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Voorwoord van de voorzitter

Hallo leden,
Welkom aan alle nieuwe en bestaande leden!
SACN is een atletiekclub met 300 leden. Er zijn trainingen, wedstrijden,
evenementen, … en dat gebeurt uiteraard allemaal niet vanzelf. Naast een
groot trainerskorps en een bestuur, zijn er ook heel veel vrijwilligers.
Allemaal atleten en ouders die een handje helpen als dat nodig is.
Daar zijn we als club uiteraard heel blij mee, en dat laten we dan ook
graag zien.
Jaarlijks organiseren we vanuit het bestuur een vrijwilligersontbijt, om die
vele vrijwilligers een hart onder de riem te steken. Op zondag 22
september was dat het geval, en hebben ze allemaal hun buikje rond
kunnen eten. Bij deze ook nog eens een BEDANKT, want zonder jullie
kunnen wij als club niks beginnen.
Een warme oproep aan iedereen die volgend jaar mee aan de ontbijttafel
wilt zitten:
We kunnen altijd een handje extra gebruiken! Wat kan je doen?
• Bij wedstrijden die we zelf organiseren: helpen bij opbouw,
afbraak, catering
• Bij wedstrijden buitenshuis: ouders die rijden, nieuwe atleetjes
begeleiden, de trainer helpen met de warming-up van de atleetjes
• Bij trainingen: hulptrainers om te ondersteunen bij de grotere
groepen
Zie je het zitten om af en toe te helpen? Laat dan even iets weten
via sacn@val.be, zodat we je kunnen contacteren zodra we je nodig
hebben! Alvast bedankt!
Groeten,
Saskia Buntinx
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Veiligheid voor alles!
De rechtstreekse aanleiding voor dit artikel is dat we weer veel geluk
hebben gehad! Onlangs landde een discus tussen 2 groepjes kinderen die
het grasveld overstaken.

Deze oproep is al eens gebeurd, maar ik vraag het nogmaals en
heel uitdrukkelijk!
Als er atletiek bedreven wordt op het sportveld, zowel tijdens trainingen
als wedstrijden, kijk uit en let op!
Atleten: loop nooit over het grasveld, niet op training maar ook niet
tijdens wedstrijden, als er werpnummers plaatsvinden! En loop ook niet
over aanloopstroken (ver, polsstok).
Tijdens de training luister je naar de trainer, wanneer er geworpen mag
worden en de werptuigen teruggehaald mogen worden! Ook: tijdens
trainingen en wedstrijden blijf je achter de kooi staan , nooit waar een
discus je kan raken!
Trainers : Geef het goede voorbeeld: probeer het voetbalterrein niet te
dwarsen als er met iets gegooid wordt! Geef duidelijke bevelen op
training: wanneer er geworpen mag worden en zeker wanneer de tuigen
teruggehaald mogen worden. Voor je bevel geeft tot werpen, kijk of er
zich niemand in de werpzone bevindt!
Wijs de atleten erop dat ook tijdens wedstrijden ze in hun zone moeten
blijven waar ze een nummer bekampen. Als ze met niets bezig zijn,
moeten ze terug achter de omheining staan.
Als de tuigen naar de werpzone gebracht worden en daarna terug naar de
materiaalruimte
wordt er nooit gegooid met de tuigen! Alleen in de zone die de trainer
bepaalt wordt er gegooid!
Ouders: blijven tijdens de trainingen sowieso buiten de omheining staan,
maar ik raad ten stelligste aan dit ook te doen tijdens wedstrijden. Ik heb
al meermaals gezien dat een speer een supporterende ouder, die over het
veld rende, net miste!
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Juryleden: je zou zeggen ‘zij moeten het toch zeker weten’, maar ook zij
moeten voortdurend opletten. Ik heb al meermaals gezien dat deze het
veld oversteken van de ene juryplaats naar de andere, zonder zich ervan
bewust te zijn dat ze een hockeybal op hun kop kunnen krijgen.
Als je over het grasveld loopt, loop je altijd gevaar getroffen te worden
door rondvliegende tuigen: discus, hockeybal, speer, kogel, hamer.
Maar ook op de aanloopstroken voor polsstok en verspringen loert er
gevaar om de hoek als je omvergelopen wordt door een atleet op
snelheid!
Iedereen heeft hierin zijn verantwoordelijkheid!

In de 40 jaar dat ik met atletiek bezig ben, heb ik al vele malen toestanden
gezien waar het net nog goed ging!
Speren, kogels, hockeyballen, hamers en discussen die personen maar net
misten!
Ook zo op een meeting in Diepenbeek waar een hamer op het terras
terecht kwam, gelukkig zonder iemand te raken!
Heel dikwijls kan je “oef” zeggen, in het andere geval kan je de MUG
bellen!
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Ik heb het ook al te veel mis zien gaan!
Alken: officieel die de discuszone doorwandelde, kreeg een discus op zijn
rug.
Neerpelt: jurerend jurylid was even niet aan het opletten, keek even snel
naar een andere wedstrijd, kreeg discus op zijn pols gegooid (de worp was
buiten de zone) maar het effect was hetzelfde.
WK: top-afstandloopster stak de aanloopstrook van ver over, waar een
atleet op topsnelheid aankwam.
Als een massa van 85 kg op volle snelheid tegen je aan knalt, is dit niet
echt goed voor je gezondheid!
Europees kampioenschap: atleet die het grasveld overstak, kreeg speer
door zijn kuit gegooid die 60 m verder vertrokken was.
Neerpelt: atleet die kogel op zijn kop kreeg. Hij ging kogel halen terwijl
een andere atleet in actie kwam!
Ik zou toch niet altijd rekenen op je geluk, voorkomen is hier beter dan
genezen.

Voor alle trainers die met werpnummers bezig zijn: besteed hier
extra aandacht aan tijdens trainingen, maar ook tijdens
wedstrijden en wijs de atleten ook op de mogelijke gevaren!
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Bijscholingen in eigen huis
We praten er al heel lang over, maar nu hebben we koe bij de horens
genomen . Onze eerste bijscholing op 4 september was meteen een schot
in de roos.
5 jeugdtrainers kwamen opdagen om meer te weten te komen over
discuswerpen voor jeugdatleten. Lesgeefster Lieze Peeten had deze sessie
professioneel voorbereid.
De cursus was dan ook zeer praktijkgericht met dingen die jeugdtrainers
onmiddellijk konden gebruiken in hun trainingen. Wat ook zeer positief
was, was dat er 2 collega-jeugdtrainsters van Bree AC deze bijscholing
kwamen volgen!
We trekken deze bijscholingen open naar de ons omliggende clubs: DALO,
Bree AC en AVV. Omdat alle clubs toch wel dezelfde problemen hebben:
trainers die zich willen bijscholen, maar er zijn geen praktijkgerichte
cursussen voor jeugdtrainers die meer willen dan al spelend atletiek!
De eerstvolgende bijscholingen zijn:
•

bijscholing opwarming / startblok
Gegeven door Daan Stevens
zondag 29 sept 10.00 u tot 11u30

•

bijscholing kogelstoten
Gegeven door Lieze Peeten
woensdag 9 okt. vanaf 19u30

•

bijscholing hoogspringen
gegeven door Brecht Stevens
vrijdag 11 okt. Vanaf 19u30

•

bijscholing verspringen
gegeven door Brecht Stevens
woensdag 23 okt. Vanaf 19u30

De toekomst ziet er voor ons rooskleurig uit!
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Trainingsopzet SACN-trainingen
Sinds dit jaar gaan we meer op kwaliteit werken. Vroeger was het goed,
maar nu wordt het beter!
Recreanten Kangoeroes
Deze trainen elke vrijdag
en ze krijgen aangeboden: lopen, werpen, springen
begeleiding van 2 trainers
Wedstrijdatleten benjamins, pupillen en miniemen
Deze krijgen ook minstens 2 trainingen aangeboden, deze omvatten alle
atletieknummers.
Je kan hier komen trainen als je bereid zijn aan minsten 6 wedstrijden per
seizoen mee te doen,
begeleiding: 3 trainers
Recreanten benjamins, pupillen en miniemen
Deze krijgen ook minstens 2 trainingen aangeboden
Deze omvatten: atletiek algemeen lopen/werpen/springen
begeleiding: 2 trainers
Wedstrijdatleten cadetten, scholieren, juniors
Deze krijgen ook minstens 2 trainingen aangeboden
Ze moeten beginnen kiezen in welk nummer(s) ze verder willen gaan in de
atletiek. Ze hebben bij SACN de keuze tussen (15-9-2019):
Spurt: Daan
mail: daan_s@hotmail.be
Je kan hier komen trainen als je bereid bent aan minstens 6 wedstrijden
per seizoen mee te doen,
en afgelopen seizoen aan minstens 3 wedstrijden hebt deelgenomen.
Hoog: May
mail: may.verheyen@telenet .be
Als je al 1.35m gesprongen hebt in wedstrijd en bereid bent aan minstens
6 wedstrijden per seizoen mee te doen.
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Polsstok: Benny
mail: benny.maes@hotmail.com
Als je bereid bent aan minstens 3 wedstrijden per seizoen mee te doen
Kogel/discus nummers: Ronald Beckers
mail: werperstrainer@gmail.com
Als je bereid bent aan minstens 6 wedstrijden per seizoen mee te doen en
afgelopen seizoen aan minstens 3 wedstrijden hebt deelgenomen
Horden, ver, speer: Lieze
mail: liezepeeten@hotmail.com
Als je bereid bent aan minsten 6 wedstrijden per seizoen mee te doen en
afgelopen seizoen aan minstens 3 wedstrijden hebt deelgenomen
Hamer: Pascal
mail: pascalsnoeks71@gmail.com
Als je bereid bent aan minstens 3 wedstrijden per seizoen mee te doen
Looptrainingen: Johan, Louis
mail: johan.stinckens1@pandora.be
mail: louisgeboers@hotmail.com
Staan open voor iedereen (wedstrijdatleten en recreanten)
Recreanten: cadetten, scholieren, juniors
mail: johan.stinckens1@pandora.be
mail: louisgeboers@hotmail.com
Deze krijgen van nu af alleen looptrainingen aangeboden en sluiten aan bij
de looptrainingen van de wedstrijdatleten.
De trainingstijden vind je verder in dit clubblad.
Deze trainingen starten vanaf 1 november 2019.
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Belangrijke data!

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5 okt.:
12 okt.:
3 nov.:
8 nov.:
10 nov.:
17 nov.:
24 nov.:
1 dec.:
22 dec.:
27 dec.:

PK meerkamp voor de jeugd (Heusden)
PK gewicht en PK werpmeerkamp (Lanaken)
LCC Tongeren
Light run (Pelt)
Crosscup Mol
LCC Pelt
LCC Genk
LCC Bree
LCC Dilsen
Kerstfeest

Artikel klaar…. doorsturen maar!
Artikels voor het volgende clubblad moeten ten laatste op 22 december
2019 ingestuurd zijn naar willem.molemans@telenet.be
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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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Weetje over de lidgelden!
Wij, SACN, zijn een club met ambitie: we willen vooruit! Als je dan kijkt
hoeveel lidgeld de ons omliggende clubs met ambitie vragen aan hun
leden, dan betalen onze leden nog altijd het minste!
(voor 90 % van onze leden is het minder dan 1 euro per training)
We zijn nog eens nagegaan of we niet te duur zijn met onze lidgelden in
vergelijking met andere atletiekclubs in onze omgeving (voor de
zekerheid)
Zie de actuele lidgelden hieronder:
Lidgelden clubs in de regio per jaar 2019-2020
AVV(Valkenswaard)
Leuven
Tienen
Diest (ROBA)
Luik
Lanaken
Looi

252 Euro
200 Euro
190 Euro
175 Euro
160 Euro
145 Euro
140 Euro

SACN
110 Euro
300 leden
trainen 12/12 maanden
trainen 6/7 dagen
trainers 30 (reeds actief geweest
dit seizoen)
Dalo
100 Euro
150 leden
trainen 11/12 maanden
trainen 3/7 dagen
trainers ?

Mol
Alken
Tongeren
St.- Truiden
AVT
Geel

130 Euro
130 Euro
120 Euro
120 Euro
120 Euro
110 Euro

Bree
100 Euro
150 leden
trainen 11/12 maanden
trainen 7/7 dagen
trainers 12
Dilsen
95 leden
trainen 2/7 dagen
trainers 3

95 Euro

‘t is maar dat je weet dat je veel kwaliteit en atletiek krijgt voor weinig
geld!
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Johan Stinckens, de meest ervaren toptrainer in onze club!
Dit kan ik zomaar zeggen natuurlijk, maar cijfers liegen niet!
Hieronder vind je alle Belgische en Vlaamse podia van atleten die door
Johan getraind zijn en worden bij SACN de laatste 30 jaar! (en het is nog
niet gedaan) Johan heeft ook nog een voorgeschiedenis bij een andere
club, toen de grootste van België. En dan hebben we het nog niet gehad in
deze opsomming over de 255 Limburgse kampioenen die getraind zijn
door Johan, maar dan werd de lijst te lang voor dit clubblad.
1990

Suzy Tijskens
Annemie Schuurmans

Vlaams kampioen 800
Goud BK 1500 indoor

1991

Suzy Tijskens

Zilver BK 800 indoor
Zilver BK 800
Zilver VK 800 indoor

1992

Suzy Tijskens
Greet Peeters

Belgisch Kampioen 1500
Brons VK 400 indoor

1993

Tine Geens
Suzy Tijskens

Belgisch kampioen veldloop
Belgisch Kampioen 800 indoor

1994

Suzy Tijskens

Zilver BK 1500

1995

Dirk Gijbels
Joris Hermans
Tine Geens
Ilse Mertens

Belgisch kampioen veldlopen
Zilver BK veldlopen
Zilver BK veldlopen
Belgisch kampioen 800 indoor
Zilver BK 800
Zilver BK veldlopen
Zilver VK 800
Brons BK estafetten
Belgisch Kampioen 400 indoor
Zilver VK 400
Brons VK 800
Brons BK estafetten

Jurgen Ooms
Patricia Goossens
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1996

Ilse Mertens

Vlaams kampioen 800
Belgisch kampioen 800
Zilver BK veldlopen
Zilver BK 800 indoor
Brons BK veldlopen
Brons BK veldlopen
Brons BK 800

Joris Hermans
Tine Geens
Patricia Goossens
1997

Tom Van Chaze

Jurgen Ooms
Tine Geens

Vlaams kampioen 400
Belgisch kampioen 400 indoor
Belgisch kampioen 400
Zilver BK 800 indoor
Zilver VK 800
Zilver BK 400 indoor
Zilver BK 800

1999

Karen Jansen
Jurgen Ooms
Patricia Goossens

Vlaams kampioen 400
Belgisch kampioen 400
Brons BK 1500

2000

Tine Geens
Anouk Agten

Zilver VK 1500
Zilver VK 800 indoor

2007

Michelle Verdonck
Francis Vandebergh

Zilver BK 2000ST
Brons VK marathon

2008

Martijn Schepers
Margot Swinnen

Zilver BK 800
Zilver BK ½ marathon

2009

Andreas Smout

Belgisch kampioen BK 1500
Zilver BK indoor 800
Zilver BK indoor 800
Zilver VK 800
Zilver BK veldloop

Ilse Mertens

Martijn Schepers
Kirsten Neyens
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2010

Martijn Scheepers

Mia Palmans
Marina Pinxten
Elianthe Didden

Brons BK veldloop
Zilver BK 800
Zilver BK veldloop
Brons BK veldloop
Belgisch kampioen BK marathon
Zilver BK marathon
Brons BK berglopen
Zilver BK marathon

2011

Karlien Rutten
Frieda Hendrikx
Janne Geers

Zilver BK marathon
Brons BK veldloop
Brons VK 1500

2012

Frieda Hendrikx
Janne Geers
Frieda Hendrikx
Ysbert Drees

Belgisch kampioen BK marathon
Zilver BK veldloop
Vlaams kampioen VK marathon
Zilver VK 800

2013

Kirsten Neyens
Kristiene Slenders
Mia Palmans
Peter Palmans
Mia Palmans
Kristiene Slenders

Belgisch kampioen BK 1500
Belgisch kampioen BK marathon
Zilver BK marathon
Brons BK marathon
Zilver BK ½ marathon
Zilver BK ½ marathon

2014

Lieve Palmans
Margot Swinnen
Lieve Palmans
Lieve Palmans
Kristiene Slenders
Margot Swinnen

Zilver BK ½ marathon
Zilver BK ½ marathon
Brons BK veldloop
Brons VK veldloop
Brons VK ½ marathon
Brons VK veldloop

2015

Lieve Palmans
Frieda Hendrikx
Kristiene Slenders

Zilver BK veldloop
Zilver BK veldloop
Zilver 10000
Zilver marathon
Brons 1500 steeple

Lieve Palmans
Frieda Hendrikx

Jorne Van Herck
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2016

Lieve Palmans
Lieve Palmans
Frieda Hendrikx
Suzy Tijskens
Lieve Palmans
Frieda Hendrikx
Frieda Hendrikx
Lieve Palmans
Frieda Hendrikx

Belgisch kampioen BK 1500
Belgisch kampioen BK marathon
Belgisch kampioen BK veldloop
Zilver BK 800
Zilver BK 800
Brons BK 200
Brons BK 800
Brons BK veldloop
Vlaams kampioen VK veldloop
Vlaams kampioen VK veldloop

2017

Suzy Tijskens
Frieda Hendrikx
Suzy Tijskens
Frieda Hendrikx

Belgisch kampioen BK 800
Belgisch kampioen BK 10 km
Brons VK veldloop
Brons VK veldloop

2018

Suzy Tijskens
Kristiene Slenders
Suzy Tijskens

Belgisch kampioen BK 800
Brons BK ½ marathon
Belgisch kampioen BK veldloop

2019

Lieve Palmans

Brons EK veldloop
Belgisch Kampioen BK veldloop
Belgisch Kampioen BK 5000
Zilver BK 400
Zilver BK berglopen
Zilver BK 400
Vlaams kampioen VK veldloop
Brons VK veldloop

Katleen Abrahams
Lieve Palmans

Suzy Tijskens

Tot nu toe:
80 podiumplaatsen op het BK/EK/WK (gem. 2 per jaar)
(onder wie 24 Belgische kampioenen)
27 podiumplaatsen op het VK (gem. 1 per jaar)
(onder wie 8 Vlaamse kampioenen)
255 Limburgse kampioenen (gem. 8 per jaar)
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Als we nog ooit zulk soort trainer in onze
club hebben, dan mogen we in beide
handen wrijven.
Ja ja, Johan is gene simpele,
En het is nog niet gedaan!
Proficiat Johan
SACN

De trainingen bij SACN gaan altijd door, weer of geen weer!
Maar:
De enige reden dat een training wordt afgelast is onweer!
De trainers beslissen in het begin van de training of de training doorgaat of
niet.
Bij donder en bliksem gaat de training nooit door!
Tegenwoordig kan je op het internet zien of het onweer nog uren kan
duren of dat het net is overgewaaid, dus de beslissing wordt genomen op
het moment zelf.
Of:
dat het veel te warm is, bv. 35° en meer
Of:
dat er een trainerstekort is bij de jeugd (we moeten elke training
minstens 7 trainers hebben),
maar voor de rest trainen we 12 maanden op 12.

17

Wedstrijdverslagen
23-06-2019: Vlaams kampioenschap hamerslingeren
Op zondag 23 juni vond het Vlaams kampioenschap hamerslingeren
plaats.
Slechts 2 doelen werden er gesteld: ofwel sta je op het podium, ofwel
verbeter je je persoonlijk record.
Vermits we naar Izegem moesten reizen, zijn we vroeg opgestaan en om 7
u vertrokken we naar het ‘verre westen’. We hadden rekening gehouden
met eventuele files. Maar we hadden geluk en hebben er geen gezien. We
waren dus goed op tijd om de omgeving te verkennen.
Ebe Kums, de benjamin van ons gezelschap, mocht de spits afbijten. Hij
was in goeden doen en verbeterde zijn persoonlijk record met 2,02 m.
Hiermee werd hij 5de bij de cadetten met een worp van 33,59 m. Opdracht
gelukt.
Roel Kums, de jongste master in ons
gezelschap mocht als 2 de aanvangen.
Roel smeet met al voor wat hij waard
was. Hij wist de opdracht van vandaag
ook te volbrengen. Alleen had hij ‘of’
vervangen door ‘en’. Hij werd 3de bij
de M40 en verbeterde zijn persoonlijk
record met 3,01 m. Zijn persoonlijk
record staat nu op 27,69 m.
Pascal Snoeks was gelijk met Roel aan
het werpen, maar hij zit een categorie
hoger. Ook hij zat goed in de wedstrijd
en behaalde een 2de plaats bij de M45,
dit met een worp van 33,17 m.
Patrick Coene, de ouderdomsdeken
van de groep, mocht zich als laatste in de ring begeven. Hij deed dat ook
heel goed. Hij slaagde erin om zijn 2de plaats veilig te stellen. Met een
worp van 27,71 m werd hij 2de bij de M55.
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Met deze prestaties konden we heel tevreden terug naar huis. We kijken
al uit naar de volgende kampioenschappen. Voor Patrick en Pascal Is dat
volgende week al.
Bedankt, atleten, voor deze prachtige prestaties.
Jullie fiere trainer, Pascal
29-06-2019: PK jeugd in Lanaken (door de ogen van Maxime)

De week voor het PK ben ik zelf gaan trainen op discus, omdat ik hier een
goed gevoel over had. Tijdens het PK was ik het enige meisje van SACN bij
discuswerpen. Een PR zat er net niet in, maar wel een bronzen medaille. Ik
was heel trots. Er waren niet zoveel atleten omdat het 35 graden was,
maar SACN heeft wel superveel medailles behaald. Alexander dacht dat hij
2e was bij kogelstoten, maar het bleek dat hij toch provinciaal kampioen
was geworden! Hij was heel trots en ook op de 60 meter had hij een
mooie 3e plek behaald. Ferre had ook een mooie 3e plek behaald op discus
en ook zijn PR verbeterd. Ook Isa, Kaat en Indy hadden mooie resultaten
behaald. Kaat en Isa hadden een PR: Kaat op ver, Isa op hockeybal. Indy
had de hele 1000 m de kop gepakt, op het einde werd ze voorbij gesprint,
maar ze eindigde wel met een mooie 4e plek. Lander had op hoog een
mooie 2e plek en op hockeybal ook een mooie 2e plek. Mathias had op de
1000 m al het gevoel dat hij op het podium kon komen en het is hem ook
gelukt! Hij eindigde met een 3e plaats. Daan kon bij hoog 1,48 m springen
en daarmee heeft hij een 3e plek gehaald. Bedankt aan TC en Lowie om
om ons te helpen!
Maxime Lagarde (pupillen meisjes)
29-06-2019: PK jeugd in Lanaken (door de ogen van T-C)
We hebben dit jaar zeer veel geluk gehad met de temperaturen tijdens de
trainingen en de wedstrijden. Dit was ook zeker te zien op het PK in
Lanaken. Er werden temperaturen voorspeld van 34 graden en het was
nog warmer op de dag zelf. Dit zorgde ervoor dat de opkomst in het
algemeen laag was. Zelf waren we met 9 atleten en 4 trainers daar.
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Hierdoor hebben sommige atleten zelfs een privé-coaching gehad tijdens
de wedstrijd. Ondanks het warme weer hebben onze atleten het super
goed gedaan en zeer goede prestaties neergelegd.

De pupillen meisjes werden
vertegenwoordigd door Isa Heuvelman
en Maxime Lagarde. Beide meisjes
waren in topvorm. Isa werd 15e bij de
60m en 8e bij hockeywerpen met
14.73m . Maxime zette een
prachtprestatie neer bij het
discuswerpen en werd 3e met een worp
van 11.43m.
De pupillen jongens waren met meer
aanwezig en hebben het ook super
gedaan. Alexander Loomans werd 3e bij
e
de 60m en 1 bij het kogelstoten en zette een knap prestatie neer met
8.94m. Ferre Maes stootte 5.66m ver en werd 6e bij het kogelstoten. Hij
werd ook 3e bij het discuswerpen met een worp van 13.97m . Lander
Loomans zette daarbij 2 zeer
knappe prestaties neer met
een worp van 36.93m, die
hem een 2e plaats opleverde
in het hockeywerpen. Hij
werd ook 2e bij het
hoogspringen door een
knappe 1.26m te springen. Als
laatste pupil
vertegenwoordigde Mathias
Weltens onze club op de
1000m meter en werd hij 3e
met een super tijd van
3’32.71.
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Bij de miniemen waren het Kaat Van der Wielen, Indy Lagarde en Daan
Van Selst die SACN vertegenwoordigden. Kaat werd 14e bij het
verspringen met een sprong van 3.57 en 9e bij de 80m met een tijd van
12.22 . Indy zette op de 1000m een super prestatie neer van 3’20.29 voor
een welverdiende 4e plaats. Daan werd 4e bij de discus met een worp van
23.15m en sprong 1.48m hoog wat hem een mooie 3e plaats opleverde.
Nogmaals een dikke proficiat aan alle atleten en een grote dank je wel aan
alle aanwezige ouders voor het supporteren en aan de trainers voor het
begeleiden!
Sportieve groeten!
29-06-2019: BK junioren te Lebbeke
Jacey Coene onze enige SACN-deelneemster, verdedigde onze clubkleuren
met brio: ze werd de 5de beste junior van België met een sprong van 1,61
m, waar ze bij de eerste poging overheen sprong.
Met deze hoogte behaalde ze ook de 5de beste jaarprestatie van 2019.
Proficiat, Jacey en natuurlijk ook je coach May.
30-06-2019: BK werpvijfkamp
Zondag 30 juni werden de masters verwacht voor de werpvijfkamp in SintNiklaas. Patrick Coene en Pascal Snoeks tekenden present.
Zoals bij elk kampioenschap werd er voordien overlegd over het technisch,
praktisch en tactische gedeelte van de wedstrijd. Vermits een
werpvijfkamp (hamerslingeren, kogelstoten, discuswerpen, speerwerpen
en gewichtwerpen) een hele dag in beslag neemt, is het belangrijk om
krachten en energie te doseren. Als het moreel goed zit, mag er af en toe
wat lef tussen zitten. Er was dus een plan. De doelstelling voor vandaag
was: 2 clubrecords verbeteren. Om 6.30 u zijn onze atleten klaar om de
trip naar Sint-Niklaas aan te vatten. Nog even de nodige cijfertjes noteren,
zodat we konden zien of we op de juiste koers zaten om het CR te
verbeteren.
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Pascal mocht als eerste beginnen met hamer. Het tuig belandde op een
afstand van 31,74 m. Met deze worp zat hij op de juiste koers voor zijn CR
(M35-40-45). Daarna begon het kogelstoten, het begon wat moeizaam. Je
moet er rekening mee houden dat je op een meerkamp maar 3 pogingen
hebt per nummer. Toch, bij de laatste worp lukte het beter en belandde
de kogel op 7,34 m. Het derde onderdeel is het discuswerpen. Hier werd
voorzichtig begonnen. Het was een kwestie van geen nul te laten noteren.
Eerste worp netjes binnen de lijnen, maar niet voldoende om tevreden te
zijn. 2de worp: meer risico met als gevolg in de netten. De laatste worp was
ook hier de beste, hij landde op 21,35 m. Nog steeds goed op weg om het
CR te verbeteren. Vierde onderdeel is het speerwerpen. Hier weten we
dat dit het zwakste nummer is van Pascal. Maar ook hier werd toch
behoorlijk gesmeten. De speer belandde op 19,37 m in het zand. Een
kleine berekening leerde ons dat we voor het laatste nummer, het
gewichtwerpen, in de sector moesten werpen. Eerste worp netjes binnen
de sector, dus CR is binnen. Toch hadden we nog 2 pogingen om verder te
smijten. Dit deed hij dan ook. Uiteindelijk belandde het tuig op een
afstand van 8,20 m. Hiermee werd Pascal 4de op het BK werpvijfkamp en
hij vestigde een nieuw CR van 1924 punten.
Ondertussen was Patrick
ook al begonnen met zijn
wedstrijd.
De volgorde van de
nummers is hetzelfde. Hij
begon dus ook met hamer.
Met een worp van 27,58 m
leek hij ook direct op de
juiste koers te zitten voor
een aanval op het CR (M5055).
Dan verder naar de kogelstand, Doelstelling was 9 m stoten en dit lukte:
hij eindigde met een worp van 9,05 m. Hierna werd de discusring onveilig
gemaakt. Na de zenuwen onder controle te hebben, werd er een worp van
27,33 m genoteerd. Nu werd de verhuis naar de speerstand ingezet. Na 3
pogingen landde de speer op een afstand van 25,70 m. Ondertussen toch
maar even kijken hoe het zit met de tegenstanders qua punten. Stelden
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we vast dat Patrick op de 4de plaats stond. Even een rekensommetje
maken en dan met het afsluitende gewichtwerpen beginnen. Rekening
houdend met enkele factoren is podium nog altijd haalbaar.
Eerste worp mooi binnen de sector. Oké, Patrick, opdracht geslaagd,
hiermee heeft hij zijn CR (M50-55) verbeterd. Tweede worp slaan we even
over, tijd voor de derde worp. Even denken (trainer althans), nr 2 en 3
hebben nog geen geldige worp. Pascal geeft Patrick de raad om rustig te
blijven en eens gek te doen. Van zijn CR was hij al zeker. Oké, met de
derde worp verrast Patrick zijn tegenstanders met 2 draaien i.p.v. 1 en een
worp van 10,17 m. Tevens is dit een nieuw CR. De 2 tegenstanders zo
zenuwachtig gemaakt dat ze niet meer konden presteren. Patrick schoof
zo een plaatsje op in de rangschikking en behaalde een mooi 3de plaats.
Zo behaalden onze werpers 1 podium en 3 clubrecords tijden het BK
werpvijfkamp.
We zien zo dat we halfweg het seizoen prachtig bezig zijn.
Nu gaan we ons voorbereiden op het volgende kampioenschap. Dit zal het
BK hamer en gewicht zijn op 18 augustus in Merksem.
Sportieve groeten
Pascal Snoeks
Trainer hamer/gewicht
05-07-2019: PK uurloop te Sint-Truiden
Met 7 SACN’ers traden we in het strijdperk om de fel begeerde titels naar
Pelt te brengen.
De buit was weer buitengewoon!
Lieve Palmans (W50) liep in een uur 14 km en 936 m, ze kwam slechts 50
m tekort om het Limburgs record te pakken, hiermee was ze wel
overtuigend de beste master en senior en junior! En dit in mooie
weersomstandigheden. Op deze piste liep Lieve als jongere master ook het
clubrecord in 2006 en dit in stormachtige omstandigheden met stortbuien
en heel veel water op de piste en toen was het maar een beetje verder:
15,556 km!
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Ook Frieda Hendrikx (W65) behaalde goud met 12296 m, dit was meteen
een nieuw Limburgs record dat ze afsnoepte van... Mia (Palmans).
Mia Palmans mocht op het tweede hoogste schavot plaatsnemen in deze
leeftijdsgroep!
Ook in de W60 hadden we 2 deelnemers en natuurlijk behaalde er eentje
goud: Marina Pinxten en zilver voor Elianthe Didden.
Ook hadden we heren in deze arena: Björn Peeters kwam bij de seniors
net naast het podium terecht en Jan Sleurs (M70) werd natuurlijk eerste
met 12290 m op zijn teller, dit leverde hem overtuigend ook weer een
Limburgs record op!
SACN kan weer tevreden zijn met zijn atleten.
2 keer een Limburgs record, 4 keer de beste van Limburg en 2 keer zilver.
21-07-2019: Limburgs kampioenschap polsstok te Maasmechelen
Ja, wat moet je hiervan zeggen? Alle deelnemers, over alle categorieën
heen, behoorden bij onze club
SACN… Op onze thuismeeting
waren er meer Limburgers te
bespeuren dan op dit
uitzonderlijk kampioenschap in
Maasmechelen.
Maar niet getreurd: dan waren
alle podia ook voor SACN,
natuurlijk!
Jacey Coene werd de beste
Limburgse bij de junioren en
Indra Leirs werd de beste
Limburgse polsstokspringster
van dit seizoen bij de cadetten.
Indra Leirs
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Proficiat, dames en jullie coach
Benny, en ook bedankt voor de
vervoerder van de polsstok :
Margo Kerkhofs.

27/28-07-2019: Vlaams kampioenschap meerkamp
SACN was vertegenwoordigd met 3 deelnemers.
Bij de cadetten meisjes werd Kato Vandervelden 10de en Aprill Verkoyen
7de. We hadden één SACN-deelnemer die de beste van het pak werd!
Sasha Sijbers werd overtuigend Vlaams kampioen op de achtkamp voor
cadetten. Ondanks het barslechte weer, wist hij toch 3 maal zijn PR te
verbeteren en natuurlijk een nieuw clubrecord op de tabellen te zetten en
dit op hoog, 100 m en de achtkamp.
Onder het toeziend oog van hun coach Lieze Peeten, leverden zij allen
een prachtprestatie af in Dilbeek.
03-08-2019: BK 10km op de weg te Lokeren
3 deelnemers had SACN in deze wedstrijd: Frieda Hendrikx wist hier de
zilveren medaille weg te kapen bij de W65 en in dezelfde categorie
behaalde Mia Palmans mooi de 4de plaats.
Op de VAL-website stond ze 3de (waarschijnlijk zat er nog een nietaangesloten atleet voor haar, dat hadden ze in Lokeren over het hoofd
gezien).
Bij de jongere dames W60 viel Elianthe Didden net langs het podium met
haar 4de plaats.
Dames: proficiat!
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15-08-2019: Vlaams kampioenschap Cadetten + scholieren
Het is alweer een hele tijd geleden dat er 5 SACN-atleten geselecteerd
waren voor deze Vlaamse kampioenschappen. We zitten weer op de
goede weg, vooral dankzij onze jonge gemotiveerde trainers!
Als het merendeel van de atleten hun PR haalt op een kampioenschap,
dan is er goed gepiekt!
1 gouden, 1 bronzen, één 4de plaats en twee 8ste plaatsen: dan mag SACN
als club heel tevreden zijn.
Sasha Sijbers won goud bij het verspringen met 6,48 m (nieuw clubrecord
en natuurlijk PR) en bij kogel behaalde hij zilver met 14,43 m (ook
clubrecord en PR ).
Aprill Verkoyen (discus) wist mooi brons te behalen met een worp van
31,71 m (PR) en bij kogel werd ze mooi 4de.
Ruben Allaert (400m, cad) werd 8ste in een zeer knappe tijd 55”08 (PR).
Kato Vandervelden werd bij kogel 8ste en bij de 80H 20ste.
Boy Lorist (200 m) werd 16de met 23”91 (PR).
Dikke proficiat, ook voor jullie trainers Lieze Peeten en Daan Stevens.

17-08-2019: Limburgs record en zilver op het BK meerkamp
Sasha Sijbers (cadet) van Sporting Atletiek Neerpelt, beleefde samen met
zijn trainster Lieze Peeten een topweekend in Brugge.
Voor zijn 2de meerkamp ooit bij de cadetten was het haast meteen de
hoofdvogel die hij afschoot.
Met 4998 punten over 2 dagen verpulverde hij het Limburgs record met
meer dan 300 punten en kwam hij op het laatste nummer (de 1000 m)
maar 5 seconden tekort om het goud van deze meerkamp te mogen
ontvangen.
Met 5 overwinningen en meerdere persoonlijke records op de 8 nummers
kunnen Sasha en zijn supporters zeker tevreden zijn.
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Bij de cadetten dames hadden we 2 atletes in wedstrijd: Kato
Vandervelden werd 10de en Aprill Verkoyen 15de
Proficiat, atleten en trainers, voor deze mooie prestaties.
18-08-2019: BK gewichtwerpen + hamerslingeren
De krachtatleten van Sporting Atletiekclub hebben op deze
kampioenschappen 2 keer brons weten te behalen.
Pascal Snoeks behaalde zowel bij het gewichtwerpen (15,88 kg)als bij het
hamerslingeren (7,26 kg) de bronzen plak.
Zijn teamgenoot Patrick Coene eindigde zowel bij gewichtwerpen als
hamerslingeren 5de.
Proficiat, heren!

25-08-2019: Succesvolle aflossingskampioenschappen te Hechtel
Bij de jeugd waren we met 18 teams: daarmee waren we de 3de best
vertegenwoordigde club. Looise (toch een veel grotere club dan SACN)
had slechts 1 team meer! Hieruit kan je de kwaliteit en inzet van de
jeugdwerking ook een beetje afleiden.
En er waren 2 Limburgse clubs helemaal niet aanwezig!
Maar dat maakt onze rekening niet. In totaal traden 59 SACN’ers in het
strijdperk.
In totaal bracht SACN 27 ploegen in lijn, wat meer dan behoorlijk is.
Je kon duidelijk zien dat we er 14 dagen voor deze leuke wedstrijd op
getraind hadden. De stokwissels waren in vergelijking met andere jaren
van veel betere kwaliteit.
Waar we nog wel aan kunnen werken is de snelheid van uitvoeren!
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Onze eerste ‘bijna
winnende ploeg’
waren de jongens
pupillen: zij
kwamen wel als
eerste over de
streep, maar bleken
net buiten een zone
te hebben afgelost.
Na een beetje
discussie/overleg
werden ze toch
gediskwalificeerd.
Dus ons eerste echt
eremetaal werd behaald door de cadettenploeg dames (Kato, Lies, Aprill
en Anouk): zij mochten het brons omgorden.
Onze eerste gouden ploeg werd de 4x100 m juniors dames met Jinte,
Jacey, Lise en Lopke.
De cadetten heren liepen voor wat ze waard waren en veroverden het
brons op de 4x100 met Ruben, Ebe, Jasper en Sasha.
Onze eerste jeugdploeg die op het podium stond waren de pupillen
meisjes op de 3x600 met Dieuwke, Maxime en Sophie: zij behaalden de
bronzen plak. Ook bij de jeugd hadden we een gouden ploeg en dit op de
3x600 pupillen jongens. Hiervoor zorgden Mathias, Stan en Lander.
Op dezelfde afstand liepen de miniemen meisjes zich naar brons, deze
prestatie werd geleverd door Kyani, Lara en Indy.
Ons eerste
zilver van
deze dag
werd
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binnengehaald door dames AC op de 4x400 met de atleten Aprill, Lies,
Jinte en Lopke.
Onze superploeg masters dames ging deze dag 2 keer met goud naar huis
op de 4x400 en de 4x200.
De atletes die hiervoor zorgden waren Suzy, Katleen, Liesbeth en Lieve.
Het laatste eremetaal
dat we deze dag
binnenhaalden was
voor de heren AC op
de 4x200: het was
brons. Hiervoor
zorgden Brecht, Boy,
Thomas en Sasha.
Met de medailleoogst
kunnen we tevreden
zijn: 5 keer brons, 1
keer zilver en 4 keer
goud.
En dan sneuvelden er nog 4 clubrecords!
4x100 juniors dames Jinte, Jacey, Lise en Lopke in een tijd van 53”56.
4x400 AC dames Aprill, Lies,Jinte en Lopke in een tijd van 4’11”38
4x400 masters dames Suzy, Katleen, Liesbeth en Lieve: hier bleef de klok
stilstaan op 4’42”63
Dit is tevens een Limburgs record bij de W35 en de W40!
4x200 cad dames met Kato, Julie, Lies en Anouk : nu is de besttijd 1’55”03
Proficiat, atleten en trainers, meer moet dat niet zijn.
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30-08-2019: Belgisch record voor Lieve Palmans op de 10000m
Op vrijdag 30 augustus werd er in Pelt een nieuw Belgisch record op de
tabellen gezet. Onder ideale omstandigheden werd de wedstrijd gestart
om 21.00 u. Lieves trainingsmakkers (Jordy Leijssen en Francis Swinnen),
tijdelijk ingezet als hazen, zorgden ervoor dat de wedstrijd perfect
verliep. Ze liepen
precies op schema
en werden
gecoacht door haar
trainer Johan
Stinckens die al
lopende zijn pupil in
de gaten hield. De
klok bleef
uiteindelijk stilstaan
op 38 minuten 7
seconden en 30
honderdsten, ruim
20 seconden beter
dan het vorige
Belgische record bij
de W50!
Dit was dit seizoen al Lieve haar 3de Belgische record: reeds eerder liep ze
op de 2 mijl en 5000 m
sneller dan ooit iemand gelopen heeft in België!
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30-08-2019: weer een succesvolle Geboersmeeting
•
•
•
•

11 clubrecords
4 Limburgse records
1 Belgisch record
4 Limburgse kampioenen

Allereerst bedankt vrijwilligers, we kunnen jullie niet genoeg bedanken,
want zonder jullie is een succesvolle organisatie onmogelijk. Als je kijkt
naar deze meeting, waar we man/vrouwkracht nodig hadden van 15.00 u
in de namiddag tot 12 .00 u ‘s nachts: zelfs de cafés waren al gesloten om
nog iets gaan na te drinken!
Voor het eerst deden we mee aan het criterium van de “ultieme worp” en
we kunnen wel zeggen dat dat een meerwaarde was voor onze open
meeting . Talrijke kampers kwamen afgezakt naar Pelt om deel te nemen
aan onze organisatie. Hierdoor liepen sommige kampnummers iets uit,
maar we konden toch stipt met het Limburgs kampioenschap 10000 m
beginnen om 21.00 u.
Hierdoor speelden er wat juryleden met hun leven! Door de gebrekkige
verlichting zagen ze soms immers de aankomende discussen niet. Het
enige wat ze konden doen: de werpkooi zo dicht als mogelijk sluiten en
zelf “veilig” achter het net gaan staan, wat dan ook weer niet bevorderlijk
was van de kwaliteit van het bepalen van het valpunt van de discus.
Voor de volledige uitslag verwijzen we je door naar onze website.
Als we de uitslag overlopen:
Er waren maar liefst 30 clubs afgezakt naar Neerpelt voor deze meeting.
Er werden door onze atleten heel veel persoonlijke records gerealiseerd,
dit zijn er te veel om hier op te noemen.
Uitschieters waren het clubrecord op de 150 m cadetten, het nieuwe
record werd gelopen door Anouk Loots in een tijd van 20”34. Wat hierbij
wel opviel was dat alle deelnemende SACN-atleten (4) sneller liepen dan
het oude clubrecord van 22”66.
Ook bij de juniors werd er een nieuw clubrecord gelopen op de 150 m en
dit door Jinte Palmans in een tijd van 21”06.
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Ook Suzy Tijskens, die haar junioren-clubrecord had moeten afstaan aan
Jinte, veroverde een nieuw
clubrecord bij de masters op deze afstand met een tijd van 24”07.
Het hield niet op: ook op deze afstand liep Sasha Sijbers (cadet) een sterk
clubrecord in een tijd van 17”41. Dit was tevens een Limburgs record en
hiermee bleef hij slechts 1 honderdste boven het Belgische record!
Het ziet ernaar uit dat onze spurtgroep goed bezig is: bij de scholieren
zorgde Boy Lorist nog voor een clubrecord met een tijd van 17”68. Sinds 2
jaar worden de tijden ook bijgehouden van deze afstand in België. Als je
dan als beste Limburger op deze lijst staat, heb je natuurlijk ook het
Limburgse record op je naam staan! Dus Boy mag zich ook Limburgs
recordhouder noemen.
En dan was er nog de wedstrijd waarin Brecht Stevens 17”83 (sen) en
Thomas Leendertse 18”02 (jun) beiden ook een nieuw clubrecord op de
tabellen zetten.
Voor Thomas was dit ook een Limburgs record !
En bovenstaande was nog maar 1 wedstrijd!
Maar het hield niet op: op de 600 m behaalden een nieuw clubrecord:
Suzy Tijskens (master) in een tijd van 1’51”91
Ruben Allaert (cadet) 1’32”73
En dan waren er ook nog de loopwedstrijden voor het Limburgs
kampioenschap op de 10000 m!
Werden Limburgs kampioen met het clubshirt van SACN:
Lieve Palmans (masters W50) in een tijd van 38’07”30, dit is tevens een
Belgisch record!
Met dank aan haar trainingshaasjes (Francis en Jordi) .
Francis Swinnen werd Limburgs kampioen bij de masters M55, Jan Sleurs
bij masters M70 en Marina Pinxten bij de W60.
Dat waren dan alleen nog maar de loopnummers, ook op de
kampnummers lieten we ons niet onbetuigd! Onze polsstokspringers
sprongen allemaal (Indra, Jacey en Janne) 1.83 m en de coach gaf het
goede voorbeeld door 1 m hoger te springen.
En weer een nieuw clubrecord voor Sasha Sijbers bij het kogelstoten met
een stoot van 15.03 m.
Deze meeting is een topper geworden door onze atleten en hun trainers!
Dikke proficiat!
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07-09-2019: Groene halve marathon succesvol voor SACN
Met 10 overwinningen kunnen we weer tevreden thuiskomen van deze
mooie stratenloop.
Onze jeugdleden die de hoofdvogel afschoten waren :
• Toon Weltens benjamin
• Lyna Smeets benjamin
• Mathias Weltens pupil
• Dieuwke Claes pupil
• Kyani Joosten miniem
Op de kortste lange afstand mochten we 4 overwinningen noteren.
5km
• Francis Swinnen +55
• Suzy Tijskens 35-50
• Inse Mandervelt -35
• Frieda Hendrikx +50
en op de halve halve marathon kwamen 2 SACN-leden op het hoogste
podium terecht!
12km
• Toon Donné +50
• Liesbeth Tessens 35-50
en natuurlijk haalden we nog talloze
keren zilveren en bronzen plakken
binnen (medailles die trouwens zeer
mooi waren: iedere deelnemer, denk
ik, mocht zo een medaille mee naar
huis nemen).
Al bij al was het een mooie wedstrijd:
goed georganiseerd en met een heel
mooi groen parcours, volgens de
deelnemers!
De organisatie kan een pluim op zijn
hoed steken met deze meest
succesvolle Groene Halve Marathon tot nu toe!
Proficiat atleten, vrijwilligers en organisatie
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07-09-2019: Groene halve marathon
Het heeft even geduurd, maar eindelijk hebben we wat we willen.
Onze 5 km was 5.00 km
Onze 12 km was 12.00 km
Onze Halve Marathon WAS 21.0975 km!

Wat het parcours betreft, hebben we heel veel geluk. Door de werken
twee jaar geleden waren we genoodzaakt om een nieuw parcours uit te
stippelen. Vorig jaar was het een kleine chaos, wanneer de atleten de
kleine lus waren vergeten te nemen. Dit was een serieuze domper op onze
editie, zeker als je weet dat er bepaalde atleten van ver, heel ver komen
zoals Amsterdam, Elsegem, Mont de l’ Enclus, … . Dit jaar moest het kost
wat kost allemaal goed verlopen en dat was ook zo! Mede dankzij de
vrijwilligers van SACN. Bij deze dan ook een dikke merci aan Anita
Slenders, Anouk en Sanne Loots, An Kerkhofs, Sasha Sijbers, Jelte Kums,
Jinte Palmans, Thomas Leendertse en Lopke Zentjens!
Vorig jaar hadden we al 30 deelnemers meer dan andere jaren, dit jaar
deden we er nog eens 50 bij. Alles verliep goed, hoewel we hier en daar
nog enkele werkpuntjes hebben, maar die nemen we mee naar 2020.
Bij deze wil ik dan ook iedereen bedanken voor zijn of haar deelname en
volgend jaar maken we er minstens een even geslaagde editie van!
P.S.: wie weet organiseren we volgend jaar dan wel het provinciaal
kampioenschap halve marathon!
sportieve groeten
Daan
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08-09-2019: wedstrijd Oud Beijerland, Nederland
Het clubrecord bij de cadetten meisjes 4x400 m had ik al enkele jaren in
het vizier. Het was eigenlijk mijn bedoeling om dit te veroveren op het PK
estafette, maar het risico was te groot om dan een medaille mis te lopen
tijdens de 4x400 m AC. Bij deze ook even vermelden dat onze dames
4x400 m AC tijdens die wedstrijd maar liefst 8 seconden beter deden dan
het vorig clubrecord! Nu even
terug naar Oud Beijerland, Sasha
Sijbers stond aan de start van de
150 m. Door het slechte weer en
de Memorial van Damme de
avond ervoor, zat er geen Belgisch
record in en bleef hij steken op
17.47. Boy Lorist deed ook mee
aan de 200 m, voor hem dezelfde
omstandigheden als waar Sasha in
zat. Hij liep in zijn eentje zijn 2de
beste tijd ooit in een tijd van 24.09.
Hierna hadden we onze eerste
estafetteploeg 4x100 m dames.
Helaas bleven zij iets meer dan een
halve seconde boven het clubrecord
(Kato Vandervelden, Lies Verheyen,
Aprill Verkoyen, Anouk Loots)
Een uurtje later bij prachtig
zomerweer mochten zij zich opnieuw
klaarmaken, maar in een andere
volgorde voor de 4x400 m. In hun
eentje liepen zij 4 seconden van het
clubrecord,
dat
van
mijn
leeftijdsgenoten was. Anke Paesen,
Ansje Paesen, Katrien Steensels en
Bieke Vaes.
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Door atleten die zich afmeldden of door blessures, was ik genoodzaakt om
tot op het laatste moment veranderingen aan te brengen in de ploeg van
de Zweedse estafette AC jongens. 400-300-200-100.
Ook zij waren alleen en Sasha Sijbers mocht beginnen aan de 400 m,
daarna Thomas Leendertse, Boy Lorist en Jelte Kums. Zij liepen als team
een zeer sterke tijd van 2.07.77. Een tijd die evenzeer nog lang zal stand
houden. Ook al was het zo een triestige opkomst, we hebben onze club en
namen gezet op de piste van Oud Beijerland! Bedankt, atleten, om
hiervoor tijd vrij te maken!
13-09-2019: EK masters in Venetië
2 SACN-deelnemers namen deel aan deze internationale wedstrijden.
Lieve Palmans die uitkwam op de veldloop (4km, W50) liep voor de
eerste keer tegen Europese tegenstanders. Ze werd hier mooi 3de op
slechts 3 seconden van het zilver!
In het landenklassement werd België zelfs 2de! Zo veroverde Lieve voor het
eerst in de SACN-geschiedenis een zilveren en een bronzen medaille op
een Europees kampioenschap.
Pascal Snoeks, die in het gewichtwerpen en hamerslingeren uitkwam
tegen internationale krachtpatsers (M45), werd heel mooi 11de bij het
gewichtwerpen en 13de bij het hamerslingeren.
Hoe het Lieve Palmans verging op de piste (5000 m) lees je elders in dit
clubblad.
Na een succesvolle veldloop (met een
individuele bronzen medaille voor Lieve
Palmans én een zilveren medaille in het
landenklassement bij de W50), keken we uit naar
het optreden van Lieve op de piste. De
wedstrijd werd gelopen op vrijdag 13
september 2019.
Lieve Palmans was er klaar voor om maximaal
te gaan voor de podiumplaatsen op de 5000 m.
Zij liep deze wedstrijd in 18’45”90, daarmee liep ze
ongeveer 30 secondjes ‘trager’ dan haar eigen recordrace tijdens het BK in
België.
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Dat wil dan ook weer zeggen dat er ergens in de wedstrijd tactisch
gelopen werd, zeker door de snelle meisjes die wisten dat alleen aan de
streep de medailles verdeeld worden.
Lieve strandde dan ook maar op 5 seconden van het fel begeerde podium
.
Met een 4de en een 3de plaats (veldloop) en een zilveren plak in het
landenklassement mogen Lieve en heel SACN erg tevreden zijn.
Proficiat, Lieve en natuurlijk ook je coach Johan .
15-09-2019: BK Cadetten te Moeskroen
We hebben een Belgisch kampioen!
Om 6.15 uur vertrok Sasha Sijbers richting Moeskroen om daar deel te
nemen aan het BK cadetten in het verspringen en speerwerpen. Hij stond
2 keer 3de in de deelnemerslijst, maar zijn doel was duidelijk: minstens 2
keer podium halen en liefst ook een Limburgs record. Hij kwam bij beide
disciplines in de buurt van het Limburgs record (4 cm te kort bij ver en 2
meter bij speer), maar zijn podia behaalde hij wel.
In het verspringen werd hij na een heel spannende strijd Belgisch
kampioen en voegde hij 32 cm toe aan zijn persoonlijk en tevens
clubrecord: hij zette dit naar 6.74 meter.
In het speerwerpen kwam hij juist
20 cm te kort voor de gouden
medaille. Op 52.42 meter is dit
heel nipt. Zoals we Sasha kennen,
schudde hij zijn tegenstanders
vriendelijk de hand en verliet hij
Moeskroen met veel trots. Hij
springt een meter verder ten
opzichte van de winter en gooit
de speer ondertussen 12 meter
verder dan vorig jaar.
Meerkamper Sasha mag heel trots
zijn op zijn seizoen.
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Onze andere deelnemende SACN’ers presteerden ook heel goed:
Lies Verheyen (400 m) in een tijd van 62”62, werd 10de en haalde dus net
geen finale. Kato Vandervelden (80H) liep 13”32 en werd daarmee 22ste.
Aprill Verkoyen stootte de kogel 11.03 m dat leverde haar een 6de plaats
op. Met de discus kwam Aprill wel heel dicht bij een podiumplaats: met
haar worp van 30.94 m kwam ze maar 4 centimetertjes tekort om op het
podium te belanden!
En Ruben Allaert liep de 400 m en werd in een tijd van 55”10 11de.

22-26 juli 2019: Atletiekkamp voor de jeugd te Blankenberge
Op maandagochtend stapten we met 32 enthousiaste atleten de trein op
richting Blankenberge. Al sinds enkele jaren is dit onze vaste uitvalsbasis
voor het jaarlijkse atletiekkamp voor benjamins, pupillen en miniemen.
Een betere plek konden we ons ook dit jaar niet inbeelden. ‘s Ochtends
opstaan, de gordijnen
opentrekken en het
eerste wat je te zien
krijgt is een stralende
atletiekpiste die ligt te
wachten. De treinrit
verliep vlot, er werd
gelachen en wat
gekaart. De kamers
werden ingedeeld en
rond iets voor 11
kwamen we aan in
Blankenberge.
Snel alles uitgepakt, de sportkleren aangetrokken, want daar wachtte de
eerste training al. De vermoeidheid zat bij sommigen nog wel een beetje
in de benen, maar al snel kwam iedereen op gang en werd er best wel
stevig getraind.
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Het eten was opnieuw van prima kwaliteit, er was voor ieder wat wils. En
ook de kinderen waren net als andere jaren wel opgevoed. De beurtrol om
de tafels te dekken en af te ruimen, werd netjes opgevolgd.
Dat de temperaturen die week de pan uit swingden, zullen we jullie niet
moeten vertellen. Er werd gepuft, geblazen, maar vooral véél gedronken.
Terwijl de trainers en trainsters hun batterijen zachtjesaan leegliepen naar
het einde van de week, wisten de kinderen ‘s nachts toch ergens nog een
goei ‘stopcontact’ te vinden om hun batterijen opnieuw volledig vol te
laden. Niet te geloven hoeveel enthousiasme dat deze kinderen al op de
tafel leggen ‘s morgens.
Voor de rest valt dit kamp eigenlijk kort samen te vatten. We hebben 5
dagen dikke lol gehad, we hebben elke dag enkele uren goed kunnen
trainen, we hebben ons op tijd kunnen afkoelen in de zee en de bonte
avond was ook dit jaar weer top! Er zit acteertalent in velen van hen! De
fuif samen met een dansgroep uit Heist-op-den-Berg draaide uit op een
ware dans-battle, waarin onze atleten niet moesten onderdoen.
Afsluiten deden we op vrijdag met een ritje op de befaamde wielerpiste
op de dijk. Onder het motto: ‘hoe zotter, hoe beter’ reden we rondjes met
gekke fietsen. Het ijsje naderhand en de frietjes konden iedereen bekoren.
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De reis terug verliep iets minder vlot. Door de hitte reden er geen treinen
tussen Mol en Hamont en ook de rechtstreekse verbinding vanuit
Blankenberge werd afgeschaft. Na enkele telefoontjes en wat zielig gedoe,
konden we toch een privébus regelen die ons in Mol oppikte en ons netjes
op tijd in Neerpelt afzette. Met dank aan de NMBS!
Dank ook aan de trainers Suzy, T-C, Daan, Lieze en Kristof om deze bende
een fijne tijd te bezorgen, en dank ook aan Steffi, die als helpende hand
(en vooral om dochter Kaat te plezieren) enkele dagen mee kon genieten
aan zee!

Zomaar een vakantieloopje…
Dit jaar zat ik in de Apennijnen (een gebergte dat loopt van Noord-Italië
tot Zuid-Italië). Daar ‘s morgens vroeg vertrokken, waar ik meteen 4
‘capriole’ (reetjes ) aantrof, die stonden te grazen in een stukje grasland,
50 m van mijn achterdeur, mooi! Omdat ik op vakantie vertrokken was
met lichte blessures (last van beide achillespezen, rechterkuit en de
knietjes hadden ook tijd nodig om los te komen), was ik toch maar heel
voorzichtig gestart.
Wat stond er in mijn grote trainersboek bij:
Wat te doen bij achilles peesproblemen? (zie art verderop in dit clubblad)
• liefst rusten
• kilometers beperken, volume afbouwen
• lopen op zo vlak mogelijk terrein
• duurlopen inkorten
• bergen vermijden...
Eigenwijs is echter ook wijs! Mijn doelstelling was net het omgekeerde als
de raadgevingen aangaven! Ik zou wel zien hoe het ging verlopen. Ik zou
het proberen op te vangen door elke dag meermaals ijs te leggen, te
smeren met ontstekingsremmende zalf en massage.
De planning was te gaan lopen/wandelen/klimmen op terrein dat ik kende
in de bergen met een lusje erbij op terrein waar ik nog nooit gelopen had.
Dit was dan ook de maximale toer die mogelijk was op een voormiddag.
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Raadgeving:
Als je in de bergen zit en je moet op handen en voeten naar boven: blijf
daar weg! Veel te gevaarlijk en als je langs dezelfde weg terug naar
beneden moet, is het nog gevaarlijker!!
Ofwel worden de bergen elk jaar steiler, ofwel ben ik elk jaar iets minder
sterk. Op mijn loop omhoog kwam ik het eerste serpent (slang) tegen op
mijn pad: ze lag te zonnen op een rotsblok , dit zwarte beest was dun
maar wel lang (zeker 3 m).
Aangezien ik niet van deze beesten houd, gooide ik er van ver een takje
naartoe, waarna ze/het in de bosjes weggleed.
Op de eerste splitsing naar onbekend terrein zat ik na 6 km op een hoogte
van 1250 m. Mijn thuisbasis lag op 600 m en ik was dus al 1u15 onderweg.
Op mijn routebeschrijving van mijn satelliet gestuurde Garmin zou ik dan
terug naar beneden moeten, naar een dorpje dat op een hoogte lag van
400 m. Dan moest ik die hoogte weer overbruggen omdat ik dan aan de
verkeerde kant van de berg zat. Het weggetje in de bossen naar beneden
was goed beloopbaar .
Onderweg zag ik in de verte 2 ‘lupi’ (wolven), die zich uit de voeten
maakten toen ze mij in het oog kregen. Wolven hebben schrik van
mensen, hebben ze me verteld!?
Beneden gekomen moest ik terug omhoog, dit was een rotsachtig paadje
annex riviertje waar alleen geklommen kon worden: 500 m omhoog,
relatief steil.
Terug bovengekomen op bekend terrein was ik al 2u45 onderweg, van
daaruit was het nog minstens 1u tot de thuisbasis. Onderweg zag ik nog
wat ‘cinghiali’ (everzwijnen) vluchten uit een modderpoel waar ik langs
moest. Op meerdere plaatsen hoorde ik ze ook alarm slaan als ze me
hoorden aankomen, ze klinken als een verkouden hond die blaft.
En in de bergen en huizen, daar zitten er veel kleine leguanen of zijn dat
hagedissen?
Na 4u15 en 17,7 km stapte ik het terras op van ons huisje , het was
ondertussen 30° graden geworden onder de azuurblauwe lucht.
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Het eerste werk was natuurlijk drinken en dan teken plukken (in de bergen
waar veel wilde varkens zitten, zitten ook veel teken, zeker als je van de
paadjes afwijkt de wildernis in! )
En dan ijs leggen en ijs leggen, het was toch wel heel ver en lang geweest.
Zeer zonnige, sportieve groetjes
Louis
Waar schuilt het probleem??
Als je de ambitie hebt om een goede atletiektrainer te worden, moet je
natuurlijk weten waar Abraham de mosterd haalt!
Of anders gezegd: je moet weten waar je mee bezig bent.
Als je aan echte atleten training wil geven, moet je minstens alle cursussen
volgen tot trainer B specialisatie!
Of heel veel ervaring hebben
en dit kan je niet hebben als
jonge trainer.
Zoals de structuur nu in
elkaar zit in België, moet je
er minstens 200 uren aan
besteden om het diploma
‘trainer B’ te behalen.
D.w.z. minstens 23
zaterdagen moet je
investeren in dit project en
de plaatsen variëren van
Herentals tot Oostende.
Welke jongere wil/kan dit doen?
Dat is ook te reden waarom er veel cursussen afgelast worden (wegens te
weinig belangstelling).
Het probleem is bekend bij de Val (Atletiek Vlaanderen)! In 2017 heb ik dit
probleem reeds aangekaart Bij de Vlaamse Atletiek liga. Medewerkers van
de Vlaamse Atletiek liga (Atletiek Vlaanderen) lieten al verstaan dat ze er
iets aan willen doen.
Waarom niet het grootste deel in zelfstudie laten doen (theorie)en dan
nog wat zaterdagen als praktijk !?
Of echt praktijkgerichte bijscholingen van korte duur?
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Ik kreeg toen te horen dt ze ermee bezig waren! Ik dacht (naïef van mij
natuurlijk) dat ze er iets aan gingen doen in 2017, ten laatste
in 2018!
Bij mijn vraag wanneer we resultaat mochten verwachten, kreeg ik het
antwoord: in 2021 gaan we proberen de eerste gesprekken te hebben
met alle instanties die hiermee te maken hebben!
Nu in 2019 hebben we opnieuw de vraag gesteld en het probleem op tafel
gelegd.
Nu blijkt dat de Vlaamse Atletiekliga (Atletiek Vlaanderen) niet zelfstandig
veranderingen mag aanbrengen in de scholing en bijscholingen
Eerst moeten ze overleggen met: Vlaamse Gemeenschap, BLOSO (sport
Vlaanderen), Koninklijke Belgische Atletiek Bond, enz .
Waarom kunnen ze niet zelfstandig iets veranderen?
Dan verliezen ze hun subsidie van deze organisaties als ze zonder hun
toestemming een andere weg bewandelen!
Kortom: bureaucratie ten top, de regels door bureaucraten moeten
gevolgd worden en die zijn waarschijnlijk ergens achter een bureau
bedacht, zonder voeling met wat in het veld aan het gebeuren is, de
atletiek boert zo jaar na jaar achteruit!
Minder bekwame atletiektrainers, minder geschoolde atleten, daling van
het atletiekniveau algemeen.
Dit is een heel groot probleem dat SACN niet kan oplossen, dat wil niet
zeggen dat we bij de pakken moeten neerzitten!
SACN gaat daarom zelf korte cursussen organiseren, gegeven door de
enkele toptrainers die er nog zijn voordat deze ook zijn uitgestorven.
Hoofdtrainer SACN
Louis Geboers
Hoezo? 34° is te warm om in te sporten??
Vroeger toen de dieren nog spreken konden, ging de jeugd in de morgen
tijdens de vakantie de deur uit en kwam met de avondschemering pas
weer binnen .
En naar mijn aanvoelen was het toen altijd tussen de 25 en 35° (in de
vorige eeuw).
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Van warm weer gaan de meeste mensen niet dood, zeker de
langeafstandslopers niet die ‘s zondags nog nooit met minder atleten zijn
teruggekomen dan waar ze mee vertrokken waren.
Het kan natuurlijk zijn dat de mensen een week velletje hebben gekregen
in de loop der tijden, van te weinig buiten komen!?
Maar ja, ieder spreekt voor zichzelf, voor mij was het de afgelopen zondag
perfect: mooie groep atleten, doeltijd van lopen was 1u en 40 minuutjes,
heel mooi zonnig weertje .
We vertrokken aan de parochiezaal van Holheide, de Eindhovense baan
over, dan naar Hechtel-Eksel en vandaar naar Kerkhoven en dan langs de
Ford-autotestbaan
terug naar het
beginpunt.
Om de
kilometerteller op
15 km te laten
eindigen, moest ons
loopje verlengd
worden naar 1u45.
Maar omdat we
nog allemaal topfit
waren, was dit natuurlijk geen probleem!
Ikzelf vertrok terug naar huis, 2 kilootjes lichter dan ik gekomen was (toch
een beetje zweet verloren).
Kledingrichtlijnen voor het lopen in de winter:
(als we tenminste een echte winter krijgen...)
Draag bij voorkeur wanten om de simpele reden dat die warmer zijn.
Als het regent: best een regenjasje aantrekken waardoor het zweet
voldoende wordt opgenomen en doorgelaten wordt! Zo kan de
vrijkomende lichaamswarmte geregeld worden. Als je jasje of cape niet
zweetdoorlatend is, ben je in de cape even nat (van het zweet ) als
daarbuiten!
We adviseren je om functionele loopkleding te dragen. Belangrijke
eigenschap hiervan is dat deze vochtdoorlatend en warmtehoudend is.
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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.
Bij echt koud weer: wollen handschoenen, muts en eventueel sjaal
aantrekken, want 40 % van je lichaamswarmte verdwijnt langs je hoofd en
hals!
Best ook in verscheidene dunne laagjes kleden en lange
winterstretchbroek aandoen.
Loop bij voorkeur het eerste
gedeelte windop en nadien windaf,
het afkoelend effect is dan minder.
In de winter zal men met sneeuw
vaker genoodzaakt zijn om op straat
te lopen.
Ook ’s avonds of bij regenweer: in
het donker altijd een reflecterend
vest aantrekken en altijd ‘tegen het
verkeer in’ lopen. Jij ziet de auto van
ver aankomen, maar de auto ziet jou
pas als hij vlakbij is!
Ga ervan uit dat de automobilist je
pas op het laatste moment ziet!!
Ook allerlei soorten lampjes en lampen helpen, die ziet de automobilist(e)
of andere
weggebruiker al van ver!
Ook altijd tegen het verkeer inlopen, dan kan je nog reageren als de
tegemoetkomende verkeersdeelnemer niet aan het opletten is of niet
goed ziet of aan het gsm’en is of slaapt met zijn/haar ogen open of welke
andere reden dan ook!
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Atleet in de schijnwerper
Naam: Leijssen
Voornaam: Jordi
Geboortedatum: 09-02-1993
Woonplaats: Achel

Wat is je beroep?
Ik werk bij onze noorderburen als
software engineer. Mijn taak is om
industriële machines te laten doen wat de klant verlangt.
Hoe lang ben je al bij de club aangesloten?
Ik ben nu 2 jaar lid van SACN
Hoe ben je bij SACN terecht gekomen?
Vanaf dat ik ben beginnen te werken had ik wat tijd over. En miste ik een
looppartner dus de ideale oplossing was om mij aan te sluiten bij de club.
Tot welke categorie behoor je in de atletieksport?
Ik vertegenwoordig de senioren in de veldcrosslopen. Allé dat probeer ik
toch J
Welke discipline doe je het liefst van allemaal? En waarom?
De veldcross en nog liever de lokale stratenlopen. Maar ook de trainingen
op dinsdagavond bij Johan vind ik plezant om te doen.
Hoe vaak train je in de week?
Ik train 3-4 keer per week. Het hangt ervan af of ik voor een doel aan het
trainen ben.
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Wat is jouw atletiekdoel voor deze winter?
Ik heb mij dit jaar nog niet direct vastgepind op een specifiek doel. Maar ik
zal zeker bij een deel van de veldcrossen aanwezig zijn en misschien nog
ergens in de winter een natuurtrailrun.
Wat is het hoogtepunt uit je sportieve carrière? Dus op welke prestatie
ben je het meest trots?
Als ik iets er uit moet halen denk ik toch dat dat mijn eerste marathon van
dit voorjaar was.
Ik had mij hier heel goed op voorbereid en de voorbereiding was ook
intensief en lang,maar daardoor was de marathon zelf genieten!
Welke zijn, naast atletiek, je bezigheden/hobby’s?
Ik zwem elke zaterdag bij de zwemclub van neerpelt en fiets ik met mijn
koersfiets door het Limburgs fietsparadijs. Ook een wandeling in de
bergen sla ik niet af, geef Me een berg en ik wil weten wat er te zien is aan
de andere kant.
Buiten sport ben ik ook actief bij kazou waar ik heel wat zotte avonturen
meemaak.
Beoefen je nog sporten/heb je nog sporten beoefend buiten atletiek?
Zoals hier boven zei, neem ik elke week een duik in dommelslag en als het
weer mee zit spring ik op mijn koersfiets.
Voor dat ik atletiek deed heb ik 18 jaar gevoetbald, maar dit was moeilijk
te combineren met school en de verschillende hobby's .

Waarom ben je bij SACN?
Na mijn studies wilde ik iets anders doen dan voetbal en ik vond niet
direct een loopmaatje vandaar de beslissing om mijn loopmaatjes te gaan
zoeken bij de bron (SACN)
Wat is je grootste droom?
Crêtes de Spa zou ik wel eens willen lopen als ultieme doel.
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“Het is moeilijk bescheiden te blijven, als je zo goed bent als wij”
Ik weet ook wel dat ‘eigendunk stinkt’, maar toch daag ik iedereen uit die
in een straal van 26 km rond onze piste een betere atletiekclub vindt dan
SACN!
Met ‘betere’ bedoel ik:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

een club die 6 dagen op 7 training geeft;
een club die alle nummers van de atletiek geeft op niveau
(behalve snelwandelen);
een club die 30 actieve trainers in dienst heeft;
een club die ambitie heeft;
een club die een relatief jong bestuur heeft;
een club met een heel goede jeugdwerking (de beste);
een club die 12 maanden op 12 training geeft;
een club waar iedereen met elkaar door dezelfde deur kan;
een club die zo open mogelijk is, iedereen (alle leden ) mag alles
weten wat verband houdt met de werking van de club (sportief,
financieel, enz.);
een club met de laagste lidgelden van de clubs met ambitie;
een club die wil investeren in de toekomst.

We zijn goed bezig: als het goed is, mag het ook gezegd worden.
Hopende dat het zo blijft evolueren,
Sportieve groeten
hoofdtrainer van Sporting Atletiekclub Neerpelt
Louis Geboers
Nachtmerrie, maar dan in het echt!
Als ik het gedroomd had, was ik toch wel heel blij dat ik ‘s morgens in mijn
eigen bedje weer wakker was geworden.
Maar…
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op mijn loop/wandeltochtje van woensdag 25 juli in het gebergte “de
Apennijnen” (Italië) was het echt!
Het doel was naar een ruïne te lopen op een heuvelrug van dit gebergte,
deze lag ongeveer op 1250 m hoogte. Onderweg kwam ik een paadje
tegen dat ik niet kende, dus dit paadje maar genomen. Dat zou
waarschijnlijk ook wel ergens in de buurt van de ruïne uitkomen. Toen ik
het paadje inging, zat ik nog inde bebossing en het pad liep langs een
bergrivier, heel mooi. Gelukkig in de bossen daar was het ongeveer 30°, in
Kleine Brogel was het 40° en in Parma was het zelfs 47°!
Na een poosje werd dit paadje smaller en rotsachtiger. De bebossing werd
steeds dunner en de bergen daar bleken uit grote rotsen te bestaan met
veel gravelgesteente: als het nat weer is, kleeft dit min of meer aan elkaar,
maar nu waren het allemaal losse schilfertjes.
Na een poosje kwam ik aan een ravijn uit waar het pad schijnbaar ophield.
Rondkijkend waar het pad gebleven was, zag ik dit plots weer opduiken
een 30-tal meter verder in de schrale bebossing. Toen zag ik ook de richel
die ernaartoe leidde, aan mijn linkerkant berg steil bergop met heel
warme rotsblokken en gravel voor met één hand op te steunen, dan het
richel(tje) van15 cm breed met losse gravel en rechts de diepte van een
50-tal meter recht naar beneden!
Toen ik enkele heel kleine stapjes gezet had op het richeltje was van
omkeren geen sprake meer.
Toen dacht ik al: “Heel verstandig bezig “. Stapje per stapje verder
gesukkeld, zeker niet naar beneden kijkend, want ik heb ook een beetje
hoogtevrees. Toen ik nog 5 meter te gaan had om weer op veilige
bosgrond te staan, voelde ik iets bewegen onder mijn achterste voet,
toen snel nog enkele rappe pasjes gezet en ik stond veilig.
Toen ik achterom keek, bleek dat er zeker 70 cm paadje/richel verdwenen
was de diepte in! Dus ‘terug’ was geen optie meer! Dan maar verder het
paadje gevolgd, het moest toch ergens naartoe leiden. Het paadje werd
smaller en smaller. Was het nog wel een paadje?
Toen weer zo een richeltje en ravijn, ik had geen keus, dit was gelukkig
maar 10 m lang.
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Toen maar weer verder gesukkeld, de schrik en paniek begonnen op te
komen, tot ik weer bij een richel kwam. Ik dacht er zelfs nog niet aan om
terug te gaan, dus ook deze richel maar weer getrotseerd. Weer een
beetje bebossing tot ik dood liep tegen een ravijn. Hier was zelfs geen
richeltje meer!
Wat nu? Terug durfde ik niet, de
enige optie die ik zag was
omhoog, hopende boven op de
bergrug te geraken, maar het
was wel heel steil. Met de ravijn
in mijn rug begon ik de
beklimming. Op de ondergrond
moest ik niet rekenen, de gravel
lag overal los. Dan maar van
boompje naar boompje,
me optrekkend en op handen,
knieën en voeten.
Op een bepaald moment zette ik me af op een groot rotsblok om een
boompje te bereiken waar ik net bij kon, dit rotsblok kwam door het
afzetten los en butste naar beneden waar ik hem over het paadje de
diepte in zag verdwijnen en 5 tellen later hoorde ik hem ver onder mij te
pletter slaan!
Gelukkig hing ik met één hand aan het boompje.
Dus met nog meer schrik verder omhoog tot ik een rots zag opdoemen.
Toen ik erbij kwam, bleek deze 4 m steil omhoog te gaan, dus niet te
beklimmen, dan maar proberen om links langs het rotsblok te geraken .
Helaas voor mij eindigde dit bij een ravijn na 30 m, dan maar rechts
proberen. Na 40 m: shit, ook een ravijn!
Daar zat ik dan. Boven op de berg blijven zitten was ook geen optie,
niemand wist waar ik zat en ik had natuurlijk ook geen gsm bij!
Veel mogelijkheden waren er niet, dus terug naar beneden. 50 m zo
langzaam mogelijk op mijn gat en schuivend van boompje naar boompje ,
met heel veel schrik met het rotsblok in gedachten dat ik in de diepte had
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zien verdwijnen. Toen herinnerde ik me een raadgeving: als je op een berg
begint te schuiven en je hebt geen controle meer, moet je je plat op je rug
of buik laten vallen met gestrekte benen en armen om zo zoveel mogelijk
wrijving te krijgen en met de hoop dat je ergens aan blijft vasthangen.
Gelukkig had ik dit niet nodig. Toen ik uiteindelijk weer op het smalle
paadje stond, was ik nog meer in paniek omdat terug geen optie was!
Toch maar richting terug aangevat. Als je dan op de heel smalle paadjes
komt, met links van je het ravijn, merk je dat het heel anders is om met je
linkerkant steun te zoeken tegen de rotswand, zoals ik gekomen was, dan
met rechts steun te zoeken, wat mij plots veel moeilijker leek (of kwam dit
omdat ik in de paniekfocus zat?).
Eigenlijk kan ik het niet anders verklaren dan dat mijn geest/verstand even
op nul ging staan!
Tot ik op de richel kwam waar dat stuk van 70 cm de diepte in gegaan was
en waarschijnlijk 50 meter lager ergens terecht was gekomen . Omdat ik
vanuit het beboste veilige pad de richel op wandelde, bij het gat ”gewoon”
een hele grote stap zette zonder verdere steun van wat ook om
vervolgens met meerdere stapjes op het veilige pad te arriveren 20 m
verder .
Toen pas realiseerde ik me dat ik erover was!
Daar stond ik dan met trillende benen te bekomen van wat me overkomen
was en ik dankte alle opperwezens dat ik me aan de goede kant van het
gat bevond.
Ik weet zeker: als ik bij mijn volle verstand dit gat had moeten
overbruggen, dan stond ik nu daar nu nog!
Achteraf kan je wel denken: stom, stommer, stomst en dan heb je …., en
gelijk heb je!
Maar aangezien je dit leest, heb ik dit ook weer overleefd.
Maar het zit nog altijd in mijn koude kleren!
Weken nadien, als ik eraan terugdacht kreeg ik nog altijd koude rillingen
van deze echte nachtmerrie.
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Medisch artikel: de achillespees
Overbelasting leidt vaak tot maandenlange stilstand!
Oorzaak
•
•
•
•
•
•
•
•

Te veel, te gretig, te snel
Te korte spieren
Doorgezakte voeten
Te weinig schokdemping
Te lage hak in schoenen
Te zachte ondergrond (mulle
zand)
te harde ondergrond (straat)
versleten schoenen

Hoe blessure voorkomen?
•
•
•
•
•
•
•
•

Rek regelmatig uw achillespezen en kuiten, dit om een betere
doorbloeding te krijgen.
Geen heuveltrainingen!
Spierversterkende oefeningen
Geen lage wedstrijdschoenen meer (spikes)
Probeer heuvels en los zand te vermijden
Loop zo weinig mogelijk op harde ondergrond (straat)
schokdempende schoenen kopen
Masseer de achillespees regelmatig met ijs

Fases die de blessure doorloopt
Fase 1
Eerst pijn na de training, daarna pijn voor de training of na de opwarming,
’s morgens pijn bij het opstaan (trainingsintensiteit verlagen en ijs leggen)
Fase 2
Pijn voor en ook na de training, ochtendstijfheid
(trainingsintensiteit verlagen en ijs leggen)
Sportdokter raadplegen
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Fase 3
Eigenlijk altijd pijn, ook voor, tijdens en na de training
(als het zover gekomen is, dan ben je in de toekomst sneller vatbaar voor
ontstekingen)
Als je de pijn blijft negeren, kom je altijd in fase 3 uit en kan het een
chronische ontsteking worden!
Getraindheid spier is niet gelijk aan getraindheid pees!
Een pees heeft meer tijd nodig! Langzamere trainingsopbouw, omdat een
spier beter doorbloed is dan een pees.
Wat te doen als je toch met deze blessure komt te zitten?
• Huisarts raadplegen
• Alleen met toestemming van je huisarts medicatie gebruiken en
lees zeker de bijsluiters!
• Is er iets niet duidelijk, raadpleeg je huisarts!
• Kinesist inschakelen
• Schoenen controleren op demping (nieuwe, goede schoenen
kopen)
• Schokdempende schoenen kopen
• Geen lage wedstrijdschoenen meer (spikes), geen schoenen
zonder schokdemping
• Steunzolen laten nakijken (en zo nodig laten aanpassen)
• Eventueel een lichte hakverhoging of steunzool als je die nog niet
hebt
• Trainingen halveren in omvang en intensiteit
• Geen heuveltrainingen!
• Probeer los zand te vermijden!
• Stretchoefeningen altijd voor en na de training en overdag
• Spier- en peesversterkende oefeningen
• Masseer de achillespees
• Best na elke training en meermaals per dag ijs leggen op de
ontstoken pees
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Dagelijks Voltaren smeren (raad van mijn huisarts), maar raadpleeg
hierover je eigen huisarts!
Ikzelf zit nu met dit probleempje en ben al een maand niet aan het lopen.
Maar het komt goed!
Louis

De winnares van de puzzelwedstrijd uit het vorige clubblad werd Richelle
Van Haandel! In het eerste clubblad van 2020 volgt een nieuwe
wedstrijd!
Proficiat Richelle!
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LIGHTRUN DOMMELHOF
Vele onder jullie kennen de levensloop in Lommel of Genkloopt. Dit zijn
wedstrijden die zich inzetten voor het goede doel. Samen met Katleen
Abrahams vroeg ik me af waarom we in Neerpelt niet iets kunnen
organiseren voor een goed doel aangezien we beschikken over een
prachtige accommodatie met veel mogelijkheden.
Zo zijn we op het idee gekomen om een lightrun te organiseren. Via de
warmste week zullen we Autisme Limburg nemen als goed doel.
Kom op vrijdag 8 november met zoveel mogelijke atleten, ouders,
vriendjes en vriendinnen naar de training. Met andere woorden, iedereen
mag meelopen! Zo zal ook de G sport van het Dommelhof aanwezig zijn en
Autisme Pelt. Zorg ervoor dat je verlichting bij je hebt om mee te lopen
want het zal donker, maar sfeervol zijn. Op het parcours zullen er
muziekkanten aanwezig zijn om het nog leuker te maken.
Voor de start van iedere leeftijdsgroep zullen de trainers zorgen voor een
opwarming. Na afloop krijgt iedere deelnemer een drankje aangeboden.
De inschrijvingen zijn de dag zelf en dit kan vanaf 17.30 binnen in het
Dommelhof.
Voor onze Kangoeroes zal er op vrijdag 8 november geen training zijn.
Voor hun zal de training éénmalig doorgaan op woensdag 6 november. Wij
hopen op een massale opkomst, op die manier zal het Dommelhof één
keer per jaar helemaal anders kleuren!

Sportieve groeten

Daan
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Clubkampioenschap voor de jeugd, gevolgd door een heerlijke BBQ
Op 20 september vond het
clubkampioenschap voor de jeugd plaats. Om
18u troepten maar liefst 115 atleten samen
om in plaats van de wekelijkse vrijdag-training,
eens te proeven van een wedstrijd, zij het dan
met enkel SACN-leden. Atleten van Kangoeroe
tot en met miniem konden proeven van 4
disciplines: spurten, springen, werpen en
lopen. Er werd vooral veel plezier gemaakt,
gelachen en lol gemaakt, maar als er moest
gepresteerd worden, gaf elk kind toch het
allerbeste van zichzelf. Elke prestatie werd
genoteerd op de persoonlijke fiche van de
atleet, en na afloop, mocht elk kind op het hoogste schavotje, en kregen
ze allen een gouden medaille. Want het zijn stuk voor stuk kampioenen!
56

Na afloop was er de mogelijkheid om deel te nemen aan een heerlijke
barbecue. De tent zat afgeladen vol, maar liefst 260 voetjes gingen onder
de tafels om te genieten van al het
lekkers. Zomerseizoenen werden
geanalyseerd, en er werden al
plannen gemaakt voor het winter
programma.
Een speciale dank willen we toch wel
richten aan het groepje
cadetten/scholieren die tijdens dit
kampioenschap optraden als
volleerde jury-leden. Ook willen we
alle vrijwilligers bedanken die deze
avond op een succes lieten
uitdraaien. Dit doen we volgend jaar
zeker over!
Suzy, T-C, Johan en Kristof.
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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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