Herenthoutse Atletiek Club

ONZE CLUB
voor iedereen!

NATUURLOOP
100% onverharde omloop!
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De Herenthoutse Atletiek
Club werkt voor heel wat
van haar organisaties nauw
samen met:

Voorwoordje
Beste sportliefhebber
Dit programmaboekje ziet er helemaal anders uit dan datgene
wat jullie wellicht van ons gewoon zijn. In deze editie 2020-2021
zal je helaas geen advertenties terugvinden van onze lokale
zelfstandige ondernemingen die ons al vele jaren trouw sponsoren.
Dit is een bewuste keuze geweest van de Herenthoutse
Atletiekclub.
Enerzijds werd onze praktische voorbereiding in tijden van corona
ernstig bemoeilijkt maar anderzijds willen we op die manier onze
sponsors ook niet extra belasten in deze vervelende tijden.
Uiteraard blijven we hen dankbaar voor hun steun de afgelopen
jaren en hopen we volgend seizoen opnieuw een traditioneel
programmaboekje boordevol enthousiaste sponsors te kunnen
presenteren.
In elk geval hebben we gemerkt dat velen onder jullie het ‘lopen’
ingezet hebben als (alternatieve) sport, als therapie of als
gezondheidstraining tijdens de coronaperiode.
We hopen dat het voor ieder van jullie een succesrijke ervaring is
geweest die smaakt naar meer.

Partners in SPORT !!

De Herenthoutse Atletiekclub staat klaar om die honger te stillen.
Onze uitstekend georganiseerde club biedt voor elk wat wils.
Haast dagelijks kan je ons vinden aan het gemeentelijk
sportcentrum om onze leden te bekwamen in één van de vele
atletiekdisciplines of om gewoon gezond en ontspannen samen te
sporten.
We hopen dat de geestdrift van ons bestuur, onze trainers, onze
vele vrijwilligers en onze leden jullie aanspreekt om hier ook deel
van uit te maken. We slagen er immers wonderwel in om als één
van de grootste sportclubs van Herenthout toch een familiaal en
gezellig karakter te behouden en verwelkomen daardoor jaarlijks
heel wat nieuwe gezichten.
Je vindt in dit boekje o.a. alle informatie over onze club en de
mogelijkheden om aan te sluiten
In het afgelopen seizoen hebben we dan wel noodgedwongen een
aantal belangrijke organisaties moeten afgelasten. Gelukkig staan
deze opnieuw op de agenda en zullen deze diverse activiteiten
met dubbel zo veel energie georganiseerd worden! (Wat hebben
we het gemist!!!)

Dit boekje werd met de grootst
mogelijke zorg samengesteld.
Opmerkingen, vragen, suggesties
welkom bij:
Maren Chody
Antoon Van Dyckstraat 15
2280 Grobbendonk
0478967805
maren.chody@herenthoutseac.be

Rest mij nog jullie het allerbelangrijkste toe te wensen namelijk
voor iedereen een uitstekende gezondheid!
Tot gauw!
Uw voorzitter
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Hoe zit de club in elkaar ?
De Herenthoutse Atletiekclub (HAC) is een
onderafdeling van de vzw Atletiekclub Herentals
(ACHL).
Deze laatste is aangesloten bij de Vlaamse Atletiek
Liga (VAL) en de Koninklijke Belgische Atletiekbond
(KBAB)
ACHL is (samen met zijn onderafdelingen) één van de
grootste clubs, wat ledenaantal betreft, van België.

Bestuur:
Voorzitter:
Schatbewaarder:
Secretaris:
Leden:

Trainers:
Hoofdtrainer:
Trainers:

•
•

Bart Van Caeyzeele
Jolien Hoefkens
Dorien Caers
Jan Ledegen, Jef Van Houdt, Hilde Peeters, Gert Helsen,
Cis Van Elst, Maren Chody, Jef Van Herck, Mieke Bouwen

Jan Ledegen
Dietmar Ledegen
Maren Chody
Jochen Jacobs
Jolien Hoefkens
Femke Van Megnsel
Yanick Jacobs
Glenn Raets
Jef Mees
Gilian Van Tichelt
Ann Van Veldhoven
Luna De Schutter

Nest Goossens
Lief Van den Broeck
Isabel Poelmans
Bart Van Caeyzeele
Wiske Heylen
Michel Nicasi
Annik Dom
Hans Peeters
Liesbeth T’Seyen
Dorien Caers
Kristof Heremans

Wil je weten wat de sporttechnische commissie zoal doet?
Vraag je je af of je als recreant ook competitief kan
deelnemen?

•
•

Wat doet het jeugdcomité?
…

Lees ons sportverenigingsplan op:
www.herenthoutseac.be
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natuurloop
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Trainingsuren
Trainingsdag/uur Groep
Maandag:

19.00 - 21.00

Trainers

Afstandslopers (cadet en scholier)
Recreanten
Start to Run
Pisteatleten (vanaf cadet)

Nest, Michel, Annik,
Wiske, Lief, Ann

18.45 - 19.45

Jeugd (t.e.m. miniemen)
- Kangoeroes j+m
- Benjamins j+m
- Pupillen j+m
- Miniemen j+m

18.45 - 21.00

Afstandslopers + recreanten + Start to run

19.30 - 21.30

Afstandslopers (cadet en scholier)
Afstandslopers (vanaf junior)
Pisteatleten (vanaf cadet)

Dorien, Liesbeth,
Maren, Bart, Luna
Isabel, Jan, Jochen,
Glenn, Jef, Dietmar,
Jolien, Kristof,
Femke, yanick
Wiske, Michel, Ann,
Annik, Lief
Nest, Lief

20.00 - 21.30
Woensdag:

20.00 - 21.30
Vrijdag:

18.00 – 19.00
19.00 – 21.00
19.00 – 21.00
Zaterdag:

10.00 - 12.00

Jan

Jeugd (benjamins, pupillen, miniemen)
Afstandslopers (cadet en scholier)
Afstandslopers
Pisteatleten (vanaf cadet, specifieke
proef)**
Start to Run

Hans, Jan
Nest, Lief

Pisteatleten horden en werpproeven
(vanaf pupil)

Jan, Kristof

Zondag:

10.00 - 12.00
**
***

Jan

Fartlektraining (cadet en scholier) ***
Fartlektraining ***
in Herentals, BLOSO centrum
in Merodese bossen/Kruiskesberg/ Beeltjens

Wiske

Nest, Lief

Categorieën
Kangoeroes :
Benjamins :
Pupillen :
Miniemen :
Cadetten :
Scholieren :
Juniors :
Seniors :
Masters :
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geboortejaar 2014- 2015
geboortejaar 2012 – 2013
geboortejaar 2010 – 2011
geboortejaar 2008 – 2009
geboortejaar 2006 – 2007
geboortejaar 2004 – 2005
geboortejaar 2002 – 2003
geboortejaar 2001 en vroeger
vanaf 35ste verjaardag

Programma 2020-2021
4
september
2020

16-20
september
2020

20
september
2020

Memorial Van Damme
Op het grootste atletiekfeest van ons land
ontbreekt onze club niet.
Samen de bus op!

Ronde van Herenthout
Atletiek in ’t dorp!
Vier dagen loopplezier voor iedereen.
Spanning tot de laatste momenten!!

Bosloop
In en rond de bossen van ‘t Kapelleke!
Bosloop afstanden 1 km -4 km -10km.
Grensverleggend rustgevend.

Infovergadering + info start to run

23
Alle (ouders van) nieuwe leden welkom !
september
Wat is atletiek, wat verwachten we, …
2020

Alle informatie die je nodig hebt !
Place to be: oud kapelleke

28
september
2020

25
september
2020

3
oktober
2020

Start to run
Programma op maat.
Voor beginners, volhouders, …
Ontspannen en gezond lopen!!

Scholenveldloop
Alle kinderen van de Herenthoutse scholen.
Klein en groot, …
Aan de start!!

Atletiek Fundag
Voor alle kinderen
Een namiddag atletiekplezier!!
Met attracties, proeven, … !!
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Programma 2020-2021
18
oktober
2020

natuurloop
Vrije natuurloop met bevoorrading.
Start wanneer je wil.
Geniet van het actief bezig zijn!

Wandeling

3
april
2021

4
juni
2021

12
juni
2021

Sportief- culturele uitstap
Geleide wandeling met middagmaal
Namiddag fotozoektocht !!

Barbecue
Voor alle leden, helpers, sympathisanten
Gezellig samenzijn en lekker eten
Smakelijk !!

jeugdmeeting
Met speerwerpen, verspringen, discuswerpen,
spurt, …
Iedereen kan deelnemen !!
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Start to run
Leer 30 minuten of 5 km lopen in 10 weken!
Levenslang gezond bewegen!
Samen met een gediplomeerd begeleider werk je aan je conditie
zodat je na 10 weken 30 min/5 km aan één stuk kan lopen!

woensdag 23 september 2020
Afspraak 19u00 Sportcomplex ’t Kapelleke
Bergensesteenweg 61, 2270 Herenthout

Start maandag 28 september 2020
•

19.00u atletiekpiste

Waar
Sportcomplex ’t Kapelleke

wanneer?
maandag 19.00u – onder begeleiding van Annik en Ann
woensdag 18.45u – op basis van schema (niet altijd onder begeleiding)
vrijdag 19.00u – op basis van schema (niet altijd onder begeleiding)
Deelnameprijs: €30 voor 10 weken
info: contact@herenthoutseac.be

recreanten
Al loopervaring? 5 km behouden of van 5 naar 10 km of van 10 naar 15 km of naar de 10 Miles.
Deelname?
Je kunt vanaf 15 jaar meelopen. Inbegrepen zijn de verzekering,
gediplomeerde lesgevers en gebruik van de accommodatie. De
meeste mutualiteiten geven een tussenkomst.
Betaling kan ter plaatse tijdens het infomoment.
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Lid worden !
1. Lidgelden ?
Iedereen kan lid worden van de Herenthoutse atletiekclub en bovendien zijn de
tarieven vrij laag.

Alle

over lidgelden,… wordt meegedeeld op de
van

Infoavond

woensdag 23 september 2020.

We verwachten alle geïnteresseerden om 19u00 in de cafetaria van het oude Kapelleke.

2. Hoe betalen en hoe lid worden ?
- Kangoeroes (°2014-2015):
Zij betalen hun lidgeld met het Herenthouts overschrijvingsformulier (=recreatief)
dat ze meekrijgen en noteren bij de mededeling duidelijk naam + geboortedatum
van het kind.
- Benjamins (°2012-2013), pupillen (°2010-2011) & miniemen (°2008-2009):
Zij betalen hun lidgeld met het ACHL overschrijvingsformulier (=wedstrijd) dat ze
meekrijgen. Zij moeten tevens de bijhorende infofiche volledig invullen en
ondertekenen. Als dat in orde is, zijn zij officieel lid van de Vlaamse atletiekliga en
ontvangen zij een wedstrijdnummer.
Hiermee kan je deelnemen aan wedstrijden.
- Wedstrijdlopers vanaf cadet (°2007 en vroeger):
Zij krijgen eveneens een ACHL overschrijving
(=wedstrijd) en een infofiche en vullen deze in.
- Recreanten:
Indien ze geen wedstrijdnummer wensen, betalen ze
gewoon via een Herenthouts overschrijvingsformulier
(=recreatief).
3. Wat verlangen we van onze jeugd (benjamins, pupillen en miniemen) ?
Zoals je hierboven hebt gemerkt vragen we aan al onze benjamins, pupillen
en miniemen om een wedstrijdnummer aan te vragen. Dit heeft een
dubbele reden:
A. We zien graag veel jongeren deelnemen aan
wedstrijden.
B. Het is voor de eenvoudigste manier om de jongeren
te verzekeren.
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Website
Echt nog meer weten over onze club? Raadpleeg dan onze website!

www.herenthoutseac.be
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