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Voorwoord van de redactie
Vanwege de redactie wensen we iedereen een gezond, gelukkig en
vredevol 2020 toe! Dat iedereen blessure-vrij zijn hobby mag uitoefenen
en dat we als SACN op een positieve manier naar buiten mogen komen.
De samenstelling van het redactieteam is gewijzigd: An Kerkhofs heeft
beslist om haar fototoestel, na jarenlang als vaste fotografe voor ons
clubblad te hebben gewerkt, aan de kant te leggen. Ik wil in naam van de
redactie, en bij uitbreiding heel SACN, An en Freddy dus ook uitvoerig
bedanken voor de wekelijkse foto’s die getrokken werden.
2020 kondigt zich aan als een boeiend sportjaar. Wij kijken uit naar de
Europese voetbalkampioenschappen en de prestaties van onze Rode
Duivels, de Olympische Spelen met ook in de atletiek medaillekansen voor
de Belgen, maar vanzelfsprekend ook naar de resultaten van de blauwwit-rode garde van SACN in het veld, op de straat en op de piste. Samen
maken we er iets moois van!
De redactie
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Ok, we zijn een goei club!
Daarom komen er zich ongevraagd zoveel jongeren aansluiten bij ons ,
maar “trop is trop”! We hebben nu op een normale training 7 trainers (het
is al bijna een wonder dat we deze nog hebben!)
De ideale groepsgrootte om een goede training te kunnen geven is 20
atleten of minder! We zitten nu echter met groepen van 30 of meer te
kijken (benjamins zelfs met 45 atleetjes): wat moeten we daarmee!?
Bezigheidstherapie geven, bezighouden, meer zit er niet in met zulk een
massa.
Hier komt nog bij dat verleden jaar 30 % van onze
140 jeugdleden ‘wedstrijdatleet’ waren en nu
plotseling 70 % zich inschrijft als wedstrijdatleet
(een wedstrijdatleet is iemand die minstens 6
wedstrijden per seizoen aan wedstrijden
deelneemt).
Om de groep “wedstrijdatleten” te laten inkrimpen naar een groep die
daadwerkelijk gaat voor de minstens 6 wedstrijden gaan we tussentijds
evalueren (dit om onze echte wedstrijdatleten beter te kunnen begeleiden
in alle atletieknummers).
Eerste evaluatietraining was woensdag 20 november 2019.
Dit was de 1ste keer na onze Dommelloop (17/10), onze eerste
thuiswedstrijd. Dit was een ‘verplichte thuiswedstrijd’. Wie daarna nog
geen enkele wedstrijd heeft gedaan, gaat voorlopig terug naar de
recreantengroep tot de atleet in kwestie wel een wedstrijd heeft gedaan!
We stonden ervan te kijken: 95 % van onze jeugdwedstrijdatleten hebben
meegedaan!
2de keer evaluatie na het winterseizoen midden april 2020
Dit na onze tweede thuiswedstrijd: Olimpic van 5 april ( een
pistewedstrijd), waar we ook al onze wedstrijd-jeugdleden verwachten!
Hierna maken we de 2de evaluatie.
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Dus iedereen die half april geen 2 (of misschien 3, moet nog over
overlegd worden) wedstrijden heeft gedaan, wordt beschouwd als
recreant en gaat vanaf dan bij de recreanten trainen.
Sportieve groeten
Hoofdtrainer SACN
Louis Geboers

Voor iedereen die nu gebruikmaakt van de kleedkamer...
We hebben klachten gekregen dat sommigen hun vuile schoenen
uitkloppen in de kleedkamers en/of douche. Dit is uiteraard niet de
bedoeling!
Als je door de modder bent gebaggerd, klop je schoenen buiten uit of
neem de modder mee naar huis.
Buiten de sporthal staat er een ‘ding’
om de onderkant van je schoen te
verlossen van de overbodige modder,
gebruik dit dan ook.
Sporthal Dommelhof
Vanaf 1 november gaan we ook weer regelmatig binnen trainen in de
sporthal. Ook daar zijn zuivere schoenen gewenst. Breng zo nodig een
zuiver paar mee om daar aan te doen.
Als we allemaal een beetje meewerken, dan hoeft er ook minder gepoetst
te worden!
Sportieve groetjes
SACN
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Voor het eerst in de geschiedenis van Sporting Atletiek Club Neerpelt!
Ons recruteringsgebied voor leden was tot voor kort Pelt en HamontAchel. Als we nu de jeugdledenlijst (van kangoeroe tot en met miniem)
bekijken, blijkt dat ook van verder uit Limburg atleten afzakken naar
SACN-trainingen! We hebben nu jeugdleden uit Bree, Bocholt, Peer,
Hechtel en Lommel. Een twintigtal van onze jeugdleden hebben het
ervoor over om elke training 25 tot 45 km te rijden om bij ons te trainen.
Ook in Bree, Lommel en Hechtel zijn er nochtans atletiekclubs actief, in
Hechtel zelfs twee. Als je dan vaststelt dat deze leden niet kiezen voor de
dichtstbijzijnde club, dan is mijn (lichtgekleurde) conclusie dat ze kiezen
voor kwaliteit.
Dat is dan ook meteen de reden waarom we voor het eerst in de
geschiedenis van SACN een ledenstop hebben ingevoerd .
We (de jeugdleden) zijn gewoon met te veel: op dit moment met
trainingsgroepen van 30 en meer wedstrijdatleten. We maken al jarenlang
geen reclame meer en toch stromen de jeugdleden elk jaar weer vanzelf
toe! Tot aan de ledenstop hadden we al meer dan 50 nieuwe leden mogen
inschrijven bij de jeugd.
Om alles in goede banen te leiden, evalueren we voortdurend en passen
we structuur en regels aan, met als enige doel nog betere trainingen te
kunnen aanbieden.
Ik denk dat we op de goede weg zitten, maar alles staat of valt met de
kwaliteit en inzet van onze trainers.
Bedankt dan ook, alle actieve
trainers!
Sportieve groeten
Hoofdtrainer SACN vzw
Louis Geboers
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Strava
Sinds enkele jaren gebruik ik de loopapp Strava op mijn smartphone.
Ik vermoed dat niet alle lezers hiermee vertrouwd zijn, dus kort de
belangrijkste functies op een rijtje:
•

•
•

de app registreert je loop- (of fiets)activiteiten, met weergave van
parcours, tijden per kilometer, hartslag en andere interessante
info;
je kan andere lopers “volgen” en op die manier zien hoe goed of
minder goed je loopvrienden bezig zijn;
je kan elkaar aanmoedigen door te reageren met een duimpje
omhoog, “kudo” genaamd.

Een wijze man die recent aansloot bij de Strava-club vroeg mij waar dat
eigenlijk voor staat, “kudo”. Ik moest het antwoord schuldig blijven, dus
hebben we het opgezocht: Kudos komt uit het Oudgrieks en betekent
‘roem’ of ‘faam’. Het geven van kudos aan een ander wordt gedaan om
die persoon te waarderen. Doorgaans worden deze “virtuele cadeautjes”
toegekend door middel van het geven van +1 (positief) of -1 (negatief)
(Bron: Wikipedia). Bij mijn weten werkt Strava enkel met positieve kudos.
Gelukkig maar J.
Strava heeft voor mij persoonlijk een motiverend effect. Het is leuk om te
zien hoe mijn loopvrienden (ik geef toe dat ik vooral andere recreanten
volg, té goede andere lopers volgen is iets minder motiverend…) bezig zijn,
hoe ver ze lopen en aan welk tempo. En wie is er nu niet blij om voor een
bepaalde prestatie kudos te krijgen van andere lopers?
Leve de moderne technologie!
Lien Molemans
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Puntenstelsel bij SACN 2019-2020
Reglement
SACN investeert 2000 € in zijn wedstrijdatleten.
Alle atleten die minimaal 40 punten behalen worden beloond met een
premie.
Voor benjamins, pupillen en miniemen die 40 punten behalen wordt er
een naturaprijs voorzien. Bij hun stopt de telling bij 40 punten.
Vanaf cadetten wordt de premie cash uitbetaald.
Aan de hand van het aantal punten verzameld op het einde van het
seizoen wordt de premie bepaald.
Alle punten van de atleten die 40 punten of meer hebben, worden
samengeteld. De coëfficient van 1 punt wordt hiermee bepaald.
Bv.: er worden 3000 punten verzameld
2000 € : 3000 punten = 0.67 € per punt
Als een kampioenschap op dezelfde dag en plaats bekampt wordt, telt het
hoogst behaalde resultaat. Bij een aflossing krijgen alle atleten de
volledige punten. Een meerkamp is 1 wedstrijd, elke wedstrijddag telt
voor 1 punt.
De puntentelling wordt bijgehouden door SACN, dit voor de LCCveldlopen, in- en outdoormeetings en kampioenschappen.
Stratenlopen, berglopen, andere veldlopen en buitenlandse wedstrijden
geef je zelf door aan Louis.
Wie op het einde van het seizoen het record in handen heeft, heeft recht
op deze punten.
Clubrecords bij de masters tellen alleen zoals ze in het SACN-prestatieboek
2018 vermeld zijn!
Records worden enkel gehonoreerd als ze reeds bestonden!
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Belgische records en Limburgse records gelden voor de masters wel in hun
eigen leeftijdscategorie.
Voor de stratenlopen en berglopen wordt de premie alleen betaald aan
atleten die in clubshirt lopen.
De premies worden op de kampioenenhulde uitgedeeld (aanwezigheid
verplicht). Indien men niet aanwezig kan zijn, dient men zich te
verontschuldigen. Anders gaat de premie terug naar de clubkas!
Behaalde records worden ook zelf doorgegeven aan Louis.
Regelmatig wordt de lijst geüpdatet.
Opmerkingen, records of buitenlandse wedstrijden stuur je naar:
louisgeboers@hotmail.com
Hoe gebeurt de puntentelling?
Puntenstelsel SACN
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Deeln.

Podium

Tips voor het lopen in de kou
De weersomstandigheden zijn momenteel dermate ‘winters’ dat, wanneer
je hardlooptraining wil gaan doen, je er verstandig aan doet enige
voorzorgsmaatregelen te nemen. We hebben 10 tips voor je waar je aan
moet denken als je nu gaat lopen.
1. We adviseren je om functionele loopkleding te dragen. Belangrijke
eigenschap hiervan is dat deze vochtdoorlatend en warmtehoudend is.
Denk hierbij aan thermisch ondergoed in combinatie met fleecekleding.
De transpiratie moet altijd goed afgevoerd kunnen blijven worden, omdat
het lichaam anders te snel kan afkoelen.
2. Bij lopen in de kou verbruik je meer energie. Eet wat meer voor je gaat
lopen en neem een extra energiereep mee.
3. Drink voldoende voor, tijdens en na de training. De droge vrieslucht
onttrekt ongemerkt veel vocht aan je lichaam. Zeker als je je tijdens een
training of wedstrijd flink inspant en je op die manier via je zweetklieren
en door je ademhaling nog meer vocht kwijtraakt aan de koude
buitenlucht. Als het warm is, zal je sneller op het idee komen om te gaan
drinken dan onder winterse omstandigheden. Toch maar doen. Wanneer
je te weinig drinkt, raak je namelijk makkelijker onderkoeld.
4. De grootste hoeveelheid warmte raak je kwijt via je hoofd. Draag een
hoofdband of een muts.
3. Draag handschoenen.
4. Bij de combinatie van wind en vorst kunnen je ogen uitdrogen. Draag
ter bescherming een lichte zonnebril of sportbril.
5. In tegenstelling tot wat vaak gezegd wordt, het volgende: smeer geen
vaseline op het gezicht en andere blote oppervlakken, maar alleen op
kloven op de vingers e.d.

10

6. Na afloop van de training en wedstrijd koelt het lichaam snel af, vooral
als je huid toch nog nat is door transpiratie. Ga snel naar binnen of als je in
de auto terug naar huis moet, trek iets droogs en/of warms aan.
7. Mensen met hart- en longklachten, diabetes, een slechte conditie en/of
een beperkte weerstand, bijvoorbeeld ten gevolge van koorts, lopen een
extra risico.
8. Wie tijdens een training in de vrieskou niet meer in staat is om te blijven
hardlopen heeft een acuut probleem. Ga dus goed voorbereid van huis en
denk nu niet: ‘Dat overkomt mij niet’. Kramp, uitglijden en vallen, voet
verzwikken in een sneeuwhoop, en dan? Je hebt ergens aan je loopgordel
met drinkflesjes of in een jaszak een kleine opgevouwen vuilniszak bij je
met een gat erin voor je hoofd. Mocht je toevalligerwijs tóch pech
onderweg hebben dan trek je die vuilniszak aan. Vervolgens is het de
bedoeling dat je zo snel mogelijk uit de kou verdwijnt. Bel ergens aan,
vraag hulp, zorg voor een lift. Dat betekent dat je voor een route kiest
waarbij je regelmatig in de buurt van huizen bent of waarvan je weet dat
er heel regelmatig verkeer langskomt.
9. Laat het thuisfront weten welke route je loopt, kies je trainingsroute
waarvan je zeker weet dat je gezien wordt (dus veel mensen tegen zult
komen), loop samen.
10 Neem je gsm mee. In geval van nood kun je bellen en in het ergste
geval kunnen ze je aan de hand van je gsm-signaal traceren.
En tot slot: lopen in de sneeuw blijft echt leuk!
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Mededeling: we starten niet met een ‘jeugdatleet van het jaar’
Waarom niet?
Omdat we onze jeugdatleten allemaal gelijk willen behandelen, ook na
advies van Atletiek Vlaanderen. We hanteren een beloningssysteem,
waarbij iedereen dezelfde prijs krijgt. Een andere reden is dat er niet
genoeg objectieve criteria zijn om de ene atleet meer “waarde” toe te
kennen dan een andere.
Zodoende zien we af van wat we in het voorjaar voor ogen hadden!
Sportieve groeten
SACN vzw
Lidgelden sportverenigingen in Pelt
We hebben gekeken op hun websites en het hoogste lidgeld genomen, om
te vergelijken met ons hoogste lidgeld!

Badminton Neerpelt
Kano NWC
Nstars Baseball
Turnkring Hogerop
Sparta Lille voetbal
Judoclub Neerpelt
Phoenix hockeyclub
Voetbal Neerpelt jeugd
FC Esperanza voetbal
Sporting Grote Heide voetbal
SV Herkol voetbal
Neerpeltse tennisclub

lidgeld
115 euro
122 euro
130 euro
152 euro
175 Euro
180 euro
225 euro
280 euro
280 euro
280 euro
280 Euro
310 euro

En toen kwam Sporting Atletiekclub Neerpelt met zijn 110 eurootjes en
dan hebben we het nog niet gehad wat we/ze aanbieden: geen enkele
vereniging van hierboven vermeld biedt, zoals ons clubje, 5 trainingen aan
per week en dit het ganse jaar door!
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Belangrijke data!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 januari
5 januari
5 januari
12 januari
15 januari
19 januari
19 januari
25 januari
26 januari
1 februari
2 februari
2 februari
8 februari
9 februari
14 februari
16 februari
16 februari
21 februari
22 februari
22 februari
23 februari
29 februari
1 maart
7 maart
8 maart
13 maart
14 maart
22 maart
24 maart
28 maart

PK AC Gent
PK AC Heusden-LCC Lanaken
Teutenbosloop Herent
PK Veldloop Tessenderlo
Jeugdtrainers vergadering
VK cad/schol Gent
Teutenbosloop Souverein Lommel
AV PC
LCC Alken- VK AC Gent
BK meerkamp Gent
PK jeugd Heusden – BK meerkamp Gent
Teutenbosloop Holheide
Jeugd indoor Heusden
KVV veldloop Rotselaar
Kampioenhulde Pelt + 16 jarigen
LCC Lommel-BKAC Gent
Teutenbosloop Stevensvennen
Kampioenhulde Pelt -16 jarigen
BK veldloop Masters Brussel-BK studenten Gent
BK 24u te Aalter
BK veldloop Brussel
BK jun/beloften Gent
BK cad/schol Gent –Teutenbosloop Dommelhof
Interclub miniemen Heusden –Prijsuitreiking LCC
BK+PK masters Gent-Teutenbosloop Hechtel
Jeugd meeting Heusden
Jeugddag Gent
Teutenbosloop Bosuil St H Lille
Start Start to run in Pelt
Start to run Hamont-Achel
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Atleet in de schijnwerper
Naam: Lorist
Voornaam: Boy
Geboortedatum: 08/06/2002
Woonplaats: Neerpelt
Vertel eens Boy, zit je nog op school? Zo ja,
welke richting studeer je?
Ik studeer houtbewerking op WICO campus TIO
Hoelang ben je al bij de club aangesloten?
de

Sinds 2011 ben ik al bij SACN aangesloten, ik doe al atletiek vanaf mijn 6 in
Nederland. Toen zijn we verhuisd naar België en heb ik me hier in Neerpelt
aangesloten bij de club.
Hoe ben je bij SACN terechtgekomen?
Wij zijn in Neerpelt komen wonen en ik wilde graag een club in mijn woonplaats.
Tot welke categorie behoor je in de atletieksport?
Sinds dit nieuwe seizoen 1
Sprint Team

ste

jaar junioren

Welke discipline doe je het liefst van allemaal? En waarom?
Sprint (200 m) omdat die afstand het beste bij mij past. De combinatie tussen
explosief sprinten en dat ook volhouden op de laatste 100 m van de race maakt
dat tot mijn favoriete onderdeel.
Hoe vaak train je in de week?
5-6 keer: 3-4 keer op de baan en 2 keer in de fitness bij het Dommelhof. Daan en
Brecht Stevens zijn mijn trainers.
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Wat is jouw atletiekdoel nog voor deze winter? En heb je doelen gesteld naar de
zomer toe?
Het doel voor de winter is de snelheid van afgelopen zomer vasthouden. Mijn
zomerdoelen zijn om onder de 23 sec te lopen op de 200 m en bij de 100 m onder
de 11.5 sec te lopen.
Wat is het hoogtepunt uit je sportieve carrière? Dus op welke prestatie ben je het
meest trots?
Mijn deelname aan de Vlaamse kampioenschappen.
ste
de
Daar stond ik als 24 gekwalificeerd en ben ik als 16 geëindigd. Dat is waar ik
trots op ben.
Welke zijn, naast atletiek, je bezigheden/hobby’s?
De vrije uren die ik over heb buiten mijn sport/school zit ik graag met mijn
vrienden online te gamen.
Beoefen je nog sporten/heb je nog sporten beoefend buiten atletiek?
Ja, dat heb ik gedaan (voetbal) omdat ik bij atletiek alle onderdelen moest doen
tot ik een bepaalde leeftijd had. En dat wilde ik niet. Dus was ik er 2 jaar mee
gestopt en daarna weer naar atletiek gegaan toen ik mijn favoriete onderdeel
(sprint) mocht doen.
Waarom ben je bij SACN?
Het is de dichtstbijzijnde club. Daarnaast heb ik
het geluk dat er toptrainers zoals Daan en
Brecht zijn, die gemotiveerd zijn om te helpen
om je doelen te bereiken.
Wat is je grootste droom?
Mijn grootste droom is om aan de Olympische
Spelen te mogen meedoen. Ik zal er alles aan
doen om dit te halen. Ik weet ook wel dat dat
moeilijk is en als het niet lukt, zal ik mijn sport
met net zoveel plezier blijven verder doen zoals
ik nu doe.
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Wedstrijdverslagen
21-09-2019: Vlaams en Limburgs kampioenschap Masters (Deinze)
3 dapperen van SACN waagden zich aan de verre verplaatsing en dit met
resultaat! Jan Sleurs werd op de 800 M70 Vlaams en Limburgs kampioen
in een tijd van 3’03”38. Dit is dan meteen een nieuw Limburgs record!
En dit deed hij nog eens over op de 1500 M70 in een tijd van 6’05”31, ook
in een nieuwe Limburgse besttijd!
Patrick Coene werd overtuigend Limburgs kampioen bij het discuswerpen
M55 en in het Vlaams kampioenschap viel hij net langs het podium met
zijn 4de plaats.
Bij het kogelstoten werd Patrick 6de op het Vlaams kampioenschap, maar
mocht hij zich ook weer hier de beste Limburger noemen bij de M55.
Pascal Snoeks, onze jongste master, werd 4de op het Vlaams
kampioenschap bij het discuswerpen bij de M45 en hij mocht de zilveren
medaille in ontvangst nemen bij het Limburgs kampioenschap.
Bij het kogelstoten had Pascal precies dezelfde resultaten Zilver op het
Limburgs podium en een 4de plaats op het Vlaams kampioenschap.
Proficiat, masters!
22-09-2019: Hoera weer een Belgische podiumplaats voor SACN
Dit is de 26ste al dit jaar (van een topjaar gesproken!)
Onze laatste podiumplaats van dit zomerseizoen was een zilveren plak,
behaald door Mia Palmans op de ½ marathon in Wevelgem.
Als we dan toch bezig zijn, kunnen we ook het
Vlaamse eremetaal vermelden dat we dit jaar
behaalden op de Vlaamse Kampioenschappen: in het
laatste kampioenschap ½ marathon behaalde Mia het
goud en de SACN-atleten mochten in totaal 15 keer
het podium beklimmen. Nu denk je misschien: allé,
welke club behaalt 26 Belgische en 15 Vlaamse
podiumplaatsen? Wij dus: SACN!
Mia Palmans
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22-09-2019: BK Nijvel voor de jeugd
Die dag vond het
(officieuze)Belgisch
kampioenschap voor de jeugd
plaats in Nijvel. Bij de pupillen
moest ons estafetteteam al vroeg
uit de veren. Lander, Mathias, Jens
en Alexander verbraken vanuit
baan 1 en ondanks een strakke
wind waar enkel windsurfers blij
mee zouden zijn, hun persoonlijk

Jens-Alexander-Mathias-Lander

record op de 4 x 60 m met 1
seconde: 35.86”. Tahnée wierp
haar discus als
laatstejaarsminiem naar een
afstand van 25,46 m, goed voor
een 11de plaats. Bij het
kogelstoten waren zowel
Lander als Alexander Loomans
geselecteerd. Alexander stootte
Indy Lagarde

zijn kogel 8,71 m (11de plaats) en Lander
verbrak zijn persoonlijk record met een
stoot van 8,50 m (12de plaats). Indy tot slot
mat zich met de beste 1000 m-lopers van
België. In een tijd van 3.20.06 werd ze mooi
11de. Proficiat aan alle deelnemers!

Alexander Loomans
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28-09-2019: PK hamerslingeren
Zaterdag 28 september 2019 was het weer een hoogdag voor onze
hamerslingeraars. Het provinciaal kampioenschap was aangebroken. Hier
konden we weer laten zien wat we waard waren of hoe goed we bezig zijn
met onze trainingen. Er werden vooraf wel wat doelstellingen besproken.
Het podium moest voor elk van ons haalbaar zijn.
De eerste SACN’ers die de arena betraden waren de cadetten jongens.
Hier zagen we Zay Teunissen Van Manen en Ebe Kums. Hier kregen we
een mooie wedstrijd, de eerste plaats was onbereikbaar, voorlopig. Maar
geen nood, het onderlinge duel tussen onze atleten mocht er wezen.
Uiteindelijk moest Zay de duimen leggen tegen Ebe. Ebe werd mooi 2de
met een worp van 33,59 m. Zay werd 3de met een worp van 32,12 m. Voor
beiden was dit een persoonlijk record. Voor Ebe een meter verder en voor
Zay maar liefst 9 m.
Verder op de dag kwamen onze 3 masters nog in actie. Roel Kums (M40),
Pascal Snoeks (M45) en Patrick Coene (M55). Ieder van ons wou zich
vandaag nogmaals bewijzen. Roel, de benjamin van onze masters, gaf het
goede voorbeeld. Hij won goud en verbeterde zijn persoonlijk record met
1,5 m. Uiteindelijk strandde zijn hamer op 25,75 m.
Pascal wou bij deze wedstrijd laten zien dat hij zijn mindere prestatie van
het Europees kampioenschap verteerd had. Met zijn laatste worp zat hij
1,30 m onder zijn beste. Dit mooie resultaat werd bekroond met een
gouden plaatje.
Patrick, onze ouderdomsdeken, had dus gezien hoe het moest, zowel van
de jeugd als de jeugdige masters. Patrick kennende wil hij er altijd een
schepje bovenop doen. Heel mooi is dat dan als het ook nog eens lukt. Hij
behaalde ook goud. Daarbovenop smeet hij zijn hamer naar een afstand
van 29,22 m. Dit wil zeggen dat hij daarmee het clubrecord 14 cm verder
legde.
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Dit kampioenschap in statistieken gegoten wil zeggen :
5 atleten
3 x goud
1 x zilver
1 x brons
3 persoonlijke records
1 clubrecord
Zowel de atleten als de trainer waren zeer tevreden.
Proficiat mannen!
Jullie trainer
Pascal
05-10-2019: Meerkampkampioenschappen te Heusden
SACN was weer talrijk aanwezig (‘talrijk’ is
relatief bij een meerkampwedstrijd).
Ik zag toch wel een kleine 20 SACN’ers
rondlopen/springen en werpen.
Met gouden medailles voor Sasha Sijbers
(cadetten heren) en Louis Geboers (masters
M60), zilver voor Lopke Zentjens en brons
voor Kato Vandervelden (cadetten meisjes) en
Lander Loomans (pupillen heren) mogen we
wel tevreden zijn.

Kato Vandervelden

Proficiat allemaal voor deze zo goed als laatste
seizoenswedstrijd.
SACN

12-10-2019: PK werpvijfkamp en PK gewichtwerpen masters
Op zaterdag 12 oktober 2019 stonden voor onze werpers (masters) nog
twee provinciale kampioenschappen op het programma: de werpvijfkamp
en het gewichtwerpen. Dit zou meteen ook de laatste wedstrijd van het
zomerseizoen zijn.
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Patrick Coene en Pascal Snoeks waren er
helemaal klaar voor. Met de
mogelijkheden die ter beschikking
stonden, stelde Pascal voor beide atleten
een schema op, rekening houdend met de
afstanden die nodig waren om een nieuw
clubrecord te vestigen.
De volgorde van de nummers in de
werpvijfkamp is steeds dezelfde:
hamerslingeren, kogelstoten,
discuswerpen, speerwerpen en ten slotte
Patrick Coene
gewichtwerpen. Patrick en Pascal volgden
het vooropgestelde schema vrij goed, met
als gevolg dat beiden inderdaad het clubrecord verbraken.
Patrick behaalde met de hamer 28,94 m, met de kogel 9,30 m, met de
discus 28,11 m, met de speer 26,42 m en met het gewicht 9,28 m. Zo
scoorde hij 2413 punten. Bij kogel, discus en speer behaalde hij zijn beste
seizoensprestatie. Uiteindelijk won hij goud, zowel bij de werpvijfkamp als
bij het gewichtwerpen.
Pascal behaalde met de hamer 32,28 m, met de kogel 6,74 m, met de
discus 21,86 m, met de speer 20,05 m en met het gewicht 8,72 m. Zo
kwam hij tot 1949 punten. Discus en speer leverden bovendien een beste
seizoensprestatie op. Hij eindigde in werpvijfkamp en gewichtwerpen
telkens op de tweede plaats.
Met 5 seizoensbeste prestaties, 2 clubrecords, 2 x goud en 2 x zilver werd
het seizoen uitmuntend afgesloten. Tijd om enkele weken te rusten en
dan aan de voorbereiding van volgend seizoen te beginnen!
Pascal (trainer hamer en gewicht)
03-11-2019: Amaai, als dat geen goed begin is! Veldloop Tongeren
Nog nooit waren we met zoveel atleten in Tongeren: er kwamen meer dan
55 SACN-atleten over de finish. Van ons (trainers) moeten de atleten nog
niet in de vorm van hun leven zijn in het begin van het seizoen, maar, als
je kijkt naar de medailleoogst, zou je kunnen zeggen dat we er toch niet
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De 2de gouden plak van de dag werd
behaald door benjamin Jelte Put, daar zal
onze voorzitster ook heel blij mee zijn
geweest, je weet wel zoontje van …).

Nienke Stessens

ver afzitten! Of zouden de andere clubs nog op een lager niveau zitten?
Aan de hoeveelheid tegenstand lag het zeker niet, denken we : de laatste
10 jaar mocht Tongeren nooit zoveel atleten verwelkomen als nu.
Onze prestaties waren buitengewoon fantastisch.
Zelfs bij de kangoeroes waren we de beste
met Yfke Stessens.
Haar zusje Nienke behaalde bij de
benjamins ons eerste goud, het zal in de
familiegenen zitten, zeker?
(Patricia&Tim).

Ook Julie Swinnen mocht verrassend op het hoogste podium klimmen bij
de scholieren: Julie, lang geblesseerd geweest, kwam terug langs de grote
poort!
Iets minder verrassend was de overwinning van Lieve Palmans, nog aan
het uitbollen van een keigoed zomerseizoen. Ze won deze wedstrijd met
een straatlengte voorsprong.
Zilver was er voor Dieuwke Claes en Inse Mandervelt, brons voor Toon
Weltens, Willem Kerstjens en Mathias Weltens.
En dan hadden we 7 vierde en vijfde plaatsen!
Kort samengevat: 5 keer goud, 2 keer zilver en 3 keer brons, daar teken ik
voor bij alle volgende wedstrijden deze winter!
Dikke proficiat voor alle SACN- atleten!
Fiere hoofdtrainer SACN
Louis
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17-11-2019: Records zijn er om verbroken te worden!
Dommelloop
Weken en maanden voor onze veldloop was Peter Palmans al in de weer
om alles op de rails te krijgen. Dit is hem heel goed gelukt, samen met de
talrijke medewerkers die deze succesvolle veldloop gemaakt hebben tot
wat hij geworden is.
Geluk dwing je af of niet?
De vrijdag voor de veldloop nog een beetje miezerweer, de dagen ervoor
regen, regen en nog eens regen!
Zaterdag: 1de opbouwdag, droog mooi weer en zondag (2de opbouwdag):
het perfecte veldloopweertje met op bepaalde ogenblikken zelfs een
azuurblauw luchtje.
En dan maandag: weer regen, buien en miezer tussendoor!
En dan de records: nog nooit mochten we zoveel atleten verwelkomen op
onze veldloop, maar liefst 711 deelnemers. Meteen de beste veldloop
ooit in Limburg georganiseerd (de 2de beste en 3de beste staan ook op
onze naam).
Wij, SACN’ers, waren maar liefst met 140 atleten aanwezig en bij de jeugd
waren haast alle jeugdwedstrijdatleten paraat met 115, van kangoeroe
tot en met miniem!
Alle reeksen ware goed tot heel goed bezet, ook de G-atleten waren voor
het eerst paraat! Ander jaren kwamen onze topatleten minder in het stuk
voor, omdat door de grote massa er ook meer kwaliteit van buiten
Limburg op onze veldloop verscheen . De laatste jaren moesten we het
stellen met 1 of 2 overwinningen en wat ereplaatsen op onze eigen
Dommelloop . Maar dit jaar kwamen we niet alleen in kwantiteit naar
buiten, maar ook in kwaliteit!
Voor deze prachtprestatie zorgden met het eremetaal:
goud voor : Jelte Put, Lander Loomans, Julie Swinnen, Lieve Palmans
zilver voor : Nienke Stessens, Leon Ceelen, Mathias Weltens, Indy Lagarde
brons voor : Mien Vliegen,Willem Kerstjens, Francis Swinnen, Liesbeth
Tessens.
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Maar liefst 12 SACN-podiumplaatsen, dat is dan ook weer een record op
onze eigen veldloop!
Ook een record was de prijsverdeling: nog nooit ging het zo vlot (ook al
omdat iedereen dezelfde prijs kreeg).
En dan was er nog het record afbreken en opruimen: om 17.55 u konden
we ‘onze schup afvegen’.
Kortom: het was weer een keigoede veldlooporganisatie.
Met dank aan iedereen die een handje heeft toegestoken om deze
organisatie te maken tot wat ze geworden is!
Speciale dank aan Peter Palmans die het geheel coördineerde en dat al
jarenlang doet.
Voor mooie foto’s: zie Marc Faes
https://www.neerpelt.in/index.php/fotografen/marc-faes/792dommelloop-sacn-17-nov-19-marc-faes
Sportieve groeten
Sporting Atletiekclub Neerpelt
Louis
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24-11-2019: Het was weer een keigoede veldloop voor SACN te Genk
In een mooi herfstweertje kwamen er maar liefst 63 SACN-atleten in actie.
In totaal kwamen 554 veldlopers opdagen (wij hadden er 771 op onze
Dommelloop).
Met 45 SACN-jeugdatleten kwam de helft van al onze jeugdwedstrijdatleten opdagen. Die pasten natuurlijk niet allemaal in ons tentje
dat weer meegebracht was door trainer Kristof, waarvoor dank.
En we hadden evenveel eremetaal als in Pelt. Hiervoor zorgden:
Nienke Stessens: zilver
Nienke werd jammer genoeg op de streep geklopt voor het goud , het
scheelde (zo goed als) niets!
Jelte Put: goud
Toon Weltens: goud
Willem Kerstjens: zilver
Lander Loomans: zilver
Mathias Weltens: brons
De 4de was ook een SACN’er: Stan Bax, allemaal een plaatsje opschuiven
en we hebben een vol podium SACN’ers!
Dieuwke Claes: brons
Witse Vandeweyer: brons
Indy Lagarde: goud
Julie Swinnen: zilver
De winnares was van Belgisch podiumniveau, maar ja, het is nog vroeg in
het seizoen.
Lieve Palmans: goud
Suzy Tijskens werd 4de, maar als ze geweten had dat er een leeftijdsgenote
vlak voor haar gelopen had, was het zeker brons geworden, maar langs de
achterkant leek het op een scholiere!
Francis Swinnen: brons.
Het was dus weer een topveldloop voor de SACN’ers onder ons.
Iedereen een dikke proficiat, zeker ook degenen die niet op het podium
beland zijn!
Sportieve groeten
Hoofdtrainer SACN
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01-12-2019: Sinterklaasveldloop Bree
Voor de 4de manche in het Limburgs Cross Criterium trokken we met maar
liefst 48 jeugdatleten naar de Boneput in Bree. Het is vrij indrukwekkend
als je de hele bende zich ziet klaarmaken in en rond ons blauwe tentje.
Langs de kant van het parcours hoor je ondertussen week na week
hetzelfde: ‘Miljaar, die van Neerpelt zijn met veel’ of ‘Tja, daar in Neerpelt
hebben ze ook een ideaal bos om in te trainen’.
Als ik dat hoor, kriebelt het om direct te reageren met de woorden: dat
klopt allemaal! Maar de enige échte reden is dat de kinderen graag komen
sporten, dat ze zich allemaal goed amuseren en dat ze supergemotiveerd
zijn om ook aan wedstrijdjes te doen.
Presteerden we ook in Bree? ‘t Zal wel zijn!
Rik Donders (de speaker op de LCC-wedstrijden) zal de namen van onze
atleten ondertussen al wel kennen!
Bij de benjamins meisjes 2012 behaalde Nienke Stessens opnieuw knap
zilver. De jongens van 2012 konden niet achterblijven. Jelte Put schoot
voor de 4de keer op rij de hoofdvogel af! Brecht Boonen werd knap 3de en
met Ruud Mennen en Tirea Eddy Mateo eindigden in die reeks maar liefst
4 atleten in de top 5!
Bij de pupillen meisjes 2010 is Mien Vliegen stilaan een vaste
podiumkandidaat. Zij werd knap 3de .
Lander Loomans vocht bij de pupillen jongens 2009 een hevige strijd uit
en trok in de laatste 150 m aan het langste eind. Mathias Weltens klom
als 3de mee op het podium.
Dieuwke Claes ging na 2 km met de zege aan
de haal in de categorie miniemen meisjes
2008, en Witse Vandeweyer is de laatste
weken onder stoom gekomen! Zilver in Bree!

Dieuwke Claes

Uiteraard verdient IEDEREEN een groot
applaus die deelnam in Bree. Jullie zijn goed
bezig!
Groetjes, trainer Kristof.
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01-12-2019: We zijn nog nooit zo goed begonnen! Veldloop Bree

Hier dan onze podiumatleten:
Nienke Stessens zilver
Jelte Put goud
Brecht Boonen brons
Mien Vliegen brons
Lander Loomans goud
Mathias Weltens brons
Dieuwke Claes goud
Witse Vandeweyer zilver
Lara Dujourie brons
Julie Swinnen goud
Mirthe Drijkoningen brons
Lieve Palmans goud

Lara Dujourie

Wat moeten de andere clubs wel niet van ons denken? Bijna op ieder
jeugdpodium een SACN-jeugdatleet! En dit voor de 4de veldloop op rij!
Ondergetekende was er niet bij op dit SACN-feest, maar als ik de uitslag
zie was het weer ‘bingo’.
Ik las dat er verscheidene SACN’ers de eerste overwinning van het seizoen
behaalden, terwijl andere SACN’ers, met reeds 1 of meerdere
overwinningen op zak, nu op een andere plaats op het podium stonden of
er net naast.

Met deze 5 overwinningen in Bree komen we op een seizoentotaal van 20
overwinningen in 4 wedstrijden. Geen slecht gemiddelde, zou ik zeggen!
Proficiat aan alle SACN’ers die deelgenomen hebben: alle 48 jeugdatleten
en de 23 SACN’ers vanaf cadet. Ja, je ziet het goed: we waren met 71
SACN-atleten op deze veldloop aanwezig.
Hoofdtrainer SACN
Louis
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21-12-2019:Indoormeeting te Mol
Met maar liefst 15 atleten waren we afgezakt naar Mol voor polsstok,
hoog en kogel. In ons gezelschap waren er 8 polsstokminiemen, onder wie
6 atleten die nog nooit een polsstokwedstrijd hadden meegedaan. Van die
6 waren er zelfs 5 atleetjes die slechts 2 polsstoktrainingen achter hun
kiezen hadden. ‘Mol’ is dan ook de ideale wedstrijd om te beginnen,
omdat de beginhoogte 1,15 m is/was.
Aan motivatie geen gebrek: we (SACN-atleten) waren met 12 die eraan
begonnen.
Hieronder de prestaties, 75 % sprong een beste persoonlijke prestatie:
Sasha Sijbers 2,80 m: met wat minder sprongen en meer techniek zit
3,50m er snel aan te komen.
Kyani Joosten 2,10 m
Daan Vanselst 1,95 m
Lukas Theunis 1,90 m
Louis Geboers 1,80 m: nieuw Limburgs record M60
Jef Veekmans 1,75 m (eerste wedstrijd)
Sara Van Bakel 1,75 m (eerste wedstrijd)
Lars Theunis 1,55 m (eerste wedstrijd)
Liv Heuvelman 1,55 m (eerste wedstrijd)
Rosalie Bax 1,55 m (eerste wedstrijd)
Kaat Van Der Wielen 1,50 m
Veerle Van Deurzen GP
Nog een andere uitschieter en clubrecord werd er gesprongen door Sasha
Sijbers: bij het hoogspringen. Hij overschreed de recordhoogte van 1,80 m
Dikke proficiat aan alle SACN-atleten, ook degenen die hierboven niet
vernoemd werden.
Louis
22-12-2019: Teutenbosloop Witteberg Achel
In een druilerige regen kwamen toch een kleine 200 lopers opdagen op
deze eerste bosloop van het 21ste Teutenbosloopcriterium. De organisatie
was weer af: deze loopbelevenis werd dan ook op poten gezet door onze
eigen club, in samenwerking met de gemeente Hamont-Achel.
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De atleet die het meeste applaus kreeg was de enige jeugdatleet
(waarschijnlijk door het slechte weer en de officiële veldloop te Dilsen) die
de 1000 m liep: op de streep werd hij dan ook ontvangen door 400 m
klappende handen. Als seingever merk je op dat lopen leuker is dan niet
lopen! Na de wedstrijd kregen de deelnemers dan nog een drankje of
soep-met-balletjes aangeboden, waarna iedereen op een schappelijk uur
weer naar huis kon gaan. De volgende bosloop wordt georganiseerd door
onze vrienden van KWB Boseind (de Boseindrunners) op 5 januari
(terreinen SV Herkol, Herent-Pelt).
Sportieve groeten
Louis
22-12-2019: Veldloop Dilsen
Onder een grijze lucht met druilerige regen hebben onze 56 atleten het
overleefd!
Er was voor de verandering eens geen tentje aanwezig (niemand kon het
meenemen).
Maar al was ons tentje daar geweest, het was toch te klein gebleken voor
56 SACN-atleten en hun supporters!
Onze atleten hebben het niet aan hun hart laten komen en de prestaties
waren als vanouds!
Met maar liefst 9 podiumplaatsen en 2 overwinningen mogen we weer
niet klagen.
Bij de pupillen hadden we 4 SACN’ers op rij, zoals Johan C. ooit zei: “Ieder
nadeel heeft een voordeel”. Hiervan profiteerde Stan Bax: hij eindigde 3de
en zijn clubgenoten die normaal op het podium zitten, eindigden nu
allemaal achter hem!
Ook bij de masters/scholieren dames was het een mooie wedstrijd: onze
scholiere Julie Swinnen en master Lieve Palmans liepen samen de
wedstrijd uit. Lieve speelde op het laatste ‘locomotief’ om Julie een mooie
3de plaats te bezorgen.

29

Indy Lagarde

Onze cadet Indy Lagarde heeft begrepen dat de aanval nog altijd de beste
verdediging is. Halfweg dreef ze
het tempo op, zodat ze alleen los
kwam te zitten. Als dan niemand
van de achtervolgende groep het
initiatief neemt om de
achtervolging in te zetten, is de
vogel gaan vliegen. Afwachten tot
de streep is voor Indy dus geen
optie! Hard lopen is de enige
remedie, als de anderen later in
de wedstrijd willen terugkeren,
moeten ze nog harder lopen dan
zij!
Ook in de laatste wedstrijd van de
dag hadden we een
clubgenoot/trainer aan de slag:
Piet van Ham liep heel verdienstelijk zijn eerste “test”-wedstrijd.
Of het meegevallen is, kan je best aan hemzelf vragen.
Proficiat atleten, trainers en supporters.
Maak er nog een mooi eindejaar van!
Louis
Artikel klaar…. doorsturen maar!
Artikels voor het volgende clubblad moeten ten laatste op 23 maart 2020
ingestuurd zijn naar willem.molemans@telenet.be
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Het verwerken van ziekte
Na een wedstrijd of een zware training is je weerstand het laagste en dat
is het belangrijkste moment waarop je goed voor jezelf moet zorgen: zo
snel mogelijk warme kleding aantrekken, zeker als het koud is. Je hebt het
dan nog warm, maar je koelt dan heel snel af!
De meeste kleine infecties komen en gaan: geen probleem, dus.
Maar als je je echt ziek voelt, duizelig, heet, koud of misselijk, ga dan
absoluut niet trainen! Neem een dagje vrij van het trainen en kijk hoe het
er de volgende dag uitziet.
Is het niet verbeterd: even de dokter zijn/haar advies inwinnen!
Je kunt jezelf blijvende schade toebrengen als je toch zwaar gaat trainen
terwijl je ziek bent.
Kan/mag je sporten met koorts?
Neen, sporten met koorts is gevaarlijk.
Koorts is een uiting van het lichaam, dat
een gevecht is aangegaan met
'aanvallers van buiten'.
Als het lichaam in de koortsperiode door sport of beweging extra wordt
belast, vermindert het vermogen van het lichaam om zich tegen indringers
te verweren.
De indringers in het lichaam kunnen zich in alle weefsels nestelen. Zo
kunnen griepvirussen en sommige bacteriën zich makkelijk in spieren
inwerken. Dit verklaart onder andere de forse spierpijn die bij een flinke
griep kan optreden.
Omdat het hart ook een spier is, kunnen de virussen zich helaas ook daar
nestelen (zie het verhaal Bart Wellens in 2012). Als dat gebeurt, wordt de
hartspier gevoeliger voor ritmestoornissen, met name als het hart zwaar
wordt belast, zoals bij het sporten.
Een paar maal per jaar overlijdt een sporter tijdens of kort na een
sportinspanning als gevolg van een complicatie van het hart
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(bijv. een ontstoken hartzakje of hartspier door het agressieve virus).
Redenen genoeg om het sporten met koorts absoluut af te raden.
Ook de eerste twee weken nadat de koorts is gedaald, moet je als sporter
nog voorzichtig zijn. In deze periode kun je hoogstens lichte
hersteltrainingen doen. Lichte inspanning ondersteunt in deze periode het
afweersysteem. Je fysieke gesteldheid wordt door een fikse griep met
koorts behoorlijk teruggeworpen. Luister naar de signalen van je lichaam
en bouw de training na enkele koortsvrije dagen heel rustig op!
De regel is dat je pas weer mag beginnen te sporten, op herstelniveau:
zoveel dagen als je koorts gehad hebt, zoveel dagen nadien mag je nog
niet sporten, om je lichaam de kans te geven voor 100 % te herstellen!
Dus: 5 dagen koorts, 5 dagen nadien ook niet sporten!!!
Sportieve groeten
Louis
Vrijwilligersontbijt (zondag 22/9)
Het was weer af!
Deze zondag mochten een kleine
60 vrijwilligers hun benen onder
tafel steken in de parochiezaal
van St.-Huibrechts-Lille (Pelt). Zij
mochten het zeer uitgebreide
ontbijt eerst bezichtigen om het
daarna smakelijk op te peuzelen.
Zonder jullie, beste vrijwilligers, is
er niets mogelijk in onze
vereniging.
We danken dan ook de ‘topvrijwilliger’ van deze dag (Magda) die alle
etenswaren aangevoerd had en voor de aankleding had gezorgd. Ik weet
niet of jullie het gezien hebben, maar ook het plafond was versierd met
ballen en slingers!
We danken dan ook de vrijwilligers van deze dag, maar zeker ook de
vrijwilligers die het gehele jaar klaar staan om Sporting Atletiekclub
Neerpelt verder te helpen groeien.
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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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Cijfers zeggen veel maar niet alles!

Bree AC
MACD
DALO
AC Genk
TACT
ACA
ATLA
SACN
LOOI
AVT

statistiek seizoen 2018-2019
aangesloten leden
(wedstrijdatleten + recreanten)
72
96
170
180
202
282
310
310
515
717

Lidgeld 2019-2020
135
95
100
150
120
130
145
110
140
120

Maar hier gaat het helemaal niet om!
We willen niet de grootste zijn (nu zijn we de 3de grootste club van
Limburg), we willen helemaal niet de goedkoopste zijn (nu zijn we de 3de
goedkoopste club van Limburg), maar we willen wel de beste club zijn van
Limburg!
D.w.z. dat wij de beste trainers willen hebben om de beste trainingen te
kunnen geven en daar doen we alles voor!
Al de rest volgt vanzelf: betere atleten, (nog) meer kampioenen,
promoties in de interclubs, enz.!
Sportieve groeten
Fiere hoofdtrainer SACN
Louis Geboers
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Prestatieboek bestellen?
Zoals ieder jaar wordt er weer een prestatieboek gemaakt met de
prestaties van het afgelopen seizoen. Dit boek vermeld van iedere atleet
die aan wedstrijden heeft deelgenomen, zijn/haar beste prestatie van het
seizoen 2018-2019, alsook de clubrecords van SACN en titels die onze
atleten behaalden.
Je kan het prestatieboek gratis bekomen (1 per gezin) maar je moet er wel
voor inschrijven zodat wij weten hoeveel exemplaren we moeten laten
drukken.
Wie interesse heeft voor een prestatieboek kan een exemplaar bestellen
door je naam en adres door te geven voor 1 maart 2020 aan: Trinette
Paesen, lommelen.paesen@telenet.be.
Als je al ingeschreven hebt voor een prestatieboek op het
kerstfeest/kampioenenhulde is het niet nodig om je opnieuw in te
schrijven!
De prestatieboeken worden verdeeld samen met het clubblad van april
2020.
Geschiedenis van de Hamonter Atletiekclub –SACN vzw
In het jaar des heren 1984 waren er een aantal trainers die vonden dat er
ook in Hamont atletiek getraind mocht worden (toen reden de ouders nog
niet zoveel rond met hun kinderen). We noemden onze bende van 15
atleten toen Hamonter Atletiekklub (HAK).
Terugkijkende op die tijd was het een heel leuke tijd, sommige trainingen
waren iets minder leuk natuurlijk! Zoals die keer putje winter: onze
atletiektrainingen gingen door in de bossen van Hamont
(‘op de ezel’), eerst met zijn allen trainers en atleten (van 8 tot 14 jaar) het
fietsje op om tegen de wind door de natte sneeuw eerst 3 km af te leggen
tot het bos, waar we alleen maar natter werden.
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Onze jongste was al aan het wenen van de kou toen we vertrokken en ze
bleef 1.30 u wenen tot we ze terug afzetten op onze verzamelplaats, waar
grotere zus of ouders hun verkleumde kroost weer kwam oppikken.
Enkele jaren later, toen de atleetjes erachter waren gekomen dat atletiek
niet alleen lopen was, wilden ze ook wel eens werpen of springen.
In eerste instantie brachten we materialen mee uit Neerpelt om te trainen
op een afgedankt voetbalveld van Hamont SK. Maar dat op-en-neer
verhuizen van materialen was er te veel aan. Ook al omdat we de
materialen moesten huren en dat kost geld, hebben we ons gemeld als
erkende Hamonter Atletiekclub bij de gemeente Hamont. Ook al kregen
we maar 100 frank, dat was toch al iets!
Toen was het iedere zaterdag om 9 uur verzameling geblazen en fietsten
we met een 30-tal atleten naar de 10 km verder gelegen piste van SACN
om daar een uurtje te trainen en dan weer de fietsjes op naar Hamont,
weer of geen weer! Zo rond het jaar 2000 werd er gepromoot dat het
beste en het veiligste was om als vereniging ‘VZW’ te worden. Dit zou een
hele rompslomp betekenen voor een kleine vereniging als de onze!
Daarom zijn we onder de vleugels geklommen van de VZW Sporting
Atletiekclub Neerpelt. Van dan af heette de SACN-onderafdeling van
Hamont:
Hamonter Atletiekclub –SACN vzw
Voorzitter: Louis Geboers
secretaris: Margo Kerkhofs
penningmeester: Steffi Maris
Dat naar Neerpelt fietsen heeft jaren zo geduurd tot alleen de sterksten
/meest gemotiveerden overbleven. Het groepje jeugdleden kalfde
langzaam af doordat er atleten hogere studies gingen doen of gingen
werken, een deel van de atleten de technische nummers in Neerpelt
gingen trainen en omdat je in Hamont alleen nog kon lopen. Deze
loopgroep bestaat nog steeds, maar al onze jeugdleden van Hamont
trainen op dit moment ook in Pelt. Op dit moment hebben we 77
jeugdleden van Hamont-Achel.
Vriendelijke groeten van de enige onderafdeling die SACN heeft.
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Dikke proficiat met jullie promotie naar een hogere afdeling in …2020
zondag 7 juni 2020
Beker van Vlaanderen Masters 2020
Mij is de vraag gesteld of we met de masters ook niet zouden kunnen
meedoen met de interclub!? Nu, dan ik heb het eens bekeken.
Natuurlijk kunnen we meedoen, maar gewoon meedoen om mee te doen,
daar ga ik niet voor. We moeten op zijn minst kans maken om te
promoveren! Om daarna de feestelijkheden in te zetten met een etentje
als afsluiter van deze mooie sportdag. En als we dan toch gaan
promoveren, dan vragen we of deze meeting in Neerpelt kan doorgaan.
(We hebben het gevraagd, helaas! Maar het valt nog mee: de wedstrijd
gaat door bij AVT)
Hieronder de nummers die we moeten bevolken en prestaties waar we in
de buurt moeten komen om 100 % zeker te promoveren.
Er mogen 3 mannen en 3 vrouwen dubbelen!
Nummer

Dicht bij de
overwinning

Tijdstip

Welke atlete
we nu hebben

Punten
hiervoor

discus 1kg dames

22m32

13u30

Liesbeth 14m24

10P

Eerste invallers: Elianthe, Rita, Margo, Marina, Margot, Anneke, Paula, Anneleen, Lien

ver dames

3m85

13u30

Suzy 3m99

14p

Eerste invallers: Elianthe,Rita,Margo,Marina,Margot,Liesbeth,Anneke,Paula,Lien

100m dames

14”8

14u00

Kathleen 14”38

15p

Eerste invallers: Jenny:12”94, Suzy 15”88, Mia 21”57
Elianthe,Rita,Margo,Marina,Margot,Liesbeth,Anneke,Paula,Anneleen,Lien

kogel 7,26kg

10m99

14u00

Chris 11m34

15p

Eerste invallers: Jeroen 9m27,Patrick 8m60,Pascal 7m52,
Johan Claes ,Roel, Willy, Jef, Johan Stinckens, Louis, Dirk, Rudi, Yvan

100m heren

11”8

14u20

Johan C. 13”74

4p

Eerste invallers: Louis 60m 9”64,Patrick 60m 9”64,Gerard 10”55 ,
Johan Claes ,Roel, Willy, Jef, Johan Stinckens, Dirk, Rudi, Yvan

800m dames

2’45”2

14u40

Suzy 2’27”

17p

Eerste invallers: Lieve 2’33,Kristien 3’01”
Elianthe,Rita,Margo,Marina,Margot,Liesbeth,Anneke,Paula,Anneleen,Lien

speer 800gr
heren

39m31

14u45

Chris 38m65

Eerste invallers: Jeroen 33m08,Patrick 22m49,Pascal 21m27,
Johan Claes ,Roel,Willy,Jef,Johan Stinckens,Louis Dirk,Rudi,Yvan
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15p

Nummer

Dicht bij de
overwinning

Tijdstip

Welke atlete
we nu hebben

Punten
hiervoor

1500 heren

4’59”1

15u00

Tim 4’59”2

15p

Eerste invallers:Peter L. 5’38”,Peter P,Jan 5’38”,Louis 6’27”
Johan Claes ,Roel, Willy, Jef, Johan Stinckens, Dirk, Rudi, Yvan

400m heren

55”9

15u20

Johan C. 66”

3p

Eerste invallers: Jan 1’18”,Roel,Willy,Jef,Johan Stinckens, Louis Dirk, Rudi, Yvan

200m dames

32”

15u40

Jenny 26”39

15p

Eerste invallers: Katleen 30”,Suzy 30’41”,Frieda 39”34
Elianthe,Rita,Margo,Marina,Margot,Liesbeth,Anneke,Paula,Anneleen,Lien

ver heren

5m18

16u00

Jeroen 4m11

5p

Eerste invallers: Pascal 3m44,Johan Claes ,Roel,Willy,Jef,Johan Stinckens,Louis
Dirk,Rudi,Yvan

kogel 4kg dames

7m86

16u00

Liesbeth 7m84

14p

Suzy mag maar 2 keer dubbelen, hiervoor zoeken we nog een vervanger!
Eerste invallers: Elianthe,Rita,Margo,Marina,Margot,Anneke,Paula,Anneleen,Lien

discus 2kg heren

33m17

16u00

Chris 33m09

15p

Chris mag maar 2 keer dubbelen! Patrick 24m12 10p
Jeroen 23m63,Pascal 21m85 , Johan Claes ,Roel,Willy,Jef,Johan Stinckens,Louis
Dirk,Rudi,Yvan

3000m dames

11’29”

16u05

Lieve 10’50”

17p

Karlien 10000:42’54”,Kristiene 10000:43’12”,Margot:10000:43’38,Frieda: 10000 48’27”
Elianthe,Rita,Margo,Marina,Margot,Liesbeth,Anneke,Paula,Anneleen,Lien

3000m heren
9’31”
16u25
Tim 9’21”
Erik 10000:36’22”,Francis 10000:38’02,Peter 5000 18’40”
Johan Claes ,Roel,Willy,Jef,Johan Stinckens,Louis
4x100 dames
63”
17u00
(72”)
4x400 heren
4’12”
17u20
(4’32)

15p

8p
5p

Loopsters voor de dames aflossing:
Suzy,Katleen,Anneleen ,lieve ,Karlien,Frieda,Margot
Lopers voor de heren aflossing:
Dirk,Stijn,Peter L,Peter P,Chris,Tim,Yvan

Met deze ploeg behalen we dus 201 punten, we zitten dan nog op koers
voor promotie !!!
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In 2019 promoveerden de 4 eerste ploegen!
Volh 207 punten
SPBO 200 punten
KAAG 199 punten
ZA 199 punten
Het leuke met deze formule is dat onze dames en heren één ploeg
vormen, het kan haast niet gezelliger!
In bovenstaande zie je dat sommige masters iets moeten doen wat ze
waarschijnlijk nog nooit gedaan hebben, dat doe je dan eens een keertje
om jouw ploeg te laten promoveren.
De week voor deze wedstrijd maken we van jou een topatleet op dit
nummer!
Mijn inschatting is: als we met deze ploeg kunnen starten zal promotie
geen enkel probleem zijn, zeker als je ziet dat we een volledige ploeg
hebben met minstens 2 overwinningen binnen handbereik!
Dit jaar promoveerden er maar liefst 4 ploegen naar een hogere afdeling.
Of dat volgend seizoen ook zo is, weten we niet natuurlijk ,maar we gaan
uit van onze eigen sterkte!!!
Voor mijn part gaan we ervoor
Sportieve groeten
Louis
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Alles is relatief
(je moet ouder zijn dan 20 jaar , anders sla dit artikeltje best maar over!)
Ik, ondergetekende, heb het beste seizoen ooit achter de rug.
Het begon al met het indoorseizoen!
2 keer werd ik de beste Limburger van de winter: op 1500 m en polsstok
en ik werd ook de 3de beste polsstokker van België van dit jaar.
Ik verpulverde ook het Limburgs record polsstokspringen, nooit sprong
iemand hoger dan ondergetekende in Limburg!
Limburgs record is natuurlijk ook clubrecord!
En dat ging maar door het hele zomerseizoen lang, om maar alleen de
topprestaties te vernoemen.
Dit jaar was ik de beste Limburger op de 5-kamp.
Ik heb nog nooit het seizoen afgesloten met 3 Limburgse titels, brons op
het Belgisch kampioenschap en een Limburgs record op mijn naam!
En dan nog 4 clubrecords (polsstok indoor,discus, speer en 5-kamp) die ik
op mijn naam mocht bijschrijven!
Als je het bovenstaande als leek leest, is het toch al heel wat of niet?
Hiermee word ik toch bijna zeker atleet van het jaar of niet?
Maar nu hoe het echt was...
Alleen omdat ik Katleen Abrahams graag wilde zien lopen op de 400 m,
ging ik naar Gent indoor. Omdat ik dan toch daar was kon ik evengoed iets
meedoen, dan maar gekozen voor polsstok
(al 20 jaar niet meer gesprongen). Omdat ik licht geblesseerd was, had ik
geen enkele training gedaan.
Toen ik me aanmeldde , vroeg ik om de stand zo laag mogelijk te zetten.
Om geen risico’s te lopen, sprong ik voor de zekerheid ook maar niet in en
startte ik zomaar ergens op hoop van zegen!
Als ik dan naar de andere opa’s keek die me omringden zag ik er nog goed
uit, al zeg ik het zelf. Daar liepen mensen rond die even klein waren als ik,
maar met buiken waarvan ik zeker wist dat ze dubbel zo zwaar waren als
ondergetekende: hoe moesten die over de beginhoogte geraken?
Beginhoogte 1,30 m: belachelijk natuurlijk, de meeste mensen springen
daar zonder stok over.
Als ik over deze hoogte geraakte, was ik meteen ook Limburgs kampioen
en recordhouder bij de masters M60. Omdat er tot nu toe geen enkele 6040

jarige Limburger het in zijn hoofd had gehaald om dit te doen, nu niet en
tot nu nooit niet!
Omdat we met 3 zestigjarigen waren, kreeg ik ook de bronzen medaille
cadeau voor het Belgisch kampioenschap (dit gebeurde allemaal in één en
dezelfde wedstrijd).
Ook de Limburgse titel 1500 M60 kreeg ik cadeau: ik liep dan ook op mijn
sloffen deze wedstrijd uit, omdat er geen andere Limburger aanwezig was
bij de masters M60.
1 wedstrijddag in de winter en... 1 wedstrijddag in de zomer!
Eigenlijk was ik helemaal niet van plan naar de Limburgse
meerkampkampioenschappen te gaan, mede omdat ik aan het herstellen
was van achillespeesproblemen. Maar de dag voor deze competitie
hadden enkele jongeren geen vervoer. Ik zei wel dat ik wel zou rijden en ik
had ‘s morgens nog mijn wedstrijdtenue en droge kleren in mijn rugzak
geduwd, want je weet maar nooit met het weer in België. Met in het
achterhoofd dat ik uit stand wel speer en discus kon doen en de andere
nummers van de meerkamp kon laten schieten omdat ik toch de ganse
dag daar was.
Het eerste nummer was verspringen, niet ideaal voor mijn
archillespeesjes. Ik meldde dan ook aan de jury dat ik maar 1 sprongetje
ging doen: met een aanloop van 5 meter geraakte ik net in het zand.
Toen bleek dat ik de enige master M60 was, de Limburgse titel master
M60 was binnen als ik in alle nummers startte. Aanmelden was dus niet
genoeg, ik moest daadwerkelijk starten! Dus zowel op de 200 m als op de
1500 m startte ik en stond na 10 m alweer stil. Speertje van 600 gr en
discusje van 1kg werden ‘uit stand’ gedaan: allebei clubrecord omdat er
zich nog nooit een 60-jarige clubgenoot gewaagd had aan deze
disciplines, ik deed het gewoon om te kijken hoever ik nog kon gooien
zonder de laatste 20 jaar er nog op getraind te hebben.
Dit is natuurlijk niet het goede voorbeeld voor onze jeugd, ik weet het wel!
De vraag is dan misschien: waarom doe je het dan?
Gewoon omdat ik atletiek in al zijn aspecten fijn vind om te doen!
En master-atletiek is een leuke bedoening.
lg
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Dag jeugdwedstrijdatleten
Jullie hebben aangegeven dat jullie bereid zijn minstens 6 wedstrijden te
doen in SACN-wedstrijdshirt! Supergoed van jullie!
Maar tussen ‘bereid zijn’ en het werkelijk doen zit nog een groot verschil.
Daarom gingen we tussentijds evalueren: de 1ste keer na onze
Dommelloop 17/11, dit was onze eerste thuiswedstrijd! Wie dan nog
geen enkele wedstrijd had gedaan, ging voorlopig terug naar de
recreantengroep tot hij/zij wel een wedstrijd heeft gedaan. Er deden 96
atleten mee van de 100 jeugdwedstrijdatleten!
2de keer evaluatie na het winterseizoen: na onze 2de thuiswedstrijd Olimpic
op 5 april . Als je dan nog geen 2 wedstrijden (misschien 3, moet nog over
overlegd worden) hebt gedaan, gaat het in de zomer ook niet lukken!
Dus iedereen die half april geen 2 wedstrijden (misschien 3) heeft
gedaan, wordt beschouwd als wedstrijd-recreant en gaat vanaf dan bij
de recreanten trainen.
Waarom de grens leggen bij 2 of 3 wedstrijden? Er zijn dan 2
thuiswedstrijden voorbij, waar alle wedstrijdatleten op verwacht worden!
Hier een overzicht van de resterende winterwedstrijden in Limburg: meer
info op website bijgevoegd!
zaterdag 28 december indoor jeugd miniemen polsstok Heusden
www.avtoekomst.be
zondag 5 januari LCC veldloop Lanaken
www.atla.be
zondag 12 januari PK veldloop Tessenderlo
www.looise-av.be
zondag 26 januari LCC veldloop Alken
www.acalken.be
zondag 2 februari PK indoor jeugd Heusden
www.avtoekomst.be
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zaterdag 8 februari indoor jeugd Heusden
www.avtoekomst.be
zondag 16 februari LCC veldloop Lommel
www.dalo.be
zaterdag 7 maart indoor jeugd Heusden
www.avtoekomst.be
vrijdag 13 maart Indoor jeugd Heusden
www.avtoekomst.be

+ onze eerste thuiswedstrijd: Olimpic zondag 5 april ( een pistewedstrijd)
waar we ook al onze wedstrijd-jeugdleden verwachten !Hierna maken
we de 2de evaluatie!
LCC = Limburgs Cross Criterium
PK = Provinciaal Kampioenschap
Zoals je ziet, zijn er genoeg mogelijkheden om aan je minimumaantal
wedstrijden te geraken! Veel succes!
Hoofdtrainer SACN
Louis Geboers

Lightrun 2019
Dank zij Daan Stevens en alle medewerkers is er een leuk bedrag
bijeengelopen via deze lightrun.
Het eindbedrag dat Sporting Atletiekclub Neerpelt aan het goede doel kan
schenken is 1140,11 euro. Op deze mooie nachtloop, met meer dan 150
sponsors-lopers, liepen we in het donker door de Peltse bossen. Het was
een gezellige loop, opgefleurd op 4 plaatsen met koren en muziek.
Dit was onze bijdrage aan de ‘warmste week’ (Autisme Vlaanderen).
Iedereen bedankt voor jullie bijdrage en vooral dank aan Daan Stevens
voor zijn initiatief.
SACN
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Juryleden: een vergeten groep binnen SACN of niet?
Zonder juryleden, geen wedstrijden! We danken dan ook al onze juryleden
voor hun belangeloze inzet, bij sommigen al nu 35 jaar lang!

Gerard Paesen (1985)

Louis Geboers (1985)

Jeanne Peeters (1989)

Pierre Tijskens (1989)

Marcel Goossens (1992)

Jill Janssen (2008)

Chris Peeten (2008)

Maarten Peeten (2008)

Kristien Slenders (2012)

Patrick Coene (2013)

Kristof Loomans (2018)

Johan Claes (2018)

Anita Slenders (2019)
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Kerstfeest 2019: beelden zeggen meer dan woorden…
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Trainingsuren winter (van 1 november 2019 tot 30 maart 2020)

dag
dinsdag
woensdag

donderdag
vrijdag

Zaterdag

Zondag

Plaats
Dommelhof
Dommelhof
Dommelhof
Dommelhof
Dommelhof
Dommelhof

Uren
19u-20u30
19u-20u30
18u-19U30
18u-19U30
18u-19U30
18u-19U30

Dommelhof
Dommelhof

18u-19U30
18u-19U30

Dommelhof

18u-19U30

Dommelhof

18u-19U30

Dommelhof
Dommelhof
Dommelhof
Dommelhof
Dommelhof
Dommelhof
Dommelhof

18u-20u
19u-20u30
18u-19U30
18u-19U30
18u-19U30
18u-19U30
18u-19U30

Dommelhof
Dommelhof

18u-19U30
18u-19U30

Dommelhof

18u-19U30

Dommelhof

18u-19U30

Dommelhof

18u-19U30

Op
verplaatsing
Fito meter
Hamont
Dommelhof
Dommelhof
Overpelt
Fabriek

Wed.atl.
✔
✔
✔
✔
✔

10u-11u30

Voor wie
Kampers
Lopers vanaf pupil
Benjamins
Pupillen
Miniemen
Benjamins-pupillenminiemen
Lopers vanaf cadet
Spurt tot 400m
vanaf cadet
Spurt tot 400m
vanaf cadet
Kampers vanaf
cadet
Kogel/discus
Lopers vanaf cadet
kangoeroes
Benjamins
Pupillen
Miniemen
Benjamins-pupillenminiemen
Lopers vanaf cadet
Spurt tot 400m
vanaf cadet
Kampers vanaf
miniem
Kampers vanaf
cadet
Kampers vanaf
cadet
Lopers vanaf cadet

✔

✔

Indoor
algemeen
Outdoor

10u-11u30

Lopers vanaf cadet

✔

✔

Outdoor

10u3012u30
10u3012u30
Nog te
bepalen

Kampers op
afspraak
Spurt tot 400m op
afspraak
Hamer op afspraak

✔

Outdoor

✔

Outdoor

✔

outdoor
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Recr.
✔

Out-/indoor
outdoor
outdoor
Outdoor
Outdoor
Outdoor

✔
✔
✔

✔

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔

✔
✔
✔

✔

Outdoor
outdoor
Indoor
stabilisatie
Indoor
stabilisatie
Outdoor
Outdoor
Indoor
Indoor
Indoor
Indoor
Outdoor
Outdoor
Outdoor
Indoor
polsstok
Indoor hoog

✔
✔
✔

Hoofdtrainer SACN
Louis Geboers - louisgeboers@hotmail.com - 0473/79 04 41
Hoofdtrainersteam Jeugd E-mail: jeugd.sacn@gmail.com
Louis Geboers - louisgeboers@hotmail.com - 0473/79 04 41
T-C Kooij – t-ckooij@hotmail.com - 0495/70 32 80
Suzy Tyskens – tyskenssuzy@hotmail.com - 0494/48 41 48
Hoofdtrainer Kamp
Lieze Peeten – liezepeeten@hotmail.com - 0493/78 50 80
Hoofdtrainer Lopen
Daan Stevens – daan_s@hotmail.be - 0498/04 24 67
Hoofdtrainer Lopers Recreanten
Heidi Gielen - heidi.gielen@skynet.be - 011/66 28 38
Hoofdtrainer kangoeroes
Piet van Ham – van.ham.piet555@gmail.com - 0478/23 48 71
Overige trainers
Koen Allaert - koenallaert@yahoo.com - 0495/26 27 16 – 011/96 15 59
Jos Biemans - jos@jgbn.be - 011/ 62 14 33
Yves Coureaux - coureyv@ardy.li - 0496/18 45 56
De Cremer Glenn
C-J Kooij - c-jkooij@hotmail.com - 0498/56 14 43
Kristof Loomans - kristof.loomans@icloud.com - 0497/19 12 65
Benny Maes - benny.maes@hotmail.com - 0478/74 35 05
Gitta Mertens - gittamertens@hotmail.com - 0495/70 32 77
Lien Molemans - lienmolemans@hotmail.com - 0472/55 02 90
Chris Peeten - chris_peeten@hotmail.com - 0494/12 63 04
Jasper Philippe - rudi.philippe1@telenet.be - 0495/24 80 26
Jan Sleurs - jan.sleurs1@telenet.be - 011/64 65 23 – 0495/74 01 10
Roel Smeets - roelsmeets87@gmail.com - 011/18 77 15
Brecht Stevens - brechtstevens@hotmail.com - 0494/58 69 48
Johan Stinckens - johan.stinckens1@pandora.be - 011/73 39 14
Bieke Vaes - vaesbieke91@hotmail.com - 0476/61 51 17
Theo Van Haandel - vanhaandel.theo@gmail.com - 0477/75 80 04
May Verheyen - may.verheyen@telenet.be - 0495/49 81 56
Lucinda Westerman - lucindawesterman@hotmail.com - 011/60 51 11
Johan Claes - johanclaes20@telenet.be - 0493/09 34 31
Pascal Snoeks – pascalsnoeks71@gmail.com - 0473/56 28 15
Stijn Lehembre – stijn.lehembre@gmail.com - 0489/57 67 75
Steffi Maris – steffi.maris.sacn@gmail.com - 0492/23 43 54
Marita Martens – emmersmartens@gmail.com - 0470/22 22 49
Saskia Buntinx – saskia.buntinx@gmail.com - 0456/28 01 87

Bart Boutsen – bart_boutsen@hotmail.com - 0497/39 82 28
Niels Heuvelman – nielsheuvelman@outlook.com - 0473/17 62 05
Ronald Beckers – werperstrainer@gmail.com - 0031 6 82 28 91 51
Sanne Loots – anita@lasatelierjohan.be - 0494/87 59 61
Patricia Goossens – patriciagoossens@hotmail.com - 0497/15 87 24
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