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Editoriaal

Voorwoord
We hadden gehoopt dat we dit jaar konden ontsnappen aan de
strenge coronamaatregelen en dat we zeker ongestoord konden
blijven sporten, maar de nieuwe zeer besmettelijke variant heeft er
weer ander over beslist. Gelukkig kunnen de trainingen voorlopig
nog gewoon doorgaan. De wedstrijden zullen met de huidige
beperkingen wel sneuvelen, maar daar weten we nog niet alles
over.
Hopelijk kan in februari alles weer gewoon doorgaan.
We moeten er wel op aandringen dat de ouders niet in groep
staan kijken naar de trainingen, want toeschouwers zijn niet
toegelaten bij wedstrijden en trainingen. Als je je kind buiten toch
wil bezig zien, maak dan een wandelingetje rond het veld.
In dit Kilometrikske vind je verder nog info over de viering van 50
jaar Herenthoutse atletiekclub en natuurlijk ook het vervolg van de
geschiedenis van onze club.
We beginnen binnenkort ook met het uitdelen van de lidkaarten
voor alle atleten. Diegene die geen lidkaart heeft, krijgt een
briefje mee met de info hoe je je lidmaatschap in orde moet
maken.
Hopelijk tot snel!

Redactie :
Jan Ledegen &
Maren Chody
Tel : 0478967805
maren.chody@herenthoutseac.be

We willen alle kinderen stimuleren en belonen wanneer ze
aan wedstrijden deelnemen.
Al wie deelneemt aan een wedstrijd die stond aangekondigd in
het Kilometrikske* krijgt een stempel.
• Er volgt een beloning voor al wie aan 5 of meer
wedstrijden deelneemt.
• Het seizoen loopt van 1oktober 2021 tot 1 oktober
2022
• We sluiten de wedstrijd af met een super Fundag
en een pannenkoekeneetfestijn.

Word jij een wedstrijder ?
De wedstrijd-wedstrijd is toegankelijk voor kangoeroes,
benjamins, pupillen en miniemen van de Herenthoutse
Atletiekclub.
Belangrijk: kangoeroes en benjamins geven een briefje af
aan de trainer met de wedstrijden. Er worden voor hun
wedstrijden geen uitslagen meer gemaakt.
Je vindt de actuele tussenstand in onze infokast in de gang van
de sporthal !!!
* Ook wedstrijden die niet vermeld staan in het Kilometrikske komen in aanmerking
voor een stempel, indien de deelnemers een uitslag binnenbrengen bij één van de
trainers.
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Tussenstand stempels
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Jinthe Peenen, Nore Thys, Lucas Deckers,
Vince Van Bouwel, Lars Van Bouwel, Sepp
Lathouwers
Lars Lathouwers, Stig Claes
Thorbe Ryken, Marthe Ryken, Wout Schepens
Anke Bierinckx
Jochen Van Tendeloo, Gloria Veris, Tille
Goossens
Bram Rigouts
Seth De Weert
Elaiah Peeters, Jonah Peeters, Cyril Van
Buggenhout, Tuur Knuts, Victor Van
Buggenhout, Loïc Lievens, Mette De Pauw
Fran Van Den Schoor, Victor Sneyers,
Raphael Wagemans, Korneel Verstappen,
Mads Bohez, Milan Hoefkens, Zita Lamberts,
Fiene Golaszewski, Mila Fransen, Laura
Coekaerts, Lena Janssen, Reava D’Hooghe,
Lucas Ceulemans, Mila Hollentot, Pepijn
verstappen, Lowie Sneyers, Wietse
Verschueren, Toon Van Steenkisten Warre
Van Kamp, Sienna-Marie Binnenweg, Mats
Lamberts, Abel Roothooft, Dieter Mertens,
Vic Heylen, Stien Geens, Ivana Van
Craenendonck, Nina Van Turnhout, Jasper
D’Hont, Cas Hendrickx, Gust Haverans,
Femke Mertens, Daan Jacquemyn, Carlijne
Sterckx, Margo Feboli, Fai Fransen, Tuur
Smeyers, Emiel Heylen, Jonas Peeters, Stan
D’Hulst, Klaas Verelst, Kobe Aerts

Sportschoenen voor de
zaaltrainingen
* de sportschoenen mogen pas in de
kleedkamer aangedaan worden!
* de sportschoenen moeten proper zijn
en geen strepen afgeven op de vloer.

Clubkledij
Clubkledij kan besteld worden via de website van
AC Herentals. Je moet hier doorklikken op ‘lid
worden’. Als je naar beneden scrolt kan je klikken op
‘webshop’ Runners’ lab.
De Wedstrijdkledij zal pas na 22 december geleverd kunnen
worden. De beloofde bons voor deze kledij zouden ook tegen
dan in orde moeten zijn.
Onze omruilactie, waarbij je een oud wedstrijdsinglet gratis
kan omruilen tegen een nieuw, zal dan ook pas daarna kunnen
doorgaan. Deelnemen aan wedstrijden mag dus nog met de
huidige clubtrui of in een neutraal shirt.

terugbetaling ziekenfonds
Via de ziekenfondsen kan u een gedeelte van het lidgeld
recupereren. Dit is voor elk ziekenfonds een beetje anders,
daarom kan u best even contact opnemen met je eigen
ziekenfonds.
Meestal kan er dan een formulier worden gedownload dat
door de club moet worden ingevuld. Vul dit zo goed mogelijk
in, voorzie indien nodig van een klevertje, en bezorg het bij de
infostand in de cafetaria (rechts bij het binnenkomen).
Van volgende ziekenfondsen zijn we op de hoogte dat er een
terugbetaling is voorzien: CM, OZ, De voorzorg, Liberale
mutualiteit, VNZ

Informatie

5

Informatie

6
Lidgelden seizoen 2021 – 2022
wedstrijdatleten
Kangoeroes, benjamins, pupillen, miniemen en oudere
wedstrijdatleten sluiten zich aan bij de moederclub AC Herentals.
Ze worden verzekerd, en opgenomen in het bestand van de
Vlaamse Atletiek Liga. Ze kunnen genieten van alle faciliteiten
van Herenthout én AC Herentals.
Vorig jaar lid
- kangoeroe (°2015-°2016) : € 60
- Benjamins, pupillen en miniemen (vanaf °2014): € 150
➢ Bestaande leden ontvangen een e-mail met een link om hun
lidmaatschap te vernieuwen. Niets ontvangen? Vergeet zeker niet
je spam folder na te kijken.

Nieuw lid:
- kangoeroe (°2015-°2016) : € 85
- Benjamins, pupillen en miniemen (vanaf °2014): € 175
➢ De inschrijving en betaling gebeurt online via de website van
AC Herentals. Gelieve alle gegevens volledig in te vullen.
OPGELET: Het lidmaatschap gaat pas in als de betaling is
voltooid.
De link om in te schrijven: http://aansluiten.achl.be/
➢ In deze ledenbijdrage is een bon voor de aankoop van
clubkledij ter waarde van 25 euro inbegrepen. De bestelling
van de kledij gebeurt ook online en die link zou half oktober in
orde moeten zijn.
Maximum per gezin (vanaf 4 leden): 500 euro
Bij problemen, neem contact op
met jonathan.vanuytven@achl.be.

recreanten vanaf Cadet
Recreanten en Start to Run (STR) (dus NIET voor kangoeroes,
bejamins, pupillen en miniemen) sluiten zich rechtstreeks aan bij
de Herenthoutse Atletiekclub. Ze worden verzekerd, maar niet
opgenomen in het bestand van de Vlaamse Atletiek Liga. Ze
kunnen genieten van alle faciliteiten van Herenthout.
Hoe inschrijven?
1. Gelieve het verschuldigde bedrag te storten op
rekeningnummer:
IBAN: BE37 7512 0662 8228
Graag zo
Herenthoutse Atletiek Club
snel mogelijk
in orde
p/a Vonckstraat 53
2270 Herenthout
Recreanten (vanaf Cadet) € 80
Start to Run
€ 30
Met vermelding van naam en geboortedatum van de
betrokken atleet/atleten!
2. Zorg dat wij je contactgegevens hebben Dit kan op 2
manieren:
1. Online:
- Ga naar onze website: www.herenthoutsteac.be.
- Kies het tabblad trainingen
- Onder de rubriek lid worden kan je een formulier
downloaden, volg de instructies in dit document en
stuur het door naar
dorien.caers@herenthoutseac.be.
2. Met het inschrijvingsformulier
- Vraag een inschrijfstrookje voor recreant/start-torun aan de infostand.
- Vul het strookje in en breng het binnen bij de
infostand of je trainer.
Nu is de inschrijving compleet, alvast veel loopplezier!!
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Trainingen jeugd in december
Woensdag

18u45 – 19u45
kangoeroes kangoeroes benjamins pupillen miniemen
°2016
°2015
5/1
Buiten
Zaal
Buiten
Zaal
Buiten
12/1
Zaal
Buiten
Zaal
Buiten
Buiten
19/1
Buiten
Zaal
Buiten
Zaal
Buiten
26/1
Zaal
Buiten
Zaal
Buiten
Buiten
2/2
Buiten
Zaal
Buiten
Zaal
Buiten
Kangoeroes: trainen in 2 groepen:
* Trainers:
Maren & Jolien: 3e kleuterklas
Liesbeth & Jorin: 1e leerjaar
Benjamins, pupillen en miniemen: trainen in 6 groepen
* Trainers:
Jens, Bart, Jef en Dorien of Anouk: benjamins j & m
Yanick, Dietmar, Jochen, en Glenn: pupillen j & m
Kristof, Isabel: miniemen j & m
De benjamins en pupillen trainen beurtelings binnen en buiten.
De miniemen trainen altijd buiten.
maandag

19u00 – 20u00:

duurlooptraining vanaf miniem.

vrijdag

18u00 – 19u00:

Benjamins (Gilian)
Pupillen (Hans)
Miniemen (Jan)

zaterdag

10u00 – 12u00: voor wedstrijdlopers vanaf pupil.
10u00 – 11u00: Horden: pupillen en miniemen
11.00 – 12.00 : werpen of springen

uitslagen veldlopen
Na de oefencrossen zijn de veldlopen volop van start gegaan.
Graag geven we hieronder een overzicht van de deelnemers en
hun prestatie. Voor de kangoeroes en benjamins wordt geen
uitslag gemaakt, maar we vernoemen hen natuurlijk graag.
Kangoeroes M
Jinthe Peenen
Nore Thys
Anke Bierinckx
Zita Lamberts
Kangoeroes J
Jochen Van Tendeloo
Seth De Weert
Cyril Van Buggenhout
Jonah Peeters
Elaiah Peeters
Benjamins M 2014
Raeva D’Hoge
Tille Goossens
Gloria Veris

Mol

Mechelen

Kessel

Arendonk

Booischot

Lille

X
X

X
X

X
X
X

X
X

X
X
X
X

X
X
X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X

Sienna-Marie Binneweg

Benjamins J
Thorbe Ryken
Dieter Mertens
Victor Van Buggenhout
Abel Roothooft
Mats Lamberts
Vic Heylen

X

X

X
X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X
X

X

X
X
X
X
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Mol

Pupillen M
Marthe Ryken
Nina VanTurnhout
Femke Mertens
Pupillen J
Vince Van Bouwel
Lars Lathouwers
Bram Rigouts
Lucas Deckers
Loïc Lievens
Daan Jacquemyn
Miniemen J
Stig Claes
Lars Van Bouwer
Wout Schepens
Sepp Lathouwers

Mechelen

Kessel

Arendonk

Booischot

Lille

2

1

1

1

1

13
27
8
12

17
23

5
13

4

4

1
9

11
31
4
8

17
38
2
7

20
3
7

5
6
16

25
3
5

6
14
28
2

11
25
1
12

10
30
39
5
20
23

34
3
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huldiging sportlaureaten
Door de nieuwe opstoot van corona, is er beslist om de huldiging
te verplaatsen naar een latere datum.
Omdat er nog geen zicht is op wanneer de situatie beter zal
zijn, is er nog geen nieuwe datum geprikt.
Verdere info volgt nog.

wedstrijden januari
De nieuwe coronamaatregelen weren toeschouwers en horeca
op wedstrijden. Hierdoor zullen waarschijnlijk heel wat
wedstrijden sneuvelen. Voor -18 jarigen mag er nog 1
begeleider mee naar de wedstrijden en een CST is nodig voor
iedereen die 12 jaar en 2 maanden is.
Op het moment dat deze tekst werd gemaakt was het PK
veldlopen in Hulshout al afgelast, maar de andere
organisatoren hadden nog niets beslist.
Ook over het voorinschrijven is er nog veel onduidelijkheid.
Kijk zeker op atletiek.be om de huidige situatie te bekijken.
Volgende veldlopen staan nog op het programma:
Zondag 23 januari

Eerste start: 12u00
Zondag 30 januari

Eerste start: 12u00

te Herentals

Netepark
te Geel

Lissevijver

agenda
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jaarprogramma 2022
Februari
Vrijdag 18 maart
Zaterdag 19 maart
Zaterdag 2 april
Vrijdag 3 juni
Woensdag 8 juni
Zaterdag 11 juni
(onder voorbehoud
goedkeuring VAL)
Woensdag 29 juni
Vrijdag 2 september
Woensdag 7 september
Vrijdag 9 september
Zaterdag 10 september
Zondag 11 september
Woensdag 21 september
Maandag 26 september
Zaterdag 1 oktober
Zondag 16 oktober

Start zoektocht 50 jaar HAC
50 jaar HAC – officiële opening
50 jaar HAC – voor iedereen
Familie wandeling
Barbecue + Algemene vergadering
Scholenmeeting
Kempisch Jeugdcriterium (Kapelleke)
Gezinskilometer
Memorial Van Damme
Ronde van Herenthout 1
Ronde van Herenthout 2
Ronde van Herenthout 3
Ronde van Herenthout 4 + Bosloop
Info vergadering ‘”nieuwe leden +
Start to Run”
Start To Run (najaarsessie)
Fundag en uitreiking jeugdprijs
Natuurloop
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Hou deze datum in ieder geval vrij want er zal voor iedereen
wat te doen en te zien zijn. Het volledige programma is nog niet
uitgewerkt, maar we zullen hier al een tipje van de sluier
oplichten.
iedereen is welkom!

1.

Zoektocht

De zoektocht met als thema de geschiedenis van onze
club (ongeveer 5 km). Deze kan je op de dag zelf doen,
maar zal vanaf februari beschikbaar zijn.
Prijsuitreiking: 19 maart, 18u
2.

Tentoonstelling

Deze zal opgesteld worden in het Kapelleke. Ontdek de
geschiedenis van onze club vanaf 10u.
3.

Sportcafé

Café ten voordele van de clyb. Ieder lid krijgt een
bonnetje voor een frietje. (10u-…)
4.

Activiteiten voor de jeugd

Zowel oud en jong kunnen zich hier helemaal uitleven.
Binnen en buiten zullen verschillende activiteiten voorzien
zijn: springkastelen, hindernissenomloop tegen de tijd
(activteit van 10u00 tot 16u00, prijsuitreiking om 18u)
5.

Feestelijke afsluiter

agenda

Viering 50 jaar hac: 19 maart 2022

nieuwtjes

14
50 jaar hac: de grote groei, nieuwe
organisaties
We waren ondertussen gekomen aan de aanleg van de piste en
de verdere uitbouw van het trainerscorps en de opsplitsing van
de verschillende trainingsgroepen.

De jongeren in actie op de nieuwe piste
Dit was de start van een geweldige groei van de club. Op
woensdagavond hielden Staf Heylen en Walter Van Dingenen
de kantine open van het Kapelleke (de sporthal stond er nog
niet). Hier werd na de training nog lang nagepraat en zo
ontstonden er verschillende nieuwe initiatieven. Bovendien gaf het
uitbaten van de kantine de club financieel ook wat meer ruimte.
Het aantal jeugdatleten nam toe en daarom werd er ook elk jaar
een jeugdmeeting georganiseerd. Bovendien moest er ook
regelmatig gezocht worden naar extra jeugdtrainers om de
massale toeloop op te vangen. Ook de ouders waren actief
zodat het aantal afstandslopers steeds toenam. Er was dan ook
vraag naar inrichtingen van joggings voor deze groep atleten.
Tussen 1988 en 1992 werd er in samenwerking met de
verschillende wijkcomités jaarlijks een jogging georganiseerd
(Liefkenshoek en Cardijnlaan). Toen deze comités afhaakten
besliste het bestuur om op 2e Kerstdag te starten met de
Kerstcorrida. Al vlug werd dit een begrip in de atletiekwereld en
op zijn hoogtepunt hadden we meer dan 800 atleten aan de
start.

De Pastaparty achteraf zorgde voor lange avonden en heel
veel werk…
Maar met de hulp van een enthousiaste groep van een 100-tal
vrijwilligers werd deze last met plezier gedragen.
Na de viering van 20 jaar vond Jos Veris het stilaan tijd
worden om de fakkel door te geven.

Viering 20 jaar HAC
Er werd druk gezocht naar een opvolger
en die werd al snel gevonden in de
persoon van Jef Van Herck die in 1993
de nieuwe voorzitter werd.

Ondertussen was er een nieuwe organisatie bij gekomen nl. de
veteranenmeeting “Memorial Julian Gielis”. Deze verving na het
spijtige overlijden van Julien (man van marathonloopster en
bestuurslid Magda Van Mol) de open meeting. Deze meeting
trok veteranen van over het ganse land, maar het aantal
deelnemers bleef beperkt tot een 60-tal en daarom werd er
ook beslist om er in 2003 mee te stoppen. Dat jaar waren er
maar een 40-tal atleten komen opdagen.
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Eind jaren 80 werd er ook (onder leiding van Wim Veris) een
marathonteam opgestart. Die namen in grote groep jaarlijks
deel aan een marathon met als uitschieters de marathon van
Rotterdam en Berlijn.
Ondertussen stond de sporthal (1991) er ook en konden de
jongeren afwisselend binnen en buiten trainen zodat ze in de
winter niet steeds in de koude moesten lopen en spelen.
Het gaf ook de mogelijkheid om meer te trainen en zo trainde
elke groep 4 keer per week (recreanten en jeugd 2 of 3 maal).
Dit zorgde voor nog een extra groei en het aantal atleten steeg
tot meer dan 250. Deze toename uitte zich stilaan ook in
resultaten. Maar dat is voor de volgende keer.

Website en facebook
In coronatijd is onze online communicatie eens zo belangrijk. We
posten hier indien de trainingen niet door kunnen gaan of als er
veranderingen zijn. Controleer dus regelmatig onze website en
facebook om up-to-date te blijven!
Website:
http://www.herenthoutseac.be

Herenthoutse atletiekclub
We proberen zoveel mogelijk informatie te delen.
Dus daarom vragen wij:
• Heb je een wedstrijd gelopen: geef ons de uitslag (elke
prestatie is belangrijk genoeg om in de kijker te zetten)
• Heb je een tip voor anderen of een probleem dat te
maken heeft met atletiek. Bezorg ze ons.
• Heb je één of meerdere foto's van een van onze atleten in
actie die je wil delen met anderen. Bezorg ze ons.
• Heb je voorstellen om deze site te verbeteren.
Je kan alles sturen naar Bart.vancaeyzeele@herenthoutseac.be
of bezorgen aan het bestuur of de trainers.

