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Fit-o-bode januari-februari 2023

Loslopertje   
 

Beste wensen voor een gezond, 
sportief en plezierig 2023. 
 
Met de huldiging op 3 december 2022 hebben 
we het jaar op een normale manier afgesloten. 
We hebben de atleten eindelijk nog eens 
persoonlijk kunnen feliciteren met hun behaalde 
resultaten. Ook de clubleden die 50 en 25 jaar lid 
zijn, hebben we gehuldigd. De bestuursleden die 
sinds de AV van 2020 hun mandaat hadden 
beëindigd, hebben we hiervoor ook op het 
podium kunnen bedanken. 
 
Zondag 22 januari organiseren we onze 49ste 
veldloop van Herentals. Net zoals in 2022 
anders dan voor corona. Alle activiteiten gaan 
door op het Netepark. Lopen en prijsuitreiking, 
maar de grote verbetering is wel dat we terug 
“spijs en drank” mogen voorzien. Laten we er 
met z’n allen één groot sportief feest  van 
maken. Daar de renovaties op SV nogmaals 
vertraging hebben oplopen, zijn er ook dit jaar 
geen douches en kleedkamers beschikbaar. 
 
Maak er nog een mooi veldloop- en indoor- 
seizoen van en voor iedereen veel loopplezier. 
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Te onthouden data 
 

Januari 
7 zaterdag PK indoor, Gent 
8 zondag  Veldloop Essen 
15 zondag  PK veldlopen, Hulshout 
22 zondag  Veldloop, Herentals 
22 zondag  CrossCup, Hannuit 
22 zondag  KvV indoor Cad/Sch, Gent 
28 zaterdag KvV snelwandelen, Louvain-La-Neuve 
29 zondag  KvV indoor Alle Categorieën, Gent 
29 zondag  Veldloop Geel 
 

Februari 
4 zaterdag BK 4x200m indoor, Gent 
11 zaterdag Jeugd indoormeeting, Herentals 
11-12 zat-zon  BK + KvV meerkampen indoor, Louvain-La-Neuve  
12 zondag  CrossCup + KvV veldlopen, Diest 
13 maandag Algemene Vergadering ACHL  
19 zondag  BK Alle categorieën, indoor, Gent  
25 zaterdag PK + BK Masters, indoor, Gent  
26 zondag  BK veldlopen + finale CrossCup, Brussel 
 

Maart 
4 zaterdag BK indoor, Cad/schol, Louvain-La-Neuve 
5 zondag  BK indoor, Jun/Bel, Gent  
12 zondag  BK Halve Marathon, Gentbrugge 
12 zondag  BK veldlopen Masters, Saint Ghislain 
18 zaterdag Jeugddag, Gent 
 

April 
3-7 ma-di-do-vr Paasstage Pup/Min, Herentals 
10 maandag Paaseierenmeeting, Herentals 
22 zaterdag Provinciale kampioenschappen (dag1) 
23 zondag  Provinciale kampioenschappen (dag2) 
29 zaterdag BK 10.000m A.C.en Masters, Huizingen 
 

Mei 
1 zondag  Athletics Classic Meeting ACHL, Herentals 
7 zondag  interclub vrouwen + mannen 
13 zaterdag BvV Pup/Min meisjes + jongens 
14 zondag  BvV Cad/Sch meisjes + jongens 
18 donderdag Allianz KVV Alle Categorieën, Gent (KAAG) 
21 zondag  Provinciaal kampioenschap Pup/Min 
27-28 zat-zon  Meerkampen, Herentals (ACHL) 
 

Juni 
3 zaterdag BK AMH VE, Oordegem-Lede 
4 zondag  BvV Masters vrouwen + mannen 
10 zaterdag Jeugdmeeting, Herenthout 
10-11 zat-zon  BK Masters, VAL 
17 zaterdag Baskwadder Trail, Herentals 
25 zon  BK snelwandelen 10.000 A.C.-V/Mas-V en 20.000 A.C.-M/Mas-M, Gosselies 
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Juli 
15 zaterdag Nacht van de atletiek Heusden-Zolder 
(28)-30( vr-) zat-zon Allianz BK Alle Categorieën + BK AMH FYS/VI 
 

Augustus 
2 woensdag Open avondmeeting, Herentals 
15 dinsdag  KvV Cad/Sch, Heusden (AVT) 
19-20 zat-zon  BK Meerkampen Cad/Sch/Jun/Sen/Mas, LBFA 
20 zondag  KVV Masters, Merksem (OLSE) 
26 zaterdag PK estafetten 
27 zondag  Werpvijfkamp, Herentals 
 

September 
2-3 zat-zon  BK Cad/Sch + est. Jun, Gentbrugge (RCG) 
8 vrijdag  Allianz Memorial Van Damme, Brussel 
10 zondag  Bosloop, Herenthout 
10 zondag  BK Jun/Bel, Jambes (SMAC) 
16 zaterdag BK hamer Cad/Sch/Jun/Bel, Torhout (HAC) 
17 zondag  Jeugdmeeting, Malle 
17 zondag  BK estafetten + BK AMH estafetten, Braine L'Alleud (USBW) 
23 zaterdag AMH-meeting Herentals 
23 zaterdag Finale BvV Pup/Min meisjes + jongens 
 

Oktober 
1 zondag  KvV hamerslingeren Cad/Sch/Mas, Merksem (OLSE) 
7 zaterdag BK 5.000m AMH, Lier (AVLL) 

 
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.  
 

teksten binnen op... verschijningsdatum rond...  
15 februari begin maart 
 
 

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. Eva Cornelis  info@achl.be  
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 of 
   fitobode@achl.be 
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/ 

mailto:fitobode@achl.be
mailto:eddyvandegender@hotmail.com
http://www.achl.be/
mailto:info@achl.be
mailto:info@achl.be
mailto:info@achl.be
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/


6 
 

Inschrijven Kampioenschappen 
 
De meeste inschrijvingen voor de kampioenschappen moeten door de atleten zelf gebeuren, via 
atletiek.nu. Vorig seizoen moesten vooral de Belgische Kampioenschappen nog via de 
clubverantwoordelijke ingeschreven worden. Voor dit seizoen is dat nog niet vastgelegd. 
Kijk voor aanpassingen  regelmatig op onze website. 
Indien de inschrijving via de clubverantwoordelijke moet gebeuren dan moet je voor het verstrijken van 
de inschrijfdatum dit doorgeven aan  info@achl.be (Eva Cornelis) 
 
Kampioenschap Datum  Plaats   inschrijvingen  
PK vanaf cadet  7/01  Gent   atletiek.nu  (tot 5/1 om 23u59) 
PK veldlopen  15/01  Hulshout  atletiek.nu  (tot 12/1 om 23u59) 
VAL cad/schol  22/01  Gent   atletiek.nu  (tot 17/1 om 13u00) 
VAL snelwandelen 28/01  Louvain-La-Neuve info@achl.be (tot 19/1) 
VAL alle cat.  29/01  Gent   atletiek.nu (tot 24/01 om 13u00) 
BK 4x200  4/02  Gent   nog te bepalen 
BK + VAL  Meerk. 11-12/02 Gent   nog te bepalen 
VAL veldlopen  12/02  Diest   website crosscup (tot 9/02 om 23u59) 
BK  alle cat.  19/02  Gent   nog te bepalen 
BK masters(+PK) 25/02  Gent   nog te bepalen 
BK veldlopen  26/02  Brussel   website crosscup (tot 23/2 om 23u59) 
BK  cad/schol  4/03  Louvain-La-Neuve nog te bepalen 
BK jun/beloften  5/03  Gent   nog te bepalen 
BK 1/2e marathon 12/03  Gentbrugge  bij inrichter 
BK veldlopen Masters 12/03  Saint-Ghislain  nog te bepalen 
 
Voor de meeste pistekampioenschappen 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) 
 
 
 
 

Parkeren Sport Vlaanderen Herentals 
 
Op Sport Vlaanderen Herentals waren er enkele problemen wat betreft het parkeren rondom het 
centrum, zoals wagens die bovenaan het centrum en langs de kant van de weg geparkeerd stonden. Om 
gevaarlijke situaties in de toekomst te vermijden en de toegang voor hulpdiensten niet te blokkeren is er 
beslist om vanaf nu dagelijks de grote poort aan het rondpunt richting het sportcentrum te sluiten vanaf 
18u00.  
 

Voor niet mobiele G-sporters kunnen we een uitzondering aanvragen, al de anderen met een 
parkeerkaart moeten parkeren op de daarvoor voorziene plaatsen op de parking. 
 

Kom je met de auto, de bromfiets of de fiets dan parkeer je steeds op de grote parking ter hoogte van 
de Vorselaarsebaan. 
 

  

mailto:info@achl.be
mailto:info@achl.be
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Bericht van het Bestuursorgaan (BO) 

 

UITNODIGING:       Algemene vergadering (AV) van AC Herentals vzw 

                                  Maandag 13 februari 2023 om 20u00 

            Sport Vlaanderen, Herentals 
  
Het BO heeft beslist om elk jaar verkiezing te houden voor één mandaat van 7 jaar. 
In 2023 is Eddy Van de Gender uittredend en herkiesbaar, er is tevens een in te vullen mandaat tot AV 
2029. 
 

Momenteel is het BO als volgt samengesteld:  
Eddy Van de Gender tot AV 2023 uittredend en herkiesbaar 
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 
In te vullen mandaat tot AV 2029 

 
 
 
Berichten van het Dagelijks Bestuur (DB)  

 

UITNODIGING:       Algemene vergadering AC Herentals vzw 

                                  Maandag 13 februari 2023 om 20u00 

            Sport Vlaanderen, Herentals 
  
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: 
 

Tom Ryken   voorzitter   uittredend en herkiesbaar  (2 jaar) 
Jelle Van de Gender penningmeester uittredend en herkiesbaar (2 jaar) 
Miriam Meeus  bestuurslid   uittredend en herkiesbaar  (2 jaar) 
Rudi Smets  bestuurslid  uittredend en niet herkiesbaar (2 jaar) 
Babs Lintermans bestuurslid  uittredend en niet 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 2023 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:info@achl.be
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Uitslagen 
 

CLUBRECORDS 
OUTDOOR 
20/10 Breda   Polsstok M55  Van Opstal Bert   3m27 
22/10 St.Niklaas  Gewichtw.M70  Adriaensen Joan  10m38 
6/11 Rotterdam  3 km Snelw. W40 Piedfort Ellen   21’20” 
20/11 Rotterdam  10 km Snelw. M40 Van Hove Peter   52’39” 
    5 km Snelw. Schol H Van Hove Jasper  26’54” 
4/12 Rotterdam  10 km Snelw. M40 Van Hove Peter   51’49” 
    5 km Snelw. Schol H Van Hove Jasper  26’51” 
    3 km Snelw. Min H Van Hove Robin  21’06” 
INDOOR 
10/12 Herentals  50m   Helsen Marie-Lou  7”25 
 
 

PROVINCIALE KAMPIOENSCHAPPEN 
 
1 oktober: Merksem – Hamer en Gewicht 
 
Hamer M35:   1. Bjorn Goossens  36m96 
Gewichtwerpen M35:  1. Bjorn Goossens  11m82 
 
 
18 december: Hoboken 
 
Goud:   60H Pup D:   Roos Wils    10"92  

Ver Pup D:  Marthe Ryken    4m05  
Hoog Pup D:   Marthe Ryken    1m35  
Kogel Pup D:   Lauren De Clippeleer   7m02 
Ver Min H:   Stig Claes    5m02  

Zilver:   60 Pup D:   Roos Wils    9"21 
60 Min D:   Marie-Lou Helsen   8"37  
Hoog Min D:   Marie-Lou Helsen   1m44 
Kogel Min H:  Stig Claes    8m94 

Brons:   60H Pup D:   Lauren De Clippeleer   11"45 
 
 

BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN 
 
Gent: 18/12/2022: AMH 
 
800 Heren: 4. Brent Bakelants   2’32”69 
Ver Heren: 9. Brent Bakelants   3m78 
 
 

AANPASSINGEN IN VORIGE FITOBODE 
 
In het artikel “27 Belgische Kampioenen …” op blz 15 van de Fit-o-bode van november stond een fout. 
De titel: Jun D : 3000 Steeple van Lore Weyers moet vervangen worden door een titel bij de Beloften H : 
Hinkstap(indoor) van Kwinten Torfs. 
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Bericht aan onze jeugd: beloning nieuw seizoen. 
  
Ook volgend seizoen kunnen onze jongeren een beloning verdienen door deel te nemen aan 
de organisaties van onze club ACHL.  
Wedstrijden die in aanmerking komen: oefencrossen, indoormeetings, de veldloop van 
Herentals, Athletics Classic-meeting, jeugdmeetings en de Beker Van Vlaanderen.  
 
Deelname aan minstens 50% van deze wedstrijden geeft recht op een geschenk van de club. We hopen 
op een massale opkomst op onze organisaties! 
 
 

Indoororganisaties: seizoen 2022-2023 
 

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. 
 
- 11/02/23: 13u30 : pupillen en miniemen  

Programma: 50m horden – ver – hoog – kogel (voor alle categorieën)  
Benaderend uurschema:  

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  
 

Voor de Kangoeroes en Benjamins gaan we in samenspraak met onze afdelingen nog een wedstrijdje 
trachten te organiseren, je ontvangt hierover later meer info. 
 
 

Veldloopkalender 2022-2023  
Aan volgende crossen nemen we in clubverband deel, deze komen ook in aanmerking voor het 
crossclubkampioenschap. Het is aangeraden om vooraf goed te informeren naar het aanvangsuur, 
eventueel via de website van de organiserende club of op de site van ACHL. De atleten dienen zich een 
uur op voorhand aan te melden aan de blauwe tent van ACHL.  
 

DATUM    PLAATS    AFGEVAARDIGDE    

08/01/23 Essen    Malle   

15/01/23 PK Hulshout   Herenthout   

22/01/23 Herentals    ACHL   

29/01/23 Geel    Westerlo   

12/02/23 CC + KvV Diest 2   Herentals              

26/02/23 BK + CC Brussel    Lichtaart   

12/03/23 BK masters Poperingen   Mastercomité  
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Berichten van onze jeugdcoördinatoren 
 
Save the date: Paasstage 2023 
Naar jaarlijkse gewoonte komt in het voorjaar onze paasstage er weer aan. 
Deze stage is voor pupillen en miniemen die deelnemen aan wedstrijden.  
 
Onze stage vindt plaats  van maandag, 3 april 2020 tot  vrijdag, 7 april 2023. 
Op woensdag, 5 april lassen we een rustdag in voor onze atleten. 
 
We trachten onze jeugdatleten optimaal voor te bereiden op het nieuwe zomerseizoen. 
In deze week zullen alle atletiekdisciplines aan bod komen: horden, ver- en hoogspringen, kogelstoten, 
speer- en discuswerpen en conditietraining. 
 
Meer praktische info tot inschrijving mag je verwachten in volgende Fit-O-Bode! 
 
 

Jeugddag VAL: zaterdag 18 maart in de topsporthal te Gent 
De Vlaamse Atletiekliga richt elk jaar een jeugddag in. Deze dag staat volledig in dienst van de atletiek 
en de jeugd. 
De hele dag wordt er spelenderwijs aan atletiek gedaan in ploegen van telkens 4 atleten. Jongens en 
meisjes mogen hierbij samen in één ploeg. Hierbij komen alle atletiekdisciplines aan bod, o.a. 
uithouding, snelheid, werpkracht en springvaardigheid. 

ACHL engageert zich elk jaar om deel te nemen aan deze jeugddag.  
Daarom deze oproep aan alle benjamins, pupillen en miniemen van alle afdelingen om met z’n allen 
deel te nemen aan deze leuke, sportieve dag. 

LET OP! Enkel aangesloten atleten met borstnummer mogen deelnemen. 

Scan de QR-code om deel te nemen aan de jeugddag. 
Je kan inschrijven tot ten laatste vrijdag, 17 februari 2023. 

 

Praktische info: 

 We maken telkens ploegen binnen dezelfde categorie: benjamins bij benjamins, … 

 Heb je zelf reeds een ploeg van 4 atleten, vergeet deze dan zeker niet te vermelden bij je 
inschrijving. Vraag na of de genoteerde atleten wel effectief meegaan! 

 Per ploeg van 4 atleten moet er ook telkens één begeleider zijn. 
Ook een warme oproep aan ouders om mee te gaan. 
Het is geen vereiste om iets van atletiek te kennen, maar we zijn reeds blij dat je graag een hele 
dag met 4 kinderen bezig bent. We zorgen ervoor dat je ter plekke alle gegevens krijgt. 
Geïnteresseerde ouders mogen dit bij de inschrijving vermelden. 

 Er worden één of 2 bussen ingelegd.  
Het vertrekuur wordt later nog meegedeeld.  
Hou er rekening mee dat we pas ’s avonds terug zijn. 
Alle ingeschreven atleten en begeleiders mogen mee met de bus.  
De plaatsen zijn beperkt! 
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De 49ste veldloop van Herentals 
 

Op zondag 22 januari 2023 zal de 49ste veldloop van ACHL doorgaan.  
Inschrijven is verplicht via de website "ATLETIEK.NU" en kan tot donderdag 19/01/23, 23u00.  
Juniors, seniors en masters dienen zich aan te melden aan de inkom (dopingcontrole). 
Meer info kan je vinden op onze website https://www.achl.be/veldloop.  
 

De jeugd:  
We moedigen al onze aangeslotene jongeren aan om op zijn minst deel te nemen aan enkele organisaties 
van onze eigen club. De veldloop in Herentals is daarvoor de perfecte gelegenheid. Het is een sportief 
feest en je doet er je trainers ongetwijfeld veel plezier mee! 
Er zijn wedstrijden voor alle leeftijdscategorieën vanaf Kangoeroe (LET OP: inschrijven verplicht via 
‘atletiek.nu’ tot 19/01/23) 
De opwarming gebeurt in groep. We komen daarvoor samen aan de blauw-witte tent van AC Herentals. 
(Kan + Ben: 30’ voor eerste start Kan, Pup: 45’ voor eerste start Pup, Min D: 45’ voor eerste start Min D, 
Min H: 45’ voor eerste start Min H). Vergeet zeker je borstnummer en clubtruitje niet!   
Achteraf is er voor iedereen een prijsje dat uitgereikt wordt aan de aankomst.  
 

Van jong tot oud: 
Ook in alle andere wedstrijden verwachten we een sportieve strijd waarin iedereen zijn beste beentje 
voor zet. Wie meedoet heeft op zich al gewonnen. 
 

De joggers  
Ook voor joggers die een borstnummer hebben is dit de uitgelezen kans om eens met het veld kennis te 
maken. De cross van Herentals staat bekend om zijn mooie parcours en het grote aantal deelnemers. Je 
zal tijdens de wedstrijd dus altijd goed omringd zijn voor een spannende strijd. De seniors en masters 
verdienen uiteraard ook een prijs.  
Ook de joggers die geen borstnummer hebben, maar toch eens aan een cross willen meedoen, kunnen 
hun hartje ophalen in de cross van Herentals, door te lopen met een dagvergunning. Hiervoor moeten we 
van de federatie echter wel een vergoeding van 10 EURO vragen. 
 

De supporters  
Zij kunnen zich opwarmen aan maar liefst tweeëntwintig wedstrijden, aan een hamburger of een 
gluhwein. Gezelligheid troef dus! 
Hiervoor betaal je wel een toegangsprijs, maar weet dat deze organisatie onze belangrijkste bron van 
inkomsten is en er moet toe bijdragen om onze lidgelden betaalbaar te houden.  
Jullie zijn daarmee dus een ongelooflijke steun voor onze club. 
 

VOLGORDE DER WEDSTRIJDEN: 
 

12u00: G-atleten D+H   800m: 1A + aankomst 
12u08: Kang.D 16-17   600m: 1 minironde + aankomst 
12u13: Kang.H 16-17   600m: 1 minironde + aankomst 
12u18: Benj D 15:   600m: 1 minironde + aankomst 
12u23: Benj D 14:   600m: 1 minironde + aankomst 
12u28: Benj H 15:   600m: 1 minironde + aankomst 
12u33: Benj H 14:   600m: 1 minironde + aankomst 
12u38: Pup D 13:   1000m: 1B + aankomst 
12u44: Pup D 12:   1000m: 1B + aankomst 
12u50: Pup H 13:   1000m: 1B + aankomst 
12u56: Pup H 12:   1000m: 1B + aankomst 
13u02: Min D 11:   1850m: 1A + 1C + aankomst 
13u12: Min D 10:   1850m: 1A + 1C + aankomst 
13u22: Min H 11:   1850m: 1A + 1C + aankomst 
13u32: Min H 10:   1850m: 1A + 1C + aankomst 

https://www.achl.be/veldloop
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13u42: Cad D:    2900m: 1A + 2C + aankomst 
13u56: Cad H:    3350m: 3C + aankomst 
14u11: Schol D + Mas W50+  3500m: 2B + 1D + aankomst 
14u27: Schol H + Mas M50+  4400m: 1B + 2D + aankomst 
14u49: Jun/Sen D/Mas W35-40-45:   5200m: 2B + 2D + aankomst 
15u16: Sen H:    9500m: 1B + 5D + aankomst 
15u51: Jun/Mas M35-40-45  6100m: 1B + 3D + aankomst 
 

OMLOOP: 

 
 

Rondhalen sponsoring voor onze veldloop. 
De oproep om bij de Herentalse middenstand aan te kloppen voor onze veldloop werd positief 
beantwoord door vijf enthousiastelingen: Annie Heylen, Guy Raeymaekers, Jelle Van de Gender, 
Herman Van den Schoor en Johan Wils. Zij zorgden voor een vruchtbare voormiddag voor onze club. 
Ook Rudi Smets, Kris Wuyts, Eddy Van de Gender en Viviane Hardies deden weer hun duit in het zakje. 
In plaats van een (verwacht) dunner programmaboekje werd het een (onverwacht) dikker boekje. Met 
dank aan Guido Wuyts die alle advertenties weer mooi drukklaar maakt. 
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Huldiging ACHL:  “Moment van Glorie” 
 

HULDIGING JEUGD: 
Na twee jaar was het eindelijk weer zover: een podium in onze vertrouwde zaal 't Mollenhof, vol blije 
gezichten, van zowel onze jonge atleetjes tot onze oudere garde. 
In een zaal die gevuld werd met trouwe supporters werden ze één voor één op het podium geroepen, 
hun moment van glorie, schitteren voor de foto met oprecht applaus van iedere aanwezige. 
Je zag dat ze genoten! Die gelukkige momenten waar kunnen maken en dan nog eens vastleggen op 
foto, daar doen we het voor! 
 

     
 

     
 

   
 

 
 

50 JAAR LID: 
 

Ludwig VAN GESTEL (stamnummer 518) 
We kennen Ludwig vooral als veldloper. 
Maar zijn eerste successen kwamen er in de kampnummers. 
Zo was zijn eerste medaille een derde plaats op het provinciaal kampioenschap kogelstoten  bij de 
cadetten. Als junior werd Ludwig provinciaal kampioen in het hamerslingeren. 
Zijn eerste veldloopoverwinning behaalde Ludwig in 1979 bij de juniors in Arendonk. 
Een tweede zege kwam er vorig veldloopseizoen in Essen, waar hij provinciaal kampioen werd. 
Op het Belgisch kampioenschap eindigde Ludwig juist naast het podium, op een vierde plaats. 
Ook dit seizoen is hij weer goed gestart. Dat bewijst  zijn 8ste plaats op de veldloop van Kessel, tegen 
mannen die toch  10 jaar jonger zijn.  
Als Ludwig, omwille van kwetsuren, niet kon deelnemen aan de veldloop van onze club,  was hij altijd 
bereid om als vrijwilliger een handje toe te steken. 
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25 JAAR LID: 
 
Door het wegvallen van de vorige twee edities van onze huldigingsavond komen sommigen pas, nu twee 
jaar later, aan bod. 

 
Marc ROBBEN (2020) 
Marc was in zijn jeugdjaren een begenadigd 400m-loper. 
Een ernstig ongeval heeft hem belet om een langere atletiekcarrière uit te bouwen. 
De contacten met onze atletiekclub waren echter nooit ver weg. 
De band werd terug nauwer toen zijn zonen in zijn voetsporen traden en aansloten bij onze club. 
Nadat deze afhaakten heeft Marc zich terug aangesloten. 
Eerst om mee te komen joggen. Daarna om te helpen bij al onze organisaties. 
Een greep uit zijn vrijwilligerswerk: verdelen van de borstnummers, klaarleggen van de terreinen voor 
onze pistewedstrijden, hulpofficieel op onze meetings,  de inkom bemannen bij onze veldloop.  

 
Tom VAN ROOY (2020) 
Tom sloot aan bij onze club in het seizoen 95-96. 
Hij werd in dat seizoen meteen Belgisch kampioen veldlopen bij de cadetten. 
Er zouden nog 12 Nationale titels volgen. Zijn laatste titel behaalde hij in 2017, de veldlooptitel bij de 
masters. 
Ondertussen werd Tom o.a. eindwinnaar van de Crosscup (korte cross) en werd hij tweemaal 
geselecteerd voor het Wereldkampioenschap veldlopen. 
Met 3’39’90 liep Tom ook een toptijd op de 1500m. 
Tom was ook een van de gelukkigen die een contract van Sport Vlaanderen aangeboden kreeg. 

 
Jochen JACOBS (2021) 
Jochen won als benjamin en pupil 9 officiële veldlopen. Vooral op de piste was hij zeer actief. 
Dat leverde hem, van pupil tot junior, niet minder dan 9 provinciale titels op. 
Zijn laatste officiële wedstrijden waren er ook ten dienste van de club, namelijk de 400m Horden tijdens 
de interclub. 
In zijn afdeling Herenthout werd Jochen, door Jan Ledegen, al snel ingeschakeld als jeugdtrainer. 
Tot op heden is dat nog steeds een belangrijke bijdrage van Jochen. 
Het Feestcomité van onze club, tot voor corona nog zeer actief, werkt  al een aantal jaren onder zijn 
voorzitterschap. 

 
Robert LORNOY (2021) 
Robert is bij zijn aansluiting, in 1997, jurylid geworden en is dat na 25 jaar nog steeds. 
Niet evident om die taak, jaar in, jaar uit, te volbrengen als men daarbij nog een sportwinkel uitbaat. 
Op onze veldlopen en wegwedstrijden was Robert altijd present om de gelopen tijden te registreren. 
Reeds vele jaren sponsort Robert onze veldloop en de huldiging van onze atleten. 
Waarvoor bijzondere  dank. 

 
Nick RENDERS (2021) 
Nick was vooral actief in het veldlopen en de langere afstanden op de piste. 
Dat resulteerde in enkele veldloopoverwinningen en vier provinciale titels. 
Een tiental jaren geleden waagde hij zich ook aan de marathon. Dat was hem goed bevallen en daarom 
voor herhaling vatbaar. Zijn beste marathontijd bedraagt 2u31’41”. Daarmee staat Nick op de zevende 
plaats allertijden bij onze club. 
Het voorbije seizoen maakte Nick nog deel uit van de 4x1500m ploeg die het clubrecord verbeterde bij 
de masters. 
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Sofie VAN ACCOM (2021) 
Sofie is één van de meest succesvolle vrouwelijke atletes die onze club gekend heeft. 
Een samenvatting van haar palmares: 
-  77 veldloopoverwinningen 
-  13 x Belgisch Kampioen 
-  8 x Vlaams Kampioen 
-  24 x Provinciaal Kampioen 
-  3 x  geselecteerd voor de Europabeker 
-  2 x geselecteerd voor het Europees veldloopkampioenschap 
-  Bezit 16 clubrecords 
Dankzij Sofie kwamen onze blauwwitte kleuren veelvuldig in beeld. 

 
Valentien VANUYTVEN (2021) 
Als jongere, tot en met cadet, heeft Valentien deelgenomen aan alle atletiekdisciplines. 
Ook aan de veldloop van onze club nam ze enkele keren deel. 
Vanaf cadet specialiseerde zij zich vooral in de werpnummers. 
Op haar palmares vinden we 4 Provinciale titels in het hamerslingeren, o.a. tweemaal bij de seniors. 
Met 38m78 staat Valentien als vierde op de ACHL-ranglijst van het hamerslingeren. 
Bij onze piste-organisaties mochten we haar regelmatig inschakelen als helper bij de uitslagverwerking. 
Hopelijk zien we Valentien, na een onderbreking omwille van het prille ouderschap, snel terug op de 
werptrainingen. 

 
Dorien CAERS (2022) 
Dorien groeide in afdeling Herenthout uit van atletiekjongere naar jeugdtrainster en bestuurslid. 
Zoals de meeste jongeren nam Dorien aan alle disciplines deel als jongere. 
Geleidelijk vielen de lange loopnummers wel weg. Tot Dorien in 2012 plots verraste met deelname aan 
de 7-kamp en ze zich ook weer waagde aan enkele veldlopen. 
Ondertussen was ze ook door Jan Ledegen ingeschakeld in het trainerscorps van afdeling Herenthout. 
Ook als bestuurslid was ze zeer actief in haar afdeling. 
Kortom 25 jaar actief bezig met haar sport en vereniging. 

 
Glenn RAETS (2022) 
Tot 5 jaar terug was Glenn een actief wedstrijdatleet. 
Sportief kwam hij vooral sterk naar voor op de spurtnummers. 
Zo liep hij de 100m in 11”46 en de 200m in 23”08. Deze tijden zette hij neer  in 2014. 
We noteren voor Glenn ook een Provinciale titel op de 4x200m alle categorieën. 
Net als zovele andere jeugdige atleten werd Glenn ingeschakeld als trainer bij afdeling Herenthout. 
Voor ACHL maakte Glenn zich nog verdienstig als lid van het Feestcomité. 

 
Tom STEENACKERS (2022) 
Tom was een zeer succesvolle jeugdatleet. 
In 1999 werd hij Belgisch Veldloopkampioen bij de pupillen. 
In  totaal won Tom 16 veldloopwedstrijden, waaronder ook nog drie Provinciale titels. 
Ook op de piste verzamelde Tom drie Provinciale titels. 
In onze ranglijsten allertijden vinden we Tom nog op de tweede plaats bij de 1000m pupillen. 
Bij de 1500m Steeple cadetten staat hij als derde allertijden. 
Tom verlegde zijn zinnen naar de triatlonwedstrijden. 
Daardoor kwam hij minder aan bod op de atletiekpiste en veldlopen. 
De veldloop van ACHL mocht echter niet ontbreken op zijn agenda. Indien mogelijk stond hij daar wel 
steeds aan de start. 
Tom is ook een aantal jaren verantwoordelijk geweest voor de helpers bij onze pistewedstrijden. 
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UITTREDENDE BESTUURSLEDEN: 
 
Ook hier danken we, met enige vertraging, Guido Wuyts en Tony Willaert die zich hebben ingezet in het 
dagelijks bestuur van onze club maar hun taken inmiddels hebben doorgegeven. 
 
 

HULDIGING VANAF CADET: 
 
Een lange rij atleten treedt op het podium om hun verdiende felicitaties en beloningen in ontvangst te 
nemen. 
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Het G-hoekje 
 
Kessel, 20 november 2022 
Jaimie schoot als een bliksemschicht het veld in.  Achter 
hem waren alle ogen gericht op de broers Van Hout, waar 
uiteindelijk Thorben het laken naar zich toetrok.  Gwylim 
rondde de militaire operatie als derde af.   
Sven, Arne, Mirko en Mathias bevonden zich ook in de 
frontlinie van dit historisch evenement en zij krijgen het 
ereteken voor buitengewone dienst. G-MISSIE 
GESLAAGD! 
 
 
Arendonk, 3 december 2022 
Onze atleten hebben de beste posities ingenomen. De blauwe garde met Brent op kop, nemen het 
commando en er is niemand in staat om onze atleten te volgen. Gwylim is de perfecte afstopper voor de 
eerste niet ACHL atleet en Arne loopt behouden op plaats 8. In de laatste rechte lijn is het Thorben die 
na 3 keer proberen afstand neemt en met enkele seconden voorsprong de wedstrijd wint. Plaats tweede 
is na een millimeter sprint voor Sven net voor  Brent en Gwylim werd zeer verdienstelijk vierde, Arne 
rolt de achterhoede op en wordt mooi achtste. En Jamie liep voor het eerst de korte cross en verraste 
ons met een tiende plaats tussen de grote jongens. Chapeau Jamie. 
Eendracht maakt macht, en na de cross zijn het de beste vrienden. Topteam! 
 

 
 
 
Huldiging, 3 december 2022 
Later op de avond werden al onze atleten dan nog eens in de bloemetjes gezet na een zeer sportief jaar, 
dit voor zowel de jongste als de ouderen. Niets dan verdiende winnaars, wat is het toch mooi om die 
blije gezichten te zien.  
 

 
 
Bedankt atleten voor jullie inzet en vooral prettige samenwerking! 
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Veldloop te Lille 

  
 
   
     
 

 

 

 

 

 

 

 

Zaterdagtraining 2022 

onze atleten trainen op de skiberg te Herentals 
deze helling lijkt voor hen wel honderd meter hoog 
zo hoog zaten zij op zaterdag nog nooit 
en daar houden ze het zeker en vast droog 
 
kijk ze hun best doen op hun snelle loopsloefen 
het gaat zo hard dat je hen bijna niet ziet 
wedden dat de polsslag over de honderd gaat 
voor hen is dat alvast hun hoogste  hartbeat 
 
het is geen wedstrijd, nee, het is geen wedstrijd 
het is een training, die niemand winnen kan 
het is geen wedstrijd, nee, het is geen wedstrijd 
het is een training, die niemand winnen kan 
 
ze zien de rode piste  aan de overkant 
ze zijn ver weg, ver weg van iedereen 
met grote zin in een sprintje over 400 meter 
vlug  naar beneden, welk is het snelste been 

tien atleten na mekaar… hop, hop, hop 
deze jonge gasten  kunnen het allemaal 
zeker weten dat ze een hoge snelheid halen 
het adrenalinegehalte gaat hier maximaal 
 
het is geen wedstrijd, het is geen wedstrijd 
het is een training, die niemand winnen kan 
het is geen wedstrijd, het is geen wedstrijd 
het is een training, die niemand winnen kan 
 
trainer, trainer, het superhoge  fungehalte 
trainer, trainer, kijk hoe hard zij gaan 
ritme, coördinatie, kracht, het volle pond 
de grote smile komt hier gewoon spontaan 
 
het is geen wedstrijd, het is geen wedstrijd 
het is een training, die niemand winnen kan 
het is geen wedstrijd, het is geen wedstrijd 
het is een training, die niemand winnen kan 
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Schenking van 1.000 € aan UZA-Foundation vzw door 
runningtherapie.be 
 

De opleiding ‘Bewegen en voeding tijdens en na kanker’ van 26/11/2022 van runningtherapie.be is een 
groot succes geworden. 
 

Hierdoor kunnen zij 1.000 € schenken aan het goede doel de UZA-Foundation vzw. Dit was ook de wens 
van Jan Ledegen, jarenlang drijvende kracht, bestuurslid en hoofdtrainer van ACHL – Herenthoutse 
Atletiekclub. 
 

 
 

Gezond bewegen is het juiste preventieconcept om fit te blijven en je levenskwaliteit te verhogen. 
Wetenschappelijke studies en publicaties tonen aan dat regelmatig bewegen preventief werkt maar ook 
voor betere gezondheid, betere levenskwaliteit zorgt! 
 

 

Geplukt van de website: overzicht van de voorbije 
hoogtepunten. 
 
CC Relays: Prima start van de ACHL-veldlopers! 
Traditioneel start het veldloopseizoen met de CC-Relays. 
Het was in totaliteit zeker één van de betere prestaties van de ACHL-teams. Met drie podiumplaatsen en 
zeven top-10 plaatsen waren onze kleuren een ganse dag in beeld. 
De benjamins meisjes Jinthe Peenen, Nore Thys en Fleur Wils mochten de spits afbijten. Ze gaven 
meteen ook het goede voorbeeld voor onze andere ploegen. 
 

De resultaten(met tussen haakjes het aantal deelnemende ploegen in elke reeks). 
Pup D:   2.(69) Ryken Marthe - Wils Roos - Van de Gender Lara 
Pup H:   45.(75) Maerien Brick - Janssens Michiel - Cleuren Emiel 
Min D:   10.(73) 'T Syen Diede - Wils Kaat - Holemans Noa 
Min H:   14.(91) Claes Stig - Deckers Lucas - Maerien Gus 
Cad D:   3.(65) Van Zundert Roos - Verrycken Laure - Van Loon Dina 
38.  (65) Van Herck Lin - Van Rooy Maitée - Lembrechts Julie 
Cad H:   2.(55) De Vos Ward - Schepens Wout - Hermans Axl 
Sch D:   5.(36) Van Rooy Tahnée - Paulussen Fien - Vleugels Floor 

17.(36) Weyers Janne - Van Aelten Hannah - Dekort Mirte 
Sch H:   31.(57) Vleugels Ward - De Bal Lars - Smeyers Arne 
Jun D:   24.(25) Wils Jana - Geudens Yane - Smeyers Janne 
Jun H:   19.(36) De Bal Wout - Van den Brande Dario - Mangelschots Joren 
Sen D:   12.(66) Weyers Lore - Verbeeck Stefanie - Van Accom Sofie 
Sen H:   7.(88) Engelen Arthur - Schauwaers Kevin - Hannes Pieter-Jan 

26.(88) Van Leufelen Jelle - Laureys Kenneth - Theeuwes Robbe 
Mas H:   8.(56) Van Dyck Pieter - Rens Stefan - Renders Nick 



24 
 

5 overwinningen in Bonheiden 
Vandaag stonden niet minder dan vijf ACHL-atleten op het hoogste podium na hun veldloopwedstrijd in 
Bonheiden. 
 

Volgende atleten behaalden een top-3 plaats: 
Pup D 2013: 2. Liz Van de Gender 
Pup D 2012:  1. Marthe Ryken 

3. Roos Wils 
Mas D:   1. Stefanie Verbeeck 
Min H 2011:  1. Lucas Deckers 
Cad H:   3. Wout Schepens 
Schol H: 1. Ward Vleugels 
Mas M50+:  1. Stefan Rens 
 

Veldloop in Mechelen: Overwinning voor Siebe Thys en Stefan Rens 
Vandaag kwamen er in Mechelen bijna 1300 lopers aan de start van de jaarlijkse 11 november-cross. 
Bij de masters M50+ scoorde Stefan Rens een twee op twee, nadat hij vorige week ook al won in 
Bonheiden. 
Voor pupil Siebe Thys was het dan weer zijn eerste overwinning. 
 

Volgende ACHL-atleten haalden de top-5: 
Pup D '13:  2. Josefien Van de Water 
Pup D '12:  4. Roos Wils 
Schol D:  2. Fien Paulussen 
Sen D:   2. Sofie Van Accom 
Mas D:   5. Kristel Van Maldeghem 
Pup H '13:  1. Siebe Thys 
Min H '11:  3. Lucas Deckers 
Cad H:   4. Wout Schepens 

5. Axl Hermans 
Mas M50+:  1. Stefan Rens 

 

Veldloop Kessel: 6 ACHL-overwinningen 
Zes overwinningen en talrijke ereplaatsen. Dat is het resultaat van een miezerige veldloop in Kessel. 
Voor Jamie Vissers,Josefien Van de Water, Diede 'T Syen en Arthur Engelen was het de eerste 
overwinning van het seizoen. Siebe Thys en Stefanie Verbeeck zijn reeds toe aan nummer twee! 
 

Top-5 plaatsen: 
AMH H:   1. Jamie Vissers 

2. Thorben Van Hout 
3. Gwylim Van Hout 

Pup D '13:  1. Josefien Van de Water 
3. Liz Van de Gender 
4. Oona De Keyser 

Pup D '12:  2. Marthe Ryken 
3. Roos Wils 
4. Lara Van de Gender 

Min D '10:  1. Diede 'T Seyen 
Cad D:   2. Roos Van Zundert 

4. Yoni Nuyts 
Sch D:   3. Mirte Dekort 

4. Hannah Van Aelten 
Mas W35+:  1. Stefanie Verbeeck 

5. Kristel Van Maldeghem 



25 
 
Pup H '13:  1. Siebe Thys 
Pup H '12:  2. Lukas Veraghtert 
Min H '11:  2. Lucas Deckers 
Min H '10:  5. Gus Christianen 
Cad H:   2. Axl Hermans 

3. Wout Schepens 
Jun H:   1. Arthur Engelen 
Sen H:   4. Jelle Van Leuffelen 
Mas M35+:  3. Nick Renders 

4. Pieter Van Dyck 
5. Johan Wils 

 

Crosscup Roeselare: Winst voor Stefan Rens 
Op de cross-cup wedstrijd in Roeselare kwamen Sofie Van Accom en Pieter Jan-Hannes goed in beeld. 
Sofie legde beslag op een tiende plaats en Pieter-Jan eindigde twaalfde. 
 

Ook in de andere wedstrijden kwamen de ACHL-atleten schitterend voor de dag.  
Bij de scholieren dames werd Fien Paulussen mooi vierde. In het klassement staat ze nu op de derde 
plaats. Stefan Rens en Kristel Van Maldeghem zijn de leiders in hun categorie bij de masters. Stefan won 
overigens zijn wedstrijd bij de masters M50+. 
 

De uitslagen: 
Min H '10:  17. Gus Christianen 
Cad D:   6. Laure Verrijcken 

11.Roos Van Zundert 
13. Dina Van Loon 

Cad H:   9. Wout Schepens 
Sch D:   4. Fien Paulussen 

19. Mirte Dekort 
Jun H:   31. Wout De Bal 

37. Joren Mangelschots 
Sen D:   10. Sofie Van Accom 
Sen H:   12. Pieter-Jan Hannes 

28. Kevin Schauwaers 
Mas D:   7. Kristel Van Maldeghem 
Mas H:   1. Stefan Rens 

 

Cross Arendonk: AMH-atleten wijzen de weg ! 
Op de veldloop in Arendonk behaalden onze atleten een recordaantal overwinningen en 
podiumplaatsen. De AMH-atleten wezen de weg met een volledig ACHL-podium. 
 

De top-3 plaatsen van ACHL: 
AMH Heren:  1.Thorben Van Hout 

2.Brent Bakelants 
3.Sven Vissers 

Pup D '13:  1.Liz Van de Gender 
Pup D '12:  2.Marthe Ryken 

3.Roos Wils 
Pup H '13:  1.Siebe Thijs 
Pup H '12:  1.Otto Wynants 

2.Lukas Veraghtert 
Min D '10:  3.Diede 'T Syen 
Min H '11:  2.Lucas Deckers 

3.Ties Tops 
Cad D:   1.Laure Verrijcken 
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2.Roos Van Zundert 
Cad H:   1.Axl Hermans 

2.Wout Schepens 
3.Ward De Vos 

Schol D:  2.Fien Paulussen 
Mas M50+:  1.Stefan Rens 
Jun D:   1.Janne Smeyers 
Mas W35+:  3.Stefanie Verbeeck 
Sen H:   2.Laurent Bierinckx 
 

Snelwandelaars weten van geen ophouden 
Voor de derde keer dit winterseizoen trokken onze snelwandelaars naar Rotterdam voor een 
wegwedstrijd snelwandelen. Ze wisten zich daar telkens te verbeteren. Zo komen de clubrecords 
alsmaar scherper te staan. 
De nieuwe recordtijden: 
3 km W40:  Ellen Piedfort 21'20" 
3 km Min H:  Robin Van Hove 21'06" 
5 km Schol H:  Jasper Van Hove 26'51" 
10 km M40:  Peter Van Hove 51'49" (= ook Mas A.C.) 
 

HULDIGING: "Moment van Glorie" 
Na twee jaar was het eindelijk weer zover: een podium in onze vertrouwde zaal 't Mollenhof, vol blije 
gezichten, van zowel onze jonge atleetjes tot onze oudere garde. 
In een zaal die gevuld werd met trouwe supporters werden ze één voor één op het podium geroepen, 
hun moment van glorie, schitteren voor de foto met oprecht applaus van iedere aanwezige.  
Je zag dat ze genoten! Die gelukkige momenten waar kunnen maken en dan nog eens vastleggen op 
foto, daar doen we het voor! 
 

Wat tranen bij de organisatie, want onze verantwoordelijke van het huldigingscomité, Tilly, is er niet 
meer. Tilly is onverwachts van ons heen gegaan, wat een leegte laat bij deze organisatie, maar ook bij de 
vele andere organisaties, bijeenkomsten, evenementen van ACHL waar Tilly een belangrijk figuur was. 
Ze was een harde werkster, een positief persoon, een aangename vrouw, een mooie vriendin.  
Tilly, je liet iedereen lachen met je positivisme, je humor, je nuchtere kijk op het leven, bedankt voor al 
je inzet, voor je aanwezigheid overal, je Tilly-zijn. 
 

Het huldigingscomité 
 

JEUGDINDOORMEETING: Clubrecord voor Marie-Lou HELSEN 
Vandaag was de sporthal van Sport Vlaanderen de ganse dag ingenomen door onze jeugdige atleten. 
Voor de middag kwamen de kangoeroes en benjamins aan de beurt. Zij liepen, sprongen en stoten naar 
hartenlust, bijgestaan door een grote groep vrijwilligers van ACHL. 
Na de middag was het de beurt aan de pupillen en miniemen. Onze clubgenoten konden zich op sportief 
vlak meten met de jongeren van ARAC, AVOS, BRABO, GEEL, ROBA, TUAC en VMOL. 
Bij de miniemen slaagde Marie-Lou Helsen erin om op de 50m het clubrecord te verbeteren. Dat stond 
reeds 25 jaar op naam van Isabel Poelmans. 
 

Volgende ACHL-atleten mochten aan de prijzentafel passeren voor een medaille: 
Pup D: 50m:  1. Roos Wils 7"96 

2. Marthe Ryken 8"08 
Ver:   1. Marthe Ryken 4m03 (7e allertijden bij ACHL) 

2. Lauren De Clippeleer 3m63 
3. Roos Wils 3m61 

Hoog:   1. Marthe Ryken 1m32 (3e allertijden bij ACHL) 
2. Lara Van de Gender 1m27 (8e allertijden bij ACHL) 
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Kogel:   1. Lauren De Clippeleer 7m09 

3. Roos Wils 6m60 
Min D: 50m:  2. Marie-Lou Helsen 7"25 (Clubrecord) 
Ver:   2. Kaat Wils 4m17 
Hoog:   1. Marie-Lou Helsen 1m39 

3. Kaat Wils 1m33 
Kogel:   2. Kaat Wils 8m80 
Pup H: Hoog:  2. Otto Wynants 1m25 
Kogel:   1. Lars Lathouwers 7m27 

3. Otto Wynants 6m44 
Min H: 50m:  2. Lucas Deckers 7"49 
Ver:   3. Jorre Van Genechten 4m14 
Hoog:   2. Stig Claes 1m37 

3. Lucas Deckers 1m37 
Kogel:   2. Stig Claes 8m58 

 

Veldloop Booischot: 3 ACHL-overwinningen 
Op de veldloop van Booischot behaalde ACHL drie overwinningen. Yana Ven won haar eerste officieële 
veldloop bij de AMH. Siebe Thijs was nog maar eens de beste bij de pupillen 2013 en Stefanie Verbeeck 
doet hem dat na bij de masters. 
 

De top-5 uitslagen van ACHL: 
AMH D:  1. Yana Ven 
Pup D '13:  3. Oona De Keyser 
Pup D '12:  2. Roos Wils 

4. Marthe Ryken 
Min D '10:  4. Noa Holemans 
Schol D:  5. Tahnee Van Rooy 
Mas D:   1. Stefanie Verbeeck 

4. Katrien Stynen 
AMH H:  2. Brent Bakelants 
Pup H '13:  1. Siebe Thijs 
Pup H '12:  2. Lucas Veraghtert 

4. Otto Wynants 
Min H '11:  2. Lucas Deckers 

4. Ties Tops 
5. Jorre Van Genechten 

Cad H:   3. Ward De Vos 
4. Mane Snyers 

Schol H:  2. Arne Smeyers 
5. Tibo Van Roey 

Jun H:   4. Wout De Bal 

 

Clubrecord voor Stig Claes 
Op een wedstrijd in Gent heeft miniem Stig Claes het clubrecord verbeterd op de 300m. 
De nieuwe tijd bedraagt 44"82. Ook op de 60horden liep hij een snelle tijd. Met 10"57 komt hij op de 7e 
plaats allertijden bij ACHL. 
Ook master Bert Van Opstal zorgde met zijn prestaties ervoor dat we onze lexicath weer kunnen 
aanpassen. Hij liep, als M55, 8"46 op de 60m en 28"31 op de 200m. 
Pupil Lauren De Clippeleer komt voor de eerste keer de top-10 allertijden binnen. Op de 60horden staat 
ze als tiende met een tijd van 11"42. 
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Belg. Kamp. AMH 
Vandaag nam Brent Bakelants deel aan het Belgisch Kampioenschap AMH in Gent. 
Op de 800m eindigde Brent met een vierde plaats net naast het podium. 
Het verspringen leverde hem een negende plaats op. 
Beide resultaten betekenen wel een clubrecord voor Brent. (2'32"69 en 3m78) 
 

Prov.Kamp. Jeugd: 5 Titels ! 
Met een beperkte afvaardiging haalden de ACHL-jongeren toch een mooie buit binnen: 5x goud, 4x 
zilver en 1x brons. 
Naast twee podiumplaatsen viel er voor Marie-Lou Helsen ook nog een stevig clubrecord te noteren. 
Op de 60m verbeterde zij een record dat reeds 20 jaar op de tabellen stond. Toen liep Jelena Cecelja een 
tijd van 8"44. Marie-Lou deed er nog 7 honderdsten af. 
 

De medaillewinnaars: 
Goud:  60H Pup D:  Roos Wils   10"92 (6e allertijden bij ACHL) 
 Ver Pup D:  Marthe Ryken   4m05 (7e allertijden bij ACHL) 
 Hoog Pup D:  Marthe Ryken   1m35 (3e allertijden bij ACHL) 
 Kogel Pup D:  Lauren De Clippeleer  7m02 
 Ver Min H:  Stig Claes   5m02 (4e allertijden bij ACHL) 
Zilver:  60 Pup D:  Roos Wils   9"21 
 60 Min D:  Marie-Lou Helsen  8"37 (Clubrecord) 
 Hoog Min D:  Marie-Lou Helsen  1m44 
 Kogel Min H:  Stig Claes   8m94 
Brons:  60H Pup D:  Lauren De Clippeleer  11"45 
 

Veldloop Lilse Bergen: 5 overwinningen 
Op de Lilse Bergen was het koud. Gelukkig kon men zich verwarmen met de prestaties van alle 
deelnemers. Met 5 overwinningen en talrijke ereplaatsen kwamen onze atleten weer goed voor de dag. 
 

De medaillewinnaars: 
AMH D:  2. Nimke Van Mechelen 
Pup D '13:  1. Josefien Van De Water (2e overwinning) 
  3. Oona De Keyser 
Cad D:   2. Laure Verrijcken 
  3. Roos Van Zundert 
Sen D:   1. Sofie Van Accom (1e overwinning) 
Mas D:   2. Stefanie Verbeeck 
AMH H:  1. Sven Vissers (1e overwinning) 
  2. Arne De Meulemeester 
  3. Oreo Gabriëls 
Pup H '13:  1. Siebe Thys (5e overwinning) 
Pup H '12:  2. Lukas Veraghtert 
Mas M50+:  1. Stefan Rens (8e overwinning) 
 

Indoorresultaten: Met o.a. 2 clubrecords voor Joan Adriaensen 
Vorig weekend hadden de indooratleten keuze uit wedstrijden in Hoboken(jeugd), Mol en Gent. 
Onze jeugd was zeer succesvol op het Prov.Kamp. in Hoboken. Dat kan je lezen in een eerder artikel. 
In Mol en Gent werden een aantal prestaties neergezet die de top-10 allertijden halen bij ACHL. 
Hoog  Schol H:  Tibo Van Roey   1m70 (10e allertijden) 
Polsstok Schol H:  Tibo Van Roey   3m60 (7e allertijden) 
Polsstok Jun D:   Laura Van Aelten  2m00 (8e allertijden) 
Polsstok M70:   Joan Adriaensen  1m80 (Clubrecord) 
Kogel M70:   Joan Adriaensen  10m67 (Clubrecord) 
200 Schol D:   Anne-Sofie Bremans  26"13 (5e allertijden) 
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60 Jun H:   Iyen Van Woensel  7"35 (10e allertijden) 
400 M55:   Bert Van Opstal  66"65 (2e allertijden) 
 

Jef VERMEIREN over 2m27 !!! 
Tijdens een indoormeeting in Oostende sprong Jef Vermeiren over 2m27. 
Dat is de derde beste prestatie allertijden in België. 
Het Belgisch record van Eddy Annys(in 1986) reikt slechts 4 cm hoger. 
In open lucht bedraagt het record van Jef 2m20 sinds vorige zomer. 
Indoor was zijn beste totnogtoe 'maar' 2m04. 
Jef begon zijn succeswedstrijd op een hoogte van 2m00. 
Daarna sprong hij telkens bij de eerste poging over 2m06, 2m12, 2m15, 2m21 en 2m24. 
Zijn recordhoogte van 2m27 overwon Jef bij de tweede poging. 
Proficiat Jef! 
 
 

Eindejaarswedstrijden: sterke prestaties van ACHL-atleten 
Een aantal ACHL-atleten maakten van het eindejaarsaanbod gebruik om knappe resultaten neer te 
zetten. 
Zo behaalde Stefan Rens reeds zijn negende veldloopoverwinning van het seizoen in Rieme. Ook Axl 
Hermans en Oona De Keyser behaalden er een podiumplaats. 
Op de indoorpiste waren er naast de fabuleuze prestatie van Jef Vermeiren(2m27 hoog) nog andere 
ACHL-atleten die uitblonken. 
Scholier Anne-Sophie Bremans benaderde haar eigen clubrecord van de 800m tot op 14 
honderdsten.(2'16"73). 
Leeftijdsgenote Lenne Jacobien komt met een worp van 13m00 ook weer dichter in de buurt van haar 
clubrecord kogelstoten. 
 

Volgende atleten behaalden een ACHL-top 10 plaats: 
Marie-Lou Helsen  60 Min D  8"36  (clubrecord) 
Joan Adriaensen  Hoog M70  1m10  (clubrecord) 
Stig Claes   60H Min H  10"12  (5e allertijden bij ACHL) 
Stig Claes   150 Min H  20"83  (8e allertijden bij ACHL) 
Yoni Nuyts   800 Cad D  2'26"52 (4e allertijden bij ACHL) 
Roos Van Zundert  800 Cad D  2'29"89 (9e allertijden bij ACHL) 
Siebe Bos   60H Cad H  8"98  (5e allertijden bij ACHL) 
Martha Van Ballaer  Kogel Schol D  12m88  (2e allertijden bij ACHL) 
Wout Boeckx   60 Schol H  7"26  (3e allertijden bij ACHL) 
Wout Boeckx   200 Schol H  23"19  (5e allertijden bij ACHL)  
Lucas Vercaeren  60 Jun H  7"31  (9e allertijden bij ACHL) 
 
 

Wil jij vanuit je afdeling ook nieuws delen met gans 
onze ACHL familie?  
Stuur je bijdrage naar eddyvandegender@hotmail.com of eva.cornelis@achl.be.  
Ons clubblad verschijnt tweemaandelijks.  
Zie je het wel zitten om eens mee een fit-o-bode samen te stellen, dan kan je een seintje geven op 
dezelfde mailadressen! 
 
  

mailto:eddyvandegender@hotmail.com
mailto:eva.cornelis@achl.be
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