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Fit-o-bode maart-april 2021
Loslopertje

Inhoud

We ondergaan reeds een jaar de kronkelpaden
en beperkingen van het leven met het corona
virus. Trainingen werden geannuleerd,
voorzichtig heropgestart en teruggeschroefd.
Vergaderen gebeurt van achter de PC of de
laptop. Plannen worden gemaakt maar kunnen
niet uitgevoerd worden.
Alle indoor meetings van het seizoen 2020-2021
zijn geannuleerd. Er werden geen veldlopen
betwist. Er was geen stage in oktober en nu zien
we ons ook verplicht de paasstage te annuleren.

3. Loslopertje
Inhoud
Contactgegevens
4. Te onthouden data
5. Volgende fit-o-bode
Familienieuws
Uitslagen
6. Inschrijven kampioenschappen
7. Bericht van het DB
- Verslag AV
- uitnodiging bijzondere AV
- vraag naar helpers
9. Duizendmaal bedankt
- Niet verzekerde leden
13.Berichten van deVAL
- uit de officiële berichten
11.Paasstage afgelast
Sportkampen SV
12.Corona-update VAL
Herentalse zomermeetings
- Paaseierenmeeting, Herentals
- Stessens Athletics Classic Meeting
- Open PK meerkampen
- Jeugdmeeting Herenthout
- Avondmeeting, Herentals
- AMH meeting
- Jeugdmeeting Malle
20.Samenstelling BvV’s
Onze veldloopsponsors
22.Geplukt van de website

Wat we van het zomerseizoen kunnen
verwachten is nog een groot vraagteken.
Hopelijk kunnen we binnen enkele weken een
Fit-o-Flash uitsturen met het goede nieuws:
“we mogen weer sporten zoals vroeger”.
Misschien een droom, maar we houden onze
vingers gekruist.
Hou jullie gezond,
En blijf actief volgens de regels.

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

hermanvandenschoor@hotmail.com
eddyvandegender@hotmail.com
meeusmiriam@telenet.be
fitobode@acherentals.be
kris1wuyts@yahoo.com
liliane.gysemans@scarlet.be

4

Te onthouden data
Voorlopig is er een algemene competitiestop ingevoerd tot 31 maart.
Voor alle volgende organisaties, informeer je op de website van ACHL, de VAL of de organiserende
club.
Maart
Alle competities afgelast
April
Alle competities afgelast
Mei
1
1
1
2
8
9
10
15
16
22-23
29
29-30
30

zaterdag
zaterdag
zaterdag
zondag
zaterdag
zondag
maandag
zaterdag
zondag
zat/zon
zaterdag
zat/zon
zondag

Athletics Classic Meeting, Herentals
BK 10.000m + BK 3.000st vrouwen, Braine-l’Alleud (?)
BK universitairen, Jambes (SMAC)
BvV Cad/Sch meisjes + jongens, Lokeren (AVLO)
Interclub vrouwen, Mol (VMOL)
Interclub mannen, Lier (LYRA)
bijkomende AV, AC Herentals vzw
BK berglopen A.C. en Masters, Malmedy
KvV Alle Categorieën, (LEBB),
BK meerkampen (cad/sch/jun/sen/mas), Herve
PK pup/min
Meerkampen vanaf cadet, Herentals
KvV hamerslingeren Cad/Sch/Mas

Juni
6
6
12
12-13
26-27
27

zondag
zondag
zaterdag
zat/zon
zat/zon
zondag

BvV Masters, Lokeren (AVLO)
BK Trail, Aywaille (?)
jeugdmeeting Herenthout
BK Masters, Ninove
BK Alle Categorieën + BK AMH, Brussel
BK AC Hamer

Juli
3
zaterdag
30/7 tot 8/8

Nacht van de atletiek, Heusden-Zonder
Olympische Spelen, Tokyo

Augustus
4
woensdag
15
zondag
28
zaterdag

avondmeeting Herentals
KvV Cad/Sch, (DEIN)
PK Estafetten

September
3
vrijdag
5
zondag
11-12 zat/zon
12
zondag
18
zaterdag
18
zaterdag
19
zondag
19
zondag
25
zaterdag

Memorial Van Damme, Brussel
BK estafetten + BK AMH estafetten, Moeskroen (?)
BK Cad/Sch + est.Jun (LYRA)
AMH-meeting, Herentals
Finale BvV Pup/Min
BK Jun/Bel, Herve
jeugdmeeting Malle
KvV + PK Masters (AVT)
BK Hamer Cad/Sch/Jun/Bel, Machelen (MAC)
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Oktober
2
zaterdag
10
zondag

BK Werpvijfkamp Masters, Beveren (VOLH)
BK 10km AC en Mas op de weg, Lokeren

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...
15 april

verschijningsdatum rond...
eind april

Familienieuws
In vorige uitgave vergeten te vermelden waarvoor onze excuses.
De geboorte van NELLES, 12 november 2020, zoontje van Melissa Sandron en Tim Van den Schoor,
kleinzoon van Annie Heylen en Herman Van den Schoor.
Onze late maar dik gemeende felicitaties met de geboorte van jullie tweede kindje.

Uitslagen
CLUBRECORDS INDOOR
6/02

Metz(Fra)

3000 A.C. H

Vanoppen Thomas

BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN
20/02: Louvain-la-Neuve: Alle Categorieën
Heren:

3000:

3. Thomas Vanoppen

28/02: Brussel: Veldlopen
Dames Lange Cross:
Dames Korte Cross:
Heren Korte Cross:
Heren Lange Cross:

6. Sofie Van Accom
15. Kaat Vermeulen
2. Thomas Vanoppen
18. Vincent Bierinckx
23. Kevin Schauwaers
28. Laurent Bierinckx
33. Jasper Wuyts

8’24”44

8’05”18
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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)
Onderstaande lijst kan mogelijk nog wijzigingen ondergaan, na verschijnen van de definitieve
kalender.
Ook de inschrijvingsmodaliteiten kunnen wijzigen, afhankelijk van de coronamaatregelen.

Kampioenschap

Datum

Plaats

ten laatste bij Herman

Kampioenschappen tot 31/3
PK(cad-schol-jun-sen)
PK(cad-schol-jun-sen)
BK 10000 en 3000Steeple D
BK Berglopen
KvV Aller Categorieën
BK Meerkampen
PK Meerkamp(Pup-Min)
PK Pup-Min
PK Meerkamp(vanaf cad)
KvV Hamer Cad-Schol-Mas
BK Trail
BK Masters
BK Alle Categorieën + BK AMH
KvV Cad-Schol
PK Estafetten
BK Estafetten
BK Cad-Schol + Estafetten Jun
BK Juniors en Beloften
KvV + PK Masters
BK Hamer Cad-Schol-Jun-Bel
BK Werpvijfkamp Masters
BK 10km A.C. + Masters op de weg

24/04
25/04
1/05
15/05
16/05
22-23/05
24/05
29/05
29-30/05
30/05
6/06
12-13/06
26-27/06
15/08
28/08
5/09
11-12/09
18/09
19/09
25/09
2/10
10/10

Lier(dag 1)
Bornem(dag 2)
Braine-l’Alleud (?)
Malmedy
Lebbeke
Herve
Mol
?
Herentals
Mol
Aywaille (?)
Ninove
Brussel
Deinze
Kapellen
Moeskroen (?)
Lier
Herve
?
Machelen
Beveren
Lokeren

AFGELAST
9/04
9/04
23/04
bij inrichter
7/05
14/05
7/05
14/05
14/05
21/05
bij inrichter
4/06
18/06
7/08
13/08
27/08
3/09
10/09
10/09
17/09
bij inrichter voor 24/09
bij inrichter voor 24/09

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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Bericht van het Dagelijks Bestuur (DB)
VERSLAG: Algemene vergadering AC Herentals vzw
Maandag 8 februari 2021 om 20 uur, via Microsoft Teams
Voorafgaand : wegens de Covid-19 maatregelen verloopt de vergadering digitaal, via Teams-toepassing.
Om deze reden kende de vergadering een valse start, omdat een aantal leden niet in de correcte
vergadering waren ingelogd. Met enige vertraging kan de meeting starten met de voltallige vergadering
om 20.15u.
Online aanwezig:
Bienens Johan (+volmacht Verbiest Maarten), Bienens Michiel (+volmacht Jacobs Jochen), Coninx
Michael, Geuens Roel, Glassee Eric, Glassee Ludo, Gysemans Liliane, Hardies Viviane, Heylen Annie,
Janssens Luk, Larnoe Karin, Lathouwers Gert, Ledegen Jan, Lintermans Barbara, Mangelschots Karel,
Meeus Miriam, Nicasi Michel, Poelmans Isabel, Raeymaekers Guy, Ryken Tom, Smets Rudi, Tops
Joseph, Van Caeyzeele Bart, Van de Gender Eddy, Van de Gender Jelle, Van de Gender Joeri, Van De
Water Jos, Van den Schoor Herman, Van Echelpoel Elke, Van Herck Jef, Vanuytven Eddy, Vanuytven
Jonathan, Vroemans Walter, Wagemans Peter, Wijns Peter, Willaert Tony, Wils Johan, Wuyts Guido,
Wuyts Kris, De Meulemeester Jochen(niet stemgerechtigd).
Verontschuldigd:
Caers Dorien, Van Dyck Fonsy, Vervoort Sylvia
Afwezig:
Torfs Yves, Van den Schoor Kristof, Van Dyck Domien
1. Aantal aanwezigen wordt vastgesteld via een stemmingsformulier, waarbij iedereen zijn
aanwezigheid moet bevestigen via het uitbrengen van een stem op zijn/haar naam.
- 39 stemgerechtigden : effectief aanwezig , bovendien :
- 2 verontschuldigingen met volmacht
- Maakt 41 stemmen
- 3 verontschuldigingen
- 3 afwezigen,
- lijst zie boven
- Aanwezig zonder stemrecht : 1
2. Welkom door Rudi Smets, voorzitter Bestuursorgaan, waarna de agenda wordt overgenomen door
het Dagelijks Bestuur, voorzitter Tom Ryken
De afspraken worden verduidelijkt ivm stemmethode en procedure om vragen te stellen.
3. Financiëel verslag door Jelle Van de Gender, penningmeester.
-

Stand rekeningen boekhouding
Kasresultaat 2020
Vergelijk kasresultaat 2019 – 2020

Michiel Bienens vraagt of de financiële gegevens van de afdelingen kan worden uitgesplitst om meer
duidelijkheid te geven.
Dit is echter niet mogelijk. Het financieel verslag handelt enkel over ACHL vzw en niet over de
financiële gegevens van de afdelingen die een eigen vzw of feitelijke vereniging zijn. De
gegevens van kern Herentals zitten verweven in deze van ACHL vzw omdat voor deze kern er
geen financiering is waarbij een deel van het lidgeld voor ACHL wordt doorgestort naar de
afdeling.
4. Vraag tot Kwijting van het Dagelijks Bestuur : goedgekeurd met 100 % van de stemmen.
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5. Verkiezing Bestuursorgaan
Guy Raeymaekers is uittredend en herverkiesbaar lid. Er zijn geen andere kandidaten.
Hij wordt verkozen met 100 % (37 ja, 0 neen, 4 onthouding)
6. Verkiezing Dagelijks Bestuur
Er zijn 6 mandaten te begeven. Vijf leden van het Bestuur zijn uittredend en herverkiesbaar.
Eén plaats blijft vacant. De stemmingen leveren volgende resultaten op :
- Tom Ryken, voorzitter : 92,7 % (38 ja, 3 neen, 0 onthouding)
- Jelle Van de Gender, penningmeester : 95 % (38 ja, 2 neen, 1 onthouding)
- Babs Lintermans, raadslid : 89,7 %, (35 ja, 4 neen, 1 onthouding)
- Rudi Smets, raadslid : 84,6% (33 ja, 6 neen, 2 onthouding)
- Miriam Meeus, raadslid : 85 % (34 ja, 6 neen, 1 onthouding)
- Stemming over de coöptatie van Guy Raeymaekers als ondervoorzitter van het DB :
92,1% (35 ja, 3 neen, 2 onthouding, 1 blanco)
De kandidaten behalen meer dan 50% van de stemmen en zijn dus verkozen.
Eén plaats blijft vacant.
7. Doelstellingen voor 2021 worden kort toegelicht
a. Digitalisering ledenadministratie
Eddy Vanuytven vraagt of er al een “lastenboek” is voor de toepassing om te bepalen wat
deze minstens moet kunnen.
Op dit ogenblik zijn de weerhouden functionaliteiten het eenmalig moeten invullen van
de gegevens, een betaalmodule en de mogelijkheid om ledenlijsten per afdeling te
beheren. Verder kijken we welke functies bestaande toepassingen hebben die
interessant zijn voor ACHL.
b. Merkstrategie bepalen met de afdelingen
c. Concrete dossiers rond investeringen in accommodatie opmaken
Eric Glassée vraagt naar de stand van zaken van de belijning van de piste op Sport
Vlaanderen in Herentals.
Op dit moment is er geen concreet nieuws. De ernst van het feit dat een niet
goedgekeurde belijning gevolgen heeft voor de organisatie van pistewedstrijden werd
overgemaakt aan SV Herentals en Brussel. ACHL dringt erop aan om de belijning
conform te maken voor onze 1-mei meeting.
8. Afsluiting van de vergadering met de verwijzing naar een bijkomende Algemene Vergadering,
voorzien voor 10 mei, indien Covid-19 maatregelen dit toelaten. Op de bijkomende AV zullen o.a.
sportief overzicht, beleidsplan, doelstellingen e.d. nader worden toegelicht met ruimte voor
interpellaties.
Verslag : Rudi Smets

UITNODIGING:

Bijkomende Algemene vergadering AC Herentals vzw
Maandag 10 mei 2021

Omdat in een videovergadering met een 30 à 40-tal personen het niet mogelijk is om onderwerpen
grondig te bespreken zullen we een bijkomende algemene vergadering organiseren op maandag 10 mei
2021. Bedoeling is om dan wel fysiek bijeen te komen (indien toegelaten) en daar het sportief verslag,
het beleidsplan en alle andere vragen van de leden van de AV te beantwoorden.
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VRAAG NAAR HELPERS VOOR ONZE ZOMERMEETINGS
Net als vorige jaren durven we jullie alweer aanspreken om hopelijk snel weer van start te kunnen gaan
met onze geplande zomerorganisaties, onder welke aangepaste formule dan ook.
Voel jij je geroepen om ons mee te ondersteunen geef ons dan een seintje, heel wat lege plaatsjes zijn
nog in te vullen. Vooral ook voor de nieuwe wedstrijdvormen bij kangoeroes en benjamins durven we
rekenen op heel wat helpende ouders.
Onze geplande wedstrijden voor deze zomer in Herentals:
- Maandag 5 april
Jeugdmeeting
- Maandag 1 mei
Prijzenmeeting + voorprogramma jeugd
- Zaterdag 29 mei
1e dag provinciaal kampioenschap Meerkamp
- Zondag 30 mei
2e dag provinciaal kampioenschap Meerkamp
- Woensdag 4 augustus
Avondmeeting
- Zondag 12 september
AMH Meeting
Wie zich op één van bovenstaande data kan vrijmaken stuurt een mailtje naar onze verantwoordelijke
Tom Steenackers (tom_steenackers@hotmail.com)
Aansluitend hierbij ook volgend artikel waarbij we al onze vrijwilligers graag in de bloemetjes zetten

DUIZEND MAAL BEDANKT!
Het was zopas “De week van de vrijwilliger”.
Hét uitgelezen moment om al onze vrijwilligers te bedanken voor jullie niet aflatende inzet om onze
clubwerking te ondersteunen.
Clubbestuurders, trainers, juryleden, en ALLE medewerkers voor en achter de schermen, hoe groot of
klein uw bijdrage ook is, we zijn jullie onnoemelijk dankbaar, want dankzij jullie kunnen we zeggen:
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Tekst van Eva Hambach (Directeur Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw)
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Berichten van de VAL
UIT DE OFFICIËLE BERICHTEN
WEDSTRIJDENPROGRAMMERING 2021: VERPLICHTE VOORINSCHRIJVINGEN
Bij de opmaak van de wedstrijdenprogrammering 2021 (in de laatste maanden van 2020) was het de
intentie dat voor open meetings gewerkt mag worden met daginschrijvingen.
Nu heeft de beleidscommissie competitie echter beslist om ook voor open meetings voorinschrijvingen
te verplichten komend zomerseizoen. Deze beslissing is genomen op basis van de huidige coronasituatie
en de wetenschap dat we nog een aantal maanden met het COVID-19 virus zullen moeten samenleven.
Verplichte voorinschrijving voor alle meetings wordt dus geïntegreerd in het zomerseizoen 2021.

AANPASSING AMH-REGLEMENT
De volgende aanpassing werd opgenomen in het sportreglement voor atleten met een handicap:
2.1.4. Meerdere classificaties
Een atleet die beschikt over meerdere classificaties kan jaarlijks, bij het begin van het nieuwe sportjaar,
aangeven in welke klasse hij/zij wenst uit te komen. Tijdens het sportjaar kan niet meer gewisseld
worden van classificatie. Het doorgeven van de keuze van de classificatie gebeurt uiterlijk op 1/11 via
mail naar paula@atletiek.be.

WEBINARS: TOELICHTING NIEUWE COMPETITIE KANGOEROES-BENJAMINS
In de komende weken organiseert de Vlaamse Atletiekliga enkele webinars om extra toelichting te
geven over de nieuwe competitie voor kangoeroes en benjamins.
1. Toelichting wedstrijdconcept voor trainers
Wanneer:
maandag 15 maart om 20u00 (tot ongeveer 21u30).
Doelgroep:
trainers van kangoeroes en benjamins, andere geïnteresseerden.
Inhoud:
we overlopen aan de hand van de wedstrijdgids het nieuwe concept.
We bespreken ook enkele praktische zaken zoals inschrijven voor een wedstrijd,
wat is het paspoort, hoe kan je wedstrijdresultaten raadplegen,… Het is de
bedoeling dat trainers deze informatie nadien doorgeven aan de eigen atleetjes
en hun ouders.
Inschrijven:
ten laatste vrijdag 12 maart
https://attendee.gotowebinar.com/register/6573464764789396494
2.

Toelichting wedstrijdconcept voor juryleden/medewerkers
Wanneer:
woensdag 24 maart om 20u00 (tot ongeveer 21u30).
Doelgroep:
juryleden, medewerkers, trainers en andere geïnteresseerden.
Inhoud:
we overlopen beknopt het nieuwe concept van de wedstrijden voor kangoeroes
en benjamins en gaan dieper in op de taken van juryleden, medewerkers en
trainers die deze wedstrijden gaan begeleiden.
Inschrijven:
ten laatste maandag 22 maart
https://attendee.gotowebinar.com/register/103033449038162191
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3.

Toelichting voor organisatoren
Wanneer:
clubs krijgen een persoonlijke uitnodiging om een overlegmoment bij te wonen
(dit zal in kleine groepjes georganiseerd worden).
Doelgroep:
team dat wedstrijd organiseert en coördineert.
Inhoud:
we doorlopen het draaiboek, leggen de taken uit van de wedstrijdcoördinator en
bespreken (naar wens) het wedstrijduurrooster.
Inschrijven:
uitnodigingen volgen via de clubmail (het @atletiek.be mailadres van de club).

WIL JE (CLUB)JURYLID WORDEN? Dat kan door een laagdrempelige opleiding te volgen.
Er zijn 2 startmogelijkheden:
1. Clubjurylid
Wat? Als clubjurylid engageer je je om jurytaken uit te voeren binnen je eigen vereniging.
Je wordt nooit opgeroepen om te jureren op andere terreinen. Als clubjurylid kan je
evenwel niet als chef van een proef of functie optreden.
Procedure tot het behalen van het brevet clubjurylid:
Je volgt praktische opleiding (halve dag) bestaande uit (een theoretisch deel) een
praktische rondleiding op de piste. Na deze opleiding kan je aan de slag als clubjurylid
(je ontvangt dan een jurybadge). (minimumleeftijd tot deelname: minstens 16 jaar op 31
december van het jaar waarin je deelneemt.)
Provincie Antwerpen: Docenten Guido Van Roie en Gerda Cleyman
28 maart 2021 * Plaats: piste ABES – 11u30
*LET OP: Alle data zijn wegens Corona onder voorbehoud!
2. Jurylid niveau I
Wat? Als jurylid niveau I engageer je je om jurytaken uit te voeren binnen je eigen vereniging
alsook bij andere verenigingen. Als jurylid niveau I kan je, wanneer je voldoende ervaring
opgedaan hebt, als chef verantwoordelijk zijn voor een proef of functie.
Procedure tot het behalen van het brevet jurylid niveau 1:
Je volgt een dagopleiding bestaande uit een theoretisch deel en een praktische
rondleiding op de piste gevolgd door een korte schriftelijke evaluatie. Nadien loop je
stage tijdens 3 wedstrijden en treed je éénmaal op bij het lopen, éénmaal bij het
springen en éénmaal bij het werpen. Na een positieve evaluatie van deze stage ben je
een volwaardig jurylid niveau 1. Je ontvangt een bestendige toegangskaart, een
jurybadge en de Nederlandstalige versie van het IAAFreglementenboekje.
(minimumleeftijd tot deelname: minstens 16 jaar op 31 december van het jaar waarin je
deelneemt.)
Provincie Antwerpen: docenten Guido Van Roie en Gerda Cleyman
20 maart 2021 * Plaats: Kantine AVZK – 9u30
*LET OP: Alle data zijn wegens Corona onder voorbehoud!

AANDACHT, zopas meegedeeld:
Er is gezien de coronamaatregelen, GEEN “clubjury”opleiding deze maand, nieuwe datum wordt later
vastgelegd.
De opleiding voor “Jurylid niveau 1” gaat online door:
 Het theoretische deel gaat online door.
Je kan kiezen uit 2 data: 27 maart 13u OF 3 april 9.30u
 De praktische opleiding en de korte schriftelijke evaluatie volgen op een later tijdstip
 Inschrijven kan tot en met 14 maart 2021 bij An Van Honsté – anvh@atletiek.be
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Paasstage 2021 AFGELAST
Wij hebben beslist om dit jaar geen paasstage in te richten voor onze pupillen en miniemen. Door een
tekort aan trainers, de werken op Sport Vlaanderen (waardoor we geen mogelijkheid hebben om binnen
te trainen, te eten of te schuilen bij regen) en de onzekere situatie met de Covid maatregelen (groepen
die beperkt zouden kunnen zijn in aantallen, groepen die niet met elkaar in contact mogen komen
tijdens de middag, trainers die niet van groep mogen wisselen,...) zijn we genoodzaakt om de stage ook
dit jaar te annuleren.
We hopen uiteraard dat we volgend jaar terug kunnen organiseren.
Bedankt voor uw begrip en hopelijk tot volgend jaar, onder betere omstandigheden!
De trainers en de werkgroep van onze paasstage.

Een alternatief voor onze jongeren die in de paasvakantie toch graag actief bezig zijn, zijn de
sportkampen van Sport Vlaanderen voor bepaalde leeftijdscategorieën.
Zie hieronder hun aanbod:

Sportkampen Sport Vlaanderen
Tijdens de paasvakantie staan er een aantal super toffe sportkampen (zonder overnachting) op de
planning nl.:
-

Sport-pourri voor kids van 4-6 jaar
Sportmix voor kids van 7-9 jaar
Action twister voor kids van 10-12 jaar
Urban Dance voor kids van 12-15 jaar
...

Inschrijven kan via: https://bit.ly/39vRKli
Op voorwaarde dat we groen licht krijgen zullen ook onze sportkampen (met overnachting) kunnen
doorgaan!
We hopen jullie snel te mogen verwelkomen!
Sportieve groeten, Team Sport Vlaanderen Herentals
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Corona-update VAL (officieel bericht van 12/3/21)
Atletiekwedstrijden in april geannuleerd.
Wij zetten ons als Vlaamse Atletiekliga blijvend in om het maximale mogelijk te maken voor onze clubs
en atleten binnen de regels van de overheid. De overheid heeft op het Overlegcomité vorige week een
tijdslijn uitgewerkt voor versoepelingen in april en mei maar de details hiervan zijn nog niet voldoende
gekend, ook de exacte timing van de verdere versoepelingen is nog afhankelijk van de uitrol van
vaccinaties en de evolutie van de epidemiologische statistieken.
Momenteel is er nog een verbod op club overschrijdende competities voor alle leeftijden, daarnaast
worden de aantallen op training beperkt tot 25 buiten en 10 binnen met contact voor -13 jarigen, tot 10
excl. trainer met contact voor 13-18 jarigen, en voor +19 jarigen tot 10 incl. trainer en zonder contact.
Indien de tijdslijn kan gevolgd worden, verwachten we in april een versoepeling voor evenementen met
max. 50 personen (met mondmasker en afstand), maar het verbod op club overschrijdende competities
zal daarom nog niet meteen opgeheven worden.
Ook voor de te verwachten versoepelingen voor sport in mei is nog niet duidelijk wanneer, voor hoeveel
personen en met welke extra maatregelen (spreiding/sneltest/publiek) er georganiseerd zou kunnen
worden.
Zeker gezien de grote organisaties die in de tweede helft van april gepland worden (BVV Pup-Min en PK
Alle Categorieën) is er nood aan duidelijkheid. In de huidige tijdslijn zien wij als Vlaamse Atletiekliga
geen mogelijkheden om atletiekcompetitie te organiseren en beslissen daarom om alle wedstrijden in
april te annuleren.
In het voorbije jaar hebben we als federatie noodgedwongen twee belangrijke groepen te weinig
kunnen dienen, nl. de jeugdatleten en de niet-elite competitiesporter. Het zijn net die twee groepen die
met de annulering van resp. de BVV Pup-Min en het PK Alle Categorieën in april opnieuw getroffen
worden.
Afhankelijk van de verdere overheidsbeslissingen en het hernemen van de competities willen wij ons
engageren om deze organisaties een nieuwe plaats op de kalender te geven, waarbij zowel de twee
dagen van de BVV Pup-Min als het PK AC niet meer noodgedwongen in hetzelfde weekend zouden
georganiseerd moeten worden.
Hiervoor zullen wij de komende periode samen met de organisatoren en PC’s op zoek gaan naar
mogelijke alternatieve data om deze beslissing voor te bereiden. We blijven echter afhankelijk van de
verdere overheidsbeslissingen voor sportwedstrijden, en zullen pas op later ogenblik een definitieve
beslissing hierover nemen.
Indien na het Overlegcomité op 26 maart een opening gecreëerd wordt, zal de Vlaamse Atletiekliga
werk maken om op korte termijn micromeetings binnen de clubs te organiseren om zo toch extra
wedstrijdkansen te kunnen bieden aan de atleten. De exacte modaliteiten hiervan hangen, net als de
andere beslissingen, af van het kader dat geboden wordt door de overheid.
Een volgende beslissing over de wedstrijden communiceren wij in de week van 29 maart, we hopen in
dit Olympische jaar samen met de hele atletiekgemeenschap dat alle geledingen van de atletiek zo snel
mogelijk terug kunnen genieten van onze prachtige sport.

Onze Herentalse zomermeetings
Al onze organisaties zijn onder voorbehoud van annuleringen of aanpassingen
omwille van corona
Paaseierenmeeting : Maandag 5/04/2021 (AFGELAST, zie boven)
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14e Stessens 1 mei meeting
Athletics Classic Meeting van AC Herentals
Op 1 mei 2021 hoopt onze club weer, op een of andere manier, topatletiek te kunnen aanbieden in
Herentals. De kern van de zaak blijft ongewijzigd: de atleten sterke wedstrijden aanbieden met hopelijk
een hele hoop persoonlijke records en hier of daar een limiet voor een belangrijke wedstrijd of
kampioenschap.

STESSENS Nieuwbouw & Renovatie is opnieuw onze hoofdsponsor.
We starten de dag met een jeugdmeeting. De jongste atleten zorgen, na hun eigen wedstrijden, dus
opnieuw voor heel wat sfeer op de 1 mei meeting. Ze kunnen er opkijken naar topatleten, zodat de
verbinding tussen jeugd- en topatletiek op één dag gelegd wordt.
Meer informatie en inschrijfprocedure vind je binnenkort op de website van AC Herentals.
Wil je zelf sponsoren of ken je een sponsor? Neem even contact op met Jelle Van de Gender
(0477/961.345 of jellevandegender@hotmail.com !

Zaterdag 1 mei 2021
Herentals
13u00
Jeugdmeeting (= voorprogramma Athletic Classic Meeting)
Programma:

Pup D + H:
Min D + H:

Benaderend uurschema:
13u00:

13u40:

60 - hoog – kogel
80 – polsstok – discus

Discus Min D
Kogel Pup D
Hoog Pup H
Polsstok Min D + H

60 Pup D

14u00:

Discus Min H

14u30:

60 Pup H
80 Min D

Hoog Pup D

14u50:

80 Min H

Kogel Pup H
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Zaterdag 1 mei 2021: Herentals 14e Stessens Flanders Athletic Classic Meeting
Programma:
A.C. D + H:
Sen D + H:
Jun D + H:
Schol D + H:
Cad D + H:
AMH D + H:

100 – 300 - 800 – 3000 – ver – hoog
kogel – discus – hamer
kogel – discus – hamer
polsstok
polsstok
100 – 800 - ver

Verdere info weldra op onze website (www.achl.be)

Zaterdag 29 en zondag 30 mei 2021: Herentals

Open PK Meerkamp

Programma:
Cad D:
6-kamp
Cad H:
8-kamp
Schol D:
7-kamp
Schol H:
10-kamp
Jun D:
7-kamp
Jun H:
10-kamp
Sen D:
7-kamp
Sen H:
10-kamp
Mas D:
5-kamp(zondag)
Mas H:
5-kamp(zaterdag)
Mas H(M35-40-45-50-55): 10-kamp
AMH D+H:
200 – Speer(zaterdag)

Zaterdag 12 juni 2021 : Jeugdmeeting

Herenthout

Programma:
Kan D + H: 30 – hoog – vortexwerpen - 500
Ben D + H: 40 hindernisloop – ver – stoten – teamestafette
Pup D:
60 – ver – kogel – discus
Pup H:
60 – ver – kogel – discus
Min D:
80 – 300 – hoog – kogel – speer
Min H:
80 – 300 – hoog – discus – speer

Woensdag 4 augustus 2021:
Programma:
Cad D + H:
Schol D + H:
Jun D + H:
Sen D + H:
Mas D + H:
AMH D + H:

Avondmeeting

Herentals

200 – 400 – 1500 – ver – hoog – speer – 4x100
200 – 400 – 1500 – ver – hoog – kogel – 4x100
200 – 400 – 1500 – 5000 – ver – kogel – discus - 4x100
200 – 400 – 1500 – 5000 – ver – kogel – discus – 4x100
kogel – discus
200 – 400 – 1500
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Zondag 12 september 2021:

AMH Meeting

Herentals

Programma:
10u00:

Samenkomst op het middenterrein en individuele opwarming

10u30:

60m Dames
60m Heren

11u00:

100m Dames

11u15:

100m Heren

11u45:

Kogel Heren(reeks 1)
Ver(met aanloop) Heren (reeks 1)
Softbal Heren (reeks 1)

Ver(met aanloop) Dames (reeks 1)
Ver(met aanloop) Heren (reeks 2)

12u00:

400 Dames

12u15:

400 Heren

Ver(zonder aanloop) Dames
Kogel Dames (reeks 1)

13u00:

Kogel Heren (reeks 2)
Ver(met aanloop) Dames (reeks 2)
Softbal Dames (reeks 2)

13u30:

Ver(met aanloop) Heren (reeks 3)

14u00:

200m Dames

14u15:

200m Heren

14u45:

Kogel Dames (reeks 2)
Softbal Heren (reeks 2)

15u00:

1500m (mixed)

15u45:

4x100m

16u30:

4x100m met bekende sporter

17u00:

Prijsuitreiking

Ver(zonder aanloop) Heren
Kogel Heren (reeks 3)

Zondag 19 september: Jeugd in Malle
Programma:
Kan D + H:
Ben D + H:
Pup D:
Pup H:
Min D:
Min H:

30 – ver – stoten – teamestafette
40 – hoog – vortexwerpen – 600
60 – 1000 – ver – kogel – hockey – 4x60
60 – 1000 – ver – discus – hockey – 4x60
80 – 1000 – hoog – kogel – discus - 4x80
80 – 1000 – hoog – discus – speer - 4x80
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Samenstelling Bekers van Vlaanderen & IC KBAB 2021
Onder voorbehoud van organisatie hieronder de samenstellingen van de BvV voor al onze ploegen.
Wanneer en waar treden ze aan en wie zijn hun tegenstrevers ?
BvV Pup-Min

Voorlopig afgelast, er wordt gezocht naar een nieuwe datum

Zaterdag 17 april
BvV Pup-Min Meisjes
Match 5 (=schifting)
AVZK – ROBA – LYRA – LIER – DCLA – RAM – DUFF – VMOL – ACHL – ACKO

Booischot

Zondag 18 april
BvV Pup-Min Jongens
Match 4 (=schifting)
ACBR – BVAC – KAPE – ARAC – OLSE – ACHL – ZWAT – ABES – BRAB – HAKI

Brasschaat

Zondag 2 mei
BvV Cad-Schol Meisjes + Jongens
Landelijke 1
Lokeren
AVLO – ACHL – ACW – LYRA – RCG – DEIN – AVT – DCLA – ASVO – LOOI – KAAG - FLAC
Zaterdag 8 mei
IC KBAB/BvV vrouwen
Ere-afdeling VAL
Mol
VMOL - ACW – DCLA – VS – ACHL – AVT – VAC – LEBB – ATLA – ACME – LYRA – AVKA
Zondag 9 mei
IC KBAB/BvV mannen
Ere-afdeling KBAB
Lier
LYRA – CABW – RESC – DCLA – VAC – OEH – KAAG – RCG – EA – RFCL – DAMP – ACHL
Zondag 6 juni
BvV Masters vrouwen + mannen
Afdeling1
Lokeren
AVLO – ACHL – DEIN – ROBA – VS – ACW – LOOI – ATLA – FLAC – RAM – RIEM – ADD

Onze veldloopsponsors
Omwille van corona is onze 48e veldloop niet kunnen doorgaan.
Ook onze sponsors van vorig jaar hebben we daardoor niet kunnen bezoeken.
Omdat zij het ook moeilijk hebben in deze periode vermelden we ze graag zodat onze leden ze in
gedachten kunnen houden bij hun aankopen.
-Autobanden SOOI - De Hese 8 – Kasterlee
-Architecten – ARAT – Fraikinstraat 71 – Herentals
-Bank en verzekering: FINTRO – Hofkwartier 28 - Herentals
-Beenhouwerij : -ALEX - Wolstraat 1 - Herentals
-PEETERMANS - Dorp 43 - Olen
-Bloemen Jorun HUYBRECHTS – Herentalseweg 9 - Lichtaart
-BLOK SECURITY (sloten, ramen, deuren,…) - Rode Kruisstraat 55 - Herentals
-Boekhouding, fiscaliteit : -ACB Taks Consult - Cardijnlaan 17/1 - Herentals
-Broodjes en zoveel meer: SANNEKE’S CROISSY – Zandstraat 16 - Herentals
-Cafés : -BAR BIER - Bovenrij 22 - Herentals
-BRIGAND - Bovenrij 59 – Herentals
-RIJOO – St.Magdalenastraat - Herentals
-Dagbladhandel : -PAPERCLIP - Ring 69 - Noorderwijk
-DECAPAC – Verpakkingsoplossingen - Toekomstlaan 14 - Herentals
-Decoratie(verf, behang,….) : PERGAMENE - Belgiëlaan 8 – Herentals
-Doopsuiker: LA SORPRESA – Zandstraat 69 - Herentals
-Drankcentrale VERREYDT – Ring 79 – Noorderwijk en Poederleeseweg 121 – Lille
-Drukkerij : -BAUDOIN - Poederleeseweg 108 - Lichtaart
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-Eethuizen:

-STAR - Fraikinstraat 13 – Herentals
-PIECE UNIQUE – Bovenrij 75 - Herentals
-Electrische toestellen : VAN TENDELOO - Atealaan 19 - Herentals
-Fietsen: -VROEMANS – Kloosterstraat 16 – Lichtaart
-Fitnes : MARFAC – Vossenberg 44 – Herentals
-Frituur en meer: -Bij “DE KIEK” - Nederrij 23 - Herentals
-BOVENPOORT – Bovenrij 19 – Herentals
-DE YORK – St.Magdalenastraat 18 – Herentals
-Garages:
-WITTEVRONGEL - Glasstraat 52 - Herentals
-TOYOTA DE BIE – Lierseweg 226 – Herentals
-Gezondheid en verzorging: OPTIPHAR PLUS – Augustijnenlaan 91 - Herentals
-HAEST likeuren, wijnen, kranten, tijdschriften – Zandstraat 1 - Herentals
-Hondenverzorging: TRIMSALON VAGEBOND – Kleine Markt 13 – Herentals
-Immobiliën: -CARL BUYENS – Lierseweg 17 - Herentals
-TRENDVASTGOED – Lierseweg 1 - Herentals
-Kapsalons : -LOOK-X - Noorderwijksebaan 6 – Herentals
-ESSENZA – Nederrij 17 – Herentals
-HF - HAARSTUDIO - Ring 73 - Nooorderwijk
-KAPSALON FRAIKIN – Fraikinstraat 68 – Herentals
-QUEEN – Zandstraat 65 – Herentals
-Keukens VAN LOMMEL – Olenseweg 127 - Westerlo
-Kinesitherapie & Osteopathie: PUUR TOTAAL - Broekstraat 20 - Tielen
-Kleermaker SAMIN – Hofkwartier 31 - Herentals
-Kleding:
-CARRE - Bovenrij - Herentals
-EXES Fashion – Zandstraat 80 - Herentals
- WELLENS dames en heren - Nederrij 94 en Lichtaartseweg 2 – Herentals
-Koffiehuis: KOFFIE & SWEETS – Zandstraat 39 - Herentals
-Lifestyle: THE SHOP - Lierseweg 43 - Herentals
-Mazout : POLLET - Aarschotseweg 26 - Herentals
-Onderhoud/herstelling GRONDVERZETMACHINES – Steven Van Roy – Hannekenshoek 18 - Herentals
-Reisbureau: Wim VAN SANDE – Fraikinstraat 11 - Herentals
-Reizen POELMAN RONIC - Zavelstraat 12 - Lille
-Restaurant/Taverne : -DEN ENGEL - Kerkstraat 1 - Herentals
-DE SWAEN - Belgiëlaan 1 - Herentals
-DE ZALM
- Grote Markt 21 - Herentals
-MEZZE
- Kerkstraat 3 - Herentals
-WOLFSTEE - Wolfstee 5 - Herentals
-Sportconsultancy en advies: TOPTIMUM SPORT – Lindenhoeve 31 - Vosselaar
-Sportwinkels: -LORNOY - Herentalseweg 54 - Geel
-RUNWALK – Lichtaartseweg 49 – Herentals
-Nieuwbouw en Renovatie: STESSENS - Winkelomseheide 221-223 - Geel
-TAXI MARCEL – Noordervaart 41 – Herentals (voor binnen- & buitenland)
-TEMPAC COMP - Metaalbewerking - Diamantstraat 2 - Herentals
-TIME TRONICS – Tijdsregistratie - Lammerdries - Olen
-Trekking, wandeling, scouting : -TRAPPER - Lierseweg 124 - Herentals
-Tuinaanleg VAN ROOY Marcel - Vroegeinde 48 - Vorselaar
-Uitzendbureau: FORUM JOBS – Burchtstraat 2 – Herentals
-Vermogensarchitect: FEAX - Lichtaartsebaan 39 - Kasterlee
-Vloer, vloerbekleding, parket, laminaat MENS - Cardijnlaan 74 - Herentals
-Voeding allerlei: GREEN Market – Zandstraat 75 - Herentals
-Webdesign en drukwerk: SITE EFFECTS(Jelle Oostvogels) – Laakakker 11 - Poederlee
-Wijnbar VINTERRA - Bovenrij 53/1 - Herentals
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Geplukt van de website: overzicht van de voorbije
hoogtepunten.
Clubrecord voor Thomas Vanoppen
Op 6 februari heeft Thomas Vanoppen het
clubrecord 3000m(indoor) verbeterd.
In het Franse Metz liep hij 8'05"18.
Dat is merkelijk beter dan de 8'22"85 van
Chris Van den Bergh in 1993.

BK Veldlopen: 2e plaats voor Thomas Vanoppen
Met veel verwachtingen trok
Thomas Vanoppen naar het Park
van Laken.
In de korte cross behoorde Thomas
bij de podiumkandidaten.
Het werd zilver!
Ook al was hijzelf niet helemaal
tevreden over deze uitslag toch is
deze eerste nationale
veldloopmedaille weer een stap
dichter bij de top van België.
Gezien zijn jeugdige leeftijd mogen
we nog een en ander verwachten
van Thomas.
Foto Nadia Verhoft (uit @letiekleven 05)

Sofie Van Accom verdedigde er haar titel bij de dames, lange cross.
Zonder ook maar één wedstrijd vooraf, was het afwachten hoe het zou verlopen.
Sofie kon niet meer doen dan alles te geven. Maar dat bleek niet voldoende te zijn.
De eerste ronde controleerde ze mee de wedstrijd. Maar toen de latere winnares doortrok werd het
moeilijk voor Sofie.
Plaats na plaats moest ze prijs geven zodat ze uiteindelijk als 6e eindigde.
Het aantal deelnemers aan deze kampioenschappen was beperkt.
Er kwamen buiten Thomas en Sofie nog vijf andere ACHL-atleten aan de start.
Ze wisten zich naar waarde te klasseren in het selecte gezelschap.
Kaat Vermeulen werd 15e in de korte cross.
De lange cross bij de mannen leverde volgende resultaten voor onze jongens:
18. Vincent Bierinckx (vorig jaar 12e)
23. Kevin Schauwaers (vorig jaar 24e)
28. Laurent Bierinckx (vorig jaar 18e)
33. Jasper Wuyts (vorig jaar 34e)
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