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Voorwoord
Met enkel het BK veldlopen in Brussel nog op het programma,
kunnen we ons stilaan voorbereiden op het pisteseizoen.
Het winterseizoen werd weeral in schoonheid afgesloten met een
mooie gouden en bronzen medaille van Anouk Smeyers in het
hoogspringen op het Vlaams en Belgisch kampioenschap. Ook
Elise Helsen sloot af met een prachtige bronzen medaille op het
BK meerkamp bij de seniors.
Op het Vlaamse kampioenschap veldlopen waren er medailles
voor Marthe Ryken (zilver) en Wout Schepens (zilver). Op de
Provinciale kampioenschappen waren er medailles voor Marthe
Ryken (goud), Lucas Deckers (zilver), Wout Schepens (goud),
Ward Vleugels (brons) en Laurent Bierinckx (zilver).
Voor deze maand staat natuurlijk alles in het teken van onze
viering van 50 jaar HAC. Hierover vind je verder de nodige
info.
We verwachten iedereen op 19 maart op ’t Kapelleke.
De wandeling die normaal op 2 april gepland was, kan niet
doorgaan. De voorziene wandeling loopt voor een groot deel
door het overstromingsgebied van de Maas en is voorlopig niet
toegankelijk.
Het is met de feestgelegenheden van 50 jaar HAC ook te laat
om uit te zien naar een alternatief. Het zal dus hopelijk voor
volgend jaar zijn.
Veel feest- en loopplezier!
Redactie :
Jan Ledegen &
Maren Chody
Tel : 0478967805
maren.chody@herenthoutseac.be

lidkaarten recreanten
De lidkaarten zijn uitgedeeld. Heb je er nog geen ontvangen,
informeer dan in de cafetaria bij Cis.
Indien je nog niet in orde bent, doe dit dan zo snel mogelijk
anders ben je niet verzekerd!
Fiches en overschrijvingsformulieren kan je nog altijd verkrijgen
bij Cis aan de infostand in de cafetaria (eerste tafel rechts).

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 (O.V.) (afgelast)
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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Al wie deelneemt aan een wedstrijd die stond aangekondigd in
het Kilometrikske* krijgt een stempel.
De wedstrijd-wedstrijd is toegankelijk voor kangoeroes,
benjamins, pupillen en miniemen van de Herenthoutse
Atletiekclub. 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.
Tussenstand op 26/02/2022
Stempels

Atleten

17

Lucas Deckers

15

Lars Van Bouwel, Sepp Lathouwers, Nore Thys, Jinthe Peenen

14

Vince Van Bouwel, Stig Claes

12

Lars Lathouwers

11

Thorbe Ryken, Marthe Ryken, Wout Schepens

8

Anke Beirinckx, Bram Rigouts

7

Seth De Weert, Jochen Van Tendeoo, Gloria Peeters

6

Tille Gossens, Jonas Peeters

5

Loïc Lievens
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Fran Van Den Schoor, Elaiah Peeters, Jonah Peeters, Cyril Van Buggenhout,
Laura Coekaerts, Vic Heylen, Victor Van Buggenhout, Abel Roothoogt, Stien
Geens, Gust Haverans, Mette De Pauw, Carlijne Sterckx, Kobe Aerts
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Victor Sneyers, Mads Bohez, Fiona Wouters, Mil Leysen, Mila Fransen, Tuur
Knuts, Daan Jacquemyn, Kai Fransen, Thomas Van Den Eynde

1

Raphael Wagemens, Korneel Verstappen, Milan Hoefkens, Zita Lamberts, Emma
Van Kerckhoven, Febe Van Lommel, Fiene Golaszewski, Lotte Dooms, Lena
Janssen, Raeva D’Hooghe, Lucas Ceulemans, Mil Hollentot, Pepijn Verstappen,
Lowie Sneyers, Wietse Verschueren, Toon Van Steenkiste, Waare Van Camp,
Sienna-Marie Binneweg, Mats Lamberts, Dieter Mertens, Sien Claes, Sofie
Jacquemyn, Anthe Van Lommel, Ivana Van Craenendonck, Nina Van Turnhout,
Jasper D’Hont, Cas Hendrickx, Klaas Verelst, Femke Mertens, Jade Claes, Claire
Sterckx, Jutte Bats, Margo Feboli, Tuur Smeyers, Emiel Heylen, Stan D’Hulst, Julie
Jacquemyn

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.

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
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Lidgelden seizoen 2021 – 2022
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
- wedstrijdatleten vanaf cadet: € 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 in maart
Woensdag

18u45 – 19u45
kangoeroes kangoeroes benjamins pupillen miniemen
°2016
°2015
2/3
Buiten
Zaal
Buiten
Zaal
Buiten
9/3
Zaal
Buiten
Zaal
Buiten
Buiten
16/3
Buiten
Zaal
Buiten
Zaal
Buiten
23/3
Zaal
Buiten
Zaal
Buiten
Buiten
30/3
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)

vrijdag 18 maart: GEEN TRAINING (receptie 50 jaar HAC)
zaterdag

10u00 – 12u00: voor wedstrijdlopers vanaf pupil.
10u00 – 11u00: Horden: pupillen en miniemen
11.00 – 12.00 : werpen of springen
zaterdag19 maart: GEEN TRAINING (feestdag 50 jaar HAC)

Wedstrijden in maart
zondag 6 maart

Wat: BK Veldloop
Begin:10u15

te brussel

Park Van Laken

Viering 50 jaar hac: 19 maart 2022
Hou deze datum in ieder geval vrij want er zal voor iedereen
wat te doen en te zien zijn. We lichten hier alvast een tipje van
de sluier. iedereen is welkom!
1.

Zoektocht

De is intussen aan de toog
in de sporthal. Inschrijven
kost 5 euro. We vragen
om deze zoektocht op
voorhand te doen omdat
er heel wat verbeterwerk
aan te pas komt. De
antwoordenformulieren worden ook afgegeven aan de
toog in de sporthal. Formulieren moeten ten laatst op
19 maart om 14u00 binnen zijn (maar dus liever enkele
dagen vroeger).
Prijsuitreiking: 19 maart om 18u00, iedereen prijs!
2.

Tentoonstelling

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

Sportcafé

Café ten voordele van de club.
4.

Frietkraam

Ieder lid krijgt een bonnetje voor een frietje op de
trainingen van 9 en 16 maart. Die kan je op 19 maart
gebruiken van 11u30 tot 16u00.
5.

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)
6.

Feestelijke afsluiter

agenda

9

Uitslagen

10
uitslagen veldloop
Kangoeroes meisjes:
Jinthe Peenen
Nore Thys
Anke Beirinckx
Fran Van den Schoor
Kangoeroes jongens:
Seth De Weert
Mil Leysen
Jochen Van Tendeloo
Benjamins meisjes:
Gloria Veris
Laura Coekaerts
Benjamins jongens:
Vic Heylen
Abel Roothooft
Thorbe Ryken
Pupillen meisjes:
Stien Geens
Marthe Ryken
Pupillen jongens:
Lucas Deckers
Loïc Lievens
Vince Van Bouwel
Lars Lathouwers
Bram Rigouts
Miniemen meisjes:
Carlijne Sterckx
Miniemen jongens:
Wout Schepens
Sepp Lathouwers
Stig Claes
Lars Van Bouwel

Geel

Diest

Essen

X
X
X
X

X
X

X
X

X
X
X

X

X
X
X
X
X

X

X

14
1

2
5

1

2
15
5
7
22

5

2
8

51

14
2
5
5
25

2
15

2

uitslagen indoor Herentals
50 Horden

Kogel

Pupillen meisjes:
Marthe Ryken
10”16 (1) 4m57 (15)
Jutte Bats
11”02 (6)
/
Stien Geens
13”25 (27)
/
Claire Sterckx
/
5m58 (7)
Pupillen jongens:
Lucas Deckers
9”36 (1)
7m92 (1)
Lars Lathouwers
11”01 (9)
5m99 (8)
Gust Haverans
11”03 (11) 7m55 (2)
Bram Rigouts
12”56 (20)
/
Miniemen jongens:
Sepp Lathouwers
9”09 (1)
8m50 (2)
Jonas Peeters
9”12 (2)
8m26 (3)
Stig Claes
10”07 (7)
8m54 (1)
Kobe Aerts
/
8m74 (12)

Hoog

ver

1m21 (1)
1m00 (13)
/
1m05 (7)

3m78 (1)
2m91 (15)
2m54 (29)
2m70 (24)

1m10 (8)
1m00 (18)
1m10 (10)
0m95 (20)

3m64 (3)
3m25 (10)
3m38 (8)
2m74 (24)

1m31 (3)
1m40 (1)
1m40 (2)
0m95 (14)

4m59 (1)
4m34 (2)
4m31 (3)
2m75 (14)
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50 jaar HAC: Wat Biedt de toekomst?
We waren vorige maand aangekomen in het begin van de 21e
eeuw met de eerste grote successen en met de opstart van de
start-to-run.
De successen brachten heel wat reclame mee en dat zorgde voor
extra leden, net zoals de uitstromers van de start-to-run. Dit
zorgde ervoor dat de club uitgroeide tot meer dan 350 leden.
Het was dan ook een permanente zoektocht naar nieuwe en meer
trainers. Zo kwamen we tot het huidige aantal van 24 trainers die
proberen alles in goede banen te leiden.
Ondertussen bleven de successen natuurlijk niet weg. De grootste
was natuurlijk Kristof Beyens die niet minder dan 19 Belgische
titels behaalde. Maar zijn topmomenten waren natuurlijk de
deelnames aan de internationale kampioenschappen. Op zijn
beste proef (de 200 m), bereikte hij in 2005 de kwartfinale op
het WK in Helsinki. In 2006 werd hij in Zweden zelfs 4e op het EK
en in Osaka IN 2007 behaalde hij de halve finale van het WK.
De kers op de taart was natuurlijk zijn selectie op de Olymische
Spelen in Peking in 2008 waar hij ook de halve finale haalde.
Nadien werd Kristof getroffen door de ziekte van Lyme en moet
hij noodgedwongen zijn carrière als topsporter stopzetten.
Kristof was met zijn 19 titels nochtans niet de recordhouder van
de club. Maria Vranckx behaalde niet minder dan 26 nationale
titels in het veldlopen op de weg.
Ook Bart Van Caeyzeele, onze huidige voorzitter (13 titels),
Stefan Beyens (5 titels), Evi De Jaegher (5 titels) en Elise Helsen (5
titels) zorgden voor een verdere aangroei van ons aantal
Belgische titels.
Tenslotte mogen we natuurlijk ook de laatste kampioenen niet
vergeten Brian Van den Bossche (2 titels), Jef Mees (3 titels),
Greta Buts (2 titels), Lien Torfs (3 titels), Kaat Vermeulen (1 titel),
Kwinten Torfs (2 titels), Robbe Torfs (3 titels) en Jef Vermeiren (2
titels).

De groei en de verjonging heeft ervoor gezorgd dat we de
toekomst rooskleurig tegemoet mogen kijken.
We hebben in 2012 de Kerstcorrida moeten schrappen van
onze organisaties, maar we steken nu al onze energie in de
jeugdmeeting en de Ronde van Herenthout.

1 Bert Jacquemyn, 2 Stefan Florus, 3 Wouter Geuens
Podium Ronde Van Herenthout

Voor de toekomst rekenen we vooral op de vernieuwing en
verbetering van de infrastructuur (tartanpiste, nieuwe
materiaalruimte) om zo het niveau van de training en
begeleiding nog te verbeteren. Natuurlijk willen we de
eigenheid van de club niet verliezen en willen we er voor
iedereen zijn.
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Zo zullen er ook steeds recreatieve activiteiten zoals de
barbecue, de wandeling,… georganiseerd worden. We rekenen
natuurlijk op jullie om dit verder mogelijk te maken.

Speerwerpersfestival

Wij zoeken sponsors!
Naar jaarlijkse gewoonte maakt de Herenthoutse Atletiekclub
een uitgebreid sponsor- en
programmaboekje met daarin
ruimte om te adverteren. Dit blad
wordt eind augustus ‘huis aan
huis’ verdeeld in de gemeente
Herenthout.
Kent u nog een mogelijke sponsors?
Dan mag je deze sturen naar
maren.chody@herenthoutseac.be.
Ons bestuur zal contact opnemen
met de ingezonden sponsors.
Alvast bedankt!
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