
  
 

 

Bijna de hele werkploeg van onze 

geslaagde spaghettidag 

 

 

Overhandiging van de checque 

voor Kom op tegen Kanker 

tijdens het Kerstfeestje op 20 Dec 

2018. 

 

 

Stormschade  

Afgiftekantoor 

1830 Machelen 

P508777 

Jan  -  Feb 

Tweemaandelijks tijdschrift van de VZW Machelse Atletiekclub Verantwoordelijke uitgever 

www.machelen-ac.be      G. Dierckx, C.Peetersstraat 22, 1830 Machelen 
  

Gelukkig Nieuwjaar ! 

Het volgende Vedetteke verschijnt op 04/03/20.  Stuur uw 

artikels uiterlijk op 28/02/20 naar gustaaf.brodala@gmail.com  

http://www.machelen-ac.be/
mailto:gustaaf.brodala@gmail.com
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Gorzenloop.  



27 Oktober 2019 

 

Gorzenloop. 

 

Op 27 oktober 2019 organiseerde ETZA hun allereerste Gorzenloop. Deze 

werd mede georganiseerd door Charly Leduc die onze Start 2 runners en 

ook de joggers op donderdag begeleidt. 

Er stonden 2 afstanden op het programma.  Jammer genoeg waren er niet 

zoveel deelnemers.  Nochtans was het een fantastisch mooi parcours.  

Omwille van de regen lag het parcours er wel modderig bij maar dat namen 

we er graag bij. 

Van MAC waren er 4 leden aanwezig! 

 

Op de 4,2km: 

Joeri Schils haalde een tijd van 16min08 en liep dus aan een gemiddelde 

van 03min50/km. 

Hij haalde een mooie 3de plaats! 

Marc Peeters eindigde 11de in een tijd van 25min04.  Gemiddeld 

5min58/km. 

 

Op de 10,4km: 

Sarah Mombaerts en Michaël Sacré liepen samen en haalden een tijd van 

52min29.  Gemiddeld 5min03/km. 

Sarah Mombaerts haalde de 1ste plaats bij de vrouwen. 

 

 

Groetjes,  

 

Sarah 
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18 November 2019 

Test Start to run – van 5 naar 10 ! 

 

Een tiental joggers trainden, onder begeleidiing van Charly, de voorbije tien 

weken om de sprong te maken van 5km naar 10km. 

 

Maandag 18 november stond hun test geprogrammeerd. 

4 dapperen trotseerden het regenweer en legden met succes hun test af. 

De resultaten mogen gezien worden ! 

 

Sophie : 1.07’ OF 6:46/km 

Emily : 1.02’ OF 6:13/km 

Marc : 1.08’ OF 6:47/km 

Alexandra : 1.12’ OF 7:14/km 

 

Lieve, Marleen, Vicky, Eveline, Dina en Krystina waren er om diverse 

redenen niet bij. Maar uitgesteld is niet verloren, we komen zeker en vast nog 

aan de start van onze 10km-test ! 
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16 Nov 2019 

Spaghettifestijn 

 

Voor mij spaghettifestijn, half Machelen wilde er blijkbaar zijn, lekker en 

genoeg.  Een pluim voor alle medewerkers en zeker de spaghettikokers.  ’t 

Was “al dente” zoals ze dat zeggen, lekkere saus en vlotte bediening. 

’t Was een snelle dienst, de Nova zat afgeladen vol en we aten ons buikje 

goed vol.  

 

Het potteke kaas konden we ook de baas, een desserke kon er niet meer bij, 

dan maar confituur gekocht voor het goede doel, ik had een heerlijk gevoel. 

De afwassers moesten goed fakken, ze hadden geen tijd om eentje te 

pakken.  Dat kon later wel, ze voelden zich ten andere goed in hun vel. 

Koude schotel goed gevuld, als je het niet allemaal op kon eten moest je dat 

zelf maar weten.  Allé, alles was dik oke en de confituur was van goeie 

structuur. 

 

Proficiat aan alle helpers, jullie deden het goed, tot volgende maal, dan kom 

ik zeker terug, misschien tot heel vlug. 

 

Theo 

 

 

 

 

 

We kunnen ook deze keer weer spreken van een prachtig resultaat voor 

Kom op tegen Kanker. 

 

De euro per verkochte maaltijd gecombineerd met de verkoop van 

eigengemaakte confituur (bedankt Lieve) en spaghettisaus heeft maar liefst 

de som van duizend en negentien euro (€1019) opgebracht. 

 

Dank aan al wie heeft bijgedragen aan dit prachtige resultaat.  
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Spaghettifestijn 

 

 

Onze ploeg staat klaar, laat de klanten maar komen. 

  



10 

 

11 November 2019 

Vossem 

 

Op 11.11.2019 stond zoals ieder jaar, de jogging van Vossem op het 

programma. 

Deze keer was het koud en regenachtig. Toch waren er enorm veel joggers 

aanwezig. Hieronder toch ook weer enkele MAC-ers!  

 

Op de 5 km kwam Emily Van Pee aan de start.  Zij eindigde 7de in haar 

categorie in een tijd van 29min45.  Er waren 292 deelnemers. 

 

Bij de 11 km kwamen er 3 leden van de MAC aan de start. 

Sil Decoster eindigde 7de in zijn categorie in een tijd van 42min32. 

Michaël Sacré eindigde 69ste in zijn categorie in 58min20. 

Sarah Mombaerts eindigde 7de in haar categorie in 58min21. 

Er waren in totaal 416 deelnemers. 

 

Ook de 20 km stond op het programma. 

Deze werd door Filip Gabriëls gelopen in1u43min46, door Rudy De Wilder 

in 1u46min21 en door Johan Van Pee in 1u47min30. 

Er waren 151 deelnemers. 

 

Prachtig parcours, goede organisatie maar wel wat frisjes!  

 

Groetjes, 

 

Sarah 

 



15 november 2019 

Kortenberg 

 

Afgelopen zondag trokken Emma, Matthew en Gregory naar de prachtige 

bossen van Kortenberg voor hun eerste veldloop van het seizoen. 

Gregory werd mooi 4de van ongeveer 20 kangoeroes, Matthew werd 41ste 

van de 42 bij de tweedejaars benjamins en Emma werd 30ste van de 37 bij 

de tweedejaars pupillen. 

Zaterdag 23/11/19 zullen zij opnieuw de kleuren van MAC 

vertegenwoordigen op de veldloop van Sparta te Vilvoorde. 

 

Emma had de dag ervoor van 11.30u tot 21u nog 

meegeholpen op het spaghettifestijn. 
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SlagerijLens.be 

 
Vakmanschap, 

Kwaliteit & 
Service 

 

 

Tel: 02/309.93.37 

Turcksinstraat 25, 1830 Machelen 
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17 November 2019 

Run en bike. 

 

 

Naast de joggings namen enkele van onze atleten ook nog deel aan de Run 

& Bike in Hofstade op 17 november. 

Het was prachtig weer, dus ideaal voor een goede race. 

 

Er werd gestart met de 6 km. Ruben nam deel met Toon Marien en zij 

behaalden een knappe 1ste plaats.  Sanne Dierckx en Joeri Schils behaalden 

de 9de plaats. Als gemengd team zouden ze normaal gezien op het podium 

gestaan hebben.  Jammer genoeg werd er geen apart podium voorzien. 

Op de 20ste plaats arriveerden Ken en Rudy De Wilder. 

 

Nadien waren dan de kinderen aan de beurt.  Er namen 2 leden van MAC 

deel: Nilan Sacré en Guillaume Gellaerts.  Zij haalden de 4de plaats en 

wisselden het lopen en fietsen zeer goed af.  Aan hun smile te zien achteraf, 

hebben ze ervan genoten.  

 

Als laatste stond er nog de 13 km op het programma.  Sil Decoster nam deel 

met Jonathan.  Zij haalden de 10de plaats bij de mannen.  Daarnaast kwamen 

Michaël Sacré en Sarah Mombaerts ook nog aan de start.  Bij de gemengde 

teams eindigden zij 17de. 

 

Wat een fijne dag, prachtig parcours met een aantal prachtige resultaten! 

 

Groetjes, 
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Run en bike. 
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23 November 2019 

37ste Sparta Dubbelcross Vilvoorde 

 

Zaterdag 23 november trokken wij met een 10-tal jeugdatleten richting de 

bossen van Domein Drie Fonteinen te Vilvoorde voor de veldloop van Sparta 

Vilvoorde. 

 

Gregory liep als eerste van MAC en nam deel aan de kangeroeloop.  Een 

kangeroeloop is een speelse manier voor onze kleinste schatten om een 

veldloop te leren kennen en ontdekken.  Zij hebben geen officiële uitslag. 

 

Nilan en Matthew liepen bij de benjamins jongens een leuk parcours van 

1.000 m door de bossen en werden mooi 12de en 31ste.  Bij de pupillen liep 

elke wedstrijd iemand van MAC, zeer leuk om te zien. Yelena, Emma, Lex 

en Djibril werden mooi 26ste, 48ste, 22ste en 39ste op ook een parcours van 

1.000m.  We hadden ook 3 miniemen die meeliepen.  Lehla, Senne en Senne 

werden mooi 28ste, 34ste en 26ste. Zij liepen in totaal 1.600 m. 

Proficiat aan alle deelnemers, jullie hebben dat 1 voor 1 enorm goed gedaan! 

 

Kayleigh Crabbé 

 



  



Dit alles heeft bovendien nog plaatsgevonden onder het goedkeurend oog 

van onze “eigen” juryleden.
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24November 2019 

Naturarun Terhulpen. 

Op de naturarun in Terhulpen was Sil weer op de afspraak. 

Hij kwam in actie op de 12km met veel beklimmingen en afdalingen. 

Bij de start was Sil er weer als een speer der vandoor.  Hij zat in een kopgroep 

met 3man en controleerde de wedstrijd goed. 

Na 4km bleven ze vooraan nog met 2 over, met veel haasje over vochten Sil 

en zijn tegenstander het uit tot het einde.  In de laatste beklimmingen 

versnelde zijn tegenstander en Sil moest een klein gaatje laten vallen. 

Met het kleinste verschil van maar 4sec werd Sil weer knap 2de en hij was 

hier zeker niet ontevreden over.  Die 1ste plaats komt er aan dat weet hij. 

  



  

 

DAGBLADHANDEL 
 

Sandra 
 

 

Kerklaan 3 

1830 Machelen 

 

TEL: 02.251.41.54 

 

 
 

 

 
 



Wespelaar
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1 December 2019. 

 

Zondag 1 december 2019 trokken wij met 4 MAC atleten richting 

Wespelaar. Het was ijskoud, maar we gingen ervoor. 

 

Gregory liep als eerste, 300 meter samen met een 20tal kangoeroes. 

Hij had de smaak goed te pakken want liep als eerste over de eindstreep.  

 

Nadien liepen Nilan en Matthew bij de benjamins. 

Elk liepen ze 900 meter. Nilan liep bij de eerstejaars en was van het begin 

goed mee. Hij liep het hele parcours in de top 10 en na een sprint kwam hij 

als 7e over de eindstreep  

 

Matthew werd mooi 48ste. Hij liep net als Nilan beter dan op de vorige 

veldloop en dat is waar je het voor doet. Winnen is leuk, maar hoeft niet. 

Probeer steeds je prestatie te verbeteren. Maakt niet uit of je als top drie, in 

het midden of als 1 van de laatste aankomt.  

 

Emma liep als laatste en dat op een parcours van 1400m. Zij werd mooi 

28ste na een lange en vooral koude veldloop.  
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5 December 2019 

De Sint bij de MAC. 

 

Op donderdagavond werd de training op de piste van ons stadion plots 

afgebroken door onverwachts bezoek.  Aangezien zelfs de Sint niet altijd 

overal tegelijk kan zijn kwam hij al een dagje eerder dan verwacht langs bij 

de MAC. 

Nadat de allerkleinsten enkele liedjes gezongen hadden en aan de Sint ook 

hadden laten zien dat ze al flink konden lopen was er lekkers voor iedereen. 
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Noteer alvast volgende 

data in jullie agenda voor 

2020 !!!! 

 

 

 

Zat 29/02/20: 

LEDENFEEST 

 

Zat 28/03/20: 

STEAK/ZALM FESTIJN 

 

13/06/20: 

20ste MAC-JOGGING 

(RMC) 

 

Zat 20/06/20: 

MEERKAMPEN VOOR 

BENJAMINS-

PUPILLEN-MINIEMEN 

JONGENS EN MEISJES 

 

Zat 5/09/20: 

OPEN MEETING en 

UURLOOP 

 

26/09/20: 

BELGISCH 

KAMPIOENSCHAP 

HAMERSLINGEREN 
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14 December 2019 

Kersthappening 

 

Voor de eerste maal werd de Kersthappening op het evenementenplein 

opgesteld.  Ons nieuwe gemeentebestuur stelde de chalets te huur aan een 

zeer democratische prijs. 

 

Voor ons, en voor vele verenigingen het signaal om de handen uit de 

mouwen te steken een mee te doen aan de Kerstmarkt New Style! 

Vanaf 12 uur heerste er al een gezellige drukte op het plein. 

Elke deelnemer deed zijn/haar best om de chalet en de kerstboom te 

versieren. 

 

Wij trokken naar chalet nr 7, net naast het podium en het mechanische hert 

(zorgde voor heel wat hilarische leuke taferelen!!) Guy, Nadia, Karla, 

Guido en ikzelf maakten er werk van om onze chalet goed te verlichten en 

van de nodige kerstversiering te voorzien.  De MAC-beachflags versterkten 

onze aanwezigheid. 

 

Leuk initiatief: 2 electrische bussen (van onze Nationale Luchthaven) reden 

af en aan met de bezoekers.  Rond 17 uur kwamen de eerste nieuwsgierigen 

voorzichtig de nieuwe locatie opgewandeld. 

 

Wij hadden lekkere braadworsten:  MAC-style, MAC-hot-style, een kids-

versie met appelmoes en aperobordje in de aanbieding.  Uiteraard konden 

ook de dorstige mensen bij ons terecht. 

Al snel liep het plein vol en heerste er een gezellige drukte.  Leuke 

animatie, fijne muziek, elke vereniging deed er alles aan om de bezoekers te 

verwennen.  We mogen van een echt succes spreken.  Rond 20.30 uur 

waren alle 140 braadworsten verkocht! 

 

Moe, maar super tevreden konden we rond 22 uur aan de opruim beginnen.  

Dank aan Guy, Nadia, Karla, Guido en Roel om mee te helpen.  Door dit 

initiatief hebben we onze club weer op de gemeentelijke kaart gezet. 

De KWB-stand werd terecht beloond tot de mooiste van het plein en 

ontving een leuke prijs uit handen van onze burgemeester Marc Grootjans. 

Volgend jaar staan wij er ook terug, het liefst opnieuw in chalet 7! 

En of we extra ons best zullen doen om in 2020 de prijs voor de mooiste 

chalet in de wacht te slepen! 
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GEETS 
 
 

Natuurbeenhouwerij 
 
 

Frank & Marika 
 

 

 

Brounstraat 63 
 

1830 MACHELEN 
 

TEL.: 02.251.13.09 


