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Fit-o-bode januari-februari 2022

Loslopertje   
 
Traditioneel beginnen we het jaar met: 
 

“Beste wensen voor een 
gezond en sportief 2022” 
 

aan alle leden en sympathisanten van onze grote 
ACHL – familie. 
 

2021 heeft ons zeker niet gebracht wat we 
elkaar toe gewenst hadden. Het was weerom 
een jaar met veel beperkingen en weinig 
wedstrijden. In het najaar hernam het sportief 
gedeelte en werden er zelfs supporters 
toegelaten. Maar net voor Kerstmis was het uit 
met de pret, beperkingen allerlei. 
 

Omwille van geldende maatregelen moet onze 
48ste veldloop doorgaan zonder toeschouwers en 
catering. Een financiële aderlating.  
Maar we organiseren toch, om u beste clublid, 
en ook andere atleten, de kans te geven nog 
eens in Herentals aan te treden. Lees het artikel 
over de veldloop zeer aandachtig. 
 

De indoorwedstrijden van februari staan ook nog 
op onze kalender al blijft het afwachten onder 
welke beperkingen deze zullen kunnen doorgaan.  
 

De verdere jaarplanning vind je terug in de “te 
onthouden data”. 
 

De jaarlijkse Algemene Vergadering van A.C. 
Herentals vzw staat gepland op maandag 14 
februari. De modaliteiten hierover worden aan 
de stemgerechtigde leden meegedeeld.  
 

We wensen jullie veel sportief plezier, hou jullie 
gezond, en tot …. 
 
Viviane, Eddy 
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Te onthouden data 
 

Januari 
16 zondag  PK veldlopen, Hulshout (AFGELAST), PK toegevoegd aan cross Essen (20/02) 
23 zondag  Veldloop, Herentals 
23 zondag  KvV indoor Cad/Schol, Gent 
23 zondag  CrossCup, Hannuit (VERPLAATST NAAR 20/02 !) 
29 zaterdag KvV snelwandelen, Louvain-La-Neuve 
30 zondag  KvV indoor A.C., Gent 
30 zondag  veldloop Geel 
 

Februari 
6 zondag  BK + PK indoor Masters, Louvain-La-Neuve 
12 zaterdag indoor Herentals voor pupillen en miniemen 
12-13 zat-zon  BK + KvV meerkampen indoor, Gent 
13 zondag  CrossCup + KvV veldlopen + BK/KvV AMH, Diest 
14 maandag Algemene Vergadering ACHL 
19 zaterdag Internationale meeting + BK 4x200m, Louvain-La-Neuve 
19-20 zat-zon  BK 24u, Aalter (DEIN) 
20 zondag  CrossCup, Hannuit  
20 zondag  Open PK Veldloop Essen, (ESAK)  
20 zondag  BK indoor Cad/Schol, Gent 
26 zaterdag indoor Herentals voor kangoeroes en benjamins 
26 zaterdag BK indoor Alle Categorieën, Louvain-La-Neuve 
27 zondag  BK + PK indoor Masters, Louvain-La-Neuve  (verplaatst naar 6/2 !) 
 

Maart 
6 zondag  BK veldlopen + finale CrossCup, Brussel 
12 zaterdag BK indoor Jun/Bel, Louvain-La-Neuve 
12 zaterdag Jeugddag, Gent 
13 zondag  BK veldlopen Masters, Poperingen (FLAC) 
13 zondag  BK + KvV 1/2 marathon, Gentbrugge (RCG) 
 

April 
9 zaterdag BvV Pup/Min meisjes 
10 zondag  BvV Pup/Min jongens 
11-15 ma-di-do-vr Paasstage Pup/Min, Herentals 
18 maandag Paaseierenmeeting, Herentals 
23 zaterdag Provinciale kampioenschappen (dag1) 
24 zondag  Provinciale kampioenschappen (dag2) 
24 zondag  Jeugdmeeting Westerlo 
30 zaterdag BvV Cad/Sch meisjes + jongens 
30 zaterdag BK 10.000m 
 

Mei 
1 zondag  BK universitairen, Jambes 
1 zondag  Athletics Classic Meeting ACHL, Herentals 
7 zaterdag interclub vrouwen 
8 zondag  interclub mannen 
14 zaterdag Allianz KvV Alle Categorieën, Merksem (OLSE) 
15 zondag  KvV hamerslingeren Cad/Sch/Mas, Sint-Niklaas (ACW) 
21 zaterdag Provinciaal kampioenschap Pup/Min 
28 zaterdag BvV Masters 
28-29 zat-zon  KvV Meerkampen, Herentals (ACHL) 
 



5 
 
Juni 
5 zondag  BK + KvV 100km AC en Mas, Zwevezele/Wingene (DEIN) 
11 zaterdag Jeugdmeeting, Herenthout 
11-12 zat-zon  BK Masters, LBFA 
18 zaterdag BK AMH VE/AUT, Oordegem (VS) 
25-26 zat-zon  Allinz BK Alle Categorieën + BK AMH FYS/VI 
 

Juli 
2 zaterdag Nacht van de atletiek Heusden-Zolder 
 

Augustus 
3 woensdag Open meeting, Herentals 
6 zaterdag BK hamer- en gewichtwerpen Mas, St-Niklaas (ACW) 
6 zaterdag BK 10km AC en Mas op de weg, Lokeren (AVLO) 
15 maandag KvV Cad/Sch, Sint-Niklaas (ACW) 
20-21 zat-zon  BK Meerkampen Cad/Sch/Jun/Sen/Mas 
27 zaterdag PK estafetten 
 

September 
2 vrijdag  Allianz Memorial Van Damme, Brussel 
4 zondag  BK estafetten + BK AMH estafetten, Kessel-Lo (DCLA) 
10-11 zat-zon  BK Cad/Sch + est.Jun, LBFA 
11 zondag  AMH-meeting Herentals 
11 zondag  Bosloop, Herenthout 
17 zaterdag KvV Masters, Brugge (OB) 
18 zondag  Jeugdmeeting, Malle 
18 zondag  BK Jun/Bel, Kortrijk (KKS) 
24 zaterdag Finale BvV Pup/Min 
24 zaterdag BK hamer Cad/Sch/Jun/Bel, LBFA 
 

Oktober 
1 zaterdag BK werpvijfkamp Mas, LBFA 
 
 
 

Contactgegevens 
 
Website   www.achl.be 
Voor al uw vragen Karel Mangelschots  info@achl.be 
secretaris Herentalseweg 4 0496 269770 info@achl.be 
 2250    Olen 
Inschr. Kampioenschap. Herman van den Schoor 014 55 47 55 hermanvandenschoor@hotmail.com        
Ledenadministratie Viviane Hardies 014 22 20 13 ledenadministratie@achl.be 
Kledij Miriam Meeus 0487 520581 miriam.meeus@achl.be 
Clubblad Eddy Van de Gender 014 22 20 13 eddyvandegender@hotmail.com 
Aangifte sportongeval Kris Wuyts 0486 761377 kris1wuyts@yahoo.com 
Vertrouwenspersoon Liliane Gysemans 0476 864325 liliane.gysemans@achl.be 
Webmaster “achl.be” Jonathan Vanuytven  jonathan.vanuytven@achl.be 
Facebook www.facebook.com/achl.fieropmijnclub 
Instagram www.instagram.com/achl_fieropmijnclub/ 

http://www.achl.be/
mailto:info@achl.be
mailto:info@achl.be
mailto:hermanvandenschoor@hotmail.com
mailto:ledenadministratie@achl.be
mailto:miriam.meeus@achl.be
mailto:eddyvandegender@hotmail.com
mailto:kris1wuyts@yahoo.com
mailto:liliane.gysemans@achl.be
mailto:jonathan.vanuytven@achl.be
http://www.facebook.com/achl.fieropmijnclub
http://www.instagram.com/achl_fieropmijnclub/
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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... verschijningsdatum rond...  
15 februari begin maart 

 
 
Familienieuws 
 
Op 7 december overleed op 67-jarige leeftijd Theo Driessen.  
Theo was 20 jaar jurylid bij ACHL van 1992 tot 2012. 
 
Oprechte deelneming aan de familie. 

 
 
Inschrijven Kampioenschappen 
   
De kalender van de kampioenschappen is vastgelegd. 
Opgelet: wijzigingen t.o.v. vorige Fitobode! 
Hoe de inschrijvingen moeten gebeuren is nog niet overal bepaald. 
Kijk hiervoor regelmatig op de website van de VAL en op die van onze club. 
De inschrijvingen via Herman stuur je per mail naar hermanvandenschoor@hotmail.com 
         
Kampioenschap Datum  Plaats   waar inschrijven  inschrijfdatum  
PK vanaf cadet  8/01  Gent   AFGELAST 
PK veldlopen  16/01  Hulshout  AFGELAST 
VAL indoor cad/schol 23/01  Gent   ZELF via atletiek.nu 18/1 (13u00)  
VAL snelwandelen 29/01  Louvain-La-Neuve BIJ HERMAN  voor 22/1 
VAL indoor alle cat. 30/01  Gent   ZELF via atletiek.nu 25/1 (13u00) 
BK masters(+PK) 6//02  Louvain-La-Neuve  ? 
BK + KvV  Meerk. 12-13/02 Gent   BIJ HERMAN  voor 4/2 
VAL veldlopen  13/02  Diest   www.runningresults.be 
BK 4x200  19/02  Louvain-La-Neuve  ?   
BK  cad/schol  20/02  Louvain-La-Neuve  ? 
BK 24u   19-20/02 Aalter (DEIN)   ? 
BK  alle cat.  26/02  Louvain-La-Neuve  ? 
BK veldlopen  6/03  Brussel    ? 
BK jun/beloften  12/03  Gent    ? 
BK veldlopen Masters 13/03  Poperinge   ? 
BK+KvV 1/2mar AC/Mas 13/03  Gentbrugge (RCG) 
 
Voor deze kampioenschappen geldt de regel “inschrijven is deelnemen”. 
Bij niet deelname moet er een boete betaald worden. (of medisch attest binnen de vijf dagen bezorgen 
aan onze clubsecretaris) 

mailto:fitobode@achl.be
mailto:eddyvandegender@hotmail.com
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Uitslagen 
 

CLUBRECORDS 
 
Nog twee niet gepubliceerde records uit het voorbije zomerseizoen: 
21/08 Herve   Kogel Cad D  Jacobien Lenne   13m38 
25/09 St.Niklaas  80H Min H  Bos Siebe   12”17 
 
Nieuwe snelwandelrecords op de Weg: 
7/11 Rotterdam  3 km Min H  Van Hove Robin  23’50” 
  (= ook A.C. D) 3 km Mas D  Piedfort Ellen   20’48” 
    5 km Mas M40  Van Hove Peter   28’04” 
21/11 Rotterdam  3 km Min H  Van Hove Robin  22’22” 
    5 km Jun H  Van Hove Tristan  28’56” 
    5 km Mas M40  Van Hove Peter   27’07” 
05/12 Rotterdam  5 km Jun H  Van Hove Tristan  28’12” 
    5 km Mas M40  Van Hove Peter   26’29” 
 

Lexicath ACHL 
 

Vanaf heden kan je de lexicath digitaal raadplegen op de website van AC Herentals. 

Je kan hem vinden onder de rubriek ´over ACHL´ 

 

 

Berichten van de VAL 
 
WARM HART VOOR ONZE WEDSTRIJDORGANISATOREN 

Op de vooravond van Kerst en Nieuwjaar kregen we alweer een bittere pil te slikken met nieuwe 
verstrengingen tegen de verdere verspreiding van de omikron variant van het COVID-19 virus.  

Hoewel we uiteraard begrijpen waarom nieuwe maatregelen nodig zijn, willen we ook dankbaarheid 
tonen voor alle wedstrijdorganisatoren, medewerkers, vrijwilligers en juryleden die zich met alle 
mogelijke middelen inzetten om zoveel mogelijk atleten alsnog een wedstrijdprikkel aan te bieden 
tijdens alweer een bijzonder moeilijk winterseizoen. 

Bij indoorwedstrijden was publiek al langer niet welkom en het aantal deelnemers was ook beperkt, 
waardoor wedstrijdorganisatoren creatief moesten omspringen met tijdsschema’s om zoveel mogelijk 
atleten toe te laten.  

De veldlopen krijgen na het bekendmaken van de nieuwe maatregelen ook niet meer de kans om 
publiek toe te laten. Deze maatregelen vergen dan ook bijzonder veel inspanningen en dat vraagt extra 
inzet van alle medewerkers, vrijwilligers en juryleden. Voor die inzet en flexibiliteit kunnen we alleen 
maar ontzettend dankbaar zijn omdat atleten op die manier toch nog een kans krijgen om aan 
wedstrijden deel te nemen. 

Vanwege de strenge maatregelen vanuit het Overlegcomité blijft het voor elke wedstrijdorganisator 
wikken en wegen om een haalbaar tijdsschema op te stellen, waardoor sommige wedstrijden alsnog in 
het water vallen en een aantal disciplines en atleten in de kou blijven staan ondanks alle inspanningen 
en goede intenties.  
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De tomeloze inzet en passie van deze vrijwilligers voor onze sport komt daardoor onder druk te staan. 
Daarom willen we hen, maar ook alle medewerkers, vrijwilligers en juryleden, op Kerstavond extra 
bedanken voor de manier waarop ze blijven strijden voor onze sport, hoewel ze de afgelopen dagen en 
weken moeilijke beslissingen moesten maken die niet altijd op begrip konden rekenen.  

En toch, met veel respect en waardering wensen we hen een warm en sportief eindejaar toe! 

 
 
CORONA UPDATE 30/12: VERSOEPELINGEN VOOR JEUGDWEDSTRIJDEN  
 
Dankzij de vele inspanningen van de wedstrijdorganisatoren kregen zoveel mogelijk atleten de kans om 
deze winter opnieuw aan competities deel te nemen. De Raad van Bestuur van de Vlaamse Atletiekliga 
voert op basis van die positieve evaluatie twee versoepelingen door die ingaan vanaf 7 januari 2022.  
 
De eerste versoepeling is van toepassing op de begeleiders. Het aantal toegelaten begeleiders op 
wedstrijden voor atleten jonger dan 18 jaar was beperkt tot één begeleider per atleet.  
De Raad van Bestuur van de federatie heeft nu beslist om het aantal begeleiders voor minderjarige 
atleten op outdoorwedstrijden te verhogen naar twee begeleiders per atleet.  
 
Daarbovenop zijn horeca activiteiten op outdoorwedstrijden ook mogelijk, rekening houdend met de 
geldende maatregelen voor de horeca.  
 
Opgelet, voor indoorwedstrijden blijft het aantal toegelaten begeleiders voorlopig beperkt tot één 
begeleider voor elke minderjarige atleet en zijn horeca-activiteiten niet mogelijk.  
 
Voordien gold een beperking tot en met 50 atleten. Nu werd door de Raad van Bestuur beslist om dat 
aantal op te drijven naar 100 deelnemers per tijdslot.  

 
 
COVID SAFE TICKET VOOR ALLE WEDSTRIJDEN 
 

De Vlaamse Atletiekliga stelt het gebruik van het Covid Safe Ticket in als algemene regel voor alle 
organisaties van de Vlaamse atletiekclubs, zowel voor indoormeetings als veldlopen, vanaf 1 november. 
Om toegang te krijgen tot een wedstrijd zal je een Covid Safe Ticket moeten voorleggen. Door het 
instellen van deze algemene regel mogen indoor meer dan 200 personen aanwezig zijn en outdoor meer 
dan 400 personen, bovendien vervalt de mondmaskerplicht bij gebruik van het Covid Safe Ticket.  
 
 

 
UITBREIDING MONDMASKERPLICHT 
 
De Vlaamse Atletiekliga stelde het gebruik van het CST al in als algemene regel voor alle organisaties van 
de Vlaamse atletiekclubs, zowel voor indoormeetings als veldlopen. 
Maar vanaf 20 november moet je op atletiekwedstrijden dus zowel een CST voorleggen en tijdens het 
evenement een mondmasker dragen.  
Opgelet, het CST is van toepassing op iedereen vanaf 12 jaar en 2 maanden, terwijl de 
mondmaskerplicht verplicht is voor iedereen vanaf 6 jaar. 
De mondmaskerplicht is niet van toepassing voor atleten die aan het opwarmen zijn of hun wedstrijden 
afwerken. 
 
 



11 
 

Bericht van het Bestuursorgaan (BO) 

 

UITNODIGING:       Algemene vergadering (AV) van AC Herentals vzw 

                                  Maandag 14 februari 2022 om 20 uur 

            Locatie en modaliteiten nog te bepalen. 
  
 

Het BO heeft beslist om elk jaar verkiezing te houden voor één mandaat van 7 jaar. 
In 2022 is Jef Tops uittredend en NIET herkiesbaar. 
 
Momenteel is het BO als volgt samengesteld: 
Jef Tops   tot AV 2022 uittredend en NIET herkiesbaar 
Eddy Van de Gender  tot AV 2023 
Herman Van den Schoor tot AV 2024 
Jos Van De Water  tot AV 2025 
Tom Ryken   tot AV 2026 
Rudi Smets  tot AV 2027 
Guy Raeymaekers tot AV 2028 
 
 
 

Berichten van het Dagelijks Bestuur (DB)  

 
UITNODIGING:       Algemene vergadering AC Herentals vzw 

                                  Maandag 14 februari 2022 om 20 uur            
Locatie en modaliteiten te bepalen ifv de geldende covid-regelgeving 
  
Het betreft de algemene vergadering voor de werkende (=stemgerechtigde) leden van AC Herentals 
vzw, tevens infovergadering voor de toegevoegde leden.  Iedereen is dus welkom. 
 

Voor de verkiezing van het dagelijks bestuur zijn volgende plaatsen vacant en/of herkiesbaar: 
 

Guy Raeymaekers  ondervoorzitter  uittredend en herkiesbaar  (2 jaar) 
Karel Mangelschots secretaris   uittredend en herkiesbaar (2 jaar). 
Gert Lathouwers bestuurslid   uittredend en herkiesbaar  (2 jaar) 
Jonathan Vanuytven bestuurslid  uittredend en herkiesbaar (2 jaar) 
1 functie vacant bestuurslid      (2 jaar) 
  
  
Heb je vragen en/of opmerkingen, heb je thema’s die je graag op de algemene vergadering behandeld 
zou zien, dan word je ook vriendelijk gevraagd om deze uiterlijk 1 februari 2022 aan onze secretaris 
Karel Mangelschots door te geven, liefst via email info@achl.be. Er kan dan voor een onderbouwd 
antwoord gezorgd worden. 
  
Tot dan, Het bestuur. 

 

mailto:achl@atletiek.be
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Clubkledij 
 

WEDSTRIJDSHIRTS 
 

Eindelijk is het zo ver: de wedstrijdshirts zijn aangekomen. 
Zoals afgesproken kan iedereen het oude wedstrijdshirt of -topje inruilen en dat op volgende dagen: 
 

Herenthout: op woensdag 5 januari van 18.15 - 20.00 uur.  
Herentals: op vrijdag 6 januari van 18.30 - 19.30 uur.  
Westerlo: op dinsdag 18 januari van 18.00 19.00 uur. 
Lichtaart:  Annie en Herman verdelen deze op training.  
Malle: Michael gaat met een pasdoos aan de slag om al de atleten van Malle te laten passen en 
omruilen zal dan later zijn. 
 

Wie niet aanwezig kan/kon zijn op de hierboven vermelde omruildagen nog volgende info: 
 Ook tijdens onze veldloop op 23 januari kunnen shirts ingeruild worden. 
 Verder kan, na afspraak via mail of telefoon, ingewisseld worden bij: 

o Herenthout: Bart Van Caeyzele, 
 Vonckstraat 53, Herenthout 
  0497 345 279 
 bartvancaeyzeele@hotmail.com 

o Herentals: Stefanie Verbeeck, 
 IJzergieterijstraat 11, Herentals 
 0494 274 296 
 stefanieverbeeck@hotmail.com 

o Westerlo: Miriam Meeus, 
 Waterstraat 44, Olen 
 0487 520 581 
 miriam.meeus@achl.be  

o Lichtaart: Herman & Annie Van den Schoor - Heylen, 
 Hoogstraat 39, Lichtaart 
 0472 737 256 
 hermanvandenschoor@hotmail.com 

 

Verder nog even zeggen dat slechts één shirt per persoon kan ingewisseld worden en dat de 
inruilactie stopt op 14 februari 
 
Andere en extra clubkledij kan je bestellen via de webshop van Runners’ Lab 
 
Klik hier voor de webshop van Runners' Lab  (Ctrl+klikken voor koppeling) 
 
De korting die ACHL-leden krijgen op clubkledij is al verrekend in de prijs. 
 
Daarnaast zal Runners’ Lab voor ACHL-leden jaarlijks twee exclusieve koopavonden organiseren in 
één van hun winkels. 
 
Tijdens die koopavond krijgen leden ook 20% korting op kledij, loopschoenen en spikes en 10% op 
accessoires (niet op hartslagmeters en voeding).  
 
Deze eerste koopavond zal in het voorjaar van 2022 worden georganiseerd, de tweede in het najaar. 
 
Nog vragen i.v.m. onze clubkledij? Stel ze gerust aan miriam.meeus@achl.be. 
Andere vragen mogen naar achl@atletiek.be. 

mailto:bartvancaeyzeele@hotmail.com
https://achl.us19.list-manage.com/track/click?u=4a13e7727c9fb386bbc1b8049&id=a0e60e9a19&e=171b9794a0
mailto:miriam.meeus@achl.be
mailto:hermanvandenschoor@hotmail.com
https://achl.us19.list-manage.com/track/click?u=4a13e7727c9fb386bbc1b8049&id=57385717a6&e=171b9794a0
mailto:miriam.meeus@achl.be
mailto:achl@atletiek.be
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Bericht voor onze jeugd : beloning nieuw seizoen  
   

Ook in dit nieuwe seizoen kunnen onze jongeren een beloning verdienen door deel te nemen aan de 
organisaties van onze club.  
 

Volgende wedstrijden die in aanmerking komen: 
Indoormeeting:   12/02/22, pup/min, Sport.Vlaanderen, Herentals 
 26/02/22, kan/ben, Sport.Vlaanderen, Herentals  
Veldloop :    23/01/22, Netepark, Herentals   
Stessens-meeting:  01/05  
Jeugdmeetings:      Herentals, Herenthout, Westerlo en Malle  : data vind je later in de Fit-o-bode.  
  

 

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 
Inschrijvingen verplicht via  atletiek.nu 
 

-  12/02/22: 13u30 : pupillen en miniemen 
 Programma: 50m horden  – ver – hoog – kogel  (voor alle categorieën) 
 Aangepast uurschema (als dat kan met de coronamaatregelen die op dat moment gelden): 
  13u30: 50horden Min H - Hoog Min D – Hoog Pup D –  Ver Pup H 
  13u45: Kogel Min H 
  14u15: 50horden Pup H 
  14u30: Kogel Pup H – Ver Min H 
  15u00: 50horden Pup D 
  15u15: 50horden Min D 
  15u20: Hoog Min H - Hoog Pup H - Ver Pup D 
  15u30: Kogel Min D 
  16u30: Ver Min D - Kogel Pup 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 
 

Veldloopkalender 2021-2022  
  

Hieronder staan de veldlopen waar we in clubverband naartoe gaan en waar er opwarming en 
begeleiding voorzien is voor de jeugd. 
Informeer je vooraf, via de website van de organiserende club, via atletiek.nu of via onze eigen website, 
over het correcte aanvangsuur en eventueel geldende corona-maatregelen.  
 

DATUM  PLAATS / CLUB  AFGEVAARDIGDE  

16/01/2022      PK Hulshout HULS       (AFGELAST) Westerlo   

23/01/2022  Herentals ACHL  ACHL    

30/01/2022  Geel GEEL  Herentals    

13/02/2022  CC+KvV Diest ROBA  Westerlo   

20/02/2022  Open PK Essen  ESSEN  Malle   

6/03/2022  BK/CC Brussel  KBAB   Lichtaart    

13/03/2022  BK/Masters + veldloop Poperinge FLAC   Mastercomité    
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De 48ste veldloop van Herentals, zondag 23 januari ‘22. 
 
Na de annulatie van de veldloop van 2021 moeten we ons ook in 2022 aanpassen aan de beperkende 
maatregelen die gelden omwille van de heersende pandemie. 
 

Toeschouwers zijn NIET toegelaten. Jongeren onder de 18 jaar en G-sporters mogen begeleid worden 
door maximaal 2 personen, opgelet ze moeten zich samen aan de inkom melden. Vanaf 18 jaar mag 
men begeleid worden door een trainer met een geldige VAT kaart.  
 

IEDEREEN vanaf 12 jaar en 2 maanden moet in het bezit zijn van een geldig Covid Safe Ticket (CST), 
vanaf de leeftijd van 6 jaar is iedereen verplicht een mondmasker te dragen dat MOND EN NEUS 
bedekt. De actieve sporters mogen hun masker afzetten. 
 

Er is geen catering (drank of hamburgers) en er zijn ook geen kleedkamers ter beschikking, kom dus in 
wedstrijdkledij naar de veldloop.  
 

Inschrijven is verplicht via de website "ATLETIEK.NU" en kan tot donderdag 20 januari 20.00 uur.  
Wil je deelnemen schrijf je dan tijdig in, zo vermijdt je stress. 
Iedere aangekomen atleet ontvangt een prijs(je) onmiddellijk na aankomst. 
 

Samengevat: 
We doen er alles aan om onze atleten een wedstrijd aan te bieden. 
Schrijf je tijdig in, de inschrijving is trouwens gratis voor ACHL-leden. 
Bij het betreden van het Netepark heb je je borstnummer en CST in de hand. 
De twee begeleiders van de -18-jarigen bieden zich tegelijkertijd aan, houdt € 5.00 en CST in de hand. 
Zo zorgen we samen voor een vlotte doorstroming. 
Er is omwille van corona en bijhorende controles slechts 1 toegang via de ingang aan het zwembad. 
 

Extra oproep: Op enkele plaatsen kunnen we nog een paar extra helpende handen gebruiken (bv; bij de 
inkom of bij het klaarmaken van de prijzenzakjes op het terrein). 
We denken hier aan ouders of atleten die niet aan de wedstrijden deelnemen. Wie stelt zich kandidaat? 
(mail: hermanvandenschoor@hotmail.com of eddyvandegender@hotmail.com ). 
 

Uurschema: 
12u00 G-atleten D+H  800m: 1A + aankomst 
12u08: Kang D 16-15  600m: 1 minironde + aankomst 
12u14: Kang H 16-15  600m: 1 minironde + aankomst 
12u20: Benj D 14  600m: 1 minironde + aankomst 
12u26: Benj D 13  600m: 1 minironde + aankomst 
12u32: Benj H 14  600m: 1 minironde + aankomst  
12u38: Benj H 13  600m: 1 minironde + aankomst  
12u44:  Pup D 12  1000m: 1B + aankomst 
12u50: Pup D 11  1000m: 1B + aankomst 
12u56: Pup H 12  1000m: 1B + aankomst 
13u02: Pup H 11  1000m: 1B + aankomst 
13u08:  Min D 10  1850m: 1A + 1C + aankomst 
13u18:  Min D 09  1850m: 1A + 1C + aankomst  
13u28: Min H 10  1850m: 1A + 1C + aankomst  
13u38:  Min H 09  1850m: 1A + 1C + aankomst  
13u48:  Cad D   2900m: 1A + 2C + aankomst 
14u02:  Cad H   3350m: 3C + aankomst 
14u17:  Schol D + Mas W50 3500m: 2B + 1D + aankomst 
14u33:  Schol H + Mas M50 4400m: 1B + 2D + aankomst 
14u53:  Jun/Sen/Mas W35-40-45 5200m: 2B + 2D + aankomst 
15u20:  Sen H   9500m: 1A + 5D + aankomst 
15u55:  Jun/Mas M35-40-45 6230m: 1B + 3D + aankomst 

mailto:hermanvandenschoor@hotmail.com
mailto:eddyvandegender@hotmail.com
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Omloop: 
 

 
--  --  --  = mini-ronde KAN + BEN 

 
 
 
Rondhalen sponsoring voor onze veldloop. 
 

Naar jaarlijkse gewoonte vermelden we hier de personen die meewerkten aan het bijeenhalen van 
sponsoring voor onze veldloop.  
Annie Heylen, Marc Robben, Johan Wils,  Herman Van den Schoor, Kris Wuyts, Guy Raeymaekers, Eddy 
Van de Gender, Viviane Hardies, Rudi Smets, Babs Lintermans, Maitée Van Rooy en Tahnée Van Rooy 
klaarden de klus.  
Waarvoor dank! 
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 Herenthoutse AC viert feest: 
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Nieuws van het AC.Westerlo-front: 
 
PIETER-JAN HANNES OP HET EUROPEES KAMPIOENSCHAP IN DUBLIN 
 
Onze (nieuwbakken) clubgenoot Pieter-Jan Hannes vertegenwoordigde ACHL op de Europese 
Kampioenschappen in Dublin. 
PJ liep in een enorm sterk deelnemersveld een sterke wedstrijd. Met een krachtig slotoffensief kon hij 
opschuiven naar een 45ste plaats en hiermee kon België de Britten afhouden en zo 5de worden in het 
teamklassement. 
  
Wij waren met enkele fans aanwezig en waren getuige van zijn prachtige prestatie. 
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Het G-hoekje 
 

 
 

Het G-team wenst iedereen sportieve feestdagen. 
 

DE MEULEMEESTER EN VAN AERT, MODDERKONINGEN VAN HET WEEKEND.  
 

Hans Christian Andersen schreef vele sprookjes over onsterfelijke koningen.  Deze verhalen zijn alom 
gekend bij jong en oud, maar nooit was er een verhaaltje over de grote modderkoningen in de provincie 
Antwerpen of toch?    
Dit weekend pakte Arne de winst op spikes in het veld van Arendonk.  Wout toonde zich iets later als 
zijn evenknie op de fiets te Boom.  Tromgeroffel, vlaggen en een groot feest te Herentals, want 
kampioen zijn is plezant zeker als ze ‘van ons’ zijn! 
 

Wat is het geheim achter de jonge atleet van ACHL? 
Arne gaat vroeg slapen, bereidt de koers in detail voor en start de ochtend met verse pannenkoeken 
met pindakaas.  Dit voorbeeld verdient zeker een publicatie in het clubblad en is inspirerend voor vele 
trainers en atleten van het blauwe legioen. 
 

Maar er startte vandaag nog eentje met heel veel goesting : Mathias.   Gisteren werkten alle G-atleten 
nog een stevige krachttraining af in de topsporthal te Herentals.  Armspieren en buikspieren werden 
met succes op de proef gesteld.  De eerste koers van Mathias werd onderweg verstoord door 
maagproblemen.   Zit hier het snoepzakje van Sinterklaas voor iets tussen?    Toch knokte hij zich naar 
een mooie 5e plaats.  Proficiat en tot op de veldloop van Booischot. 
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KEMPENSE DERBY  ACHL - AVZK 
 

Het weerbericht van het KMI voorspelde vandaag een grijze wolkenhemel met lichte regen en een 
matige wind.  ACHL toverde een ander weerpraatje uit de hoge hoed: krachtige zonnestralen met Nimke, 
Mathias en Mirko in een hoofdrol onder een hemel blauwgekleurd door Arne, Thorben, Oreo, Yana, 
Chinook en Gwylim.  Deze 9 atleten lieten hun zilte zweet op het Formule -circuit te  Booischot.   
 

Na het kanonschot van Thorben gaf hij de leiding niet meer uit handen.  Gwylim, Arne en Oreo misten 
de slipstream van onze winnaar, maar liepen toch de juiste lijnen.  Gwylim pakte de 2e ereplaats, waarbij 
Arne op korte afstand over de streep stoomde.  Oreo koos niet voor een tactisch steekspel en eindigde 
met zijn gekende smile.  Hij vroeg spontaan of hij gewonnen had.  “Net niet vandaag, Oreo!” 
 

De dames Chinook en Yana liepen in mekaars schaduw: eentje op ervaring en de andere op wilskracht. 
De bandenwissel aan de start was cruciaal voor beiden voor podiumwinst.  Yana deed de opwarming op 
haar zondagse goudkleurige schoentjes.  Chinook koos 1 minuut voor de start nog voor een zeer late 
spikeswissel en de dagwinst was de hare. 
 

Onze youngsters Mirko, Mathias en Nimke veterden hun schoeisel en smeten zich volledig in koers.  
Mirko nam de pole van de drie, schreef geen fait divers in de lokale zondagskrant en racete zonder 
omkijken.  Mathias en Nimke rondden hun knappe tempoloop af in een snelle sprint in de laatste rechte 
lijn. 
 

De G-ploeg kleurde onze namiddag met magistraal teamwerk blauw tijdens deze derby van de Kempen. 
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DE LILSE BERGEN 
 

Langs de E34 ter hoogte van Gierle vonden onze atleten een vakantieplek om zich goed uit te leven.  Tot 
rust komen in het groen, zandkastelen bouwen op het strand of een plons in de zwemvijver stonden 
deze voormiddag niet op hun kalender. De clubtent was voor ons vakkundig opgesteld door “De 
Glasseekes” op het terrein van De Lilse Bergen. 
 

De tien toppers met 
Nimke, Yana, Chinook, 
Arne, Mathias, Brent, 
Gwylim, Lowie, Mirko 
en Oreo kleurden de 
startlijn blauw, zelfs 
diepblauw.  Het 
ploegenklassement 
was al voor de start 
binnen. 

 

Niet Arne, maar wel Gwylim 
heeft deze manche van de 
winterkalender op zijn naam 
geschreven. In een Kempens 
onderonsje ging Van Hout pas 
in de slotmeter voorbij De 
Meulemeester, die (iets) te 
vroeg met het zegegebaar over 
het strand liep.  Tja, de prijzen 
worden toch aan de meet 
gegeven. 

Brent legde zich niet neer bij de 4e plaats : “Ik maakte bij de start een foute materiaalkeuze door mijn 
spikes in de sporttas te laten”. 

Chinook kroonde zich met een 
lichte voorsprong op Yana tot 
strandkoningin van Lille.   De 
motor van de 4e dame Nimke 
sputterde even in het bos, maar 
na de nodige peptalk van Fien 
duwde ze terug de gaspedaal in: 
“Full gaz, Nimke”. 

 

Mirko werkte weer klokvast 
zijn tijdrit af en rondde deze 
strandkoers als 5e jongere.  
Mathias en Oreo bikkelden 
onder mekaar en knokten zij 
aan zij tot op de streep.  
   
 

Lowie gaf na de 1e bocht al een interview: ”Ge-e-e-e-rt, ik verveel me!”.  Gelukkig scandeerde de 
spionkop uit volle borst zijn naam.  Hij nam zelfs de nodige tijd om alle supporters te groeten. 

De prijs voor volharding is de zijne 
 

Wil jij ook nieuws delen met gans onze ACHL familie.  

Stuur je bijdrage naar eddyvandegender@hotmail.com. 

mailto:eddyvandegender@hotmail.com
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Geplukt van de website: overzicht van de voorbije 
hoogtepunten. 
 

1e Indoormeeting voor pupillen en miniemen 
Vandaag mochten we eindelijk nog eens genieten van een sporthal vol jeugdige atletiekbedrijvigheid. 
Onze jeugd had er echt wel zin in. 
Dankzij de talrijke juryleden en ACHL-vrijwilligers kon alles perfect volgens schema afgewerkt worden. 
De eerste drie van elke proef werden beloond met een medaille.  
Vooral de ACHL-jongeren mochten heel wat goud, zilver en brons huiswaarts nemen. 
Een overzicht: 
Goud: Kogel Pup D:  Lauren De Clippeleer  7m02 
 50 Min D:  Marie-Lou Helsen  7"52 
 Ver Min D:  Lien Van Rooy   4m47 
 Hoog Min D:  Annabel Helsen  1m37 
 Kogel Min D:  Stien De Meulemeester 11m03 
 Hoog Pup H:  Mathis Van Hove  1m27 
 Kogel Pup H:  Jorre Van Genechten  7m63 
 50 Min H:  Sepp Lathouwers  7"50 
 Ver Min H:  Sepp Lathouwers  4m35 
 Hoog Min H:  Emiel Heylen   1m43 
 Kogel Min H:  Sepp Lathouwers  8m49 
Zilver:  50 Pup H:  Lucas Deckers   7"82 
 50 Min H:  Emiel Heylen   7"51 
 Ver Min H:  Stig Claes   4m21 
 Hoog Min H:  Sepp Lathouwers  1m40 
 Kogel Min H:  Stig Claes   8m38 
Brons:  Hoog Pup D:  Lara Van de Gender  1m10 
 Hoog Min D: Lien Van Rooy   1m34 
 Kogel Min D:  Annabel Helsen  8m91 
 Hoog Pup H:  Lucas Deckers   1m18 
 Kogel Pup H:  Gust Haverans   7m13 
 50 Min H:  Stig Claes   7"68 
 Ver Min H:  Emiel Heylen   4m16 
 Hoog Min H:  Stig Claes   1m37 
 Kogel Min H:  Jonas Peeters   7m99 
De volledige uitslag vind je hier:  
https://www.atletiek.nu/wedstrijd/uitslagen/36269/all/ 

 
Veldloop Kessel: 5 Overwinningen! 
Met vijf overwinningen deden onze atleten het heel wat beter dan bij de vorige veldloop in Kessel, toen 
moesten we met één zege tevreden zijn. Ook waren er nog talrijke zeer dichte ereplaatsen. 
Dat bewijst volgende lijst met de top-5 plaatsen: 
Pup D '12: 1. Marthe Ryken 
Min D '10:  5. Diede T'Syen 
Cad D:   2. Yoni Nuyts 
Schol D: 3. Fien Paulussen 
  4. Mirte Dekort 
  5. Tahnée Van Rooy 
Jun D:   3. Lore Weyers 
Mas D:   2. Kristel Van Maldeghem 
  4. Sandy Drouard 

https://www.atletiek.nu/wedstrijd/uitslagen/36269/all/
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Pup H '12:  5. Vince Van Bouwel 
Pup H '11:  1. Lucas Deckers 
Min H '09:  3. Wout Schepens 
Schol H:  1. Arthur Engelen 
Sen H: 3.  Jasper Wuyts 
  4. Laurent Bierinckx 
Mas M35+:  1. Pieter Van Dijck  
  3. Johan Wils 
  5. Wesley Van de Gaer 
Mas M50+:  1. Stefan Rens 
         5. Ludwig Van Gestel  

 
Snelwandelaars zitten niet stil. 
Ook in de winterperiode komen onze snelwandelaars regelmatig in actie. 
Zo trokken ze in de maand november tweemaal naar Rotterdam om hun geliefde sport te kunnen 
beoefenen. Volgende clubrecords moesten er al aan geloven: 
- 3 km(weg) Min H:   Van Hove Robin  22'22" 
- 3 km(weg) A.C. D + Mas D:  Piedfort Ellen   20'48" 
- 5 km(weg) Jun H:   Van Hove Tristan  28'56" 
- 5 km(weg) Mas M40:  Van Hove Peter  27'07" 

 
Pieter-Jan HANNES naar EK Veldlopen! 
Dankzij zijn knap resultaat in de crosscup te Roeselare werd Pieter-Jan Hannes geselecteerd voor het EK 
Veldlopen. Dat heeft plaats in Dublin(Ierland) op zondag 12 december. 
 

In Roeselare liepen nog enkele andere ACHL-atleten in de kijker. 
Dat resulteert in dichte ereplaatsen in het voorlopig klassement van de Crosscup. 
Johan Wils en Stefan Rens leiden in hun masterscategorie. 
Bij de juniors staat Robbe Theeuwes tweede en Sofie Van Accom bekleed de vierde plaats bij de seniors. 

 
Veldloop Arendonk: 6 overwinningen! 
Onze huldiging kon vandaag niet doorgaan. 
Gelukkig kon er nog wel gesport worden. 
Dat deden onze veldlopers in Arendonk dan ook met succes! 
Volgende meisjes en jongens, vrouwen en mannen, plaatsten zich bij de eerste vijf in de uitslag: 
AMH H:  1. Arne De Meulemeester 
  5. Mathias Soors 
Pup D '12:  1. Marthe Ryken 
Min D '09:  4. Lien Van Rooy 
Cad D:   4. Yoni Nuyts 
Sch D:   1. Fien Paulussen 
  2. Floor Vleugels 
  3. Mirte Dekort 
Jun D:   4. Yane Geudens 
  5. Jana Wils 
Mas D:   3. Kristel Van Maldeghem 
  4. Vicky Lieckens 
Pup H '12:  1. Otto Wynants 
  5. Vince Van Bouwel 
Min H '09:  3. Wout Schepens 
  5. Sepp Lathouwers 
Cad H:   2. Axl Hermans 
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Sch H:   4. Ward Vleugels 
Korte Cross H:  1. Warre De Cuyper 
Sen H:   3. Kevin Schauwaers 
  4. Vincent Bierinckx 
  5. Laurent Bierinckx 
Mas M35 +  4. Wesley Van de Gaer 
  5. Pieter Van Dyck 
Mas M50 +  1. Stefan Rens 

 
Indoor Gent: Top-10 prestaties 
In de zojuist verschenen lexicath kunnen reeds aanpassingen aangebracht worden. 
Een zestal atleten van ACHL namen deel aan de indoormeeting van Gent op 11 december. 
Volgende prestaties zijn goed voor een top-10 plaats allertijden bij onze club: 
- 1000 Pup H:  Lucas Deckers:   3'22"15 (3e plaats) 
- 150 Min H: Stig Claes:   21"05  (8e plaats) 
- Kogel Cad D:  Malien Van Baelen:  11m44  (5e plaats) 
- 800 Jun D:  Lore Weyers:   2'24"98 (4e plaats) 

 
Veldloop Booischot: 4 overwinningen 
Met vier overwinningen mogen we weer tevreden terugblikken op de prestaties van onze veldlopers in 
Booischot. Voor drie van hen was het de eerste zege van het jaar (Thorben Van Hout en Chinook 
Lambrechts bij de AMH en Wout Schepens bij de tweedejaarsminiemen) 
Voor pupil Marthe Ryken was er al een derde overwinning weggelegd. 
De top-5 plaatsen: 
AMH D:  1. Lambrechts Chinook 
  2. Ven Yana 
  4. Van Mechelen Nimke 
Pup D '12:  1. Ryken Marthe 
  4. Wils Roos 
  5. Van de Gender Lara 
Min D '10:  5. Helsen Marie-Lou 
Cad D:   2. Verrijcken Laure 
  3. Van Loon Dina 
Sch D:   3. Van Rooy Tahnée 
Jun D:   4. Helsen Louise 
  5. Pierré Floor 
Mas D:   3. Verbeeck Stefanie 
  5. Drouard Sandy 
AMH H:  1. Van Hout Thorben 
  4. Van Hout Gwylim 
Pup H '12:  3. Wynants Otto 
Pup H '11:  2. Deckers Lucas 
Min H '01:  1. Schepens Wout 
Cad H:   3. Smeyers Arne 
  5. De Vos Ward 

 
Pieter-Jan Hannes op het EK-veldlopen 
Pieter-Jan Hannes eindigde vandaag, op het Europees Kampioenschap Veldlopen, als derde Belg op een 
zeer verdienstelijke 45e plaats. 
Samen met Somers en Kimeli legde hij bovendien beslag op een knappe vijfde plaats in het 
landenklassement. 
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Veldloop Lilse Bergen: 5 overwinningen 
Onze G-atleten hebben weer het goede voorbeeld gegeven op de Lilse Bergen. Zowel bij de dames als 
bij de heren veroverden ze het hoogste podium. Voor Chinook werd het een tweede overwinning van 
het seizoen. De mannen verdelen de koek. Na Arne en Thorben was het nu Gwylim die met de zege ging 
lopen.  
Marthe Ryken zit reeds aan nummer vier, terwijl Sofie Van Accom en Sven Naets hun eersteling 
vasthebben. 
Alle top-5 plaatsen van vandaag: 
AMH D:  1. Chinook Lambrechts 
  2. Yana Ven 
  4. Nimke Van Mechelen 
AMH H:  1. Gwylim Van Hout 
  2. Arne De Meulemeester 
  4. Brent Bakelants 
  5. Mirko Hermans 
Pup D '12:  1. Marthe Ryken 
  5. Roos Wils 
Min D '10:  4. Diede T'Syen 
Cad D:   4. Laure Verrijcken 
  5. Dina Van Loon 
Sen D:   1. Sofie Van Accom 
Ben H '12:  4. Otto Wynants 
Ben H '11: 5. Lucas Deckers 
Min H '09:  3. Wout Schepens 
Cad H:   4. Axl Hermans 
Korte Cross H:  3. Robbe Theeuwes 
Mas H:   1. Sven Naets 
  5. Johan Wils 

  
Kampioenschappen: Inschrijvingen 
Inschrijvingsmodaliteiten voor enkele Indoorkampioenschappen: 
Inschrijvingen KVV cad/sch en AC via Atletiek.nu (door de atleet zelf)  
KvV Snelwandelen en BK + KvV Meerkamp via de clubverantwoordelijke. 
 

Inschrijvingen via Atletiek.nu zijn continu te raadplegen/controleren. Er worden dus geen bijkomende 
inschrijvingen meer toegelaten. Einddatum inschrijvingen = afsluiten inschrijvingen 
Een atleet mag worden ingeschreven voor maximum 2 nummers 
Inschrijven voor 2 nummers vanaf 200m is niet toegestaan 
 

De officiële selectie wordt gemaakt zo snel mogelijk na afsluiten van de inschrijvingen 
Niet-deelname of niet-gerechtvaardigde opgave: €12,50 boete per nummer 
Niet-deelname of niet-gerechtvaardigde opgave voor de finale indien geplaatst via reeksen: €25,00 
boete 
 

Dus voor KvV Cad-Schol: zelf inschrijven op atletiek.nu tot 18/1 om 13u00 
(Inschrijvingen staan open vanaf 11/1 om 8u00) 
Voor KvV A.C.: zelf inschrijven op atletiek.nu tot 25/1 om 13u00 
(Inschrijvingen staan open vanaf 17/1 om 8u00) 
Voor Snelwandelen KvV inschrijven voor 22/1 bij hermanvandenschoor@hotmail.com  
Voor BK/KvV Meerkamp inschrijven voor 4/2 bij hermanvandenschoor@hotmail.com  
 

http://atletiek.nu/
http://atletiek.nu/
mailto:hermanvandenschoor@hotmail.com
mailto:hermanvandenschoor@hotmail.com
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