname aan de natuurloop betaal je 5 euro en daarmee steun je afdeling Herenthout.
Het parcours is ook geschikt om te wandelen.
Zondag 17 oktober:

Herenthout, Sportcentrum ‘t Kapelleke,

10u00 kleuters
Kangoeroes
Benjamins
Pupillen
Miniemen

(geb. 2017 en later)
(geb. 2016 - 2015)
(geb. 2014 - 2013)
(geb. 2012 - 2011)
(geb. 2010 - 2009)

± 75m
± 150-200m
± 600m
± 800m
± 1000m

9u00 – 11u00 Vrije start natuurloop met keuze uit 5, 10 of 15km
IEDEREEN MEEDOEN !!!!!!!!!!!!!!!!!

10.00 uur
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Indoororganisaties: seizoen 2021-2022
De onderstaande wedstrijden gaan door in de sporthal van Sport Vlaanderen in Herentals.
Ze zijn voorbehouden aan de atleten van: ACHL-ARAC-AVOS-BRAB-GEEL-ROBA-TUAC-VMOL
Zorg dus dat je aansluiting tijdig in orde is om te kunnen deelnemen aan de eerste wedstrijd.
Inschrijvingen verplicht via atletiek.nu

- 13/11/21 : 13u30 : pupillen en miniemen
Programma: 50m sprint – ver – hoog – kogel (voor alle categorieën)
Benaderend uurschema:
13u30: Hoog Pup H – Hoog Min H – Kogel Pup D – Ver Min D
14u15: Kogel Min D – Ver Pup D
15u00: 50 Pup D – 50 Min D - 50 Pup H – 50 Min H
15u20: Hoog Pup D – Hoog Min D
15u30: Ver Pup H – Kogel Min H
16u30: Kogel Pup H – Ver Min H
- 11/12/21 : 13u30 : kangoeroes en benjamins
Programma: Set 1 :
Kangoeroes: 30m sprint – hoogspringen – stoten - 10x30m aflossing
Benjamins: 40m hindernis – verspringen – stoten – 10x40m aflossing
- 12/02/22: 13u30 : pupillen en miniemen
Programma: 50m horden – ver – hoog – kogel (voor alle categorieën)
Benaderend uurschema:
13u30: Hoog Pup D – Hoog Min D – Kogel Pup H – Ver Min H
14u15: Kogel Min H – Ver Pup H
15u00: 50horden Min H - 50horden Pup H – 50horden Pup D – 50horden Min D
15u20: Hoog Pup H – Hoog Min H
15u30: Ver Pup D – Kogel Min D
16u30: Kogel Pup D – Ver Min D
- 26/02/22 : 13u30 : kangoeroes en benjamins
Programma: Set 2 :
Kangoeroes: 30m sprint – verspringen – stoten – 10x30m aflossing
Benjamins: 40m sprint – hoogspringen – stoten – 10x40m aflossing
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STAGE TONGERLO: 29 – 31 oktober 2021
Zin om het nieuwe atletiekseizoen stevig in te zetten met een spetterend stageweekend?
Dat kan, want dit jaar organiseren we, in het eerste weekend van de herfstvakantie, opnieuw onze
trainingsstage in het Sportacentrum te Tongerlo en dit van vrijdag 29 oktober (19u30) tot en met
zondag 31 oktober (16u30).
Deze stage staat open voor leden van alle afdelingen en kernen van ACHL en hun familie.
Er zijn trainingsgroepen van kangoeroe tot master en een recreantengroep, maar naast de trainingen is
deze stage de ideale manier om andere atleten te leren kennen én samen veel plezier te maken.
Inschrijven kan via onze website www.achl.be. Klik door op “Stage Tongerlo” en vul het
inschrijvingsformulier in. Na verzending van je formulier ontvang je een e-mail met de
betalingsgegevens. Pas na de ontvangst van je betaling ben je ingeschreven.
Bij vragen of problemen kan je deze melden op tom.ryken@achl.be.
Na het succes van de voorbije jaren kunnen ouders en familieleden van atleten opnieuw mee op stage
aan een gunstprijs. Deze “recreanten” worden niet begeleid door een trainer en kiezen zelf hun daginvulling wanneer de atleten trainen. Zij betalen dus enkel voor de overnachting in vol pension en
kunnen bijvoorbeeld wandelen, fietsen, joggen of gewoon genieten van de stilte en de natuur op het
Sporta-domein of de Merode bossen in de buurt. Ideaal voor ouders die er even met het hele gezin
tussenuit willen. Opgelet, voor deze recreantengroep kan slechts worden ingeschreven als er ook een
ACHL- lid uit hetzelfde gezin als atleet meegaat op stage. Voor gezinnen die met 4 of meer personen
deelnemen aan de stage willen we een financiële inspanning doen en geven we een korting van 50% per
persoon vanaf de 4de deelnemer. Vergeet ook niet dat de meeste ziekenfondsen een tegemoetkoming
geven bij deelname. De formulieren hiervoor kan je meebrengen naar de stage.
De prijzen voor 2 overnachtingen in vol pension zijn per persoon als volgt:
- kinderen geboren in 2017 of jonger:
€ 30,00
- atleten van ACHL vanaf kangoeroe (geboortejaar 2016): € 90,00
- recreanten vanaf geboortejaar 2016:
€ 90,00
- vanaf het 4de lid van hetzelfde gezin:
€ 45,00
De inschrijvingen worden afgesloten op woensdag 20 oktober 2021 om 20u00, er worden nadien geen
nieuwe inschrijvingen meer aanvaard.
Is je inschrijving en betaling in orde, dan ontvang je nog een mail met verdere informatie in de week
voor de stage.
Vergeet ons FREE PODIUM op zaterdagavond 30 oktober (vanaf 20u00) niet. Allerlei soorten
opvoeringen komen hiervoor in aanmerking: playback, zang, dans, sketches, … Je moet wel zelf zorgen
voor kleding, muziek en eventuele attributen. Inschrijven gebeurt op de stage zelf bij de kampleiding en
de deelnemers worden in 2 categorieën ingedeeld: - 14 jaar en + 14 jaar.
Ouders, familieleden en vrienden zijn van harte uitgenodigd om te komen genieten van het spektakel.
Onze stage is al jaren een voltreffer. Heb jij ook zin in een weekend hard trainen en vooral veel plezier
maken ?

Schrijf je dan tijdig in en zorg dat je erbij bent !!!
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Alles over het veldloopseizoen
Het veldloopseizoen loopt vanaf zaterdag 30 oktober 2021 tot en met zondag 13 maart 2022.

Cross-clubkampioenschap van AC Herentals voor pup-min
Op het einde van het crossseizoen maken we een klassement op om de clubkampioenen in de
verschillende categorieën aan te duiden. Om in aanmerking te komen volstaat het voor de pupillen, en
miniemen om 5 keer deel te nemen. Wie meer dan het minimum aantal resultaten behaalt mag zijn
slechtste score(s) schrappen. Enkel individuele crossen waar we in clubverband aanwezig zijn, tellen
mee. De puntentelling gebeurt als volgt: de eerste atleet van AC Herentals in zijn categorie krijgt 1 punt,
de tweede 2 punten en zo verder. Het is dus de plaats t.o.v. andere Herentalse atleten die in rekening
gebracht wordt.

Veldloopkalender 2021-2022
Aan volgende crossen nemen we in clubverband deel, deze komen ook in aanmerking voor het crossclubkampioenschap

Kalender onder voorbehoud, controleer op de website of in volgende clubbladuitgave.
Datum
24/10
07/11
11/11
21/11
04/12
12/12
19/12
16/01
23/01
30/01
13/02
20/02
06/03
13/03

??
??

Plaats
Afgevaardigde
CC Relays Berlare
CC Mol
Mechelen
Kessel
Arendonk (samen met huldiging !!!)
Booischot
Lilse Bergen
PK Hulshout
Herentals
Geel
CC+KvV Diest
Essen
BK+CC Brussel
BK Mas

Startnummers
Een atleet, die in orde is met zijn aansluitingsadministratie, ontvangt een startnummer.
Dit startnummer moet in elke officiële wedstrijd gedragen worden en is geldig voor het hele seizoen.
Mocht je per ongeluk een keer je startnummer vergeten zijn, ga dan naar het plaatselijke
wedstrijdsecretariaat.
Wees tijdig met de aanvraag van je startnummer. (Atleten niet in orde met de
aansluitingsadministratie kunnen enkel lopen met een dagvergunning en betalen hiervoor 5.00 euro
jeugd tot scholier, 10.00 eur jun/sen/mas (exclusief het eventuele inschrijvingsgeld).

Inschrijvingen
Voorinschrijvingen zijn verplicht voor alle categorieën. De keuze is vrij aan de organiserende vereniging
om inschrijvingsgeld te vragen en te differentiëren per categorie.
De deelnemers lopen met een veldloopkaartje waarop de gevraagde gegevens worden vermeld.
Hiervoor kan je terecht bij de clubafgevaardigde van AC Herentals bij de blauwe ACHL-tent of wimpel in
de buurt van de startplaats van elke veldloop waaraan we in clubverband deelnemen.
Start nooit zonder wedstrijdkaartje.
Enkel vooraf ingeschreven atleten kunnen deelnemen aan de veldloop
Verplicht aanmelden op het secretariaat (vanaf JUN) is noodzakelijk ivm mogelijke dopingcontrole.
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Clubtruien
Het is verplicht tijdens officiële wedstrijden een clubshirt te dragen in de officiële clubkleuren. Deze
clubtrui kan je bestellen via de link naar de webshop van Runners Lab (na 16 oktober).
NIEUWE LEDEN ontvangen een kledijbon bij hun aansluiting.

Afstanden
De organisator mag gedurende het hele seizoen de afstand van de veldloop vrij kiezen, binnen de
vermelde minimum- en maximumafstanden.
meisjes/vrouwen
jongens/mannen
KAN
(’15-‘16) (vrijblijvend)
500m - 600m
500m - 600m
BEN
(’13-‘14)
500m - 700m
500m - 700m
PUP
(’11-‘12)
1000m - 1500m
1000m - 1500m
MIN
(’09-‘10)
1500m - 2000m
1500m - 2250m
CAD
(’07-‘08)
2500m - 3000m
2750m - 3500m
SCH
(’05-’06)
3000m - 4000m
4000m - 5000m
JUN
(’03-‘04)
4000m - 5000m
6000m - 7000m
MAS
(de dag dat je 35 wordt)
4000m - 5000m
6000m - 7000m
MAS
50+ (vrijblijvend)
3000m - 4000m
4000m - 5000m
SEN
(‘02 en vroeger)
6000m - 8000m
9000m - 11000m
JUN-SEN-MAS
5000m - 7000m
korte veldloop (JUN-SEN-MAS)
1500m - 2000m
2500m - 3000m

Voorwaarden Kids-veldloop (KAN-BEN)
-

De loop dient mét voorlopers te gebeuren.
KAN: Max. 600m waarvan maximaal 100m vrij te lopen
BEN: Max. 700m waarvan maximaal 200m vrij te lopen
Géén podium, géén resultaten opmaken
Iedereen hetzelfde aandenken

AMH-veldlopen
- dienen plaats te vinden vóór het officiële programma, afstand vrij te bepalen

Volgorde van de wedstrijden
De organisatie is vrij om de volgorde te bepalen, bij voorkeur wordt het blok KAN tem MIN
samengehouden
Categorieën
- KAN-BEN: samen (eerstejaars + tweedejaars en/of M+J) of apart, zonder rangschikking, géén podium.
- PUP-MIN: samen (= eerstejaars + tweedejaars), met afzonderlijke rangschikking per geboortejaar.
Het is toegelaten beide geboortejaren afzonderlijk te laten starten.
- CAD-SCH: steeds samen (eerstejaars + tweedejaars).
Geen afzonderlijke rangschikking per geboortejaar.
- KORTE VELDLOOP: JUN-SEN-MAS: steeds samen, geen afzonderlijke rangschikking.
- JUN-SEN-MAS vrouwen: samen over dezelfde afstand, afzonderlijke rangschikking. (indien SEN
vrouwen afzonderlijk lopen moet de afstand tussen 6000m en 8000m liggen)
- JUN-MAS mannen: steeds samen. Afzonderlijke rangschikking
- SEN mannen: afzonderlijk
- MAS: mogen steeds aan de veldloop van de SEN deelnemen
- MAS vrouwen: de organisator gaat ervan uit dat iedere MAS vrouw start in haar EIGEN categorie.
Indien zij toch wenst uit te komen in de SENIORS-categorie dient zij dit VOORAF te melden aan het
secretariaat.
- MAS: de organisator MAG opteren voor twee veldlopen = gesplitst in leeftijdscategorieën:
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Mannen: een groep M35-40-45 én een groep met M50+. De JUN lopen samen met de M35-4045. De M50+ lopen bij de SCH. Afzonderlijke rangschikking.
 Vrouwen: een groep W35-40-45 (samen met de JUN/SEN) én een groep W50+ (samen met de
SCH). Afzonderlijke rangschikking.
Bij opsplitsing van de Mastercategorieën, dient een Master steeds uit te komen in zijn EIGEN
leeftijdsgroep.

Opwarming op de veldloop voor kangoeroes, benjamins, pupillen en miniemen
Onze jongste atleten verdienen extra aandacht bij de opwarming voor de wedstrijd. De jeugdtrainers
van de afgevaardigde afdeling zorgen ervoor dat dat in groep kan gebeuren.
Zorg dat je tijdig aanwezig bent en reeds in het bezit van een wedstrijdkaartje zodat de opwarming een
half uur voor je wedstrijd kan beginnen.
 Kangoeroes – Benjamins: een half uur voor de start.
 Pupillen: 20 minuten voor de eerste start
 Miniemen: op het uur van de eerste start.
We verzamelen aan de tent of vlag van ACHL (dicht bij de startstrook). De trainers beginnen hun
opwarming op het vooropgestelde uur, ze kunnen niet wachten op atleten die te laat zijn.

Taak clubafgevaardigden
- Clubtas: inladen & afhalen obv ‘checklist’
- Clubtent: komen halen, meenemen, afbreken (Indien tentje nat is aub te drogen zetten).
Tentje moet vrijdag terug zijn op Sport Vlaanderen. Indien je dit op andere dag of afdeling wil halen /
terugbrengen: onderling afspreken.
- Clubkaartjes: staan op checklist.
- Kaartjes schrijven: t.e.m. start van de miniemen.
Nadien: clubtas via ‘haak’ beschikbaar in het tentje. Hele tijd blijven schrijven mag uiteraard.
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Het G-hoekje
Wacht niet op een goede dag maar ... maak er één
of
Herinneringen die je later wil hebben moet je nu maken.
Deze twee zinnen zijn het begin van een mooie namiddag in Juli.
Het BK te Oordegem met een fantastische bende atleten en fantastische trainers en ouders.
Voor de trainer startte de dag niet te best, bij het heffen de rug geforceerd en dat deed zich wel voelen.
Nog tanken en dan begint de rondreis om tijdig op de afspraak te zijn, parking Grobbendonk, shit twee
minuten te laat of waren het er drie.
Maar ik had een reden, Aaron en Liesbet ophalen maar welk nummer was het nu weer, dan maar de
oude methode, roep een naam en ze zullen er wel staan. Tot op de markt in Herentals hebben ze het
gehoord en die van 't café zeiden nog, Liesbet is hier niet, maar we hebben ze gevonden, politie werd
net niet gebeld.
Hup naar de parking waar de rest al was gearriveerd even wat bij tetteren want daar zijn we goed in.
Is ook ideaal om de opkomende stress te temperen want die was al wel wat voelbaar.
Wat Brent van plan was weet ik niet maar het was net of hij ging picknicken, schaftzak open en
brooddoos en drank mee voor het geval van...
En we zijn vertrokken, autostrade op en de verhalen komen naar boven.
De Belgen, Van Aert, Van de Poel, allemaal zijn ze de revue gepasseerd en wat is dat leuk om met zulke
gasten rond te rijden, uren zou ik daar kunnen van genieten...
Maar we hebben maar een uurtje te overbruggen.
En de weergoden waren ons vandaag goed gezind dus nu geen ondergelopen parking en piste, maar
ideaal loopweer, dit voorspelt iets mysterieus , iets speciaals, iets Herentalsachtig...
Goed op tijd aanwezig en mama Heleen wilde het rustig aan doen en verkoos om, zoals vele vrouwen,
het op haar gemakske te doen, verkeerd gereden wilde ze niet zeggen maar gewoon een afslag
genomen waar ze niet moest afslaan maar alle wegen leiden naar ... Oordegem.
En vrouwen hebben altijd ... nen uitleg.
Iedereen aangemeld en de speer van Winnetou gewogen dus even rust en wachten op het duo Gert en
Nicole, nee niet Samson, want, Gertje heet dat dan zo anders zo tja ... zou Samson zeggen .
Want Nicole zegt "Gert", en Gert zegt "ja Nicole... " dus zoals het hoort, gehoorzaam die Gert.
Ook zij goed gearriveerd, nu nog den Arne en zijn ma Griet, da is nog straffer in afzondering naar "De
Ardennen" je kan het nogal hebben.
Hopelijk heeft de berg(heuvel)lucht hem goed gedaan.
Thorben (lijkt als 2 druppels water op de jonge Guy Swinnen, The Scabs) alias Winnetou kwam als eerste
aan de beurt. Met de experten Gert en Nicole en Leo als supervisor moest het wel goedkomen.
Eerste worp voorbij de 20m, de trend was gezet en ik wist dat als Thorben goud zou pakken we dit nog
wel zouden evenaren vandaag. Zes pogingen en zijn voorlaatste was goed voor een gouden
medaille, een nieuw PR en een nieuw clubrecord.
Hij wees de weg en de rest is hem gevolgd. Topkerel die Thorben.
Na het werpen, het springen, ook hier is hij podium kandidaat en weer slaagde onze twee experts erin
om Thorben naar een hoger niveau te tillen. Sprongetje van 4.49m en hupla brons is binnen.
Man wat een BK, Goud en Brons.
Ook een grote dankjewel aan Marcel, trainer van de werpnummers, die gouden is er eentje voor jou.
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Gwylim liep buiten categorie mee met de 800m lopers, een sterk bezet nummer maar hij deed het
fantastisch als youngster, hield er nog twee achter zich. Met een sprint van 80m liet hij zien dat hij wel
iets in zijn mars heeft. Een nieuw PR met een verbetering van meer dan 10sec was zijn deel, sterk
makker. Blijf vooral in jezelf en (mij) geloven en dan komt alles goed.
Dan het nummer dat voor mij het sterkst bezet was en waar 2 atleten van ACHL het beste van zichzelf
zouden geven.
En hoe, met twee lopers waarvan de tijden buiten categorie zijn, was het plan dat ten eerste Brent een
podium zou lopen en Aaron, vanaf het begin, zonder angst mee te laten lopen met de "betere".
Onze zachtaardige beer Brent wilde kost wat kost op het podium, als derde beste van België, dat kan
niet iedereen zeggen en Brent, die bronzen medaille staat je goed.
Top gelopen en wees vooral fier op jezelf.
Aan Aaron werd de opdracht gegeven om vanaf het begin mee te gaan met een loper die een tempo
liep waarvan ik dacht dat Aaron zich kon meten.
Sterke Brent dus podium en Aaron gewoon fantastisch, vanaf ronde één mee en kwam nooit in de
problemen, met op het einde een fantastische sprint voor een dik verdiende vierde plaats en een nieuw
PR. Maar wat voor één, liefst 13 sec beter dan zijn vorige resultaat, asjeblief. Hoed af, klak af en een
diepe buiging.
Arne was dus op hoogtestage geweest en net op tijd terug vanuit de bergen om zijn BK te bekampen.
En ik zal die drie eens laten zien wat ik kan, ik ga eerst lopen. Zelfzeker en waar we vroeger al eens op
hem moesten inpraten, wist ik dat ook hij vandaag de echte Arne zou zijn.
Maar eerst Chinook nog oppeppen en de andere jongens aanmoedigen, dat is Arne ten top.
Eerst een lange rustige opwarming met Leo en daarna een stevige korte met Gert.
Waar is Arne, oei is er een probleem, toch nog 5 min... spikes aan en naar de zitplaats maar we waren
op tijd.
Startblok klaarzetten en de opdracht meegegeven om zich enkel op de piste te focussen. Na de meet is
er tijd genoeg voor handtekeningen, armpjes zwaaien en alles wat niet met lopen te maken heeft.
We hoopten op een nieuw PR en mijn god, wat gunde ik hem zo graag een medaille, God(als deze al
bestaat) nog eentje, alsjeblief niet voor mij maar voor Arne.
En hij liep de perfecte race, gefocust, de ziel uit zijn lijf, en er bestaat een God, nieuw PR en een derde
plaats was zijn deel, overgelukkig was den deze en ook Arne en ook Gert had het helemaal gevolgd.
De mama weer zo fier als een gieter, als ne gieter al fier kan zijn, en dat mag, super toch die atleten.
En nu weet ik het even niet. Iedereen weet nog, of niet, maar het BK veldlopen waar zoveel commotie
rond was, waren we nog niet vergeten. Het heeft niets met wraak te maken het is enkel ... emotioneel.
Ze is gewoon een supertalent, ze is top, ze is tof, ze is leuk maar vooral ze is snel, razendsnel.
Jullie vragen je af wie is dat, awel Chinook, onze jongste maar meest betuttelde atleet, en dat mag.
Iedereen wil haar helpen, steunen en dat is mooi zeer mooi.
Maar terug naar de wedstrijd.
Ze werd al enkele dagen gestalkt door Arne, dat ze dat wel goed zou doen, dat ze hard moest lopen,
kortom bezorgdheid van onze pandabeer Arne.
Ook Gwylim ontfermt zich meestal om haar, het is echt tof om te weten dat iedereen bezorgd is om
haar, iedereen wil haar helpen wat aangeeft dat we een hechte bende zijn, ook degene die niet op het
BK aanwezig waren.
Opwarmen met de oude Leo en jonge Arne, veel vragen van wat en hoe en daarbij de concurrentie die
haar constant volgt en vele vragen stelt, maar we zijn niet van plan om ook maar iets te lossen van wat
het plan is.
We zijn vol vertrouwen en Chinook (uitspraak volgen de speaker shineoek) houdt zich opvallend rustig
daar zorgen we wel voor (al loopt den oude zelf vol elektriciteit rond), Gert heeft wel in het oog dat het
voor mij net iets anders is.
Er komt veel naar boven maar dat is voor mezelf, niet voor de anderen, ik mag het niet laten blijken
maar we gaan ze een poepje laten ruiken daar ben ik zeker van.

30
Voor de start heeft de concurrentie ondertussen door dat er niets te vissen is, de vijver is leeg, de pieren
uit de neus zijn voor onszelf. Goed Chinook. Het leuke zijn de kleine korte gesprekjes tussen mezelf en
Chinook, hieruit weet ik dat ze er klaar voor is.
Laatste vraagje bij de start, waar mag ik... direct naar baan één en... ze wist genoeg, we hadden het al
dikwijls overlopen en zo zou het gebeuren.
Start, deze was verschroeiend, zoals afgesproken, maak het hard vanaf het begin. Niemand durfde of
kon aanpikken. Na 100m was er al een gat van 20m en dit werd almaar groter. Na twee ronden was die
achterstand meer dan 100m en wat bleek, ook het BR kwam in zicht. Zonder stil te vallen werden de
rondjes afgemaald om in de laatste ronde het nog op te drijven, tempo opkrikken om het BR te halen.
Ze wist waarvoor ze getraind hadden, ze wist waarvoor ze liep, ze wist wat het doel was en dat doel was
goud, niets anders maar dat ze ook het BR aan flarden zou lopen, nee dat wist ik niet.
Maar met een tijd van 5:52:49min bleef ze maar liefst 11sec onder het oude record, jaja jullie lezen het
goed 11sec.
Bij Mediamarkt zouden ze zeggen JaWadde Datte, wij ook.
Kleine Chinook, dappere meid een dikke proficiat met dit fantastisch resultaat maar je weet, nu begint
het pas. Vanaf nu is de weg alleen omhoog, op het gemakske maar toch stevig genoeg om telkens een
tikkeltje beter te worden.
Den deze zijn stem is wel weg maar dat komt wel weer goed, hoop ik toch, alhoewel thuis gaan ze dat
misschien graag hebben
En aan alle atleten trainers en ouders.
Het was een topnamiddag waar onze atleten het beste van zichzelf gaven maar vooral de
samenhorigheid, de kameraadschap is onbetaalbaar.
De emoties hou ik voor mezelf, degene die weten wat er in mij omgaat zullen het wel begrijpen.
Bedankt voor deze fijne en mooie namiddag, jullie zijn allemaal toppers en wij, trainers, zijn maar een
kleine schakel in het grote radarwerk, jullie in beweging brengen en houden.
Wij hopen dat we dit nog lang mogen mogen en de rest komt vanzelf.
Nicole, Gert en Leo

(foto Engelen-Wouters)
Op de avondmeeting van 4 augustus verbeterde Chinook haar Belgisch record 1500m (AMH dames)
naar een tijd van 5'43"23.
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Feestje of wa...?
Het idee om een G meeting te organiseren was er al lang en na een "go" van het hoofdbestuur werd
12/09/2021, de dag dat deze zou worden georganiseerd.
Het liep niet altijd zoals we zouden willen maar het was dan ook een stap in het, niet duister, maar toch
een beetje het onbekende.
Maar met z'n allen kunnen we veel en soms heel veel, en we leren elke dag bij, en dit nemen we mee
naar de volgende want dat er een vervolg komt, is nu wel zeker.
Nog beter nog grootser en nog leuker, maar dat is voor volgend jaar.
Na twee hectische weken, en wakkere nachten was het eindelijk zover.
Zondagmorgen, heeeel vroeg in de morgen wakker met een stralend zonnetje.
Dit was de voorbode van wat een stralende dag zou moeten worden.
Op naar Herentals om de laatste voorbereidingen te treffen en alles klaar te maken tegen dat de
atleten, ouders, begeleiders zouden arriveren.
Om klokslag 10:00u werden de atleten onthaald door onze physical trainster, Sylvia Newton John, effe
de spieren opwarmen, want het zou een lange in(ont)spannende dag worden , zowel voor atleten,
ouders, begeleiders, organisatoren en alle helpers...
En de toon was gezet als je om 10:00u ‘s morgens al zo enthousiast kan zijn, wat geeft dat dan om
pakweg 16:00u.
Het leuke was dat de jongste de spits mochten afbijten en hoe, een sprintje van 60m op het "scherpst
van de snee" zoals ze zeggen, zowel onze jongens als meisje deden meer dan hun best.
Daarna gaan we effe ballen gooien en ne keer ver, verder en heel ver springen.
En wat een plezier ze hebben, daar wordt een mens gelijk gelukkig van.
De anciens op hun beurt zien het een tikkeltje anders en zijn dan ook meer competitief ingesteld.
Al was het voor velen een recrea meeting, voor hen geldt nog steeds we willen beter en verder ...
that's the spirit.
En er zijn van die atleten die spikes aan doen en na een loopnummer de fout bij de spikes leggen
wanneer het resultaat niet is wat ze hadden verwacht.
Maar ze zijn zo verknocht aan deze schoenen dat ze er de ganse dag mee rond lopen gelukkig nog net
niet om naar huis te rijden.
De vriendjes en vriendinnetjes, tja dat is ook het gewone leven zeker en ook zo mooi.
Er zijn er die een knalprestatie willen leveren voor de liefde van hun leven en er zijn er die zelfs hun
spikes niet uitdoen om over de beton naar hun geliefde te lopen, om effe afscheid te nemen voor ...
10 min want daarna is er messenger, whatsapp, sms, mail...
Maar ooit gaan ze wel beseffen dat het anders misschien ook kan, maar wat kan liefde mooi zijn ook
voor onze G atleten.
In tijden van genderidentiteit (psychologisch geslacht) zijn er ook die graag eens van kapsel veranderen
zodat ze zich opeens Pippi Langkous of iets van die trant gaan voelen.
Maar dat kan en mag allemaal, als je maar gelukkig bent en dat waren we zeker.
Het beste werd tot laatst gehouden, afsluiten op een hoogtepunt.
De 4x100 was al een succes want 6 ploegen streden om, ieder voor hun ploeg, beste tijd, en dat was
mooi, heel mooi.
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Maar het laatste nummer had veel bijval: 4x100 waar de ploegen bestaande uit 3 G atleten werden
bijgestaan door een topatle(te)et van AC Herentals.
Te kiezen uit Sofie Van Accom, Fleur Hooyberghs, Kevin Schauwaerts en ondergetekende(minder top,
meer berucht).
En wie kreeg de meeste aandacht, juist ja ikke nie, maar Fleur en Sofie vielen bij velen in de smaak en de
bende was laaiend enthousiast om deel te nemen.
Het werd een prachtige apotheose waarvoor hartelijke dank aan deze topatleten om hier aan mee te
werken, gewoon prachtig, en vooral om daarna nog tijd te nemen om geschenkjes uit te delen en tijd te
maken voor een praatje.
Bedankt om deze dag op zo een mooie wijze af te sluiten.
Kan het beter, ja.
Maar deze was al zeker geslaagd, als we de reacties mogen geloven van de deelnemende atleten en
begeleiders.
Ook onze medewerkers wil ik zeker niet vergeten om deze dag onvergetelijk te maken voor onze en
andere G atleten.
Onze sponsors mogen we ook niet vergeten want zonder hen kunnen we dit niet realiseren.
En bedankt AC Herentals, 3 topatleten, administratie, bestuur, helpers, jury, vrijwilligers, ouders,
atleten, familie, en al die ik vergeten ben,.... bedankt, bedankt bedankt.
En als laatste wil ik ons G team feliciteren voor hun wekelijkse inzet om de atleten te geven wat ze
verdienen: vertrouwen, begrip, en heel veel liefde...
Feestje of wa... inderdaad het was een feestje en het weer... je krijgt wat je verdient.
Oh ja, uitslag mixed estafette: Leo en zijn bende werden 2de, de rest weet ik zo goed niet meer, en dit
met een leeftijd ver boven het gemiddelde van de G en top atleten. Ben ik dan toch een topper?
Groetjes
Leo
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ACHL Malle info

1ste plaats ACHL op PK miniemen 3x600 (Kapellen)
ACHL podium 1000m met Yoni Nuyts (Turnhout)
(ingezonden door coach Patrick Van Riet)

Wil jij vanuit je afdeling ook nieuws delen met gans
onze ACHL familie.
Zeker doen, we verwachten jullie bijdrage !!!
Nieuwtjes, leuke foto’s … je kan het met ons delen.
Stuur je bijdrage naar eddyvandegender@hotmail.com.
Ons clubblad verschijnt tweemaandelijks.
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Geplukt van de website: overzicht van de voorbije
hoogtepunten.
BK AMH: Titels voor Chinook Lambrechts en Thorben Van Hout
Vandaag mochten de AMH atleten naar Oordegem om het Belgisch Kampioenschap te betwisten.
De deelnemers van AC Herentals deden het schitterend!
Onze jongste deelnemer Chinook Lambrechts was de beste op de 1500m. Met een nieuwe
clubrecordtijd van 5'52"49 werd ze Belgisch Kampioen. Met deze tijd verbeterde ze ook het Belgisch
Record met niet minder dan 11 seconden. Dat record stond op haar dichtste belager van vandaag(Petra
Kerckhofs).
Na een spannende wedstrijd won Thorben Van Hout goud in het speerwerpen. Om te winnen gooide
Thorben de speer van 800gr 23m31 ver. Eveneens goed voor een nieuw clubrecord.
Thorben werd ook nog eens derde in het verspringen. Met 4m49 verbeterde hij ook dat clubrecord.
Bronzen medailles waren er ook voor Brent Bakelants op de 1500m(5'03"26) en voor Arne De
Meulemeester op de 400m(67"95=PR).
Aaron Callaerts eindigde als vierde op de 1500 in 5'23"53(PR met 16 seconden).
Buiten wedstrijd mocht Gwylim Van Hout deelnemen aan de 800m. Met 2'48"18 verbeterde hij zich met
meer dan 10 seconden.
Nacht van Heusden
Op het hoofdprogramma van 'De Nacht' schitterden twee van onze atleten.
Thomas Vanoppen eindigde vierde in de A-reeks van de 1500m.
Hij liep een zeer snelle tijd. Met zijn persoonlijk record van 3'37"01 verbeterde hij niet alleen het
clubrecord, maar komt hij ook de "Nationale top-20 allertijden" binnen.
Een andere clubatleet die maar blijft verbazen is polsstokspringster Fleur Hooyberghs.
Ook zij eindigde als vierde in de wedstrijd. Haar 4m16 is zes centimeter hoger dan haar vorig record.
Met deze hoogte komt Fleur in de "Nationale top-10 allertijden" .
In het na programma verbeterde kersverse master Kevin Schauwaers het 37-jaar oude clubrecord van
Jos Van de Water. Zijn tijd van 14'13"23 zou ook als senior nog een toptijd zijn.
EK U23: Thomas Vanoppen in de finale!
Gisteren plaatste Thomas Vanoppen zich voor de finale van de 1500m op het EK U23 in Tallinn(Estland)
Op de website van de VAL werd dit als volgt gecommuniceerd:
Bij de mannen op de 1500m was er vreugde en verdriet voor onze landgenoten. Thomas
Vanoppen/ACHL kwam ten val na een stevige duw van een Ierse concurrent. Vanoppen krabbelde recht
en zette zijn zoektocht naar een finaleticket voort. Het was echter vechten tegen de bierkaai, aangezien
de inhaalbeweging erg veel krachten kostte. Vanoppen werd zesde in 3'45"91. De Belgische delegatie
diende vervolgens een klacht in. Die klacht werd pas zo'n vier uur later aanvaard. Daardoor mag
Vanoppen zich opmaken voor de finale van zaterdag.
Voor deze Europese beloftenkampioenschappen is nog een tweede atlete van AC Herentals
geselecteerd. Fiebe Tengrootenhuysen is opgenomen in de 4x400m ploeg. De reeksen van deze
estafette staan op zondag geprogrammeerd.
EK U23: Tweemaal top-10 plaats voor onze vertegenwoordigers.
Thomas Vanoppen eindigde op een mooie zevende plaats in de finale van de 1500m.(3'41"06)
De meeste atleten waren sterk aan mekaar gewaagd. Thomas eindigde op slechts 1 seconde van de
winnaar, Ruben Verheyden, onze tweede landgenoot in deze finale.
Op de laatste dag van deze Europese kampioenschappen kwam Fiebe Tengrootenhuysen nog in actie. Zij
maakte deel uit van het 4x400 team.
Met een tijd van 3'37"47 legden ze beslag op de 10e plaats van alle deelnemende landen.
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PK 10000: Titel voor Stefan RENS en Sam KEUSTERS
Op de pennenzakkenmeeting in Essen stond traditioneel ook het PK 10000 geprogrammeerd.
Drie masters van onze club namen eraan deel. Alle drie mochten ze op het podium.
Sam Keusters(M35) en Stefan Rens(M50) werden kampioen in hun categorie.
Hun tijden: Stefan(34'03"50) en Sam(34'45"70)
In de categorie M50 werd Peter De Bruyn tweede in 38'08"60.
Clubrecords
De lijst met verbeterde clubrecords wordt alsmaar langer.
Het voorbije weekend mochten we volgende records bijschrijven:
600 Cad D: Weyers Janne(1'44"97)
150 Jun D: Sauviller Femke(20"77)
150 Jun H: Bruyns Tijs(17"44)
600 Jun H: Bruyns Tijs(1'19"71) = ook Aller Categorieën
3000 Mas A.C.: Schauwaers Kevin(8'15"71) = 4e aller tijden in België
Hoog M55: Van Opstal bert(1m50)
Clubrecords voor Masters en AMH-atleten.
De voorbije dagen zijn er weeral een aantal clubrecords verbeterd.
Onze AMH-atleten stelden hun tijd op de 4x100 aanzienlijk scherper.
Ze liepen in Lier 57"48. Het vorige record bedroeg 59"58.
De ploeg bestond dit keer uit: Aaron Calaerts, Thorben Van Hout, Tom Cambré en Brent Bakelants.
Kersvers master Kevin Schauwaers verpulverde het record op de 1500m.
Met zijn tijd van 3'56"77 was hij duidelijk sneller dan Johan Wils in 2010 (4'04"87).
Guy Raeymaekers(M45) stelde zijn eigen record polsstokspringen nog eens scherper.
Hij overschreed de lat op 3m50.
Tenslotte verbeterde Bert Van Opstal(M55) het hinkstaprecord met 1 cm.
Hij sprong 10m15 t.o. 10m14 voor Herman Deckers in 2007.
BK 5000 AMH : 4e plaats voor Brent Bakelants
Op het Belgisch kampioenschap 5000m in Lier legde Brent Bakelants beslag op de vierde plaats.
Brent liet een tijd van 18'31"21noteren.
Nieuwe Records
Op onze avondmeeting van 4 augustus verbeterde Chinook Lambrechts haar eigen Belgisch Record op
de 1500m in de categorie AMH Dames. De nieuwe recordtijd: 5'43"23 (vorige: 5'52"49)
Bert Van Opstal verbeterde er het clubrecord kogelstoten Mas M55. Met 11m74 deed hij 34 cm beter
dan Joan Adriaensen in 2008.
Op de Flanders Cup in Leuven verbeterde Thomas Vanoppen zijn eigen clubrecord op de 3000m.
Vorig jaar deed Thomas er 7'58"52 over. Nu stopte de crono op 7'54"77.
Vlaams cad-schol: 3x goud, 2x zilver, 5x brons.
Vandaag hadden in Deinze de Vlaamse pistekampioenschappen plaats voor de cadetten en scholieren.
Onze club was er vertegenwoordigd met 25 meisjes en jongens.
Ze brachten het er prima vanaf, met niet minder dan 22 top-acht plaatsen.
Tienmaal zagen we een ACHL-jongere op het podium plaatsnemen.
Drie atleten werden kampioen:
- Lenne Jacobien: Kogelstoten cadetten: 12m96
- Lore Weyers: 2000Steeple scholieren: 7'23"56
- Arthur Engelen: 1500 scholieren: 4'11"88
Twee atleten behaalden zilver:
- Anne Sophie Bremans: 400 cadetten: 58"52 (PR)
- Lucas Vercaeren: 110horden scholieren: 14"62 (PR)
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Vijf atleten behaalden brons:
- Anouk Smeyers: Hoog cadetten: 1m55
- Martha Van Ballaer: Kogel cadetten: 12m21 (PR)
- Martha Van Ballaer: Speer cadetten: 34m57
- Noor Vermeiren: 100 scholieren: 12"38 (CR : stond op naam van Lien Torfs met 12"40)
- Senne Van Gelder: Speer scholieren: 48m96
Clubrecords
Tijdens de Flanders Cup wedstrijd in Merksem hebben twee van onze atleten een nieuw clubrecord
gelopen.
Cadet Anne Sophie Bremans verbeterde het record op de 400m.
Ze liep deze afstand in 57"76. Het vorige record stond op naam van Mein Gevers (58"44 in 2018).
Master Kevin Schauwaers verbeterde zijn eigen record op de 1500m.
De nieuwe recordtijd: 3'54"37 (voorheen 3'56"77)
BK Meerkamp: 4 podiumplaatsen
Vijf ACHL-atleten trokken dit weekend naar Herve om er het BK-meerkamp te betwisten.
Ze kwamen niet met lege handen huiswaarts: 2x zilver, 2x brons en 1x vierde.
Bij de seniors werkte Elise Helsen haar beste 7-kamp ooit af.
Elise haalde een totaal van 4820 pt. Dat is 246 punten meer dan bij haar vorige beste.
Ze verbeterde zich in al haar loopnummers (200-800-100H).
Het leverde haar een tweede plaats op in de eindrangschikking.
Ook voor cadet Martha Van Ballaer werd het een zilveren medaille in de zeskamp.
Met 3746pt bleef ze maar 14 schamele punten verwijderd van goud. Met deze tweede plaats deed
Martha één plaats beter dan vorig jaar.
Leeftijdsgenote Lenne Jacobien verraste met een bronzen medaille. Zij liet een resem persoonlijke
records noteren.
Zo vermelden we graag haar nieuw clubrecord in het kogelstoten. Met 13m39 deed ze 20cm beter dan
bij haar vorig record, eerder deze zomer gevestigd.
Er kwamen twee masters in actie. Ze deden het ook niet onaardig.
In de categorie M50-55 werd Bert Van Opstal derde met 2703pt.
Joan Adriaensen was de enige ACHL-atleet die met lege handen huiswaarts keerde.
Met 2253pt en een vierde plaats in de categorie M60-65 viel hij buiten de podiumplaatsen.
Alsmaar HOGER !
Twee van onze atleten laten de lat alsmaar hoger leggen.
Fien Hannes verbeterde zich met 1 cm en bracht het record bij de miniemen op 1m63.
Jef Vermeiren deed er 2 cm bij. Het record bij de beloften en Aller Categoriën bedraagt nu 2m16.
PK Aflossingen: 11 Titels
Op de provinciale aflossingskampioenschappen in Kapellen behaalde onze club 11 titels.
Dat zijn er maar twee minder dan in het recordjaar 2019, toen deze kampioenschappen op onze piste in
Herentals plaatsgrepen.
Naast deze 11 titels waren er nog 6 tweede en 1 derde plaats.
De winnende ploegen:
4x80 Min D:
Gevers Jana-Vertessen Fien-Van Baelen Malien-Hannes Fien 42”98
4x80 Min H:
Heylen Emiel-Devos Ward-Bos Siebe-Coley Jaden
42”14
3x600 Pup D: Wils Kaat-T’Seyen Diede-Holemans Noa
5’57”98
3x600 Min D: Nuyts Yoni-Hannes Fien-Lembrechts Julie
5’35”71
3x600 Min H: Devos Ward-Lathouwers Sepp-Bos Siebe
5’25”90
4x100 Cad D: Bremans Anne Sophie-Jacobien Lenne-Walschaers Marieke-Van Ballaer Martha 51”41
4x100 Cad H: Bras Sture-De Rop Simon-Biesmans Rune-Boeckx Wout
47”50
4x100 A.C. H: Teixeira Flavio-Claes Jonathan-Sels Cedric-De Pauw Brent
42”75
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4x800 Cad D: Weyers Jaane-Van Rooy Tahnée-Vleugels Floor-Paulussen Fien 10’25”59
4x800 Mas H: Jacobs Stijn-Lauwen Gino-Keusters Sam-Rens Stefan
9’03”88
4x1500 Mas H: Jacobs Stijn-Lauwen Gino-Keusters Sam-Rens Stefan
18’56”54
Bij de tweede plaatsen o.a. het trio Stig Claes-Lucas Deckers-Gus Maerien.
Zij slaagden erin om na het clubrecord 3x600 bij de benjamins(in 2019), nu ook dat bij de pupillen te
verbeteren. Hun tijd van 5'35"33 was duidelijk sneller dan de 5'37"08 van Jarne Thielens,Cedric Vervoort
en Jonas Geens in 2010.
Ann Sophie Bremans verbetert 40 jaar oud record!
Op een meeting in Edegem heeft cadet Ann Sophie Bremans het clubrecord op de 1000m verbeterd.
Ze liep er een tijd van 2'59"68.
Het vorige record dateerde reeds van in 1981, dus 40 jaar terug in de tijd.
Het stond op naam van Els Cloots.(2'59"7)
AC Herentals op de Memorial Van Damme.
Op de grootste atletiekwedstrijd van het land, en misschien wel van de wereld, worden traditiegetrouw
de betere scholieren uitgenodigd voor enkele disciplines.
UIteraard is daardoor ook AC Herentals jaarlijks vertegenwoordigd op dit gebeuren.
Zo kwamen volgende atleten in actie:
100 Dames:
Noor Vermeiren : 3e plaats in 12"54
1000 Heren: Arthur Engelen : 9e plaats in 2'35"97
4x100 Dames : 8e plaats in 52"74 (Julie Gebruers, Hanne Pauwels, Laura Van Aelten,
Manon Terrasson)
4x100 Heren: 3e plaats in 44"14 (Senne Moonen, Lucas Vercaeren, Frederik Claes,
Lucas Christianen)
BK Estafette: Zilver en brons
Vandaag hadden de Belgische kampioenschappen 'estafette' plaats in Jambes.
Twee ploegen op het podium en twee er juist naast, dat is de balans van dit kampioenschap.
De resultaten:
4x800 Mas H: 2e plaats in 9'03"67 (Sam Keusters, Gino Lauwen, Stijn Jacobs, Johan Wils)
4x800 Cad D: 3e plaats in 10'15"98 (Tahnée Van Rooy, Janne Weyers, Floor Vleugels, Fien Paulussen)
4x100 Cad H: 4e plaats in 47"94 (Sture Bras, Simon De Rop, Rune Biesmans, Matteo Janssens)
(in reeksen 47"66 met Wout Boeckx i.p.v. Matteo Janssens)
4x400 A.C. H: 5e plaats in 3'21"07 (Lucas Christianen, Michiel Bienens, Kwinten Torfs,
Matthias Van Gestel)
4x200 A.C. D: 14e plaats in 1'51"33 (Femke Sauviller, Lotte Helsen, Kaat Picard, Bieke Jacops)
Clubrecord voor Martha Van Ballaer
Op een vijfkamp in Vilvoorde verbeterde Martha Van Ballaer het clubrecord bij de cadetten.
Martha totaliseerde 3212 pt, dat zijn er een pak meer dan Roxanne Baute in 1999(3029pt).
In dezelfde wedstrijd verzamelde Lenne Jacobien slechts 6 punten minder dan Martha.
BK cad-schol: Goud voor Martha en Lore!
Dit weekend stonden de Belgische kampioenschappen voor cadetten en scholieren geprogrammeerd in
Lier.
Op de eerste dag won Martha Van Ballaer(cad) het goud in het speerwerpen.
Martha bevestigde haar favorietenrol met een worp van 36m86.
Lenne Jacobien(cad) zorgde voor twee medailles. Zilver in het speerwerpen met 32m50.
Nog maar eens samen met Martha op het podium.
In het kogelstoten eindigde ze derde met 12m21. Daar had ze waarschijnlijk iets meer verwacht.
Er was ook nog een derde plaats voor Noor Vermeiren(schol)(200m in 25"53).
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Op deze eerste dag verzekerden Anne-Sophie Bremans(cad) en Lucas Christianen(schol) zich van een
finaleplaats voor dag twee. In die finale op zondag behaalden ze allebei de zilveren medaille.
Twee dagen na elkaar liepen ze ook een persoonlijk record. Voor Anne-Sophie was dat telkens een
nieuw clubrecord(57"60 en 57"25). Lucas liep tweemaal binnen de 50 seconden(49"79 als snelste)
Op de tweede dag kwam er ook nog een tweede gouden medaille bij.
Lore Weyers(schol) liep een sterke 2000m Steeple. Ze finishte in een nieuwe clubrecordtijd.
Met 7'14"13 was ze 1 honderdste sneller dan bij haar recordrace van vorig jaar.
Na het behalen van de Vlaamse titel werd Arthur Engelen(schol) nu derde op de 1500m in 4'09"77.
Verder vermelden we nog graag de top-8 plaatsen:
4e plaats:
Martha Van Ballaer:
Kogel Cad:
12m03
Floor De Meulemeester: Polsstok Cad: 3m00
Noor Vermeiren:
100 Schol:
12"54
5e plaats:
Lucas Vercaeren:
110H Schol:
14"43
6e plaats:
Ward Vleugels:
1500 Cad:
4'22"78
Anouk Sneyers:
Hoog Cad:
1m55
Senne Van Gelder:
Speer Schol: 47m97
7e plaats:
Floor De Meulemeester: Discus Cad: 30m47
BK Snelwandelen: Titel voor Peter Van Hove
Voor het 4de jaar op rij is Peter Van Hove Belgisch kampioen snelwandelen geworden op de 20000m op
de piste. Zoon Tristan legde beslag op de derde plaats.
Bij de dames won ook Ellen Piedfort de bronzen medaille.
Op deze kampioenschapsdag in Gosselies waren er ook heel wat clubrecords te noteren.
Een overzicht:
3000m Cad H: Jasper Van Hove 17'49"71
10000m Mas + A.C. D: Ellen Piedfort 1u13'13"99
10000m Jun H: Tristan Van Hove 1u08'28"14
10000m M40: Peter Van Hove 57"38
20000m Jun H: Tristan Van Hove 2u29'18"1
20000m M40: Peter Van Hove 1u58'07"9
BK Juniors en Beloften: 4 Kampioenen !
Onze beloften hebben vandaag geschitterd in Herve.
Ze brachten niet minder dan vier titels mee naar de Kempen.
De kampioenen:
Polsstok Bel D: Hooyberghs Fleur: 3m90
400 Bel H: Van Gestel Mathias: 48"36
Ver Bel H: Torfs Kwinten: 7m06
Hoog Bel H: Vermeiren Jef: 2m14
Top-8 plaatsen:
4e: Kwinten Torfs : Hinkstap Beloften: 13m23
6e: Thijs Bruyns: 400 Juniors: 50"08
7e: Julie Vermonden: Ver Beloften: 5m16
8e: Jonathan Claes: 100 Juniors: 11"30
Emma Verhulst: 200 Beloften: 26"67
Femke Sauviller: 100H Juniors: 16"08
PK Pupillen en Miniemen: 14 Kampioenen
De, omwille van corona, uitgestelde provinciale kampioenschappen voor pupillen en miniemen gingen
vandaag door in Brasschaat.
Eenendertig atleten van ACHL hadden zich ingeschreven.
Zij zorgden voor niet minder dan 26 podiumplaatsen.
De verdeling: 14x goud, 8x zilver, 4x brons
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De kampioenen:
60 pup D:
Helsen Marie-Lou:
8"61
Discus Pup D: Wils Kaat:
18m74
Hockey Pup D: Holemans Noa:
32m80
300 Min D:
Hannes Fien:
43"38
Hoog Min D: Hannes Fien:
1m52
Polsstok Min D: Lembrechts Julie:
2m30
Kogel Min D: Van Baelen Malien:
12m92
Discus Min D: Van Baelen Malien:
32m44
Speer Min D: De Meulemeester Stien: 26m99
60 Pup H:
Claes Stig:
8"57
Kogel Pup H: Claes Stig:
10m58
80H Min H:
Bos Siebe:
12"48
Discus Min H: De Vos Ward:
29m05
Speer Min H: Lathouwers Sepp:
31m00
Zilver:
Ver Pup D:
Helsen Marie-Lou:
4m04
Hoog Pup D: Wils Kaat:
1m26
60H Min D:
Van Rooy Lien:
10"42
Hoog Min D: Helsen Annabel:
1m44
Discus Min D: De Clippeleer Hannah: 21m65
Speer Min D: Peeters Tess:
23m88
1000 Min H: De Vos Ward:
3'03"65
Speer Min H: Bos Siebe:
28m34
Brons:
60H Min D:
Lembrechts Julie:
10"74
Kogel Min D: De Meulemeester Stien: 10m31
Ver Min H:
Lathouwers Sepp:
4m70
Kogel Min H: Peeters Jonas:
7m86
BK Masters: 10 Kampioenen!
Op de Belgische kampioenschappen in Ninove behaalden onze masters 10 titels.
Opvallendste kampioenen waren o.a. ouderdomsdeken Carolus Lenaerts, die vier titels op zijn naam
schreef, en Annie Heylen die haar allereerste Belgische titel binnenhaalde.
De kampioenen:
- Kristel Van Maldeghem: 5000 W45: 18'46"15
- Elke Gys:
discus W35:
41m01
- Annie Heylen:
discus W65:
20m98 (clubrecord)
- Andy Goossens: 3000steeple M35: 13'20"11
- Guy Raeymaekers:
110H M45:
17"80 (clubrecord)
- Stefan Rens:
1500 M50:
4'27"20
- Carolus Lenaerts:
200 M70:
39"33
- Carolus Lenaerts:
400 M70:
85"83
- Carolus Lenaerts:
800 M70:
3'24"72
- Carolus Lenaerts:
1500 M70:
7'21"64
Zes zilveren medailles:
- Goossens Andy:
400H M35:
88"17
- Jacobs Stijn:
400H M40:
80"48
- Jacobs Stijn:
3000steeple M40: 11'41"54
- Johan Wils:
5000 M45:
16'09"86
- Guy Raeymaekers:
polsstok M45: 3m50
- Stefan Rens:
5000 M50:
16'30"63
Eén bronzen medaille:
Stefan Rens: 800 M50:
2'14"58
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