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Zoals elke vereniging heeft SACN statuten en een huishoudelijk reglement.
Beide documenten kunt u raadplegen op de website van SACN
(www.sacn.be). Indien u niet beschikt over een internetaansluiting kunt u
steeds een kopie aanvragen via het secretariaat.
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Voorwoord van de voorzitter
Hallo clubgenoten
De zomer is volop bezig en we gaan stilaan weer richting een nieuw
seizoen in de atletiekwereld, seizoen 2019 - 2020 staat voor de deur. Maar
eerst nog: vakantie. Relaxen, lekker eten (en drinken!), op vakantie aan
een van de costa's, of een staycation in eigen tuin. En ondertussen trainen
we bij SACN gewoon door (alles voor onze summerbody, toch?). Alles wat
er extra ingaat, trainen wij er natuurlijk meteen weer vanaf. Zomerstop?
Niet voor ons. De atleten, jong of oud, trainen als vanouds door.
En vanaf september beginnen we weer van vooraf aan: hou je al maar
klaar voor de inschrijving van het nieuwe seizoen. Als bestuur en
administratie zitten we deze zomer dus ook niet stil, de voorbereidingen
beginnen dan nog maar net.
Het nieuwe seizoen wordt meteen een nieuw begin, met een nieuwe
aanpak naar onze wedstrijdatleten en recreanten toe. Waar we tot nu toe
iedereen dezelfde training gaven, hebben we er nu voor gekozen om te
gaan voor een trainingssysteem waarbij de wedstrijdatleten 100 % zeker
zijn van een kwalitatieve training, maar waarbij de recreanten zeker niet
moeten onderdoen qua begeleiding. We willen als SACN namelijk een club
zijn waarbij iedereen terechtkan, maar we mogen het wedstrijdgedeelte
niet uit het oog verliezen. Het hoort erbij, maar we dwingen niemand. De
drempel lager maken voor ouder én atleet die voor het eerst aan een
wedstrijd deelnemen is een doel voor het nieuwe seizoen. Dus zit je nu
nog in die situatie? Al even bezig aan atletiek, maar nog nooit meegedaan
aan een wedstrijd? Spreek je trainer of iemand van het bestuur aan en we
begeleiden je graag!
Het nieuwe trainingssysteem gaat al meteen in werking, zodat we deze
zomer kunnen proefdraaien en helemaal klaarstaan voor het nieuwe
seizoen. Wordt vervolgd!
Ik wens jullie allemaal een hele fijne, relaxte en sportieve zomer!
Groetjes
Saskia Buntinx
Voorzitter SACN
3

Voorwoord van de redactie…

Hallo atleten, clubleden en leden van de SACN-familie. Het clubblad is
terug van (heel even) weggeweest. Je mag het dus vanaf nu weer 3maandelijks in je brievenbus verwachten.
Laat me ons eerst even kort voorstellen. Wij zijn Kristof Loomans en
Caroline Willekens, beiden ter wereld gekomen in het gouden jaar 1984 en
woonachtig te Lommel. Wij zijn de ouders van Lander (eerstejaars pupil)
en Mirthe (kangoeroe). Toen we de oproep zagen voorbijkomen voor de
verderzetting van het clubblad, hebben we niet lang getwijfeld. Als ik zie
hoe hier thuis al ‘gevochten’ wordt, de dag dat het clubblad in de bus zit…
We vonden dat dit toch niet mocht verdwijnen. Vanaf nu zullen wij deze
taak dus op ons nemen. En omdat je aan een goed team niet te veel moet
sleutelen, blijven alle leden van de redactie aan boord. Willy zorgt er voor
dat alle teksten leesbaar zijn voor alle Peltenaren en andere noordlimburgers, terwijl An nog steeds zal zorgen voor de foto’s. Trinette
tenslotte zorgt er voor dat alle boekjes in de juiste brievenbussen terecht
komen.
We willen Lien Molemans dan ook uitvoerig bedanken dat ze dit jarenlang
op zich genomen heeft, en ons elke 3 maanden liet genieten van de
wedstrijdverslagen, weetjes en andere nieuwtjes rond SACN. Zij heeft dat
voortreffelijk gedaan, en wij gaan dit proberen even goed te doen.
Natuurlijk komen deze artikels niet vanzelf in het clubblad, daarom doen
we een oproep aan alle leden, trainers, en ook ouders om af en toe eens
een verslagje te schrijven over iets dat nuttig kan zijn voor het clubblad.
Dit kunnen wedstrijdverslagen zijn (je eigen kijk op een wedstrijd kan
dikwijls anders zijn dan die van de trainers), een leuke uitstap of training,
een grappige anekdote en noem maar op.
Veel leesplezier!
Kristof en Caroline…
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Kangoeroes wel of niet in seizoen 2019-2020 ?

Zoals jullie wel of niet weten is er een
groot trainerstekort in België en dus ook
bij onze club.
Daarom moeten we werken met wat op
de markt is en onze structuren aanpassen
aan deze gegevens.
Een van de maatregelen is te overwegen
om van onze kangoeroes, nu een 25-tal,
een aparte groep te maken binnen onze
trainingsstructuur.
D.w.z. we zoeken in eerste instantie iemand die verantwoordelijk is voor
de trainers op trainingen voor onze jongste clubgenoten (doel: spelend
met atletiek bezig zijn).
Er moeten bij deze groep altijd 2 trainers aanwezig zijn.
Als we hiervoor iemand hebben, zoeken we in tweede instantie leden van
onze club of ouders die mee willen helpen om de kangoeroes te
begeleiden, bv. 1 à 2 keer in de maand.
We hadden gedacht aan een 8-tal begeleiders.

Vinden we deze niet op korte termijn, dan is de kans groot dat we volgend
seizoen geen kangoeroes meer kunnen aansluiten.

Persoonlijk vind ik dit een stapje terug, maar we hebben geen keuze.
Sportieve groeten
Louis
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Uit ‘Jaarverslag Vlaamse Atletiek Liga 2018’

Enkele wetenswaardigheden:
•
•
•
•

we zijn in Vlaanderen met 90 atletiekclubs die gemiddeld 366
leden hebben (SACN had er in 2018 340)
de 90 clubs hadden gemiddeld 276 competitieatleten
De Limburgse clubs hebben gemiddeld 304
competitieatleten(SACN had er in 2018 214 )
de 90 clubs hadden gemiddeld 90 recreanten (SACN had in 2018
117 recreanten)

Opmerking VAL: in Limburg zijn er veel minder recreanten dan in andere
provincies!
In Limburg gemiddeld 10 % van de leden en in andere provincies van 21 %
tot 28 %!
(waarschijnlijk omdat de meeste Limburgse clubs hun recreanten
inschrijven als competitieatleet)

•

de 90 clubs hebben samen 2186 actieve trainers, dat is gemiddeld
24 trainers (SACN had er in 2018 30)

•

De 90 clubs hadden in 2018 954 trainers met minstens diploma
‘initiator’, dat is gemiddeld 10,6 (SACN had in 2018 14 dergelijke
trainers)

•

juryleden: de Limburgse clubs hadden in 2018 gemiddeld 10
juryleden (SACN had er in 2018 10)
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40 jaar SACN
Mijlpalen in onze clubgeschiedenis (anders bezien)
1978
Groep zet zich samen om een atletiekclub uit de grond te stampen onder
de vleugels van Sporting, Sporting Atletiekclub Neerpelt wordt de naam en
onze kleuren zijn wit en blauw. Onze piste in Dommelhof was pas af!
Willy Molemans en Jan Sleurs waren er van den beginne bij! Eerste
voorzitter: Yvo Vanlessen
1979
SACN telt 70 leden
Tweede voorzitter: Marc Verhoeven
1980
De vzw ‘SACN vzw’ wordt opgericht (officiële oprichting)
Derde voorzitter: Willy Molemans
Voor het eerst wordt er een trainingsstage georganiseerd door SACN in
Molenbeersel
1981
SACN organiseert voor het eerst een stratenloop
1984
SACN organiseert voor het eerst een indoormeeting in het Dommelhof
AVT wil SACN opslorpen en van onze club een van hun kernen maken (de
grootste)!
Speciale algemene SACN-vergadering spreekt zich uit tegen dit scenario!
We verliezen een deel van onze toppers, die de kern AVT-Neerpelt worden
binnen de AVT-structuur.
SACN neemt een nieuwe start met enkele andere trainers en een nieuw
enthousiasme
Frans Berkmans, één van de vurigste oprichters van de club, overlijdt.
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1986
SACN krijgt er een kernafdeling bij in Hamont (Hamonter atletiekklub)
kortom HAK.
Het ledental groeit naar de 200 toe.
Frans Libbrecht start de jeugdafdeling op bij SACN
1987
clubuitstap naar Blankenberge (1 of 2 dagen voor degenen die een
avondje wilden doorzakken). We namen daar ook deel aan een
‘bloemenmeeting’ en… brachten alle bloemen mee naar Neerpelt (tot
ongenoegen van de plaatselijke club)!
Was zeer goed initiatief voor het samenhorigheidsgevoel!
1988
eerste Neerpeltse Kwartmarathon
We organiseerden dit jaar 11 succesvolle thuismeetings
1989
SACN neemt deel aan een BRT-quiz.
Er wordt een groot sponsoringcontract afgesloten met AMEVverzekeringen, via een plaatselijke makelaar, voor een totaal van 300 000
fr. Een sponsorloop brengt 200 000 frank op.
1990
Dalo neemt contact op om te spreken over een eventuele fusie SACNDALO
1991
Willy Molemans neemt ontslag als voorzitter
Joep Verhoeven wordt onze vierde voorzitter
56 jeugdatleten nemen deel aan aan de St.-Martinuscup in Tessenderlo, in
de einduitslag, worden we de 2de beste club van de 25 deelnemende clubs.
In Overpelt wordt er een SACN-afdeling opgestart
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1992
crisisjaar: SACN- bestuur versus SACN-jeugdbestuur
1993
zwartste bladzijde uit onze clubgeschiedenis: er moest een keuze gemaakt
worden tussen 2 hardwerkende bestuursleden, wie wel en wie niet in het
clubbestuur kon blijven functioneren.
Op het einde van het seizoen hadden we 230 actieve leden.
1994
Dit jaar werd de grootste groepsfoto gemaakt van SACN-atleten in
clubuitrusting
1995
SACN investeert het enorme bedrag van 120 000 frank in een
elektronische tijdsopname.
1996
Gerard Agten wordt onze vijfde voorzitter.
Dit jaar won SACN de lang aanslepende en enige rechtszaak waar ze ooit
in betrokken werd. We ontvingen 145 000 frank.
Hierdoor werd de basis gelegd dat we in de toekomst een financieel zeer
gezonde club werden
Ons ledenaantal steeg tot 237.
1997
Ledenaantal 249
1998
Willy Molemans kondigt zijn ontslag aan als secretaris en bestuurslid,
wegens te drukke beroepsbezigheden. Hij blijft wel actief als atleet bij
SACN.
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1999
De huidige voorzitter vraagt toestemming om verkennende gesprekken te
voeren over samenwerking/fusies met de ons omringende clubs.
2000
Gerard Agten neemt ontslag als voorzitter, maar wordt overtuigd om dit
ontslag in te trekken
Meerderheid van het bestuur vindt het (na een enquête in het bestuur)
een goede zaak onderhandelingen met AVT op te starten om te kijken wat
de mogelijkheden zijn!
Delegatie van het bestuur gaat rond de tafel zitten met Paul Eerdekens, de
sterke man bij AVT.
Gerard Agten stelt een zeer uitgebreid fusiedossier samen.
Er wordt een speciale algemene vergadering belegd met als
agendapunten:
•
•
•

Wijziging statuten
De ontbinding van SACN vzw
Fusie van SACN met AVT

Nog voor de speciale vergadering plaatsvindt, worden op een
bestuursvergadering twee dossiers tegenover elkaar geplaatst:
‘SACN blijft’ versus ‘SACN fuseert met AVT’. In deze vergadering wordt
besloten dat SACN blijft! Gerard Agten neemt ontslag als voorzitter.
Ook Frans Libbrecht neemt ontslag als hoofdtrainer (dit had hij al eerder
aangekondigd) De speciale algemene vergadering wordt dan ook afgelast!
De weken nadien worden de koppen geteld (trainers en bestuursleden):
wie zich nog wel en wie zich niet meer willen inzetten voor SACN.
33 atleten nemen ontslag bij SACN omdat ze hun trainer volgen naar AVT.
Ze blijven echter wel trainen in Neerpelt.
(nu, in 2011, is de meerderheid van deze atleten opnieuw aangesloten bij
SACN)
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2002
Rudi Hermans wordt onze zesde voorzitter
2003
SACN viert haar 25-jarig bestaan
Eerste poging om een website te creëren!
We komen uit op 350 leden (onder wie 131 Start-to-runners)
2004
we hebben weer meer dan 250 actieve leden
2005
Onze eerste website wordt “actief” dank zij An Lommelen
Ons ledenaantal groeit naar 275 atleten
2006
nacht van de Euregio: grootste meeting tot nu toe in Neerpelt gehouden!
Onze “versleten” piste,wordt vernieuwd
Rudi Hermans neemt ontslag als voorzitter
2007
William Witters wordt de zevende voorzitter van SACN
De 2de poging om een SACN-website te creëren is de goede.
Francis Vandebergh maakt er een heel levendige site van!
Dit seizoen sloten we af met 318 leden
2008
Mede dank zij Patricia Goossens krijgt SACN een ganse kledinglijn!
322 atleten mochten we dit seizoen aansluiten
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2009
topjaar in het ledenbestand met 348 leden
Willam Witters neemt ontslag als voorzitter
Onze webmaster geeft te kennen er op korte termijn ook mee te stoppen.
Voor het eerst werken we met hoofdtrainer SACN en hoofdtrainers
afdelingen
Hoofdtrainer Jeugd wordt Erik Peeten
2010
Roel Hendrikx wordt onze achtste voorzitter
We hebben een nieuwe webmaster, Bart Hermans, met een nieuwe
website
Dit jaar vieren we ons 30 jaar officiële bestaan!
We krijgen een echt materiaalhok voor SACN in het Dommelhof
hoofdtrainer jeugd Erik Peeten haakt af en wordt vervangen door Johan
Walbers
Dit jaar hebben we 320 betalende leden
Dit jaar promoveerden we net niet met de interclubploeg heren
Voor het eerst gaan we werken met beloningssystemen voor onze atleten.
2011
Interclub heren geeft forfait, wegens te weinig kwaliteit bij de atleten
Jeugd heeft trainingskamp in Neerpelt
Martijn Scheepers verovert het Belgisch record bij de juniors
322 betalende leden
Roel Hendrikx neemt ontslag als voorzitter
Johan Walbers haakt af als hoofdtrainer jeugd
Grote groep lopers gaat op stage naar Monschau
2012
290 betalende leden
2013
275 betalende leden
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Jean Vereyken (penningmeester) wordt de eerste vertrouwenspersoon in
onze club
Gerard Agten wordt onze 9de voorzitter (reeds voor de 2de keer 19962000)
Tine Geens en Anouk Agten worden de jeugdhoofdtrainers
Topveldloop met 689 deelnemers

2014
Jeugdkamp sinds lang weer eens buitenhuis (Blankenberge)
Er wordt een nieuw logo gekozen voor onze club door de leden van onze
club. Er is een masterplan opgesteld (waar willen we heen op korte en
langere termijn)
Voor het eerst worden er 3 stages georganiseerd
Jeugd Blankenberge, spurters /kampers Daun, lopers Oostende
259 betalende leden
2015
Tine Geens en Anouk Agten stoppen als hoofdtrainers jeugd
We organiseren zelf een cursus aspirant-initiator, 10 SACN-jeugdtrainers
nemen hieraan deel en slagen.
Lieze Peeten en Brecht Stevens nemen het hoofdtrainerschap voor de
jeugd over
Jean Vereyken stopt als penningmeester
325 betalende leden
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2016
Jean stopt als vertrouwensman, Katleen Abrahams neemt dit over
Jean Vereyken neemt tijdelijk het penningmeesterschap weer over
344 betalende leden
Gerard Agten stopt als voorzitter
2017
Steffi Maris wordt onze nieuwe penningmeester
Brecht Stevens haakt af als hoofdjeugdtrainer
Walter Van Velden wordt onze 10de voorzitter
Margo Kerkhofs wordt onze nieuwe secretaris
Lieze Peeten stopt als hoofdtrainster Jeugd, Stijn Lehembre neemt deze
taak over.
340 betalende leden
Walter V.Velden kan geen voorzitter meer zijn door werkomstandigheden
2018
Saskia Buntinx wordt onze 11de voorzitter
333 betalende leden
2019
hoofdtrainer jeugd wordt een team (Suzy Tijskens,T-C Kooij, Stijn
Lehembre en Louis Geboers)
Wordt vervolgd!
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Succesvolle Sporting Atletiek Neerpelt-stage in Perpignan
Met 17 atleten en trainers waren we vertrokken naar de Middellandse
Zee. Op deze 8-daagse stage werd er flink getraind, soms tot 3 keer per
dag!
De afstandlopers gingen regelmatig de bergen in, waar ze soms tot 2.30 u
ronddwaalden, ze vertrokken telkens op zeeniveau en bereikten soms de
eerste Pyreneeëntopjes op 335 m hoogte.
In de verte zagen we dan reeds de besneeuwde hogere bergtoppen
liggen. Ook de spurters en kampers leverden huzarenstukjes af op de
laagvlakte, op het strand en in de zee.
De meeste trainingen werden afgewerkt op de piste van Perpignan onder
een zonnetje en met een temperatuurtje van rond de 20°.
De meeste dagen waaide daar een windje van 7 beaufort, dat wil zeggen
meer dan 60km/u. Ideaal natuurlijk om wind-af te rennen!
Nu we terug thuis zijn moeten de resultaten komen, maar daar
vertrouwen de trainers (Lieze Peeten, Daan Stevens en ondergetekende)
zeker op.
Hoofdtrainer SACN
Louis Geboers
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Start To Run 2019
Met een kleine 20 beginnende lopers waren we gestart, 10 weken
geleden.
Deze week werden de testen afgenomen, d.w.z. 5 km kunnen lopen aan
één stuk! Van de 14 deelnemers die aan de test begonnen waren er 14 die
de test glansrijk beëindigden.
Tijd speelde geen enkele rol, toch waren er beginnende lopers die sneller
liepen dan 30 minuten op deze afstand.
De begeleidende trainers, Heidi Gielen en Bieke Vaes, mochten dan ook
tevreden zijn met het bereikte resultaat.
Proficiat, EX-start-to-runners en jullie begeleiders
SACN
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Zomaar een perfecte jeugdtraining
Vrijdag 24 mei: mooie, zonnige lentedag,
alle trainersposten bezet (2 trainers bij de
kangoeroes, 2 trainers bij de benjamins, 2
trainers bij de pupillen, 1 trainer bij de
miniemen en een trainer die zich bijschoolde
voor hoog en een trainer bij polsstok ). De
meeste trainingsgroepen schommelden zo
tussen 14 en 18 atleetjes.
Kortom, iedereen blij: de atleten, maar zeker
ook de trainers, omdat ze nu eens een
mooie technische training konden geven.
Maar helaas, het bovenstaande gebeurt
maar 1 keer op de 20 trainingen!
Ik heb dit jaar de verantwoordelijkheid
genomen om de trainersbezetting te regelen op de jeugdtrainingen.
Als je dan 19 op 20 keer de trainingen niet bevolkt krijgt met voldoende
trainers om fatsoenlijke training te kunnen geven, dan is er een probleem!
Atletiektrainers bijzoeken/aannemen is geen optie meer, omdat ze er
gewoon niet meer zijn!
Omdat hierdoor een probleem ontstaat dat elk jaar groter wordt, moeten
we anders gaan denken/organiseren.
Ikzelf wil soms hakken met de botte bijl om het probleem op te lossen!
Gelukkig hebben we ook wat jongere bestuursleden die ervan uitgaan ‘dat
er voor ieder probleem een oplossing bestaat’.
Daarom kan ik dit probleemitem doorgeven aan jongere
bestuursleden/trainers (planning trainers op jeugdtrainingen).
De jeugd heeft de toekomst!
Sportieve groeten, Louis
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Loslopende lopers
Er zijn er nogal wat die, eenzaam en verlaten, hun al dan niet vrijwillige
kilometers lopend afleggen voor conditie, om af te vallen, voor de
gezondheid, uit ambitie of puur voor de lol.
Maar als je alleen bent, zijn er duizend redenen om niet gaan te lopen,
zoals: te koud , te nat, te warm, mijn kinderen hebben me nodig, ik moet
nog strijken, mijn loopschoenen zijn nog nat, geen goesting, werk in of
buiten huis, enz., enz. Veel van deze niet motiverende dingen vallen weg
als je een vast tijdstip hebt dat jouw persoonlijk loopmoment (of
momenten) is/zijn in de week. Je gezin went eraan en iedereen kan er dan
rekening mee houden.
Ook helpt het als je in groep(je) loopt: de looptijd (lijkt) sneller voorbij te
gaan! Als je met iemand aan het buurten bent, denk je zelfs niet aan lopen
terwijl je toch loopt!
Daarom willen de loopgroepen in Hamont en Pelt je hiermee helpen. Je
kan vrijblijvend een paar keer komen meelopen met ons om te zien of het
iets voor jou is!
Waar en wanneer?
Het initiatief is bedoeld voor lopers die nu al lopen en staat steeds onder
begeleiding van bekwame looptrainers.
•
•

Hamont fit-o-meter: elke zaterdag aanvang 10.00 u (trage
interval op eigen tempo) tot 11.30 u
Pelt Sportcentrum Dommelhof : elke dinsdag van 19.00 u
(interval 5 niveaugroepen) tot 20.30 u
elke donderdag van 19.00 u (duurloop op eigen tempo,
doeltempo van 9 km/u tot 10 km/u) tot 20.30 u
elke zaterdag (soms op verplaatsing ) vanaf 10.00 u (duurloop op
eigen tempo) tot 11.30 u

Voor vragen of verdere inlichtingen:
Louis Geboers (louisgeboers@hotmail.com)
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Vlaamse Kampioenschappen AC indoor te Gent (27 januari 2019)
Twee Sporting-Atletiekclubdeelnemers en 2 keer de 2de beste junior onder
het seniorsgeweld!
Jinte Palmans behaalde een 9de plaats en werd 2de bij de junioren in een
nieuw persoonlijk (club) record van 59.39 (400 m).
Met deze tijd heeft ze dan ook de 3de beste jaartijd te pakken, dat belooft
voor de juniorkampioenschappen.
Ook Jacey Coene behaalde een 9de plaats en werd 2de bij de junioren met
een hoogte van 1.60 m bij het hoogspringen. Dit was de 6de beste
jaarprestatie! Met haar al eerder gesprongen 1.66 m staat ze als 4de beste
geklasseerd. Ook dit biedt mooie vooruitzichten voor de Belgische
kampioenschappen!
Proficiat, dames en ook jullie trainers natuurlijk.
SACN vzw

Parkloop te St.-Truiden (27 januari 2019)
Een druilerige, natte, winderige editie van de Parkloop in St.-Truiden zit er
alweer op. Goddank had de SACN-tent zijn weg toch nog gevonden naar
het mooie park aan de Veemarkt. Al was de tentenzone, waar je met een
goed paar rubberlaarzen nog net uit de miserie kon blijven, compleet
volgeboekt, en was de enige optie ons te vestigen naast de plaatselijke
mesthoop, waarop de tuinier van dienst niet lang geleden zijn
‘overschotten’ had gedumpt. Maar goed, we zaten droog, én gezellig op
elkaar gepakt in de blauwe kubus.
Het parcours zelf lag er, voor de benjamins en pupillen, nog al bij al
redelijk goed bij. Het dooiwater had zich de afgelopen dagen een goede
weg kunnen banen naar de plaatselijke beek, die op zijn beurt netjes
binnen zijn oevers bleef. Starten deden we met de benjamins meisjes
eerstejaars, waar we met Nienke Mennen al meteen dicht bij een podium
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waren. Starten deed ze in pakweg 7e positie, maar halfweg wedstrijd
begon ze met haar soepele tred plaats per plaats op te schuiven. Op 200m
van de meet ging ze op en over plaats 3, maar al gauw werd ze opnieuw
gecounterd door het meisje van ADD. In de laatste rechte lijn moest ze in
een millimeterspurt de duimen leggen. Toch een knappe prestatie!
Als tweedejaarsbenjamin stond Mien Vliegen als enige van SACN aan de
start. In haar bekende stijl wist ze zich knap te handhaven in de voorste
gelederen van het veld. Achter haar was in de verste verte niets te zien, en
een 5de plaats was dan ook de mooie beloning.
Toon Weltens is als eerstejaarsbenjamin jongens aan een sterk staaltje
van dominantie bezig. Van de 6 afgelopen manches in het LCC won ie er 5.
In Dilsen was ie ziek. Ook in St.-Truiden zagen we een sterke Toon. Een
nek-aan-nekrace en een spurt tot op de meet besliste dit duel. Toon werd
knap tweede en nam de zilveren medaille maar wat graag mee naar huis.
Bij de pupillen meisjes eerstejaars twee SACN’ers aan de start. Sophie en
Isa. Beiden vol goeie moed (en met vermoedelijk ook ondergelopen
spikes) aan de start, die toch wel lang op zich liet wachten. Ook het
startpistool had duidelijk last van de inmiddels hoog opgelopen
vochtigheidsgraad. Sophie legde na een sterke laatste 300 m beslag op de
7de plaats, Isa kwam als 19e over de meet. Prima dames!
Bij de tweedejaars pupillen meisjes hadden we 3 ijzers in het vuur.
Dieuwke, Maxime en Liv. Alle 3 waren ze achteraf uiterst tevreden over
hun wedstrijd en hadden ze er het maximale uitgehaald. Dieuwke pakte
zilver, Maxime hield aan haar 14de plaats haar beste gevoel van dit
seizoen over, en Liv kwam 3 seconden later toe als 16e.
Bij de pupillen eerstejaars jongens verloopt het seizoen al zowat 7
wedstrijden gelijkaardig. Top 2-3 dikwijls net te sterk, de locomotieven zeg
maar, maar daarachter de delegatie SACN’ers als het ware een nonstopketting van wagonnetjes waarbij hier en daar iemand een
podiumplaats weet te bemachtigen. Ook in St.-Truiden hetzelfde scenario.
Dit keer was het Lander die zijn wagon in derde stelling wist te
handhaven, en die in de laatste 200 m nog sterk kwam opzetten en akelig
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dicht kwam van de top-2. Vlak daarachter kwamen Stan, Matthias en Jens
achtereenvolgens binnen op de 6de, 7de en 8ste plaats. Knap gelopen,
jongens!
Bij de pupillen jongens tweedejaars waren Ribe en Ferre paraat om, in
drijfnatte omstandigheden, het beste van zichzelf te geven. Zij deden dat
goed en kwamen, ietwat verkleumd in de tent met een 20ste en 22ste
plaats. Well done, boys!
De miniemen dames moesten ongeveer 1800 meter afleggen en mochten
nog een lus maken naar het ietwat vettigere gedeelte van het parcours. Bij
de eerstejaars, 4 atletes aan de start. Kyani wist een mooie 6de plaats te
bemachtigen, Marlies en Nel zorgden voor een mooi duel en legden na
een spannende eindspurt beslag op een 11de en 12de plaats en Rosalie
mocht ook met een 16de plaats tevreden de warme kantine opzoeken.
Bij de tweedejaars miniemen 3 dames aan de start. En alle 3 toonden ze
hun goede vorm waarin ze momenteel verkeren. Indy mocht als tweede
mee op het podium, Lara werd knap 7de en Sare kwam niet veel later als
12de over de meet. Chapeau, dames!
Op naar de volgende manche in Alken!
Groetjes, Kristof

Veldloop Alken (3 februari 2019)
Met 40 wedstrijdatleten van SACN waren we goed vertegenwoordigd in
Alken. Op de Alkense kleigronden kwamen we meermaals op het podium.
De hoofdvogel werd afgeschoten door Toon Weltens met zijn gouden plak
bij de benjamins.
Mien Vliegen haalde bij de benjamins meisjes voor het eerst dit seizoen
ook het podium met haar bronzen medaille. Ook Jens Van Duffel wist
beslag te leggen op brons bij de pupillen.
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De derde bronzen medaille was weggelegd voor Indy Lagarde, ze moest
er wel tot de laatste meter voor vechten.
K-D Kooij, terug van weg geweest, mocht voor de 2de keer dit seizoen
zilver in ontvangst nemen. Frieda Hendrikx mocht ook brons in ontvangst
nemen, ze moest slechts 2 jongere meisjes (10 jaar jonger) laten voorgaan
bij de masters.
Bij de jongere masters hadden we een dubbel podium: Lieve Palmans
(zilver) en Suzy Tijskens (brons).
Met 8 podiumplaatsen mogen we niet klagen. Proficiat, atleten en
trainers.
SACN vzw

Limburgse jeugd kampioenschappen indoor te Heusden (10/2/2019)
18 SACN-deelnemers. Of dit nu veel of weinig is, laat ik aan jullie eigen
oordeel over, als je weet dat we 57 jeugdleden hebben die zich als
wedstrijdatleet hebben ingeschreven! (in totaal hebben we 140
jeugdleden op dit moment)
Oké! Een gedeelte van de wedstrijdatleten kiest voor veldlopen in de
winter. Gemiddeld zijn ze met 25 jeugdatleten op een veldloop (van wie
nu ook al een 10-tal mee gedaan heeft aan deze
indoorkampioenschappen). Als je kijkt naar ons beloningssysteem, dan
hebben 45 van deze jeugdwedstrijdatleten al minstens aan één wedstrijd
meegedaan!
De afspraak geldt: wie op het einde van het seizoen geen 3 wedstrijden
heeft gedaan, wordt een recreant. Maar het zomerseizoen moet nog
komen, natuurlijk!
Zoals gezegd: we waren met 18 topatleten in de arena van Heusden en
iedereen haalde het onderste uit de kan!
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We telden 6 benjamins, 10 pupillen en 2 miniemen. Waar waren de
atleten die de extra techniektrainingen volgen? Er zijn 24 atleten (pupil en
miniem) hiervoor ingeschreven, om beter te worden in de spurt- en
kampnummers.
De atleten die er wel waren presteerden goed tot zeer goed. Onze
toppers waren:
•
•

Alexander Loomans met kogel bij de pupillen: met een stoot van 8
m behaalde hij het zilver!
Lander Loomans en Mathias Weltens sprongen even hoog bij het
hoogspringen bij de pupillen (1.15 m). Met deze hoogte stonden
ze beiden samen op het podium voor brons .

Ik heb bij veel van onze atleten gezien dat het technisch in orde was voor
hun leeftijd, maar ook atleetjes waar flink aan gewerkt kan/moet worden.
Wij als club doen alles wat binnen onze mogelijkheden ligt om onze
atleten te verbeteren, maar de atleten moeten hierin mee willen gaan,
natuurlijk!
Ik dank dan ook alle aanwezige trainers en atleten voor hun inzet.
Sportieve groeten
Hoofdtrainer SACN
Louis Geboers
VLaamse kampioenschappen veldloop te Rotselaar (10/2/2019)
Sporting Atletiekclub Neerpelt trok met 14 atleten naar Rotselaar om dit
kampioenschap te betwisten. Als je dan terugkomt met 4
podiumplaatsen, waaronder 2 Vlaamse kampioenen, dan mogen we echt
niet klagen.
Onze Vlaamse kampioenen zijn:
Lieve Palmans master +50 en Frieda Hendrikx master +65
Mia Palmans (master +65) mocht het zilver in ontvangst nemen.
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De bronzen plak was dan weer weggelegd voor Suzy Tijskens (master
+40).
Met nog enkele top 10-plaatsen konden we deze topwedstrijd mooi
afsluiten!
Proficiat, SACN-atleten en trainers!
SACN
Estafettewedstrijd indoor te Gent (16 februari 2019)
Een dag voor deze wedstrijd was het nog even stressen. Mijn wagen zat
met een grote scheur in de voorruit en ik vond het risico te groot om
hiermee nog op en neer naar Gent te rijden. Druk op zoek naar een
vervangende chauffeur en gelukkig stelde Louis zich kandidaat!
De helft van de atleten ging voor de estafette nog een 60 m sprinten. Dit
was perfect haalbaar aangezien er 1,5 uur tussenzat en dit is een zeer
goede training aangezien je op de training zelf nooit zo maximaal kunt
gaan als op een wedstrijd.
Ongelooflijk maar waar, iedereen verbrak zijn persoonlijk record!
•
•
•
•
•
•
•
•

Sasha Sijbers 7.60 in een nieuw clubrecord en hij behaalde een
podiumplaats!
Boy Lorist 7.81
Maximiliaan Serbrock 7.81
Anouk Loots 8.52
Kato Vandervelden 8.81
Lies Hermans 8.94
Kyrah Winters 9.39
Robbe Maes 9.97

Hierna waren er de estafettewedstrijden
Dit jaar had ik voor het eerst een luxeprobleem. In de afgelopen acht jaar
kon ik nooit eerder twee teams samenstellen. Dit jaar kon ik het voor de
eerste keer bij de cadetten meisjes.
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Team één
Anouk Loots, Sanne Loots, Lies Verheyen, Kato Vandervelden Zij werden
het 15de van de 30 teams in een tijd van 1.57.15 Nieuw clubrecord!
Team twee
Fleur Cruys, Kyrah Winters, Aprill Verkoyen, Lies Hermans
Zij werden het 21ste in een tijd van 2.01.69
Bij de cadetten jongens hadden we de volgende atleten:
Ruben Allaert, Robbe Maes, Sasha Sijbers, Jasper Hermans
Zij werden het 12de van de 13 teams in een tijd van 1.54.85
Bij de scholieren jongens hadden we de volgende atleten:
Jasper Leendertse, Giel Segers, Maximiliaan Serbrock, Boy Lorist
Zij waren gebrand op een podiumplaats maar moesten vrede nemen met
een mooie 4de plaats in een tijd van 1.41.39. Nieuw clubrecord!
Proficiat atleten!
SACN, Daan Stevens
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Veldloop Lommel (17 februari 2019)
De jeugdtrainers hadden beloofd dat er, als we met 30 jeugdatleten in
Lommel zouden zijn, een speeltraining ging komen. En raad eens met
hoeveel we waren! Precies met 30! (zelfs ietsje meer omdat de
kangoeroes niet meegeteld waren).
In totaal verschenen er 51 SACN-atleten aan de start, dit is ruim meer dan
het gemiddelde. Het mooie weer heeft natuurlijk ook mee geholpen. Met
een kleine 600 atleten mag DALO dan ook niet klagen.
Lieve Palmans werd deze dag de topatlete van SACN met onze enige
overwinning. Zij is dan ook helemaal klaar voor het BK!
Indy Lagarde behaalde mooi brons bij de miniemen.
Francis Swinnen legde ook beslag op de 3de plaats bij de masters, evenals
Suzy Tijskens bij de jongere masters.
Onze buit was niet zo groot als gewoonlijk, maar er was dan ook meer
tegenstand dan gewoonlijk!
Dikke proficiat aan alle 51 SACN’ers en ook hun trainers natuurlijk.
SACN

Belgisch kampioenschap veldlopen te Brussel (24/2/2019)
Afgelopen zondag vond in het Park van Laken het BK veldlopen plaats.
SACN trok met 8 jeugdleden naar Brussel.
Om ons optimaal voor te bereiden, maakten we er met z’n allen een
volledig weekendje Brussel van. Op zaterdag gingen we, na een bezoekje
aan Manneken Pis, het parcours al eens verkennen.
Een heerlijk parcours onder een stralende zonnetje. De sfeer zat top,
iedereen was super gemotiveerd.
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Op zondagochtend waren het de kangoeroes die de spits mochten
afbijten. Mirthe Loomans en Senn Lagarde liepen de benen onder hun lijf
uit en kwamen beiden na een prima prestatie redelijk uitgeput aan de
finish.
De geweldige medaille, het crosscup T-shirt én de suikerwafel maakten
hun dag goed!
Bij de Benjamins jongens mocht Toon Weltens zijn ambitie gerust richting
top-10 leggen. Nadat hij deze winter het eindklassement in de LCC op zijn
naam wist te schrijven, had hij wel zin in een stevige wedstrijd in de
schaduw van het Atomium.
Met z’n 89 waren ze, en het tempo lag verschroeiend hoog. In een pittige
sprint kon Toon nog net de 9de plaats meepikken. Knap resultaat als
eerstejaars benjamin!
Bij de pupillen meisjes hadden we Maxime Lagarde aan de start. Samen
met 99 andere meisjes liep ook zij een aardige wedstrijd. Met de nodige
spanning aan de start, liep zij geheel op haar eigen manier door het park.
In de eerste ronde was het zaak vooral haar plaats te behouden, om in de
tweede ronde toch enkele plaatsjes op te schuiven. Met een 75ste plaats
mocht ook Maxime tevreden zijn, en dat was ze ook!
Bij de pupillen jongens hadden we Jens Van Duffel, Mathias Weltens en
Lander Loomans aan de start. Met 116 atleten stond de startlijn afgeladen
vol, met het nodige ‘ellebogenwerk’ tot gevolg. Lander startte als een
speer en nam halfweg de eerste ronde de koppositie. Daarna moest een
tempo gezocht worden dat nog anderhalve ronde kon volgehouden
worden. Met een 16de plaats was hij dan ook heel tevreden. Ook Mathias
was goed weg en kon eigenlijk de ganse wedstrijd zijn positie min of meer
behouden. Plaats 30 was dan ook zijn beloning. Jens geraakte ingesloten in
de start en zag zowat de helft van het deelnemersveld langs links en rechts
passeren. Hij bleef echter moedig strijden en knokte zich naar een 57e
plaats. Geen gemakkelijke wedstrijd voor hem, maar hij is er tot op de
meet voor blijven gaan, en dat siert hem!
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Tot slot hadden we bij de miniemen meisjes Indy Lagarde aan de start. 96
dames legden elk 1600m af. Ook Indy liet zich langs rechts overspoelen
door een zwerm van een 25-tal atletes. Halfweg koers kwam ze ietwat in
haar normale ritme, maar de top-20 was reeds te ver weg. Ze knokte zich
wel nog mooi naar een 26e plaats en mag hier ook fier op zijn.
Achteraf keken we nog met z’n allen naar de senioren en kwam de SACNvlag zowat elke ronde goed in beeld op Sporza. Moe maar voldaan trok
iedereen terug richting Noord-Limburg.

Kristof
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Belgisch Kampioenschap Juniors indoor te Gent (2/3/2019)
Sporting Atletiekclub Neerpelt had 2 juniors in wedstrijd en de resultaten
mochten gezien worden!
Jacey Coene ging van start bij het hoogspringen. Na een spannende
wedstrijd sprong ze bijna haar persoonlijk record (op 1 cm na) met een
sprong van 1.65 m. Hiermee werd ze de 5de beste junior van België. De
bronzen medaille sprong even hoog , maar Jacey had een sprong meer
nodig om deze hoogte te halen.
Op de 400 m hadden we Jinte Palmans in wedstrijd. Ze kwam uit in de
snelste reeks waar ze ook haar 2de beste prestatie ooit liep met 1’00”01,
dit leverde haar ook een 5de plaats op!
Proficiat, atleten en trainers.
SACN
BK veldlopen voor masters te Tessenderlo (3/3/2019)
Onze toploopster van deze mooie, maar natte dag werd Lieve Palmans:
1ste bij de masters W45. Ze is al meerdere weken in goeden doen en kwam
afgetekend als eerste aan de eindmeet!
Frieda Hendrikx (1ste master W65) deed dit kunststukje na door de beste
te worden van België!
Dat de andere Sporting Atletiek Neerpelt-atleten ook top waren blijkt uit
het feit dat ze allemaal in de top-10 van de beste Belgische atleten
belandden.
•
•
•
•
•

Elianthe Didden 6de masters W60
Francis Swinnen 10de masters M55
Jan Sleurs 6de masters M70
Suzy Tijskens 4de masters W40
Liesbeth Tessens 6de masters W40

Dikke proficiat, atleten en trainers.
SACN vzw
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Einduitslagen LCC 2018-2019
43 SACN-atleten hebben dit winterseizoen het Limburgs Crosscriterium
meegedaan, dat is heel behoorlijk!
We kaapten weg:
3 overwinningen met Toon Weltens (benj), Lieve Palmans (mas) en Frieda
Hendrikx (mas).
Ook 3 zilveren podia met Dieuwke Claes (pup), K-D Kooij (schol) en Suzy
Tijskens (mas), maar ook sleepten we 5 bronzen plaatsen in de wacht met
Mien Vliegen (benj) , Indy Lagarde (min), Liesbeth Tessens (mas), Francis
Swinnen (mas) en Marina Pinxten (mas).
Dit is zeer goed, zeker als je ziet dat bijna alle SACN’ers in de top 10 zaten
van hun leeftijdsgroep.
Als je dan ziet dat er maar 340 atleten in de uitslag staan, dan maakt het
SACN-legioen 13 % van alle deelnemers uit, dit is dan wel heel veel!
Dikke proficiat aan alle atleten en trainers!
SACN
Belgisch kampioenschap cadetten en scholieren te Gent (3 maart 2019)
Sasha Sijbers veroverde brons bij het kogelstoten voor cadetten, met een
worp van 14.55 m in een nieuw clubrecord. Hij mocht als enige van
Sporting Atletiekclub Neerpelt het podium beklimmen op deze dag.
Aprill Verkoyen werd 8ste bij het kogelstoten voor cadetten. Op de 800 m
werd Aprill ook nog eens mooi de 6de beste van België. Ruben Allaert
werd op dit BK 9de op de 400 m cadetten. Lies Verheyen werd
verdienstelijk 18de op de 400 m cadetten
Proficiat, atleten en trainers.
SACN vzw
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Succesvolle indoorkampioenschappen voor masters te Gent (10/3/2019)
Titels zeggen meer dan duizend woorden.
Sporting Atletiek Neerpelt-atleten presteerden meer dan behoorlijk!
Omdat beide kampioenschappen (nationale en Limburgse) op dezelfde
dag plaatsvonden, hebben meerdere SACN’ers één of meerdere titels
behaald, de records zijn dan een heel mooi extraatje erbovenop.
1500 m Frieda Hendrikx W65
Belgisch record 6’21”46
Belgisch kampioen
Limburgs kampioen

1500 m Jan Sleurs M70
Belgisch kampioen
Limburgs kampioen
Limburgs record 5’53”83
(2de beste prestatie ooit van België
, BR= 5’26”)

200 m Jan Sleurs M70
Belgisch kampioen
Limburgs kampioen
Limburgs record 34’78”

800 m Mia Palmans W65
Zilver Belgisch kampioenschap
Limburgs kampioen
Limburgs record 3’33”40

200 m Mia Palmans W65
Belgisch kampioen
Limburgs kampioen

400 m Katleen Abrahams W40
Zilver Belgisch kampioenschap
Limburgs kampioen
Clubrecord 1’10”06
(3de beste prestatie ooit van
Limburgse atleten)

400 m Frieda Hendrikx W65
Zilver Belgisch kampioenschap
Limburgs kampioen
Limburgs record 85”57
(2de beste prestatie ooit van
België, BR= 1’23”63)

Polsstok Louis Geboers M60
Brons Belgisch kampioenschap
Limburgs kampioen
Clubrecord 1.70 m
Limburgs record
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60 m Katleen Abrahams W40
Limburgs kampioen

Kogel Patrick Coene M55
Limburgs kampioen

60 m Gerard Vangerven M60
Limburgs kampioen

200 m Gerard Vangerven M60
Limburgs kampioen

1500 m Louis Geboers M60
Limburgs kampioen

Kogel Pascal Snoeks M45
Zilver Limburgs kampioenschap

Ver Pascal Snoeks M45
Zilver Limburgs kampioenschap

Belgische records vallen niet zomaar uit de lucht (10 maart 2019)
Zondag 10 maart was de grote dag! Na een jarenlange voorbereiding werd
er niets aan het toeval overgelaten. Vandaar dat op deze indoormeeting
haar coach (Jan Sleurs) en een hulpcoach ( LG) aanwezig waren.
Na een lange opwarming, waar ook een pittige versnelling inzat van 400
m, waarin ze sneller liep dan ooit gelopen in Limburg (dus een Limburgs
record), was Frieda helemaal klaar om een aanval te doen op het fel
begeerde Belgische record 1500 m bij de W65.
Dat de huidige recordhoudster ook in dezelfde reeks liep, was mooi
meegenomen. Het te breken record was 5’27”, dus op de 1500 m moest
er van de eerste meter tempo gelopen worden.
De eerste meters nam Frieda een afwachtende houding aan, kwestie van
niet te snel door te komen na de eerste honderd meter. Na 200m liep
Frieda precies op recordtijd, een 10-tal meter voor haar liep de
recordhoudster.
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De volgende hectometers liep Frieda zich zonder forceren in het spoor van
de te volgen recordhoudster. Zo bleven ze een paar rondjes op recordtijd
lopen. Frieda voelde dat haar haas niet van plan was sneller te lopen, ze
liep zelfs een beetje langzamer dan de recordtijd.
In deze situatie moest ze iets ondernemen
en ze besloot erover te gaan. De huidige
recordhoudster haalde toen alle truken
van de foor boven om dit niet te laten
gebeuren, zoals : net toen Frieda in de
2de baan naast haar kwam, een beetje
versnellen zodat Frieda moest kiezen: of
ernaast blijven lopen en veel meer meters
maken of er opnieuw achter gaan lopen.
Bij een tweede poging dreef ze Frieda
haast naar baan drie, door aan de
binnenkant een gaatje te laten (dat ze te
allen tijde kon dichtdoen) en zelf haast op
de lijn te lopen die baan 1 en 2 scheiden
van elkaar.
Laat hier geen misverstanden over zijn: iemand die op kop loopt mag
lopen waar ze zelf wil!
De laatste 300 m gebeurde het dan toch: in het zog van een paar jongere
atleten ging Frieda erop en erover (en het ging toen even echt hard!) De
klok bleef dan ook stilstaan op 5’21”64 !
Een dik Belgisch record en meteen ook Belgisch kampioen, wat moet er
nog meer zijn!! Frieda was blij, natuurlijk, maar sommige supporters
waren precies nog veel blijer!
Proficiat, Frieda, knap gedaan!
SACN
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Jeugddag Vlaamse Atletiek Liga (16 maart 2019)
Op zaterdag 16 maart om 6.30 u stapten 40 atleten van SACN de bus op
richting topsporthal in Gent. Niet om persoonlijke records te breken of om
de longen uit ons lijf te lopen, nee, ons bezoek had een totaal andere
reden: de jaarlijkse VAL-dag. Dit jaar was het feest nog net iets groter dan
de andere jaren: de 30e jubileumeditie werd gevierd.
Van enige vermoeidheid bij de kids was op de bus niet veel te merken. We
zullen de uitbundigheid maar onder de noemer ‘enthousiasme’
onderbrengen.
De groepjes werden verdeeld, er werd stevig ontbeten en voor we het
wisten, reden we Gent binnen.
Om 9.30 u werd het feest op gang geschoten. De bijna 1400 kinderen, uit
alle windstreken van het land, volgden netjes hun schema en begonnen
aan de hele reeks opdrachten die gedurende de dag vervuld moesten
worden.
Elke opdracht was in het thema ‘Feest’. Zo moesten er bijvoorbeeld
taartjes over 60 meter vervoerd worden, moesten de kids om ter snelst
4x200 meter estafette lopen, met een feesthoedje op het hoofd. Een
reuze ‘twister’ en in veel te grote clownschoenen een rondje rennen
waren enkele van de vele proefjes.
Na elke 3 opdrachtjes troepten we samen in de ‘SACN-Corner’, waar we
snel wat dronken, snoepten en toch ook stiekem even keken hoe de
andere partijen het er vanaf gebracht hadden.
Aan het einde van de dag deden we lekker mee aan een poging om het
Belgisch record ‘Polonaise dansen’ te breken. Enkele tientallen
deelnemers kwamen we tekort, maar dit kon de pret niet bederven.
Terug de bus op, viel het op hoe rustig iedereen wel was. Het was dan ook
een lange dag, vol plezier, spel en amusement. Tijd om de boel wakker te
schudden en met ‘Leef’ van André Hazes Jr. werd de lont aan het vuur
gestoken. De buschauffeur stemde toe en haalde zijn beste plaatjes
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boven. De discolichten gingen aan en het dak ging eraf! Om 18.30 u reden
we het domein Dommelhof opnieuw op en konden alle kids moe maar
voldaan naar huis.
Top-dag, Top-sfeer, Top-leden, kortom een fijne dag voor iedereen. We
kijken alweer uit naar de volgende editie!
Groetjes, Kristof.

Eerste zomerseizoenwedstrijd te Veldhoven (30/3/2019)
Een schot in de roos voor de Sporting Atletiek Neerpelt-atleten.
Met maar liefst 21 atleten was onze club aanwezig, meteen ook de
grootste buitenlandse delegatie. Omdat het de eerste meeting van het
seizoen was, was het ook een test hoever we stonden om het seizoen aan
te vangen!
De aanwezige trainer Daan Stevens zag dat het goed zat met zijn atleten.
De uitschieters voor onze club waren:
•
•
•
•

de hoogspringers Boy Lorist 1m65 en Ebe Kums 1m55
de 200 m-lopers Sasha Sijbers 23”96 en Lopke Zentjens 28”29
de 1000 m-lopers Jinte Palmans 3’10”61 en Sofie Jansen 3’17”85
en onze 5000 m-loper Ruben Allaert 19’23”75
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De meeste van onze atleten behaalden een persoonlijk record, dus dat ziet
er goed uit!
Zeker als je weet dat volgende week 11 van deze atleten op trainingsstage
gaan naar de Middellandse Zee in Frankrijk in de buurt van Perpignan.
Proficiat, atleten en trainers
De 120 km van Texel (7 april 2019)
Onze Peter had het op zijn agenda gezet om voor de vierde keer de 120
km van Texel te lopen. Dat is zowat tweemaal rond het eiland. Al vroeg
vertrekken ze voor de eerste ronde en omdat er dan nog geen
bevoorrading staat, moet er altijd een overlevingsman (of -vrouw)
meefietsen. Nu kreeg ik de vraag om deze taak op mij te nemen. Het leek
me wel een mooie manier om zo dat eiland eens te verkennen.
Op 7 april zou het allemaal doorgaan. De plannen werden doorgenomen,
want Peter zou viermaal over het strand lopen. Ik moest dan over een
andere weg fietsen. Het leek me erg ingewikkeld, we kregen een heel
stratenplan met een hele goede uitleg. Twee avonden gepuzzeld, hoe het
allemaal zat, maar nu was ik er klaar voor.
Mijn man en ik vertrokken al een dag vroeger met de bedoeling om de
stukken waar Peter en ik niet samen waren, al eens te fietsen. Ik had alles
op papiertjes gezet en achter de klapper gestoken. En nu richting vertrek.
Het was er zo mooi, heel veel schapen met kleine lammetjes, grote
bloembollenvelden in alle kleuren en geuren, als je langs de hyacinten
kwam. Nog nooit heb ik zoveel paasbloemen gezien. Een hele mooie
natuur, we keken onze ogen uit. Maar niet naar de klapper op mijn fiets.
Die was open gegaan en... weg papiertjes! Geen plan meer. Dan maar
hopen dat het op de dag van de wedstrijd zo zou lukken.
Zondag de grote dag. Om 3 uur opgestaan om samen met onze Peter te
gaan ontbijten. Om halfvijf was de start. Daar gingen dan 37
sportievelingen, onder wie ook 5 moedige vrouwen. Ze liepen eerst
tweemaal rond een wielerbaan en dan weg voor de 120 km.
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Ik had er wel zin in. De dag was nog jong en fris. Het was er zo donker en
rustig. Alleen de gelijkmatige stappen van onze Peter, de vogels en de zee
kon je horen, maar niet zien. Voor de rest geen geluid. Alleen de rode
achterlichten van andere fietsers en lopers. Een heel rustgevende sfeer,
die altijd zal bijblijven. En zo ontwaakte de morgen. De zon kwam op en
zo kon je ten volle genieten van de prachtige natuur.
Snel kwam de eerste plaats waar Peter en ik uit elkaar gingen. In de verte
zag ik nog een rood achterlicht van een fietser. Met een paar
versnellingen hoger, zag ik hem dichter en dichter komen. Gelukkig maar,
want het was de ene straat in en de andere uit. Ineens stopte hij vlak voor
de bakker. “Oei, ik dacht dat jij ook bij de 120 hoorde.” En jawel hoor. Hij
was een geboren en getogen Texelaar. Wacht maar even, hij kwam alleen
wat water tekort, dat hij ging kopen bij de bakker. Daarna fietsten we
weer verder, terwijl hij veel over Texel vertelde. In de verte zag ik Peter
weer van het strand afkomen. We konden nu weer samen verder
fietsen/lopen zonder problemen tot de volgende strandetappe.
Hier kreeg ik begeleiding van een andere Belg. Die had alles op zijn
fietscomputer staan. Dat was pas handig en zo konden we zonder zorgen
onze lopers opwachten.
Nog een kort stukje samen
lopen en fietsen en we
waren al aan het keerpunt.
De eerste ronde zat er al
op.

Ik vond het zo mooi en ben
dan ook nog maar de
tweede ronde
meegefietst. Het was
prachtig weer, om te lopen
al warm zat.
Intussen waren ook de 60
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km-lopers vertrokken en we werden snel ingehaald door de eerste lopers.
Zij waren met ongeveer 400 lopers. Met het veel aanmoedigingen en
publiek ging de tocht verder. Bij elke strandopgang was het toch telkens
weer even afwachten of ik Peter zou terugvinden. Maar er stond nu
overal bevoorrading. Als ik er niet meer was, kon hij gewoon doorlopen.
Maar alles is goed gekomen. Op één of andere manier vonden we mekaar
steeds terug.
Voor mij was de wedstrijd echt ontspannend. De natuur is daar zo mooi.
Maar voor Peter was dat heel anders. Hij genoot ook wel, maar ik denk
toch op een andere manier. Hij zal heel blij geweest zijn dat na 120 km de
eindstreep in zicht kwam.
We zijn zo samen 11 uur en 58 minuten onderweg geweest. Keiknap
gedaan, broer! Het was weer eens een fijne en geslaagde ervaring voor
mij.
Wat is lopen toch een fijne hobby, hé.

Peter en Mia
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Eerste thuismeeting meteen een schot in de roos (14/4/2019)
Met maar liefst 41 SACN-wedstrijdatleten waren we van partij en er
werden op deze meeting 573 prestaties geleverd .
Iets waarop we toch wel trots mogen zijn als club is het polsstokproject.
6 van de 9 polsstokkende SACN -miniemen verbraken hun persoonlijk
record! Dat belooft natuurlijk voor onze volgende meeting, waar wij het
Limburgs kampioenschap polsstok mogen organiseren voor de Limburgse
miniemen.
Natuurlijk waren er meer knalprestaties van onze atleten, de uitslagen
vind je op onze website
www.sacn.be
Als dit geen goede start is van het zomerseizoen, dan weet ik het ook niet
meer!
Langs deze weg ook een bedankje aan alle vrijwilligers die zich deze dag
hebben ingezet om alles in goede banen te leiden.
Dikke proficiat allemaal!

Benjamins Lore, Gitte en Kato
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Limburgse kampioenschappen te Genk (20 april 2019)
Voor de eerste dag van deze kampioenschappen mag Sporting Atletiekclub
Neerpelt niet klagen, met 3 Limburgse kampioenen en 6
podiumplaatsen.
•
•
•
•
•
•
•

Lopke Zentjens: goud 400 horden (junior)
Sasha Sijbers: goud 100 m en kogel (cadet)
Aprill Verkoyen: zilver ver (cadet)
Jinte Palmans: zilver 400 m (junior)
Kato Vandervelden: brons 80 H (cadet)
Lies Verheyen: zilver 400 m (cadet)
Boy Lorist: zilver hoog (scholier)

90 % van de atleten die mee op stage zijn gegaan naar Perpignan (de week
voor deze kampioenschappen) verbeterden hun persoonlijk record op dit
kampioenschap. Dus een stage voor kampioenschappen loont zeker de
moeite!
De eerste dag van deze provinciale kampioenschappen kwamen 13 SACNatleten in actie.
Proficiat SACN’ers
We zijn goed bezig!
Hoofdtrainer SACN
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Limburgse kampioenschappen dag 2, paasmaandag (22 april 2019)
Liefst 6 keer mocht een Sporting Atletiekclub Neerpelt-atleet op het
hoogste podium klimmen op deze mooie zomerdag!
De nieuwe Limburgse kampioenen waren trainster Lieze Peeten senior
(kogel en discus),
Sasha Sijbers cadet (speer en ver), Aprill Verkoyen cad (kogel) en Jacey
Coene junior (hoog).
Natuurlijk waren er ook andere SACN’ers die een podiumplaats
behaalden, zoals:
Aprill Verkoyen cad (kogel): zilver;
Kato Vandervelden cad (kogel): brons.
In de marge wist een andere SACN’er, Jan Sleurs, zowel op de 400 m als
op de 1500 m het Limburgs record scherper te stellen bij de masters M70!
Al bij al mag Sporting
Atletiekclub Neerpelt zeer
tevreden zijn met zijn
atleten en zijn 9 kersverse
Limburgse kampioenen
over deze 2
wedstrijddagen (20 en 22
april).
Bedankt, SACN-atleten en
zeker ook de SACNtrainers.
Sportieve groeten
Hoofdtrainer SACN
Louis Geboers
Lieze Peeten
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BVV Dames Pupillen en Miniemen te Lanaken (27 april 2019)
Allereerst een dankwoordje aan de coach van deze ploeg: T-C , om alles in
goede banen te leiden en de sterkste ploeg op de baan te brengen.
Natuurlijk gaan we altijd voor het hoogste, maar deze dag in Lanaken
moesten we tevreden zijn met de 8ste plaats. De grootste puntenpakker bij
de pupillen was Sophie Willekens met 9 punten op de 60 m H. Bij de
miniemen pakte Tahnée Vandebroek het meeste punten: ook 9 stuks op
de 300 m.
Met nog wat meer kwaliteitstrainingen gaan we volgend seizoen zeker
voor de top 5!
Zeker als je weet dat de 7de plaats maar 1 puntje meer had dan SACN en
de 6de plaats maar 9 puntjes meer en de 5de plaats maar 18 puntjes meer
dan onze club en dat wij bij het hoogspringen miniemen niemand hadden.
Proficiat, atleten en trainers voor jullie prestaties.
Hoofdtrainer SACN
Louis

Lara, Rosalie, Maxime, Jinthe, Isa
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Beker van Vlaanderen Pupillen-Miniemen jongens (28 april 2019)
Op zondag 28 april, daags na de meisjes, stonden de jongens
geprogrammeerd voor hun Beker van Vlaanderen in Lommel. Het principe
is bekend: alle ingeschreven pupillen én miniemen geven op de 3 gekozen
nummers het beste van zichzelf. De puntenverdeling ligt vooraf vast. Wie
aan het einde van de dag het puntentotaal van de pupillen en miniemen
optelt en bij de top-2 behoort, die gaat door naar de finale later op het
jaar.
We konden met SACN dit jaar helaas maar op halve kracht aantreden.
Communiefeesten en opendeurdagen gooiden roet in het eten van de
miniemen. Hierdoor mocht de koffer met ambities in Pelt blijven en
trokken we ‘s middags met een tienkoppige delegatie enthousiaste
pupillen naar Lommel. Een graad of 12, wind die niet deugde en een
plensbui zo halfweg de namiddag konden ons niet tegenhouden!

Trainster Suzy had er een mooie puzzel van gemaakt, om iedereen op zijn
favoriete nummers te laten presteren. De inschrijvingskaartjes waren
allemaal netjes vooraf ingevuld, dus daar hoefden de atleten (en de
ouders) zich al niet druk over te maken.
De 2 openingsnummers waren verspringen en hockeybalwerpen.
Terwijl Cyriel, Ferre, Liam, Mathias en Ward hun pasjes aan het uitzetten
waren, vlogen de hockeyballen al goed in het rond.
Stan wierp zich met 22,82 m naar een 16de plaats en ook Jens kwam in de
buurt van de 25 m-lijn: 23,36 m en een 14de plaats. Liam gooide zijn bal
27,04 m en kaapte hiermee een 9de plaats weg. Lander tot slot gooide met
38,75 m een nieuw persoonlijk record, en werd hiermee 2de in deze
discipline.

In het verspringen legden Ferre (2,47 m) en Liam (2,83 m) beslag op een
respectieve 32e en 31e plaats. Met 3,12 m, en een PR, sprong Cyriel zich
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Ward Smeets

naar een 24e plaats en ook Ward ging vlot over de 3 m (3,21 m) en werd
hiermee 18e. Mathias tot slot sprong naar een 13de plaats met 3,45 m.

Hierna was het de beurt aan de hordelopers. Het blijft toch een speciale
discipline. Bij de opwarming ging Ward nog stevig onderuit, maar dat kon
hem niet afschrikken om in de wedstrijd een knap resultaat neer te zetten.
Met een 4de plaats in zijn reeks en in een tijd van 14.39 s. deed hij het
verre van slecht. Alle 3 de atleten lieten een persoonlijk record noteren!
Ook Ribe werd met een tijd van 13.85 s. 4de in zijn reeks. Alexander liep en
sprong zich naar een 3de plaats in de reeks in een knappe tijd van 13.05 s.

Na een regenpauze van een klein half uur was het de beurt aan de
kogelstoters en de hoogspringers. 6 SACN-deelnemers liefst in het
kogelstoten, en hierin werd goed gescoord! Cyriel met 4,70 m (PR!), Ferre
met 4,75 m en Ward met 4,90 m(PR!) gaan ongetwijfeld in de komende
weken over de 5 m-grens. Liam stootte zijn 2 kg-kogel met 6,42 m (PR!)
naar een 10e plaats en bovenaan werd het een spannende strijd voor de
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volle pot van 13 punten. Uiteindelijk moesten Lander (7,58 m) en
Alexander (8,13 m en nieuw PR!) de duimen leggen voor een atleet van
Looise.
In het hoogspringen werd de lat op 1 m als aanvangshoogte gelegd. De
mat zelf was door de regen een spons geworden. Geen aangename
omstandigheden dus om topprestaties af te leveren. Toch geraakten onze
toppers Ribe, Stan en Mathias probleemloos over de lat van 1 m. Hierna
kende de jury geen genade en legde ze de lat meteen 10 cm (!) hoger. Ribe
haakte hier af, maar wel met een nieuw PR! Stan en Mathias wurmden
zich weer een ronde verder. Bij 1,15 m eindigde het verhaal van Stan (ook
voor hem een PR!) en bleef Mathias nog met 6 anderen over. 1,15 m werd
het eindstation voor Mathias, maar hij wist hierdoor wel beslag te leggen
op een knappe 6de plaats.

Meteen na het hoogspringen en kogelstoten was het de beurt aan onze
spurtbommen.
Cyriel (11.73 s en een nieuw PR!), Ferre (11.48 s), Ribe (10.64 s), Jens
(9.92 s) en Alexander (9.19 s en een nieuw PR!) sprokkelden de nodige
punten in deze toch wel sterk bezette reeksen.
Als voorlaatste nummer stond de 1000 m op het menu. Onze 4
deelnemende atleten gingen allen in de tweede reeks van start. Alle 4
eerstejaarspupillen in een reeks vol tweedejaarspupillen. De tip van
trainster Suzy was dan ook niet mis te verstaan: niet te snel starten! Jaja,
knikten ze alle 4, maar eens dat het startschot weerklonk, leek het alsof de
tip in dovemans oren was gevallen. We zullen het maar onder de categorie
‘jeugdig enthousiasme’ plaatsen. J De eerste 2 chronopunten
(100 m-16 s) (200 m-34 s) logen er dan ook niet om en de verwachte
terugval kwam er al snel. Toch konden ze alle 4 een knappe laatste ronde
afleggen (enkel nog plaatsen gewonnen) en kwamen zowel Jens (3.40.87),
Stan (3.39.17), Mathias (3.36.48 PR!) als Lander (3.34.69) op een zakdoek
binnen. Alle 4 zijn ze enorm diep gegaan, want het hakt er toch wel in elke
keer, zo’n 1000 m.
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Tijd om te recupereren was er niet. Met de benen vol melkzuur moest er
nog 1 proef afgewerkt worden. 2 teams brachten we aan de start voor de
4x60 m. Team 1: Jens, Mathias, Lander en Alexander. Team 2: Ferre,
Cyriel, Liam en Ward. Heerlijk om te zien hoe hier het teamgevoel
overheerst. Iedereen pept elkaar op, geeft zich helemaal om eens die stok
doorgegeven is te brullen op de volgende atleet. Dit is wat deze sport zo
mooi maakt. Kapot gaan in de ene discipline en zich voor het team
nogmaals voor 200 % geven. Team 1 wist zijn reeks te winnen in een tijd
van 37.06 s. Goed voor een 3de plaats algemeen. Team 2 knalde met een
tijd van 43.24 s naar een 12de plaats.
In de eindstand werden we zoals verwacht laatste, maar dat kon de pret
niet drukken. 14 persoonlijke records sneuvelden en de jongens beleefden
een fijne sportieve namiddag. Meer hoeft dit toch niet te zijn? Bedankt,
Suzy, om het team op sleeptouw te nemen, en bedankt Freddy en An voor
het maken van de mooie foto’s. Met deze BVV zijn wij nog niet klaar. We
komen volgend jaar nog sterker terug…
Kristof.

46

Beker Van Vlaanderen Dames te Bornem (12 mei 2019)
Dit jaar deden we weer mee voor de prijzen! Coach Daan had de best
mogelijke ploeg opgesteld met de atleten die beschikbaar waren.
Sommige atleten hadden zelfs een dag vrij genomen om toch mee te
kunnen doen aan deze SACN-groepsprestatie .
Met 4 volle auto’s arriveerden we in Bornem, onder een perfect weertje
voor de toeschouwers: azuurblauwe lucht een graadje of 23, wat wil je
nog meer!
Voor de langeafstandslopers was het zelfs iets te warm. We leverden daar
een knalprestatie af en werden 3de met 94 punten, de 2de had 102 punten
en de rechtstreekse stijger ZWAT had 137 punten. Voordeel is dat we
volgend seizoen ZWAT niet meer tegen krijgen en dan zitten we niet meer
ver af van promotie.
Ik dank dan ook Daan en de deelnemende atleten voor deze heel mooie
prestatie!
SACN
Louis
Olimpic Alken (25 mei 2019)
Zaterdag 25 mei, bijna middag, dus tijd om te vertrekken richting Alken.
Daar aangekomen, gingen we regelrecht richting kantine om ons
lunchpakket naar binnen te spelen. Na het eten, toen iedereen aan het
toestromen was en de kantine ook wat overbevolkt raakte, gingen ook wij
op zoek naar de rest van de SACN-kliek. Gepakt en gezakt liepen we,
samen met nog een paar andere mama’s al slalommend door de massa
heen op zoek naar onze clubgenoten. Aha! Gevonden... de heren hadden
zich lekker onder de bomen geïnstalleerd. We wilden ons bij hen voegen,
maar het noodlot sloeg toe! Ilse had één van de vele ongelijkheden in het
pad niet opgemerkt en ging gepakt en gezakt tegen de grond. Iedereen in
paniek, want ze bleef toch even liggen en greep naar haar pols, meteen
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een aantal vrouwen
met helpende handen
om ons heen. Iedereen
even bezorgd, want ze
had een serieuze
bloedneus! Het bloed
liep er zo uit, alsof ze
een kraantje
opengedraaid had. De
ene hielp met goede
raad, de andere kwam met een pakje zakdoekjes af, nog even wat ijs uit
de frigobox getoverd terwijl Annabelle hopeloos op zoek leek naar de
EHBO (niemand wist precies waar die zat of wie verantwoordelijk was).
Een 5-tal minuutjes later was het bloeden zo goed als gedaan. Even de rest
nog controleren: geen breuken, bril nog oké, neus niet dik (waar we de
hele middag nog op gekeken hebben), oef... het viel gelukkig nog mee....
lang leve het gras, want was ze rechtstreeks op het pad gevallen, had het
helemaal anders kunnen aflopen. En de mannen... ja, die zaten blijkbaar
nog altijd goed onder de boom en hebben alles goed in de gaten
gehouden J.
En dan.... onze atleetjes natuurlijk, want door al deze commotie waren we
hen bijna uit het oog verloren. Maar zoals het goede sportmannen en –
vrouwen betaamt, waren deze al volop bezig met zich op te warmen.
Niet dat ze het koud hadden, want naarmate de start van de wedstrijd
dichterbij kwam, steeg de temperatuur ook met het bijbehorende
zonnetje. Heerlijk voor de ouders die langs de kant staan te supporteren.
Maar, zon of geen zon, warm of niet... iedereen deed weer flink zijn best.
Er werden met de beperkte afvaardiging van 2 benjamins (Loes Verhees
en Toon Weltens), 5 pupillen (Alexander Loomans, Jens Van Duffel, Ferre
Maes, Mathias Weltens, Ward Smeets) en 3 miniemen (Kyani Joosten,
Sare Smids en Thanée Vandebroek) toch verschillende PR’s neergezet.
Iedereen kon minstens één PR of op zijn minst een SR neerzetten. Zelfs
door de ene na de andere valse start bij de spurt, lieten ze zich niet uit het
lood slaan. En ook na het lange wachten voor de 4 X 60 m, een dik half uur
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na aankondiging dat ze zouden starten, bleven de pupillen hun beste
beentje voorzetten! Na afloop fier op zichzelf en op elkaar, heerlijk om te
zien.
Een middag die wat in mineur (en een paar bijna-hartaanvallen) begon is
toch nog uitgedraaid op een supermiddag! En het toppertje van de dag
was.... goh... eigenlijk waren ze dat allemaal!
An Kerkhofs

Kyani, Tahnée en Sare
Belgisch record voor Lieve Palmans (7 juni 2019)
Misschien wist ze het zelf niet, maar op vrijdag 7 juni 2019 leverde Lieve
een knalprestatie af te Lanaken op de 2 mijl (= 3218 m).
Lieve verpulverde het Belgisch record van Jeannine Van Der Hoeven
(ROBA) met meer dan 7 seconden . Het oude record werd gelopen in 2016
en stond op 11’59”69.
Het nieuwe record dat Lieve op de tabellen zette bij de W50, bedraagt nu
11'51"91.
Dikke proficiat, Lieve!
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Lieve Palmans
Thuismeeting (9 juni 2019)
Je krijgt het weer dat je verdient!
Azuurblauwe lucht, graadje of 20, heel licht verkoelend windje, wat wil je
nog meer? Mooie prestaties van onze atleten, natuurlijk! We waren met
40 SACN’ers die het beste van zichzelf gaven.
Als je dan op het Limburgs kampioenschap polsstokspringen, met 6
podiumplaatsen te verdienen, ziet dat er 3 podiumplaatsen bezet worden
door SACN, dan kan je spreken van een geslaagd kampioenschap!
De prestaties waren er niet alleen op het veld, maar ook ernaast : de
opbouwploeg, die al in actie schoot voor 9 u ‘s morgens, onder leiding van
Peter Palmans, ruimde de laatste restjes van deze gemoedelijke meeting
op om 17.30 u, weer een record!
Proficiat, atleten en helpers.
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Boseindrun 2019 (10 juni 2019)
Voor mij was dit een perfect parcours: veel bos ,weinig straat!
De Boseindrun is geen massastratenloop, maar wel een gemoedelijk en
gezellig “straten”-loopje, waar haast iedereen haast iedereen kent, echt
een thuisloopje!
De uitslag is dan ook niet zo belangrijk, wel het plezier van het lopen. Wie
toch de wedstrijdresultaten wil kennen, kan een kijkje nemen op
www.boseindrun.be.
Omdat het ‘haast” een thuisloopje was, kwamen we veel lopers tegen in
ons eigen clubshirt en natuurlijk ook vele SACN’ers in het shirt van KWBBoseind die instonden voor de organisatie. We hopen van harte dat deze
organisatie nog vele jaren blijft bestaan, zeker omdat ze lekker dichtbij is
en een mooi parcours heeft!
We weten ook wel hoeveel werk erin steekt om een organisatie recht te
houden, en er zijn de laatste jaren al te veel mooie stratenlopen
verdwenen in onze regio.
Proficiat, organisatoren!
SACN
Louis Geboers

Belgisch kampioen en Belgisch record op BK (15 juni 2019)
In St.-Niklaas schoot Sporting Atletiekclub Neerpelt de hoofdvogel af op de
Belgische masterkampioenschappen! Lieve Palmans kwam, zag en
overwon in de 5000 m in 18’15”12, waarmee ze meteen ook het Belgisch
record scherper stelde met meer dan 20 seconden bij de W50!
Maar dat was niet het enige eremetaal waarmee we terugkwamen naar
Limburg:
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•
•
•
•
•

Mia Palmans werd ook Belgisch kampioen op de 1500 m en in de
5000 m werd ze nog eens 4de.
Mia legde ook nog beslag op zilver bij de 400m
Frieda Hendrikx, uitkomend op de 5000 m, werd met een tijd van
22’51”29 mooi 2de en mocht zo het zilver omgorden.
Ook op de 5000 m mocht Marina Pinxten op het 3de hoogste
schavotje klimmen voor brons.
En er was ook nog eens brons voor onze jongste master (W40),
Katleen Abrahams, op de 400 m.

Ook onze heren behaalden dichte ereplaatsen op dit kampioenschap:
Patrick Coene 8ste (kogel) en 7de (discus) en Pascal Snoeks 7de op discus en
4de bij het kogelstoten.
Proficiat, atleten en trainers, meer moet dat niet zijn!
SACN vzw
Louis Geboers

Artikel klaar…. doorsturen maar!
Artikels voor het volgende clubblad moeten ten laatste op 15 september
2019 ingestuurd zijn naar willem.molemans@telenet.be
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Belangrijke data!
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20 juli:
21 juli:
27 juli:
2 aug:
3 aug:
17+18 aug:
18 aug:
25 aug:
30 aug:
31 aug-1sept:
1sept:
6 sept:
7 sept:
7sept:
8 sept:
8 sept :
14-15 sept:
20 sept:
21 sept:
22 sept:
22 sept:
22 sept:
28 sept:
28 sept:
28 sept:
29 sept:
5 okt:
12 okt:
18 okt:

Nacht van de Atletiek
PK AC Polsstok Maasmechelen
KVV Meerkamp Dilbeek
Olimpic Tessenderlo
BK 10000m op de weg Lokeren
BK meerkampen Brugge
BK Masters Hamer en gewicht Merksem
PK estafette Hechtel
Meeting SACN (vanaf Cadet) PK 10000m
BKAC
BK hamer AC Machelen
Memorial Van Damme
Olimpic Looi
BK Hamer Cad,Scho,Jun,bel
BK aflossingen Merksem
Groene Halve Marathon Hamont
BK Cad/schol Moeskroen
Clubkampioenschap Ben-pup-min.+ BBQ
KVV en PK masters Deinze
BK ½ marathon Wevelgem
Olimpic Tongeren
Vrijwilligers feest SACN
BK trail Malmedy
“BK” jeugd Nijvel
PK hamer Alken
Olimpic Lommel
PK meerkamp Heusden
PK gewichtwerpen +PK werpmeerkamp
SACN Licht Run
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Atleet in de schijnwerper.
Naam: Heuvelman.
Voornaam: Liv en Isa.
Geboortedatum: 8 september 2008 (Liv) – 2009 (Isa).
Woonplaats: Hamont-Achel.
Waar zit je op school?
Liv: De Robbert.
Isa: De Robbert.
In welk vak ben je een krak?
Liv: Frans.
Isa: W.O.
Hoe lang ben je al bij de club aangesloten?
Liv: 5 jaar.
Isa: 4 jaar.
Hoe ben je bij SACN terecht gekomen?
Liv: door mijn papa.
Isa: door mijn zus.
Tot welke categorie behoor je in de atletieksport?
Liv: ‘Pupielen ‘(tweedejaars)
Isa: ‘Pupile’ (eerstejaars)
Welke discipline doe je het liefst van allemaal? Waarom?
Liv: Hoogspringen, omdat ik zo’n lange benen heb.
Isa: 60 meter omdat ik er goed in ben.
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Welke discipline kan je het best?
Liv: Hoogspringen.
Isa: 60 meter.
Wat is je minst leuke discipline?
Liv: Discus.
Isa: 1000m omdat ik er niet goed in ben.
Wat is je atletiekdoel voor deze zomer?
Liv: 1m20 hoog springen.
Isa: Nog eens 60m horden doen.
Wat is het hoogtepunt uit je sportieve carrière, dus waar ben je het
meeste trots op?
Liv: Dat ik 1m15 gesprongen heb terwijl er geen trainer was en dat ik heel
lang geen hoogspringen had gedaan.
Isa: ‘Clubrikor’ op de 4x60m bij de benjamins.
Welke zijn, naast atletiek, je bezigheden/hobby’s?
Liv: Chiro
Isa: Chiro, fietsen.
Waarom ben je bij SACN?
Liv: Omdat ik heel veel hou van SPORT
Isa: Omdat het een leuke club is.
Wat is je grootste droom?
Liv: Dat ik een keer mag meedoen aan de Olympische Spelen.
Isa: Dat ik mee mag doen op de Olympische spelen
55

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
KORTING van 10

% op uw loopschoenen

% 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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Puzzelwedstrijd

Los jij deze puzzel op? Mail je antwoord naar :
Kristof.loomans@icloud.com voor 31 augustus en maak kans op een
leuke prijs!
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Trainingsuren zomer (van 1 april tot 30 oktober 2019)
Dag

Doelgroep

dinsdag

lopers (v.a. pupil)

woensdag

benjamins
pupillen
miniemen
lopers (v.a. cadet)
spurters (v.a. cadet)
kampers (v.a. cadet)
werpen (v.a. cadet)

Van – tot

In-out

Plaats

19.00 – 20.30 u

outdoor

Dommelhof

18.00 – 19.30 u
18.00 – 19.30 u
18.00 – 19.30 u
18.00 – 19.30 u

outdoor
outdoor
outdoor
outdoor

Dommelhof
Dommelhof
Dommelhof
Dommelhof

18.00 – 19.30 u

outdoor

Dommelhof

18.00 – 19.30 u
18.00 – 19.30 u

outdoor
outdoor

Dommelhof
Dommelhof

donderdag

lopers (v.a. cadet)

19.00 – 20.30 u

outdoor

Dommelhof/
verplaatsing

vrijdag

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

18.00 – 19.30 u
18.00 – 19.30 u
18.00 – 19.30 u
18.00 – 19.30 u
18.00 – 19.30 u
18.00 – 19.30 u

outdoor
outdoor
outdoor
outdoor
outdoor
outdoor

Dommelhof
Dommelhof
Dommelhof
Dommelhof
Dommelhof
Dommelhof

18.00 – 19.30 u

outdoor

Dommelhof

10.00 – 11.30 u

outdoor

op verplaatsing

10.00 – 11.30 u

outdoor

fit-o-meter
Hamont

10.30 – 12.30 u

outdoor

Dommelhof

10.00 – 11.30 u

outdoor

Dommelhof

zaterdag

zondag

lopers (v.a. cadet)
lopers (v.a. cadet)

kampers (v.a. cadet op
afspraak)
spurters (v.a. cadet op
afspraak)
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Hoofdtrainer
Louis Geboers Tel.: 011/44.59.23; E-mail: louisgeboers@hotmail.com
Hoofdtrainersteam Jeugd E-mail: jeugd.sacn@gmail.com
Louis Geboers, T-C Kooij, Stijn Lehembre en Suzy Tyskens
Hoofdtrainer Kampers (vanaf cadet)
Pascal Snoeks GSM: 0473/56 28 15; E-mail: pascalsnoeks71@gmail.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
Koen Allaert E-mail: koenallaert@yahoo.com
Jos Biemans Tel.: 011/ 62 14 33; E-mail: jos@jgbn.be
Yves Coureaux GSM: 0496/18 45 56; E-mail: coureyv@ardyag.com
De Cremer Glenn
Wout Van Eepoel wveepoel@kempenkind.nl;
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
Kristof Loomans: 0497/19 12 65 E-mail: kristof.loomans@icloud.com
Benny Maes GSM: 0478/74 35 05; E-mail: benny.maes@hotmail.com
Gitta Mertens E-mail: gittamertens@hotmail.com
Lien Molemans E-mail: lienmolemans@hotmail.com
Chris Peeten GSM: 0494/12 63 04; E-mail: chris_peeten@hotmail.com
Lieze Peeten GSM: 0493/78 50 80; E-mail: liezepeeten@hotmail.com
Jasper Philippe E-mail: rudi.philippe1@telenet.be
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
Brecht Stevens E-mail: brechtstevens@hotmail.com
Daan Stevens GSM: 0498/04 24 67; E-mail: daan_s@hotmail.be
Johan Stinckens Tel.: 011/73 39 14; E-mail: johan.stinckens1@pandora.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
Theo Van Haandel E-mail: vanhaandel.theo@gmail.com
May Verheyen GSM: 0495/49 81 56; E-mail: may.verheyen@telenet.be
Lucinda Westerman E-mail: lucindawesterman@hotmail.com
Johan Claes E-mail: johanclaes20@telenet.be
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