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steeds een kopie aanvragen via het secretariaat.

In volle vaart het nieuwe seizoen in…
Op het ogenblik dat u dit leest zal het pisteseizoen 2016 tot het verleden
behoren. Het laatste startschot is gevallen, de laatste kogel en speer geworpen
en de laatste sprong gewaagd… Soms noemt men deze periode het
tussenseizoen. Het is de overgang van de baan en de weg naar het veld en de
zaal. Men kan evenwel niet zeggen dat dit een periode van rust is voor de
atleten. Allicht zullen de trainers een rustperiode hebben voorzien, maar de
meesten zijn in volle opbouw naar de nakende winter. Atletiek is een sport
geworden waarin er het ganse jaar wedstrijdactiviteiten zijn. De tijd van de
strikte scheiding tussen zomer (piste) en winter (veldloop) is voorbij.
Nochtans wordt november nog steeds gezien als de start van een nieuw
seizoen. Jeugdige atleetjes veranderen van categorie, er worden nieuwe
wedstrijdnummers verdeeld, atleten kunnen veranderen van club en talloze
nieuwelingen vinden voor het eerst hun weg naar de atletiekvereniging.
Om de nieuwelingen en hun ouders wegwijs te maken en ook de andere atleten
bij de clubwerking te betrekken, wordt er op 21 oktober een “meet en greet”
georganiseerd. In de vorm van een praatcafé, waar bij een drankje en in een
gezellige sfeer, ouders, atleten, trainers en bestuursleden elkaar kunnen
ontmoeten. Het is de bedoeling om met elkaar kennis te maken, maar ook om
de doelstellingen en de werking van de club toe te lichten. Mogelijk hebben
jullie ideeën voor verbeteringen of zijn er suggesties die de dagelijkse werking
van de club ten goede kunnen komen. Iedere inbreng is welkom. Het is niet de
bedoeling dat jullie komen luisteren naar wat het bestuur te vertellen heeft.
Integendeel. Alle realistische voorstellen zijn welkom en worden gewaardeerd.
In de mate van het mogelijke wordt hiermee ook rekening gehouden. Uiteraard
staan er tussen wens en werkelijkheid vaak heel wat praktische bezwaren, maar
indien mogelijk willen wij ieders idee bespreken en zo mogelijk uitvoeren. Op
die manier hopen wij het komende seizoen in te gaan met een positief elan. De
club hecht veel belang aan de contacten met zijn atleten, maar vooral ook aan
een goede samenwerking met de ouders van onze jeugdige atleetjes. Daarom
nodigen wij jullie alvast uit op vrijdag 21 oktober e.k. om 18.00 uur. Wij
doen dit tijdens een jeugdtraining omdat de meeste ouders dan toch in
Dommelhof zijn en geen bijkomende verplaatsing hoeven te maken. Uiteraard
hoeft het praatcafé niet te stoppen bij het einde van de training. Noteer alvast
deze datum. Een persoonlijke uitnodiging volgt. Gerard Agten, voorzitter,
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Voorwoord redactie
Hallo clubbladlezers
Terwijl we buiten nog het mooiste zomerweer hebben, met het ene
warmterecord na het andere, is het toch alweer tijd om terug te blikken op de
afgelopen sportieve zomer. Niet alleen in Rio hebben de atleten zich van hun
beste kant laten bewonderen, ook in onze eigen club vielen weer knappe
prestaties te noteren. En net zoals bij de temperaturen, sneuvelden ook hier
enkele records. In deze editie van het clubblad blikken we er even op terug.
Terwijl de ene het jammer vindt dat er afscheid genomen moet worden van de
zomer, kijkt de ander reikhalzend uit naar regen, modder, sneeuw en koude.
Het veldloopseizoen zal weer snel daar zijn!
Laten we hopen dat de komende seizoenen net zo succesvol worden als de
afgelopen zomer voor alle trainers en atleten.
Sportieve groeten
Fritz

Artikel klaar... doorsturen maar!
Artikels voor het volgende clubblad moeten ten laatste op
15 december 2016 ingestuurd zijn naar willem.molemans@telenet.be
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Clubkampioenschap 2016 (24 juni 2016)
Vrijdag 24 juni kleurde de atletiekpiste aan het Dommelhof rood, wit en blauw.
Vele SACN'ers waren namelijk aanwezig op de wekelijkse afspraak, maar dit
keer verliep de training een beetje anders. Elke atleet mocht zich inschrijven
voor de twee nummers die hij/zij het liefste deed en op het einde van de
training werd de top 3 beloond met mooie medailles en daarnaast kreeg elke
dappere deelnemer een heel mooi diploma. De organisatie verliep vlekkeloos
en dat hebben we te danken aan de vele ouders en bestuursleden die zich
wilden inzetten om van deze editie een TOP-editie te maken, waarvoor dank!
Om 20 uur ging iedereen met blije gezichten en moe maar voldaan terug naar
huis. Een dikke proficiat aan alle deelnemers en een hartelijke woord van dank
aan de medewerkers, trainers en supporters!
SACN-jeugd
Limburgse kampioenschappen Jeugd (2 juli 2016)
De grote vakantie werd door 17 SACN'ertjes meteen goed ingezet door
deelname aan het provinciaal kampioenschap voor de jeugd. Vele andere
atleten van onze club hadden zich op voorhand verontschuldigd voor hun
afwezigheid op onze eerste doelwedstrijd van het jaar. Zij zaten op dat moment
reeds in het buitenland en waren wellicht al aan het genieten van een duik in
het zwembad of een alcoholvrije cocktail onder de parasol. Brecht en Lieze
reisden samen af naar Heusden-Zolder en keerden 's avonds zeer

tevreden terug naar huis. Ondanks de hevige stort- en onweersbuien
tussendoor behaalde SACN maar liefst 5 Limburgse titels, 1 zilveren en 1
bronzen medaille. Daarnaast werden er zeer veel records verbroken en kon
iedereen Heusden verlaten met een lach op het gezicht. Rosalie Bax, Nel
Vliegen, Ferre Maes, Veerle Vandeurzen, Liv Heuvelman en Sander Leppens goed voor goud en brons (!) - gingen voor SACN aan de slag bij de benjamins.
De benjamins toonden aan de talrijke supporters wat ze op de trainingen
geleerd hadden en lieten vele persoonlijke records optekenen. Bij de pupillen
heren verbeterde Robbe Maes zijn PR's met vele centimeters in de
werpnummers. Jens Vlassak en Arthur Janssen schreven zich in voor dezelfde
nummers en lieten samen mooie prestaties optekenen. Daarnaast bezorgden de
pupillen dames Indy Lagarde, Aprill Verkoyen, Kato Vandervelden, Sia
Houben, Lies Hermans, Anouk Loots SACN vele ere-en podiumplaatsen. Tot
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slot stond Floor Vliegen mooi haar mannetje tussen de 2dejaarsminiemen en
behaalde onder andere een mooie vijfde plaats op de 300 meter.
Lieze

Op het provinciaal kampioenschap in Heusden behaalde SACN maar liefst 5
titels(!!!), 1 zilveren en 1 bronzen medaille. Daarnaast werden er ook meerdere
PR's verbroken!
Voor deze resultaten tekenden maar liefst 16 SACN'ertjes.
Benjamins:
Sander Leppens: GOUD hockey (26m49) - BRONS ver (3m27 PR)
Ferre Maes: 8ste 60m (11"39) - 9de Ver (2m52)
Nel Vliegen: 17de 60m (10"78 PR) - 14de ver (2m68)
Rosalie Bax: 22ste 60m (11"75 PR) - 17de ver (2m62)
Veerle Vandeurzen: 23ste 60m (12"30 PR) - 23ste ver (2m30 PR)
Liv Heuvelman: 18de 60m (10"88 PR) - 19de ver (2m59 PR)
Pupillen:
Kato Vandervelden: GOUD 60m horde (10"99 PR) - GOUD hoog (1m25)
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Aprill Verkoyen: GOUD kogel (8m17) - GOUD discus (26m17)
Sia Houben: 6de kogel (5m70 PR) - 4de hockey (19m50)
Kaat Vanderwielen: 9de kogel (4m34 PR) - 13de 60m (10"63)
Anouk Loots: 7de 60m (9"29 evenaring PR) Lies Hermans: 11de 60 (9"83 PR) - ZILVER hoog (1m25)
Arthur Jansen: 18de 60m (11"16 PR) - 19de ver (2m74)
Jens Vlassak: 19de 60m (12"10) - 22ste ver (2m48)
Robbe Maes: 5de discus (14m61 PR) - 5de Kogel (7m06 PR)
Indy Lagarde: 4de 1000m (3'35"28 PR)
Miniemen: Floor Vliegen: 14de 80m (12"56 PR) - 5de 300m (51"72 PR)
Een dikke proficiat aan iedereen, dit smaakt zeker naar meer! Nog 2
kampioenschappen te gaan, namelijk het PK meerkamp en het PK estafette!
Brecht
Eén meeting, drie clubrecords: Mol (3 juli 2016)
De clubrecords liggen bij SACN niet (meer) voor het oprapen! Ze staan
meestal sterk genoeg, soms moet je al een Belgisch record omver kegelen om
er een te verbreken.
Toch behaalden onze atleten op de meeting in Mol (3 juli) twee looprecords en
een kamprecord.
Bij de cadetten liep Sofie Jansen het clubrecord op de 600 m 'naar de
filistijnen',
met
een
prachttijd
van
1’46”31.
Op dezelfde afstand werd het clubrecord bij de scholieren ook mooi op de
tabellen gezet door Lise Boonen met een tijd van 1’49”54
Bij de master-kampers verpulverde Patrick Coene het clubrecord bij het
speerwerpen met maar liefst 4 m, zijn speer bleef dan ook steken op 25 m en 8
centimeter vanaf het vertrekpunt.
Proficiat, atleten! Meer moet dat niet zijn. Louis
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Geboers Sport-meeting (10 juli 2016)
Zeer, zeer weinig jeugd op onze meeting van 10 juli (jeugd+open meeting).
Eén van de redenen dat we deze meeting organiseren is dat we er de nummers
kunnen opzetten waarvoor we zelf ook atleten hebben. We kunnen zeggen dat
dit doel gehaald wordt: de kampers waren er, de spurters waren er, de lopers
waren
er.
Maar 10 juli of, beter gezegd, de ganse maanden juli en augustus zijn niet
geschikt om meer massa te lokken. Buiten deze maanden hebben we 40
SACN-atleetjes aan de start, nu slechts 11!
Ook bij de groteren is de spoeling dunner dan normaal. Maar deze groep heeft
de meeting een beetje gered.
Hoofdreden van de lage opkomst: vakantie, vakantie en nog eens vakantie, EK
atletiek en bergrit in de Ronde van Frankrijk. Maar het was mooi weer, dat is
ook al iets.
Hopende dat we volgend jaar deze meeting buiten de vakantieperiode kunnen
plannen, zodat we toch meer dan 132 atleten mogen verwelkomen, dat ijvert
voor iedereen.
Sportieve groeten, Louis
Jeugdkamp Blankenberge (juli 2016)

De eerste twee dagen aan de Belgische kust zijn voorbijgevlogen voor de
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SACN-jeugd. Na een leuke treinrit, een verkenning op het BLOSO-terrein en
een heerlijke lunch, hebben we maandag onze eerste training op de mooie
atletiekpiste van Blankenberge afgewerkt. Om de kinderen nog een beetje in
spanning te houden, zijn we maandag nog niet naar de zee gegaan, maar
hebben de kinderen zichzelf kunnen amuseren tijdens levend stratego en
daarna zijn ze allemaal redelijk snel in slaap gevallen.
Dag twee begon met een leuke ochtendgymnastiek, georganiseerd door
Kimberly, met een bijpassende outfit, waar we helaas geen foto’s van mogen
publiceren. Maar… geen getreur, de kinderen zullen het ongetwijfeld in geuren
en kleuren beschrijven. Na deze deugddoende maar vermoeiende sessie, was
iedereen klaarwakker en waren we helemaal klaar voor onze training. De
kogels werden ver gestoten, de verspringbak was bijna te klein en de discussen
vlogen ver weg dankzij de gunstige wind hier in Blankenberge! Na de training
werd er gegeten, schreven de kinderen brieven naar jullie en gingen we voor
het eerst naar het strand. We zouden echter geen atletiekclub zijn als we niet
eerst een uurtje zouden sporten, alvorens het water in te gaan, maar na een
uurtje mochten ze dan toch hun eerste frisse duik nemen in de zee, waar ze met
de krokodillen, de luchtmatrassen, de emmertjes en de schopjes een fijne tijd
beleefden! Moe maar voldaan, keerden we terug naar onze verblijfplaats, waar
we ’s avonds nog het casinospel speelden! Onze snuggere miniemen jongens
wisten goed genoeg dat ze pas mogen gokken vanaf 18 jaar, maar gelukkig
hadden wij nepgeld bij en amuseerde iedereen zich goed! Torben won het spel,
waarna hij zei dat hij later niet zou gaan werken, maar alleen maar zou gaan
gokken: opletten dus, ouders van Torben! ☺
Toen de kinderen moesten gaan slapen, begon het eerste gemis op te komen.
Enkele kinderen kregen heimwee, maar verpleegster Suzy was op alles
voorzien! Zij ging in iedere kamer rond en haar fameuze heimweepilletjes
(suikervrije Risksnoepjes) hielpen de kinderen al vlug hun zorgen vergeten,
waarna ze heerlijk in dromenland terechtkwamen! De afgelopen twee dagen
waren TOP, dus hopelijk volgen er nog drie mooie dagen! Tot snel!
Zonnige groetjes
Suzy, Kimberly, T-C, Jeroen & Lieze
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Max Vlassak zet nieuw Limburgs record op de tabellen (6 augustus 2016)

Op de meeting te Lommel paste Max Vlassak het Limburgs record
discuswerpen bij de juniors duidelijk aan naar boven. Zowel voor trainer Stijn
als voor Max zelf een beetje een verrassing, het was helemaal niet gepland.
Maar daar treuren we niet om, het record staat nu op 48,46m!
Het oude record stond op 47,06 m, dus Max verbeterde het zomaar met 1,40
m. Zijn eigen PR verbrak hij zelf met meer dan 6 m.
Cadetten en scholieren Dames zetten ook een nieuw clubrecord op de tabellen
op de 600 m. De nieuwe clubrecordhouders zijn bij de cadetten Jinte Palmans
en bij de scholieren Floor Schildermans.
Ook op deze meeting werd er gestreden op de 10000 m voor de Limburgse
titel.
De snelsten van Limburg aangesloten bij onze succesvolle club werden Mia
Palmans, Lieve Palmans, Peter Palmans en ondergetekende.
Weer een succesvolle meeting van de SACN-atleten.
Een tevreden hoofdtrainer, Louis
Olimpic Neerpelt (7 augustus 2016)
Een kleine honderd atleten kwamen deze meerkampmeeting bekampen. Een
groot deel van de atleetjes kwam uit Nederland, maar de grootste groep
vormden natuurlijk de SACN-atleetjes. Met maar liefst 24 atleten verschenen
ze aan de start.
Alle groepen werden begeleid door de 6 jeugdtrainers: Brecht, Lieze, Suzy,
C.J., T.C. en Anouk.
De vierkamp bij de benjamins jongens werd gewonnen door Sander Leppens.
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Op de 60 m was Juul Kog de snelste in zijn reeks, Sander won ook het
hockeybalwerpen bij deze categorie.
Aprill Verkoyen was de beste bij de pupillen op de 4-kamp. Ze won ook
overtuigend discus. Lara Dujourie, Aprill en Anouk Loots werden ook de
beste op de 60 m in hun reeksen.
De snelste op de 1000 m werd dan Indy Lagarde.
Bij de pupillen heren werd Robbe Maes de snelste op de 60 m in zijn reeks. Bij
de miniemen 80 m gingen als eerste over de streep in hun reeks Jelte Kums en
Sasha Sijbers.
Dit waren dan de overwinningen van onze atleten.
Na de wedstrijd kregen we een dikke proficiat van meerdere begeleiders en
ouders voor de organisatie, het kloppend tijdschema en de snelle puntentelling.
Ook hier weer maken vele handen licht werk, om 18.15 u was alles opgeruimd.
Hiervoor kregen nog een bedankje van het Dommelhofpersoneel.
Proficiat, atleten, en dikke dank-u-wel aan alle vrijwilligers.
Het zat goed in elkaar.
Wat een weekend! (6-7 augustus)
Greg Van Avermaet: olympisch kampioen, Max Vlassak: nieuw Limburgs
record discus, Kirsten Flipkens verslaat Venus Williams, Mia Palmans, Peter
Palmans, Lieve Palmans en Louis Geboers worden Limburgs kampioen op de
10 000 m, talrijke jeugdatleten van SACN verbreken hun PR op onze eigen
meeting, Kristien Slenders, Frieda Hendrikx en Elianthe Didden vallen net
langs het podium op de BK 10000 m op de weg te Lokeren, Jinte Palmans en
Floor Schildermans lopen een nieuw clubrecord op de 600 m, vele
atletiekliefhebbers bedankten SACN voor de puike organisatie van de Olimpic
en de snelle puntentelling.
Meer moet dat niet zijn!
Dikke proficiat!
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PK meerkamp in Sint-Truiden (13-14 augustus 2016)
Na de eerste dag van de Olympische meerkamp van Nafissatou Thiam, wisten
onze Neerpeltse jeugdatleetjes ook meteen wat hen te doen stond. De
miniemen begonnen al aan hun vijfkamp om 11 uur ‘s ochtends in SintTruiden. Sanne Loots, Sasha Sijbers en Sander Janssen verbraken alle drie
enkele persoonlijke records en konden daar tevreden mee naar huis op het
einde van de dag. Om 13 uur startten ook de wedstrijden voor de jongste
atleetjes en zoals gewoonlijk waren er weer heel veel pupillen dames
aanwezig. Zij hebben ondertussen zelfs al een naam gevormd voor hun kliekje
en weten elkaar steeds weer te motiveren om het beter te doen. Niet alleen voor
de trainers, maar ook voor de ouders is dit zeer fijn om te zien langs de kant.
Aprill Verkoyen mocht op het einde van deze spannende dag de zilveren
medaille in ontvangst nemen, Kato Vandervelden werd vierde, Anouk Loots
tiende, Lies Hermans elfde, Tahnée Vandebroek zestiende en Sare Smids kon
haar meerkamp, die ze nochtans goed gestart was met een PR bij kogel,
jammer genoeg niet op een mooie manier afsluiten omwille van een valpartij
tijdens de 1000 meter.
Bij de pupillen heren moest Robbe Maes als enige de kleuren van SACN
verdedigen en dat deed hij zeer goed, want hij eindigde op een mooie negende
plaats! De benjamins heren waren beter vertegenwoordigd, want ze verschenen
met vier aan de start. Onze twee tweedejaarsbenjamins Daan Van Selst en
Sander Leppens eindigden op een derde en vijfde plaats. Onze
eerstejaarsbenjamins, Ferre Maes en Ribe Smids, eindigden op een veertiende
en vijftiende plaats en konden ook zeer tevreden huiswaarts keren. Dikke
proficiat, heren! En last but not least… Onze benjamin dames, Dieuwke Claes
en Erin Hermans, mogen ook zeer tevreden zijn met hun prestaties. Dieuwke
werd elfde en zelfs eerste van haar leeftijd en Erin sloot haar allereerste
meerkamp af op een dertiende plaats. Dikke proficiat aan de dames, die ook
nog eens een dik PR op het hockeybalwerpen realiseerden.
Bedankt aan iedereen om er vandaag weer bij te zijn, om te laten zien wat de
SACN-jeugd allemaal in z’n mars heeft en vooral bedankt voor het aangename
gezelschap en de fijne sfeer! Tot de volgende keer!
Lieze
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NET GEEN GOUD VOOR JACEY OP KVV CAD/SCHOL (15 aug. 2016)
Als tweedejaarscadet begint het stilaan een gewoonte te worden vroeg uit de
veren te moeten voor kampioenschappen. Het hoogspringen staat immers
steeds gepland om 9.25 u. Ditmaal in Kessel-Lo (Leuven). De reisweg verliep
vlot (nog geen Pukkelpop-hinder). Na een goede opwarming begon Jacey aan
haar wedstrijd in een heerlijk ochtendzonnetje. Als beginhoogte koos ze 1.50
m. Gelukkig had ze ditmaal maar 1 poging nodig. Een goede start was
gemaakt. Op 1.55 m ging het even mis maar na de 2e beurt mocht de lat voor
haar weer wat hoger. Maar hoeveel hoger ??? Het elektronisch bord stond
gericht naar speaker en tribune en directe supporters en trainers konden niet
volgen. Wie moest er springen? Werd de lat nu 3 cm of 5 cm hoger gelegd? Na
wat rondvraag bleek het 1.60 m te zijn. Er waren trouwens nog 5 deelnemers in
de running. 3 atleetjes overschreden 1.60 m. Ook Jacey. Voor haar betekende
dit nu springen naar een nieuw PR. Bij de 2e poging lukte het, maar het was
weer raden naar de hoogte. Had ze nu 1.65 m of 1.63 m gesprongen? Ditmaal
bleek de lat 3 cm hoger gelegd te zijn. Er restten nog 2 atleetjes, Nina en Jacey.
Zij moesten nu duelleren op 1.66 m. Na elk 2 mislukte sprongen gedaan te
hebben, was er nog een kansje op goud. Jacey ondernam een zeer knappe
laatste poging, maar nam de lat toch nog mee naar beneden. Ook Nina
overschreed deze hoogte niet, maar zij had geen enkele herkansing nodig
gehad op de lagere hoogtes en zodoende verdiende zij het goud.
Dit alles gebeurde onder het toeziend oog van May Verheyen die tijdens de
wedstrijd bijstuurde waar het nog nodig was.
Proficiat Jacey met je PR op 1.63 m, een goeie repetitie voor het BK!
Vlaamse kampioenschappen (15 augustus 2016)
Dit was de strategie die we vooropstelden: het werd een 'tijdwedstrijd'.
Waarom? Omdat het grootste gedeelte van de groep gelopen heeft rond de
besttijd van Floor of iets trager. Deze groep gaat dus zeker ook in het begin
sneller lopen dan 23"! (hier hebben we mis gegokt). Dus vanaf het begin
achteraan in de groep gaan zitten, maar zeker meegaan, ook al gaat heel de
groep snel in het begin! En profiteer maar van de snelheid van de groep, zo
dicht mogelijk tegen de binnenkant blijven lopen. In het gunstigste geval kan je
de gehele wedstrijd van de groep profiteren. In het minder gunstige geval dat
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de groep op een bepaald moment het tempo laat zakken onder de 23" (dit heeft
Floor perfect uitgevoerd, maar toen was het kalf al verdronken) of degenen die
voor je lopen laten het tempo zakken: voorbijgaan en zo snel mogelijk terug
tegen de boord gaan lopen. Jij moet dan zelf initiatief nemen (jij loopt voor
jouw tijd), plaats speelt hier geen rol! (ook dit heeft Floor prima uitgevoerd).
Dit is een simpele strategie, je hoeft alleen je eigen tijd in het oog te houden.
Dit was duidelijk voor iedereen, maar de wedstrijd moet nog altijd gelopen
worden!
Het wedstrijdverslag:
Na 200 m kwam de “snelste” door in 47”, dat was traag, zelfs heel traag! Maar
het kon nog trager, op de 400 m kwam de snelste 7 seconden trager door dan
het gewenste schema van Floor, de tijdwedstrijd was daar voor Floor al voorbij
en ze kon er niets aan doen! Toen na 500 m de 4 snellere atleten er plots wel
de vaart inzetten, bleef de groep hetzelfde sukkeldrafje lopen. Daarom zette
Floor zich aan de kop met een tempo dat ze wenste te lopen, de verloren tijd
van de eerste 400 m kon wel niet goedgemaakt worden, maar in de trage groep
blijven zitten was ook geen optie. Zo liep zij dan ook meer dan 1500 m op kop
van het peloton.
Je kan je de vraag stellen: waar waren de andere atleten mee bezig, het podium
was na 500 m al weg, dus er kon alleen voor tijd gelopen worden. Maar ze
vertikten het om over te nemen van Floor. Het kan ook zijn dat Floor het voor
hun gewenste tempo liep, het ging niet echt traag omdat aan de achterkant
verscheidene atleten de rol moesten lossen! Floor liep zelf terug naar een van
de 4 snellere atleten, het was erop en erover.
De laatste 1000 m achtte de groep de tijd rijp om de 'haas van dienst' te
bedanken voor het kopwerk en gingen ze een voor een Floor, die haar beste
pijlen verschoten had, voorbij. Het podium was dus ver weg en zowat iedereen
liep zijn minst goede tijd van het seizoen.
Zulk soort wedstrijden heb je nooit in de hand, Floor liep een zeer sterke
tactische wedstrijd, maar als je het alleen moet doen is het een hopeloze zaak.
Proficiat Floor. Ik ben blij dat ik erbij was (iets minder met de bekeuring
achteraf, ik reed in Kessel-lo maar 33 km te snel in de bebouwde kom). Louis
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Provinciaal kampioenschap aflossingen (28 augustus 2016)
Toen ik om 13.15 u in Lanaken arriveerde, was de grootste chaos reeds voorbij
of nog net niet! Als je de inschrijvingen nog moet doen op dat moment, is het
even totale chaos! Op de foto’s te zien, was onze jeugd goed op tijd daar en dus
ook
onze
inschrijvingen
waren
al
vroeg
binnen!
Voor de toekomst -dit geldt voor alle verantwoordelijken van SACN- zorg dat
je thuis al alle kaartjes ingevuld hebt en dat je ze daar ter plekke gewoon kan
afgeven. De ploegen zijn al meer dan een week op voorhand bekend en je hebt
alle info van de atleten. Dan kunnen de trainers zich met de atleten
bezighouden, daarvoor zijn ze dan ook daar. Zelfs 'grote' clubs laten hier wel
eens
een
steekje
vallen!
In de meest ideale wereld zou er bij iedere aflossingszone een
trainer/begeleider moeten staan om de jongste atleten te helpen indien nodig.
Deze trainer/begeleider moet dan wel beschikken over een lijst waar alle
SACN-ploegen met de volgorde van opstelling opstaan. Als 1 of 2 mensen dit
moeten doen is het een heel geren, goed voor hun conditie maar slecht voor
stressopbouw. Maar toch: alles verliep vlot, alle ploegen waren ingeschreven
en ze gaven het beste van zichzelf.
Lieze, Daan, Louis en Jan waren de verantwoordelijken van een of meerdere
ploegen. We waren daar met 48 atleten en minstens 8 trainers, al dan niet in
functie. Dat we 4 keer de beste werden van Limburg is een mooi gegeven, we
mochten ook nog eens 4 keer op het podium om het brons in ontvangst te
nemen. We waren met onze 23 ploegen de 4 de best vertegenwoordigde club en
in
de
medaillestand
werden
we
de
3 de
beste
club.
De dames masters liepen dan ook nog een clubrecord dat op voorhand
'onhaalbaar' werd geacht. Hiervoor zorgden Suzy, Katleen, Karlien en
Anneleen.
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Maar de heren masters M60 gingen voor het Limburgs record 4x1500 m! Ter
plaatse bleek dat ook ATLA zijn zinnen had gezet op dit record. Dat de beste
dan maar mocht winnen, zeker! En natuurlijk waren de SACN-atleten (Johan,
Jan, Gerard en Willy) de besten in een tijd van 24’55”85.
Onze eerste ploeg die goud haalde waren de meisjes op de 4x100 m: Jacey
Coene, Lobke Zentjens, Jinte Palmans en Kirsten van de Weyer.
De SACN-jeugdploeg op de 3x600 m wist de tweede gouden plak bij elkaar te
lopen. De deelnemers hier waren: Indy Lagarde, Kato Vandervelden en Aprill
Verkoyen.
Voor de 3de gouden medaille zorgden de dames op de 4x400 masters. Dit werd
ook een clubrecord. Suzy Tijskens was de startloopster, gevolgd door Katleen
Abrahams, Karlien Rutten en Anneleen Doumen.
En het 4de gouden SACN-team werden de dames scholieren op de 4x800 m.
Zorgden voor deze knappe prestatie: Floor Schildermans, Eline Donne, Lise
Boonen en Marie Vandervelden.
Wat me wel opviel: dat ik meerdere keren als ik voorbij wandelde bij
wildvreemden hoorde dat ze het over 'Neerpelt' hadden als 'een club waar ze
rekening mee moesten houden'.
Dat klopt dan ook nog!
Dikke proficiat, trainer en SACN-deelnemers. Het was weer top.
Louis
Geschiedenis van een Limburgs record (28 augustus 2016)
Op papier leek het gemakkelijk: in de 4 x 1500 m bij de M60 (voor de leken:
de mannen van boven de 60) bestond er nog geen Limburgs record. Voor
Johan, Jan, Gerard en Willy volstond het dus om samen naar Lanaken te rijden
(provinciale estafettekampioenschappen op 28 augustus) en de stok niet te
laten vallen om zichzelf 'Limburgs recordhouder' te kunnen noemen. Een
comfortabele situatie, dus en geen sprake van stress. Alles was immers vooraf
al in kannen en kruiken…
Tot zover de theorie. In praktijk is het opstellen van een team van vier
zestigplussers geen eenvoudige klus. Het is dan ook geen toeval dat tot nog toe
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geen enkele Limburgse club daarin geslaagd was. Om diverse redenen haakten
enkele van onze betere lopers af: Jef en Ronny (hardnekkige blessures), Julien
(heeft gezworen geen wedstrijden meer te lopen)... Daarom werd er al enkele
jaren druk uitgeoefend op Gerard (Vangerven) om zo snel mogelijk zijn 60ste
verjaardag te vieren. Dit jaar ging hij eindelijk door de knieën, zodat we met
onze M60-ploeg weer voor een hele tijd safe zitten. Maar vier 60-plussers
vinden is niet het enige obstakel. Ze moeten ook nog op de afgesproken dag fit
en beschikbaar zijn. De estafettekampioenschappen vinden doorgaans plaats in
augustus, in de vakantieperiode dus. Gelukkig zijn de 'oudjes' zo goed als altijd
met pensioen (dat zal in de nabije toekomst veranderen!), zodat ze van een
korte vakantie geen last meer hebben. En toch: Gerard liet onmiddellijk weten
dat hij eind augustus aan zee vertoefde. Hij toonde zich echter bereid om op de
28ste vervroegd naar Limburg af te reizen om ons uit de nood te helpen. Wat
een bewonderenswaardige opofferingsbereidheid! Bedankt, Gerard.
Wij slaagden er dus in om met z'n vieren tijdig in Lanaken te arriveren en
dachten dat het moeilijkste deel van de opdracht nu achter de rug was. Helaas,
driewerf helaas. Nog voor we ingeschreven waren, kwam Jan, met lichte
paniek in de ogen, melden dat ook ATLA een team van vier 60-plussers op de
been gebracht had voor de 4 x 1500 m. Straf! We hadden dus een tegenstander
en hadden het raden naar het niveau van de ATLA-ploeg. Toch bleek al snel dat
een van hun lopers André Claessen was, een gereputeerd afstandsloper tegen
wie wij geen van de vier een kans maakten. Dat was niet van aard om ons
gerust te stellen. Ik probeerde nog de anderen te kalmeren door te stellen dat
ook ATLA uit zijn lood geslagen zou zijn, aangezien zij ook niet op tegenstand
hadden gerekend, maar veel helpen deed dat niet. De wedstrijdstress sloeg dus
ongenadig toe…
Johan (Stinckens) was aangeduid als startloper. De andere teamleden hadden
alleen maar oog voor hem en zijn ATLA-tegenstander. Die gooide onmiddellijk
zijn beste troef in de strijd. En ja, André Claessen bouwde een forse
voorsprong uit, zowat 150 m. Dat zag er niet goed uit. Onze oudste loper, Jan
Sleurs, moest proberen om het gat te dichten of toch alleszins te verkleinen. Hij
deed dat met verve. Op 1500 m tijd zette hij de achterstand om in een fikse
voorsprong, geholpen door het feit dat de tweede ATLA-loper van duidelijk
minder niveau was. Gerard kon dus met een opgelucht gevoel de stok
overnemen. Hoewel hij het in zijn slotronde zichtbaar moeilijk kreeg, bouwde
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hij onze voorsprong nog verder uit. Willy mocht dan die voorsprong
consolideren en bracht de stok en het Limburgse record veilig over de
eindstreep. Oef, opdracht volbracht.

Achteraf bekeken was het maar goed dat wij tegenstand hadden: de voldoening
is nu veel groter, want we hebben ervoor moeten afzien. En eigenlijk heb ik
ook een beetje te doen met onze moedige collega's van ATLA. Zij hebben
evenveel afgezien, maar grepen ernaast. Misschien een revanche volgend jaar?
Willy
BK cadetten Herentals (3 september 2016)
Na een prachtig Vlaams kampioenschap, een nog beter Belgisch
kampioenschap! Jacey Coene sprong zich op het Vlaams naar het zilver met
een nieuw PR van 1m63.
Op Belgisch niveau deed ze dit nog eens over, met een nieuw persoonlijk
record van 1m66!
Knap, heel knap! Het hoogspringproject werpt haar vruchten af, met dank aan
trainster May Verheyen. Onze jeugdige hoogspringers hebben meteen een
goed voorbeeld om te volgen.
Voor het eerst op een BK, was het voor Jinte Palmans natuurlijk even wennen.
Met een mooie 11de plaats op de 400 m mocht ze tevreden zijn, zeker als je
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weet dat ze nog veel marge heeft om te groeien, onder begeleiding van trainer
Daan Stevens,
BK CAD/SCHOL HERENTALS (3 september 2016)
Na een moeilijk en mentaal zwaar winter- en zomerseizoen was nu het
Belgisch kampioenschap hoogspringen voor cadetten aangebroken. De
resultaten bleven lange tijd uit voor Jacey, maar het KVV in augustus had weer
veel goede moed gebracht. Na 20 min. vertraging en geen kans op inspringen
op redelijke hoogte ging de wedstrijd beginnen. May, haar trainster, was
inmiddels gearriveerd, wat altijd een grote steun betekent. Plots zag Jacey ook
een delegatie SACN-supporters afkomen om haar een hart onder de riem te
steken. Zo stonden daar plots Kirsten, Lopke, Gerda, Daan en Jinte Palmans bij
het hoogspringgebeuren. Jinte kwam zelf ook strijden voor de 400 m. De
hoogspringwedstrijd ging snel. Na de verplichte minimum starthoogte van 1.45
m bleven er op 1.60 m maar 4 kandidaten meer over, van wie er nog eens 2
werden uitgeschakeld op 1.60 m. Ook wij hielden onze adem in, want Jacey
had maar 1 beurt meer over op 1.60 m. Als ze faalde zou ze brons krijgen maar
wel met een magere 1.55 m. Hier was ze niet voor gekomen. May stuurde bij,
sprak moed in en gaf vertrouwen. Opgelucht konden we weer ademhalen toen
de 3e poging geen kruisje maar een O opleverde. De strijd ging nu weer verder
tussen dezelfde twee mededingers, Nina en Jacey. Misschien wel een derde
rivaal want deze wedstrijd moesten ze rekening houden met een klok die
aftikte. Niet gemakkelijk met de 400 m-wedstrijd. Gelukkig werd de klok even
stilgezet bij de start van dit loopnummer. De lat werd nu gelegd op 1.63 m.
Beiden konden zonder problemen deze hoogte bij de 1 e beurt overschrijden.
Maar nu werd het wel heel spannend op 1.66 m. Voor Jacey zou dit een PR
betekenen als het haar lukte. We konden het niet geloven, maar bij de 2e poging
zagen we haar erover springen. Heel even stond ze nr. 1, maar Nina moest na
haar springen en gaf zich niet gewonnen. Zij deed hetzelfde bij haar 2 e poging.
Uiteindelijk werd zij verdiend kampioen met 1.69 m. Voor Jacey zal deze
hoogte misschien nog even moeten wennen, maar alle verwachtingen waren
overtroffen: een schitterend PR met 1.66 m en zilver op een BK! In de hevige
strijd stond Jinte ondertussen in de startblokken van de 400 m, op een
boogscheut van ons vandaan. Met een brede glimlach zagen we haar voorbij
rennen. Ze eindigde tweede in haar reeks met een fantastische tijd van 62.86,
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dicht bij haar persoonlijk record en ze liep hiermee de 11 e tijd in de reeksen,
heel knap voor een eerste deelname aan een BK.
Proficiat, Jinte en Jacey en dank je wel aan May, Daan, Kirsten, Lopke en
Gerda voor jullie grote steun.
Margo
Groene Halve Marathon te Hamont (4 september 2016)
Er waren weer veel SACN-truitjes te zien op deze thuisstratenloop te Hamont.
Mooi deelnemersveld, natuurlijk ook mooie atleten en vele blijde gezichten na
de eindmeet.
De jeugdreeksen waren bijzonder goed bevolkt, de jeugd zou toch de toekomst
moeten zijn!
Op de 5 km hadden we zelfs een tiental SACN-shirts (met daarin SACNatleten) aan de start, mooi om te zien zo’n 'kudde' SACN-ers!
We hadden natuurlijk ook vele podiumplaatsen, ik schat zo dat een 18-tal van
onze atleten en recreanten op het podium mochten klimmen.
Dit is een schatting, omdat het uit de uitslag niet was op te maken wie wel en
wie niet het eremetaal mocht in ontvangst nemen (sommigen moesten het
meteen weer afgeven...),omdat iets bij de aankoophoeveelheid was misgegaan.
Zij kregen hun trofee later bezorgd.
De organisatie was verder prima.
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Een dikke proficiat,dus, aan deelnemers en organisatie.
SACN
4 september 2016

Walter van Velden in de triatlon
Even situeren...
Walter van Velden is een recreantatleet bij SACN, die vanuit zijn werk de kans
kreeg om met professionele begeleiding een triatlon voor te bereiden en te
doen in de 'clubkleuren' van zijn werk. Een jaartje geleden begon hij eraan,
hieronder lees je het resultaat.
Dag SACN'ers
Er is heel veel te vertellen, maar laat ik het belangrijkste even samenvatten.
Gisteren (4/9/2016) heb ik de triatlon gedaan in Gerardmer. Het begon met
zwemmen op een meer - tegenwind en golfjes. Hard moeten zwemmen op de
armen en na een kleine 50 minuten stapte ik uit het water - althans: van stappen
was geen sprake, was wat duizelig na de inspanning.
Eerste liter water gedronken, sokken en fietsschoenen aan voor de fietstocht,
ruim 42 km door de bergen met als absoluut hoogtepunt van iedere ronde
(totaal 3) de ruim 3 km lange beklimming tegen 9,4 % gemiddeld (diverse
stukken van 15 %). Die beklimming was SUPERzwaar, sfeer was uitstekend en
heb veel aan de woorden van Heidi gedacht (pijn is maar voor even… maar het
duurde een eeuwigheid). Ik wist dat ik de 2 fietsrondes moest afronden in 1,5
uur -tijdslimiet voor zwemmen- en de eerste twee fietsronden was 2,5 uur.
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Welnu, het eerste rondje duurde 44 minuten maar toen begon het. Regen, erg
harde regen en wind. Dat maakte de beklimming nog zwaarder. Ik koelde snel
af en kreeg er nog een beetje kramp in de kuit bij. Uiteindelijk kwam ik 9
minuten te laat binnen en mocht ik niet meer aan mijn 3e ronde beginnen - over
de tijdslimiet!!! Flink balen, maar liet mij niet vangen. Andere schoenen aan en
direct doorgegaan met de 10 km-loop. 4 stukken van 2,5 kilometer met een
hoogteverschil van 235 meter tussen start en keerpunt!
Man, wat zat ik in een goede flow, lopen ging lekker, al stonden mijn
bovenbenen wel in vuur en vlam. En die klim begon mij na 5 km wel op te
breken. Goede mindset en natuurlijk uithouding om dit te kunnen doen - dank
aan SACN-trainers.
M.a.w. ik had eerst een kater omdat ik slechts 28 van de 42 km heb gefietst,
maar goed ik was te laat. Excuses, ja, maar feitelijk moet ik mijn klimskills
verder verbeteren bij het fietsen. Ik moet dus nog zeker 10 kg kwijt.
Bij het fietsen kun je goedmaken wat bij zwemmen is te traag gegaan. Maar
ondanks dat ik niet geslaagd ben de triathlon volledig te doen, ben ik zeer
tevreden met de prestatie. Ik kom van ver en moet zeggen dat het eigenlijk best
goed gegaan is. Ik heb ruim 340 minuten aan een stuk gesport - hartslag bij
beklimming 170, maar gemiddeld 132 tijdens de gehele inspanning. Heb niet
opgegeven - wel diverse malen aan gedacht bij de 2e klim - maar was niet snel
genoeg. 9 minuten te langzaam.
De begeleiding door Energy lab was geweldig - voeding op maat,
trainingsadvies, begeleiding en ondersteuning voor, tijdens en na de wedstrijd.
Geweldige club profs.
Heb enorm genoten, ben tevreden en zal de sportieve gedachte bewaren. Ik wil
volgend jaar een marathon doen in Eindhoven - doel voor 2017. Kortom een
mooi vooruitzicht.
O ja, lichamelijk voelt het allemaal nog een beetje lam - rug, knieën maar
vooral ook armen zijn vandaag SUPERzwaar - zelfs een beetje pijnlijk. Ik
vermoed dat ik morgen nog niet kom trainen - maar zeg nooit nooit.
En bedankt voor jullie support en ondersteuning (daarnaast ook erg gepakt
door alle mails die ik heb gekregen van de loopgroep - geweldig. Hier en daar
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had ik moeite om de ogen droog te houden - was de emotie van de sport en
spanning uiteraard :-))
Groeten van een tevreden mens, Walter
SACN-vrijwilligers: ontbijttraktatie!
Op zondag 4 september werden onze vrijwilligers 'in de broodjes' gezet!
Zonder vrijwillige helpers kun je geen club rechthouden, vandaar deze kleine,
gezellige attentie vanwege SACN in de parochiezaal van Holheide in Overpelt.
Het ontbijt werd duidelijk 'gesmaakt', 's namiddags bij de Groene halve
marathon in Hamont en de dagen daarna werd er nog over gepraat!
De grote keuze, meer dan genoeg, het vele verse fruit (dat toch iemand had
moeten snijden) en dan ook natuurlijk het fijne gezelschap waren de
onderdeeltjes die van deze voormiddag een feestje gemaakt hebben.
Speciale dank aan Magda die al om 6 u uit de veren was om alles in goede
banen te leiden.
En bedankt natuurlijk: alle vrijwilligers voor hun inzet voor onze en jullie club.
Wij hopen ook het komende jaar op jullie inzet te mogen rekenen.
Sporting Atletiekclub Neerpelt
Urban Memorial Van Damme Grote Markt Brussel (8 september 2016)
Normaal gezien ben ik geen voorstander van een wedstrijd 3 dagen voor een
groot kampioenschap. Zeker niet met een zwaarder gewicht. Toen Max een
kleine week eerder belde dat hij uitgenodigd was om mee te doen in het voorprogramma van de Urban Memorial Van Damme voor de Golden League wedstrijd kogelstoten voor vrouwen, had ik echter maar één antwoord: DOEN!!!
En we zijn naar de wedstrijd geweest. De top 3 van het olympisch podium bij
de vrouwen was aanwezig en deze kans konden we niet laten schieten. Misschien dat Valerie Adams wel een selfie met ons wou delen (of aansluiten bij
onze groep)? Maar geen paniek, lezers, we hebben Valerie niet kunnen overhalen om bij ons te trainen, dus het lidgeld zal niet te veel omhoog gaan volgend
seizoen.
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Na een treinrit naar Brussel Centraal vulden we (Max, Sylvie, Patrick en ik)
onze magen en konden we genieten van ons eten met een stralende zon op onze
snoet. Na een korte wandeling langs enkele belangrijke lokale bezienswaardigheden waren we toch benieuwd hoe de kogelring geïntegreerd was op de Grote
Markt van Brussel. In dit prachtige decor voelden we toen al dat we ons deze
ervaring voor altijd gaan herinneren.
Het tijdstip om op te warmen kwam eraan. En ondanks de hitte was dit voor
Max geen probleem. Op het binnenkoertje van het stadhuis werkte Max zijn
eerste deel af, ondertussen kon ik de ring inspecteren en kon ik een beetje aanvoelen hoe het voor Max zou zijn. Dan wat inwerpen en wat drinken, want als
het warm is moet je drinken en het was heel warm. De voorbereiding was in
orde en de drankvoorziening voor atleten en begeleiders ook. Eventjes de kogelstoters voorstellen aan het publiek en dan begon de wedstrijd.
Max, die in goede vorm was, stootte zich naar een nieuw persoonlijk en provinciaal record voor junioren met de kogel van 7,26 kg (ongeveer 14 aquariusflesjes, om de mensen een idee te geven) van 15m 07. Deze prestatie was goed
voor een 3e plaats op deze prestigieuze meeting. Na enkele groepsfoto's van de
werpers en enkele smurfen konden we teruggaan naar de supporters en verder
genieten van het kogelstoten bij de vrouwen.
Hier was het opnieuw de Amerikaanse Carter die de wedstrijd won, maar de
eindzege en diamant was voor Adams. Na een lange maar prachtige dag was
het moment aangekomen om terug naar huis te gaan en te genieten van deze ervaring. Een dag om nooit meer te vergeten.
Bedankt Max, Sylvie en Patrick en dat het beste nog mag komen ...
Stijn, SACN-werptrainer
Memorial Ivo van Damme
Vele atleten, trainers, ouders en sympathisanten van Sporting Atletiekclub
Neerpelt trokken vrijdag met de bus naar het Koning Boudewijnstadion in
Brussel waar de 40ste editie van de Memorial Van Damme plaatsvond. Het
werd een avond om niet snel te vergeten. Sommige atleetjes slaagden erin om
een handtekening van onze olympische kampioene Nafi Thiam te bemachtigen.
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Andere atleetjes konden bijna de spike van een van de Borlées vangen. Iedereen genoot van elke minuut van de avond en vond het voor herhaling vatbaar.
Tot volgend jaar, Brussel! Lieze
BK jun/bel Nijvel (11 september 2016)
Na lang getraind te hebben was het moment eindelijk aangekomen waarop
Max kon “pieken” zoals dit in het trainersjargon bekend is. Alleen is dit geen
exacte wetenschap en zijn er verschillende factoren die dit sterk kunnen
beïnvloeden, waarop atleet en coach geen/weinig invloed kunnen uitoefenen.
Zoals het weer, dit beloofde niet veel goeds op de heenweg. Gelukkig bleef het
droog bij aankomst en als de ring meeviel zat er wel een goede prestatie of een
recordverbetering in.
Na een eerste nulworp was het nu belangrijk om minstens een geldige worp af
te leveren, zodat we de kansen hoog hielden om 3 worpen extra te krijgen. Na
3 pogingen en om niet te veel te stressen mocht de 2e worp ook een nulworp
zijn. En wat doet de Max dan, stoot de kogel eventjes naar 17m08! Vreugde en
applaus van trainers en omstanders voor deze uitzonderlijke prestatie. Met deze
worp schoof Max op naar de 4e plaats aller tijden in België en werd hij 2e
achter de Belgische recordhouder. De 17-metergrens is officieel verbroken.
Voor de eerste keer deed Max mee aan het discuswerpen en ondanks het feit
dat hij een worp boven de 45 meter had, eindigde hij op 9 centimeter van het
brons. Jammer dat zijn worpen er niet beter uitkwamen, maar met deze
ervaring hebben we enkele belangrijke lessen kunnen trekken en zijn we beter
gewapend voor volgende wedstrijden.
Het was een mooi einde van een vruchtbaar seizoen: met onder meer 5
provinciale records, enkele top 10-plaatsen aller tijden en een worp boven de
17 meter heeft Max ons en zichzelf overtroffen.
Proficiat!
Stijn
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Hoera! België heeft 6 medailles?
Als je vergelijkt met België in het verleden: keigoed!
Maar de USA hadden er maar eventjes 121. Nu kan je wel zeggen: Amerika is
wel een beetje groter dan ons landje en dat klopt, natuurlijk. Nederland had er
'maar' 19, in grootte van land kan je dat toch vergelijken met ons land of niet!
Dus: Nederland meer dan 3 keer zoveel en dit is geen toevalstreffer.
Waar zit dan ons probleempje?
Ik kan het niet beter verwoorden dan een coach het formuleerde daar in Rio:
“Het succes van andere landen is er gekomen door de goede structuren en een
visie op lange termijn. In België zijn de successen er gekomen door de atleten
en hun individuele trainers."
Ook onze mentaliteit speelt een rol, natuurlijk. De Nederlanders gaan altijd
voor het podium, anders gaan ze niet (of mogen ze niet gaan)!
De Belgen gaan voor een top 8 en om ervaring op te doen!
Maar evenzo een dikke proficiat aan onze Belgische deelnemers.

Louis
Een vrijwilliger...
Wat is dat?
Het is iemand die op vrijwillige basis iets doet voor iemand of voor iets, zonder
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financiële vergoeding (buiten eventuele onkostenvergoedingen), in
georganiseerd verband en met een maatschappelijk doel en voor anderen, hetzij
individuen, groepen of de samenleving in haar geheel.
En zo heeft SACN er heel wat die eens een dag of dagen vrijwilliger willen
zijn bij onze club.
Maar!
Vrijwilligers die het gehele jaar door permanent willen helpen de kar te
trekken, dat is nog een ander verhaal! (niet alleen bij SACN, maar ook bij alle
andere verenigingen).
Als we als vereniging willen blijven bestaan op lange termijn, hebben we geen
keus: we moeten langzaam maar zeker professionele mensen gaan aantrekken
om onze club draaiende te houden!
Als we geen penningmeester vinden, bijvoorbeeld, moeten we wel een
boekhoudkantoor aanspreken om onze boekhouding te laten doen en dat kost
geld! Dat vertaalt zich dan onmiddellijk naar de lidgelden toe (ieder lid helpt
dit betalen met ongeveer 4 euro extra lidgeld). Dit is dan ook de enige weg als
je toekomstgericht wil denken.
De meeste kleinere clubs die van dag naar dag leven zijn gedoemd om uit te
sterven.
SACN forever! Louis
Voorzittersverkiezingen bij SACN
Voilà, de 'Trumpjes' onder ons kunnen zich kandidaat stellen om voorzitter te
worden van Sporting Atletiekclub Neerpelt vzw! (Het mogen ook 'Hillary's'
zijn, natuurlijk!)
Het is zover: op de algemene vergadering van januari 2017 zal er een nieuw
bewind komen, er zal immers een nieuwe wind gaan waaien met onze nieuwe
democratisch verkozen voorzitter!
De gegadigden moeten voor 15 oktober hun kandidatuur insturen naar het
secretariaat, waarna ze hun verkiezingscampagne kunnen opstarten!
De vergoeding die de voorzitter belastingvrij mag ontvangen is voor 2017 nog
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overeen te komen en de duurtijd van zijn/haar mandaat is 1 jaar.
Als er op de vergadering/verkiezing van januari niet voldoende
stemgerechtigden aanwezig zijn, wordt de verkiezing verplaatst naar februari
waar we sowieso onze stem kunnen uitbrengen. In januari moeten er minstens
140 leden komen opdagen om geldig te stemmen (er moeten immers 2/3 van de
leden aanwezig zijn). Zijn er minder dan 140 stemgerechtigden komen
opdagen, dan kan er in februari altijd geldig gestemd worden als er 3
stemgerechtigden aanwezig zijn. (in februari staat er geen minimum op). De
stemming gebeurt voor de verkiezing van personen altijd 'anoniem'.
Veel succes! SACN vzw
Onze recreantenafdeling is goed bezig!
Lekker je kilomertjes lopen in
een gezellige en ontspannen
sfeer, meer moet dat niet zijn
als je 'recreant' bent.
We hebben een kleine 100
recreanten in onze vereniging.
Ze zijn actief zowel in Hamont
en/als in Neerpelt en soms een
beetje verder.
Als dan onze recreant-hoofdtrainster Heidi Gielen, na een aangename training,
iedereen uitnodigt om een ijsje met aardbeien te komen snoepen bij haar thuis,
kan de sfeer niet meer kapot!
Bedankt, Heidi. Je zou voor minder recreant worden...
Loopgroep recreanten
En hoe gaat het met SACN?
Goed! Dank u, we hebben nog nooit zoveel trainers gehad als nu (28)
Ook hebben we nog nooit zoveel leden gehad als nu: een dikke 350 en dit
zonder promotie te maken voor onze eigen club. De trainingen verlopen vlot en
doelgericht en de atleten/recreanten komen met plezier. Onze
recreantenafdeling groeit en bloeit.
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De kwaliteit die we leveren mag gezien worden, ga maar eens kijken in de ons
omringende atletiekclubs, ook over de grens! De SACN-organisaties zijn top,
dankzij telkens weer veel helpende handen van onze vrijwilligers.
De georganiseerde stages zijn allemaal vlot verlopen, met het doel van onze
atleten nog beter te maken. Financieel zijn we een zeer gezonde club, al jaren
na elkaar. Ook onze medailleberg groeit gestaag met nationale, Vlaamse en
Limburgse ereplakkaten.
Dus kortom, voor de meeste leden is er geen vuiltje aan de lucht
Waar knelt nu het schoentje?
Bij ons stokoud bestuurtje: de gemiddelde leeftijd is ouder dan 60 jaartjes. Dit
jaar neemt onze penningmeester afscheid van zijn job, volgend jaar wil onze
secretaris ermee stoppen, net als onze voorzitter!
We voelen het niet zo aan, maar SACN vzw zit met een dik probleem als we
deze functies niet opgevuld krijgen! Het is een probleem dat niet alleen bij ons
speelt, maar in alle verenigingen (cultuur, sport, sociale organisaties, jeugd,
enz.). Kortom, alle verenigingen zitten met hetzelfde probleem, vooral om de
bestuursfuncties opgevuld te krijgen.
Wij, als optimisten, reageren dan met: “Voor elk probleem bestaat er een
oplossing!" Dat is ook zo, maar we moeten er wel werk van maken. Als we
niets doen, zijn we ten dode opgeschreven. We werken eraan en we hebben al
veel uitgeprobeerd!
Maar als al onze pogingen op niets uitdraaien, zou het wel eens kunnen
gebeuren dat we iemand moeten aannemen (halftijds of deeltijds) om het
bestuurswerk gedaan te krijgen!
En dat kost geld, voor onze relatief kleine vereniging relatief veel geld!
En waar halen we het dan? Bij onze leden, natuurlijk.
Het is nog niet zover, maar de kans bestaat dat het eraan staat te komen!
Ondervoorzitter SACN vzw, Louis Geboers
Onze juryleden
Zonder hen waren er geen meetings, je ziet en hoort ze dikwijls alleen als er
een meeting of veldloop bekampt wordt, maar ze zijn onmisbaar.
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Op dit moment hebben we 11 actieve SACN-juryleden. Enkele
ouderdomsdekens uit ons SACN-corps hebben na vele jaren trouwe dienst de
fakkel overgegeven aan de jongeren.
We danken dan ook Louis Thijs en Dora Grossard, Leo Boonen en Mia
Geuzens, Remi Scheelen en Alda Lemmens voor hun jarenlange (bij sommigen
meer dan 30 jaar) dienst bij SACN.
Maar we kijken ook vooruit, we kunnen altijd nog meer juryleden gebruiken!
Ons huidige corps bestaat uit:
Gerard Paesen (officieel sinds april 1985)
Louis Geboers (april 1985)
Jeanne Peeters (maart 1987)
Pierre Tijskens (maart 1987
Marcel Goossens (nov 1992)
Sylvain Janssen (1997)
Jill Janssen (2008)
Chris Peeten (2008)
Maarten Peeten (2008)
Kristien Slenders (2012)
Patrick Coene (2013)
We danken deze mensen dan ook voor hun belangeloze inzet op de door ons
georganiseerde meetings en veldlopen.
Lidgelden, we zijn nog altijd de kampioen van de laagste lidgelden!
Ons hoogste lidgeld voor het seizoen 2016-2017 is 95 euro en dit voor 52
weken training onder begeleiding van de SACN-trainers. Gemiddeld zijn er
voor iedere SACN'er minstens 3 trainingen in de week voorzien, zowel voor
onze wedstrijdatleten als voor onze recreanten! Dat wil zeggen: 52 weken x 3
trainingen = 156 trainingen van 1,5 uur = 234 uren training. Dan betaal jij bij
jouw club per uur slechts 41 cent oftewel 0,41 euro, wat haast belachelijk is.
Het warme water in de douche na de training kost al meer!
Als je dan kijkt naar de ons omringende clubs, om te vergelijken met SACN:
SACN: hoogste lidgeld 95 euro, 2de lid 80 euro, 3de lid 65 euroWij geven
trainingen het gehele jaar zonder onderbreking!Ook onze recreanten hebben 3
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begeleide trainingen in de week!Voor wedstrijdatleten en jeugd minstens 3
begeleide trainingen van 1u30 in de week!
Dalo: hoogste lidgeld 100 euro, 2de lid 85, 3de lid 8521 juli tot 11 augustus:
geen trainingen. 2 begeleide trainingen in de week.Voor de meeste jeugdatleten
is er een trainingsduur van 1u00 voorzien.
AVV: hoogste lidgeld 234 euro, 2de lid 234 euro, 3de lid 234 euro. Geen
jeugdtrainingen van 20 juli tot 24 augustus. Slechts 2 begeleide trainingen voor
recreanten. De jeugdtrainingen duren 1u15.
Bree: hoogste lidgeld 100 euro, 2de lid 95, 3de lid 90. 15 juli tot 8 augustus
geen trainingen. Alle begeleide clubtrainingen duren 1 uur.
AVT: hoogste 95 euro, 2de lid 90 euro, 3de lid 85 euro. Bij de meeste kernen
zijn er geen trainingen voorzien voor recreanten. 2 kerntrainingen per week +
voor de betere atleten communale trainingen.
En ik durf hardop te beweren dat we ook meer kwaliteit leveren dan de meeste
van bovenstaande clubs! We zijn goed bezig met ons fijne clubje.
Louis
Stretching
Waarom? Omdat stretching een onderdeel is van onze bewegingstherapie.
Door stretching brengen we onze spieren op lengte en dit liefst statisch (rustig,
zonder veren).
Het correct oprekken van spieren of spiergroepen heeft tot gunstig gevolg:
-Er is een positieve uitwerking op de bloedsomloop. De aderlijke
bloedsomloop hangt niet af van de hartwerking maar van de afwisselende
samentrekking en ontspanning van de spieren die, door de aders als het ware
samen te persen, het bloed naar het hart doen stromen. Alleen door de
uitrekking echter wordt de spier geledigd. Na de uitrekking krijgt de spier
opnieuw haar normale volume en zuigt ze vers bloed op waardoor ze gezuiverd
en gevoed wordt.
-Elke rekking verruimt de grens van de spierelasticiteit, waardoor het lichaam
steeds leniger wordt. Lenigheid is de eerste voorwaarde voor een kwalitatief
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goede bewegingsuitvoering. Is men niet lenig genoeg, dan leidt dit automatisch
tot blessures en tekortkomingen in de bewegingen. Beschikt een atleet echter
over voldoende lenigheid, dan zal hij de beweging krachtiger, sneller en
gemakkelijker uitvoeren.
-Elke training en wedstrijd leidt tot verkorting van de spieren. Spierverkorting
geeft meer kans op blessures, zoals grote en kleine spierscheuren,
spierverrekkingen en vooral letsels aan de spierovergangen, pezen en
aanhechtingen.
-Rekkingen verminderen de natuurlijke gespannenheid van de spieren. Dus de
spanning wordt lager en de lengte van de spier neemt toe. De spieren worden
soepeler en losser.
-Stretching ontwikkelt het lichaams- en houdingsbewustzijn, tijdens het rekken
leert men zijn eigen lichaam beter kennen.
-Een goede stretching helpt een zenuwachtige atleet meer ontspannen naar een
wedstrijd toe te leven. Het is deels dus ook een psychische (mentale)
voorbereiding.
-Duursporters hebben over het algemeen een sterk uithoudingsvermogen, maar
blijken vaak stijf te zijn. Om werkelijk fit te zijn, zijn souplesse en
beweeglijkheid zeker zo belangrijk.
-Rekoefeningen helpen je om je basissnelheid te vergroten doordat je leniger
wordt.
-Rekoefeningen, samen met spierversterkende oefeningen, zijn absoluut
noodzakelijk zo men het aantal spier- en peesletsels tot een minimum wil
beperken.
-Veel mensen hebben last van de rug. Dikwijls komt dat door te zwakke
buikspieren. Doe daarom regelmatig enkele buikspieroefeningen, ook thuis!
-Er zijn atleten die denken dat door regelmatig statisch te rekken en de
beenspieren op te rekken, de sprintsnelheid zou afbotten. Integendeel, de atleet
zal veel soepeler en nog sneller lopen en daardoor zelfs minder energie
verbruiken om hetzelfde te presteren.
-De kans op voetverstuikingen vermindert bij soepele spieren.
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-Stretching kan veel bijdragen aan het herstel van de beweeglijkheid na
blessure of ziekte.
Let op! Voordat met de rekkingsoefeningen wordt begonnen, moet een blessure
goed genezen zijn en bij het uitvoeren van de oefeningen mag geen pijn
gevoeld worden.

Hoe?
Het is natuurlijk van groot belang dat je zelf het nut ervan inziet en dat je weet
welke voordelen de verschillende stretchoefeningen hebben. Er mag nooit een
competitieve situatie ontstaan. De nadruk moet liggen op het rekgevoel
(spanning) en niet op hoever je kan gaan.
Principe van een rekoefening:
Eerst moet de te rekken spier maximaal worden aangespannen.
Dan houdt men deze spanning aan, minimaal 12 seconden, waarbij beweging
zoveel mogelijk vermeden wordt.
We rekken tot we een spanningsgevoel waarnemen en trachten op dat punt de
rekhouding aan te houden. De spanning in de spier moet tijdens de stretching
geleidelijk afnemen. Neemt de spanning niet af, dan moet de rekking
verminderd worden tot je een spanning vindt die aangenaam is.
Na de stretchhouding keren we steeds voorzichtig terug naar de
uitgangshouding en ontspannen we. Als je leniger bent, mag je het
spanningsgevoel langer aanhouden, bv. 20 seconden.
Als een spier wordt gespannen, vindt tegelijkertijd reflexmatig een ontspanning
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plaats in de tegenwerkende spier. Hoe krachtiger de spiersamentrekking is, des
te groter is de ontspanning van de tegenwerkende spier.
De tegenwerkende spiergroep,vdie op deze manier ontspannen is, is
toegankelijker voor rekking. Daarom zijn de meeste stretchoefeningen koppels.
Enkele stretchregels:
-Het is aan te raden om, voor je gaat stretchen, eerst 10 minuten los te lopen
om zo je spieren op te warmen.
-Allereerst is een correcte uitgangshouding onontbeerlijk, wil men op de juiste
manier een bepaalde spier of spiergroep rekken.
-Statische (rustig zonder veren) stretchoefeningen zijn te verkiezen boven
dynamische (bewegende). Statische rekoefeningen hebben meer effect doordat
je alles meer gecontroleerd kunt doen en ze verminderen de verzu ring in de

spieren.
Waarom niet dynamisch rekken? Er is gevaar voor blessures bij overrekking.
Het is minder effectief dan statisch rekken. Het kan zelfs verkorting van de
spier geven door tegenreactie van de spier wanneer die gerekt wordt
(verhoging spiertonus). Als men toch dynamisch wilt rekken, dan alleen als de
spieren zeer goed opgewarmd zijn en men moet van zichzelf weten hoever je
kan gaan, het leren ontspannen blijven is belangrijk bij verende bewegingen.
(dynamisch rekken nooit gebruiken als opwarming!)
-Bij het statisch rekken mag de pijngrens nooit overschreden worden. Rek
binnen je eigen mogelijkheden (nooit competitief).
-Rek altijd eerst de voorzijde van het dijbeen en pas daarna de achterzijde, dit
geeft een beter effect.
-Wees “rugbewust”: houd het hoofd altijd in het verlengde van de rug, het
hoofd moet altijd rechtop blijven.
-Als je in kniestand rekt, moeten de tenen altijd recht naar achteren wijzen. Als
je op de binnenkant van de voet staat, wordt de knie op een verkeerde manier
belast.
-Let erop dat je alle spieren regelmatig rekt. Als je altijd alleen dezelfde spieren
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rekt, krijg je een tegengesteld effect, d.w.z. de zeer lenige spieren vormen geen
goed geheel met de nooit gerekte spieren, wat blessures in de hand werkt.
-Om je lenigheid te onderhouden is 3 maal in de week stretchen voldoende.
Wil men echter vorderingen maken, dan is dagelijks stretchen noodzakelijk.
-Tijdens het stretchen rustig en ritmisch blijven ademhalen (ademhaling nooit
blokkeren).
-Goed stretchen met strakke kleding is onmogelijk. Om te snelle afkoeling te
voorkomen, draag bij fris weer een warme losse training.

-Concentreer je op de te stretchen spier of spiergroepen.
-Alle stretchoefeningen kunnen in dezelfde training herhaald worden als je
ergens de nadruk op wilt leggen.
-Men kan beter niet rekken dan verkeerd rekken! De juiste manier is een
ontspannende, continue stretch met de nodige aandacht voor de spieren die
gerekt dienen te worden. Niet verend, niet pijngrensoverschrijdend.
-Eerst moeten de oefeningen goed worden aangeleerd. Dan kan men, eventueel
thuis, zelfstandig verder oefenen.
Bij echte spierverkortingen moet men minstens 2 maal per dag 10 minuten
stretchen.
De resultaten zullen zeker niet uitblijven!
Het stelsel van de skeletspieren bestaat uit ongeveer 650 spieren.
Wanneer?
Stretchoefeningen doe je voor en na alle trainingen en wedstrijden, tijdens het
opwarmen en uitlopen. Deze oefeningen kunnen ook gebruikt worden als
training op zichzelf.
Als je (nog) niet lenig genoeg bent, oefen je best thuis elke dag bv 's avonds bij
de tv.
Hoelang?
Voor en na de training/wedstrijd is 10 tot 15 minuten stretchen geen overbodige
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luxe. Als training op zich kan je er gemakkelijk een uur mee vullen.
Atleten die niet erg lenig zijn, zullen hier thuis aan moeten werken, weken- of
maandenlang, omdat de tijdens de groepstraining uitgevoerde rekoefeningen
immers onvoldoende zijn om qua lenigheid echt vorderingen te maken.
Bij je thuis zal het afhangen van de tijd die jij eraan wilt besteden.
10 minuten per dag is echt wel het minimum, waarom 's avonds voor tv geen
kwartiertje stretchen?
Je bent sneller lenig dan je zou denken! Na 3 weken elke dag stretchen zal je
verbaasd zijn over je vorderingen.
Langs de andere kant: als je het dagelijks stretchen dan achterwege laat, ben je
binnen de kortste keren weer zo stijf als voorheen. Dus maak er een gewoonte
van om elke dag, bv. 's morgens als je gedoucht hebt, 10 minuten te stretchen!
Veel sportplezier. Louis
Opgepast voor slangen
En dan bedoel ik niet een tuinslang, alhoewel... daar kan je ook over struikelen!
Als je weleens dwars door een heidelandschap loopt, heb je kans om een echte
slang tegen het lijf te lopen. Jaja, we hebben ook slangen in België, niet veel,
maar toch.
Wat ben ik zoal tegengekomen op mijn looprondjes in de Kempische heide?
Een tamelijk gladde slang (naam gladde slang), deze wordt zo’n kleine meter
lang. Hier hoef je geen schrik van te hebben, ze is niet giftig, maar als je erop
gaat staan (dat heeft ze niet graag!), dan kan ze wel eens bijten, maar ze heeft
te kleine tandjes om echt schade aan te richten.
De volgende is de ringslang. Deze zijn er van wel 2 meter lang. Deze slang is
wel giftig. Maar dan weer niet zo giftig dat je ervan dood gaat! Als je per
ongeluk op haar staart gaat staan, kan ze wel luid beginnen te sissen en
schijnaanvallen uitvoeren.
En dan heb je nog de adder, de giftigste slang in onze contreien, deze wordt
maximaal 90 cm lang. Tussen 1855 en nu zijn er echter slechts 3 gevallen
bekend waarbij een adderbeet de dood tot gevolg had.
Dus: als je gebeten wordt door een adder, toch best even langs de spoed gaan.
Ik ben geen liefhebber van slangen en ga er altijd met een behoorlijke boog
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omheen, maar je hebt ook “slangenliefhebbers“ die slangen houden voor hun
plezier en soms ontsnapt er dan eentje!!! Dan kan je ook 'in het dorp' wel eens
een slang tegenkomen die ofwel zeer giftig is of gewoon een wurgslang, zoals
de
anaconda
die
wel
10
m
lang
kan
worden.
Indien niet bekend is welke slang gebeten heeft, moet er altijd vanuit gegaan
worden dat het om een gifslang gaat, ook als er geen
vergiftigingsverschijnselen optreden. Slangengif kan traag werken, soms treden
verschijnselen pas na enkele dagen op.
Wat te doen als je alleen door de heide loopt en je bent per ongeluk op een
slang gaan staan die daar lag te zonnen? Omdat ze het niet fijn vinden gestoord
te worden, heb je veel kans dat je gebeten wordt!
Wat doe je dan?
Druk aanbrengen op de plaats waar je gebeten bent, in eerste instantie met de
palm van je hand. Aangezien je meestal geen rodekruiskoffertje bij je hebt,
waar drukverband inzit, een stuk van je kleding gebruiken om een drukverband
aan te leggen. Dat moet strak zitten, maar ook weer niet zo strak dat je
bloeddoorstroming in gevaar komt.
Het belangrijkste is het gif uit de vitale organen houden. Dit kan door druk toe
te passen, het gif zit dan niet meer in het bloed, maar in het weefsel ertussenin,
in het lymfeweefsel of in het vetweefsel waar het geen schade aanricht.
Wat zeker niet te doen?
Zeker niet achter de slang aan gaan, je kan nog eens gebeten worden
Ga zeker niet rennen om zo snel mogelijk bij de spoed te geraken. Met rennen
gaat je bloed sneller rond en zo ook het mogelijke gif!
Niet snijden, zuigen of de bloedstroom afsluiten. Je krijgt het gif niet meer uit
de wond, dus dat proberen heeft geen zin. Door de bloedstroom te lang af te
sluiten kun je het ledemaat verliezen wanneer dit niet nodig zou zijn.
Gebruik geen antiserum: antiserum wordt gemaakt uit het bloed van honden of
paarden. Hierop heeft ieder mens kans op een allergische reactie. Sommige
mensen kunnen het een paar keer aan, maar bij anderen is de eerste keer
antiserum toepassen al bijna dodelijk.
Het is zoals bij honden, deze bijten ook nooit. Maar ik vertrouw die reptielen
ook voor geen cent… (Louis)
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Atleten in de schijnwerper:
Robbe Maes
5/2/2005
Woonplaats: Hamont
Ferre Maes
14/12/2008
Woonplaats: Hamont
Waar zitten jullie op school?
Ik ga naar de lagere school de Robbert in Hamont.
Ik zit in het 6de leerjaar bij juf Hilde.
Ik ga naar de lagere school de Robbert in Hamont en
zit in het 3de leerjaar bij juf Anniek.
Ga je graag naar school? Waarom wel/niet?
Ja, ik ga graag naar school. Vooral omdat ik er veel
bijleer, dit vind ik leuk.
Ja, ik ga graag naar de school, omdat ik een grappige juf heb en graag veel bijleer.
Wat is je lievelingsvak?
Het liefst doe ik wiskunde.
Rekenen vind ik het leukst.
Hoe lang ben je al aangesloten bij de club?
Al 5 jaar, met het nieuwe seizoen in november ga ik mijn 6de jaar in. Ik ben in
het eerste leerjaar gestart.
2 jaar, ik start binnenkort mijn derde jaar.
Hoe ben je bij SACN terechtgekomen?
Door mijn turnjuf van bij de kleuters. Die vond dat ik een sport moest doen en
heeft atletiek aangeraden. Zo zijn mama en papa op zoek gegaan naar een club
voor mij.
Omdat mijn broer al bij de atletiek was, ben ik hier ook mee begonnen.
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In welke categorie behoor je in de atletieksport?
Nu ben ik nog pupil, maar in november start ik als miniem.
Nu eerstejaars benjamin, binnenkort tweedejaars.
Wat is je favoriete discipline?
Die kan ik nog niet kiezen, want ik vind alles even leuk.
Hockeybal doe ik het liefst van alles, omdat ik altijd met alles wil gooien en
dan mag ik dat eindelijk.
Wat is jouw sportieve specialiteit of sterkste punt?
De 60 m en de 100 m, denk ik.
60 m spurt.
Wat is jouw atletiekdoel voor de zomer?
Met 2 kg mijn record verbreken van 1 kg met kogel.
15 m gooien bij hockeybal.
Wat is het hoogtepunt uit jouw sportieve loopbaan?
60 m en ver. Ik heb hier mijn pr's goed kunnen verbeteren dit jaar.
Ik denk de 600 m, ik had nooit gedacht dat ik zover zo hard zou kunnen lopen.
Wat is jouw dieptepunt in de atletiek?
Hoogspringen: de paal heeft eens goed in de weg gestaan en dat was zeer pijnlijk.
Kogel: dit kan ik niet zo goed. Ik vind die kogel veel te zwaar.

Wat zijn jouw beste prestaties?
7.06 m met kogel, 3,80 m met ver en 9.54 sec op de 60 m.
Hockey: 13m92, 3,02 m bij ver en op de 600 m 2min32.75.
Heb je nog andere bezigheden/hobby's?
Af en toe ga ik wel eens fietsen, ik ga ook elke dag met de fiets naar school.
Zwemmen. Hier hebben we niet zo veel tijd voor met alle wedstrijden, dus ik
vind het heel leuk dat ik nu elke week met school weer kan gaan zwemmen.
Waarom ben je bij SACN?
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Voor mij is het de dichtstbijzijnde goede sportclub.
Omdat ik dit leuk vind.
Dank je wel, jongens, en nog veel succes bij SACN.

40

Tel.: 011/541 216
Sporten is gezond !!!
Maar wel met het juiste materiaal !!!
Daarvoor moet u bij ons zijn.
Als lid van SACN krijgt u bij ons een
KORTING van 20

% op uw loopschoenen

KORTING van 10

% op al uw andere aankopen.

(Korting niet geldig op reeds afgeprijsde artikelen)
Openingsuren:
Maandag
13u – 18u30
Dinsdag t/m vrijdag 09u – 18u30
Zaterdag
09u – 18u
Zon- en feestdagen GESLOTEN
In juli en augustus zijn wij op maandag gesloten !!!
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Trainingsuren winter (van 1 november tot 30 maart 2017)
Dag

Doelgroep

Van – tot

In-out

Plaats

dinsdag

lopers (v.a.
pupil)

19.00 – 20.30 u outdoor

Dommelhof

woensdag

kangoeroes
benjamins
pupillen
miniemen
lopers (v.a.
cadet)
kampers (v.a.
cadet)

17.45 – 19.15 u
17.45 – 19.15 u
18.00 – 19.30 u
18.00 – 19.30 u
18.00 – 19.30 u

Sint-Maria
Sint-Maria
Dommelhof
Dommelhof
Dommelhof

18.30 – 20.00 u indoor

Dommelhof

donderdag

lopers (v.a.
cadet)

19.00 – 20.30 u outdoor

Dommelhof/
verplaatsing

vrijdag

kangoeroes
benjamins
pupillen
miniemen
lopers (v.a.
cadet)
kampers (v.a.
cadet)

17.45 – 19.15 u
18.00 – 19.30 u
18.00 – 19.30 u
18.00 – 19.30 u
18.00 – 19.30 u

Sint-Maria
Dommelhof
Dommelhof
Dommelhof
Dommelhof

18.30 – 20.00 u indoor

Dommelhof

lopers (v.a.
cadet)
lopers (v.a.
cadet)
Specialisatie
jeugd

10.00 – 11.30 u outdoor

Nog te bepalen outdoor

Dommelhof
(opgelet!*)
fit-o-meter
Hamont
Dommelhof

kampers (v.a.
cadet)
Specialisatie
jeugd

11.00 – 12.30 u outdoor

Dommelhof

Nog te bepalen outdoor

Dommelhof

zaterdag

zondag

indoor
indoor
outdoor
outdoor
outdoor

indoor
outdoor
outdoor
indoor
outdoor

10.00 – 11.30 u outdoor
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Hoofdtrainer
Louis Geboers

Tel.: 011/44.59.23; E-mail: louisgeboers@hotmail.com

Hoofdtrainers Jeugd
E-mail: sacnjeugd@hotmail.com
Lieze Peeten
GSM: 0493/78 50 80; E-mail: liezepeeten@hotmail.com
Brecht Stevens
Tel.: 011/62 14 02; E-mail: brechtstevens@hotmail.com
Hoofdtrainer Kampers (vanaf cadet)
Stijn Vereecken
Tel.: 011/54 48 54; E-mail: stijnvereecken@hotmail.com
Hoofdtrainer Lopers Wedstrijdatleten
Louis Geboers
Tel.: 011/44 59 23; E-mail: louisgeboers@hotmail.com
Hoofdtrainer Lopers Recreanten
Heidi Gielen
Tel.: 011/66 28 38; E-mail: heidi.gielen@skynet.be
Overige trainers
Anouk Agten

GSM: 0471/76 85 27; E-mail: agtenanouk@gmail.com

Jos Biemans

Tel.: 011/ 62 14 33; E-mail: jos@jgbn.be

Yves Coureaux

GSM: 0496/18 45 56; E-mail: coureyv@ardy.li

Cynthia Hermans

Tel.: 011/64 75 54; E-mail: cynthiahermans@hotmail.com

C-J Kooij

GSM: 0498/56 14 43; E-mail: c-jkooij@hotmail.com

T-C Kooij

GSM: 0495/70 32 77; E-mail: t-ckooij@hotmail.com

Annie Kuppens

Tel.: 011/66 16 11; E-mail: patriciagoossens@hotmail.com

Chris Peeten

GSM: 0494/12 63 04; E-mail: chris_peeten@hotmail.com

Ann-Sofie Salaets

Tel.: 011/66 28 38; E-mail: ann-sofie1salaets@hotmail.com

Marc Salaets

Tel.: 011/66 28 38; E-mail: heidi.gielen@skynet.be

Martijn Scheepers

GSM: 0478/37 17 44; E-mail: scheepersmartijn1@gmail.com

Kimberly Seigers

GSM: 0498/67 86 41; E-mail: kimberlyseigers@gmail.com

Jan Sleurs

Tel.: 011/64 65 23; E-mail: jan.sleurs1@telenet.be

Roel Smeets

Tel.: 011/64 80 83; E-mail: roelsmeets87@gmail.com

Daan Stevens

GSM: 0498/04 24 67; E-mail: daan_s@hotmail.be

Hans Stevens

Tel.: 011/62 14 02; E-mail: stevens_hans@hotmail.com

Johan Stinckens

Tel.: 011/73 39 14; E-mail: johan.stinckens1@pandora.be

Linde Truyers

GSM: 0494/34 43 97; E-mail: linde.tr@hotmail.be

Suzy Tyskens

Tel.: 011/66 56 46; E-mail: tyskenssuzy@hotmail.com

Bieke Vaes

GSM: 0476/61 51 17; E-mail: vaesbieke91@hotmail.com

Ruben Van Baelen

Tel.: 011/66 51 16; E-mail: rubenvanbaelen@hotmail.com

Jean Vereyken

GSM: 0473/90 89 02; E-mail: jean.vereyken@proximus.be

May Verheyen

GSM: 0495/49 81 56; E-mail: may.verheyen@telenet.be

Jeroen Zaenen

GSM: 0497/75 65 21; E-mail: cat_tractorpulling@hotmail.com
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