
  
 

 

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 

Maart  -  April 

Tweemaandelijks tijdschrift van de VZW Machelse Atletiekclub Verantwoordelijke uitgever 

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

BK verspringen junioren 

Het volgende Vedetteke verschijnt op 06/05/20.  Stuur uw 

artikels uiterlijk op 02/05/20 naar gustaaf.brodala@gmail.com  

http://www.machelen-ac.be/
mailto:gustaaf.brodala@gmail.com
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BK cross Brussel 

 

 

Op de BK cross in Brussel waren ook vier MAC atleetjes te vinden 

 

Mathew bij de 2de jaars benjamins jongens, Emma bij de 2de jaars pupillen 

meisjes, Gregory bij de kangoeroes jongens en Lehla bij de 1ste jaars 

miniemen meisjes.  
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In memoriam Guido Schils 

 

 

 

 

 

Op 10 januari 2020 is Guido, totaal 

onverwacht, thuis overleden op 64-jarige 

leeftijd. 

 

Guido nam deel aan de Start2Run in onze club in 2003. Samen met Guido 

Dierckx en Fred Berden was dit niet alleen de start van een loopcarrière 

maar ook de start van een mooie vriendschap. 

 

Hij heeft deelgenomen aan tal van joggings.  Ook de 20km van Brussel en 

de 10miles van Antwerpen stonden mooi op zijn palmares. 

 

Op Guido kon je steeds rekenen. Hij was jurylid, helpende hand bij de 

meetings en chef-kok tijdens onze eetdagen.  

 

Mede door zijn sportieve kinderen Marlies en Joeri was hij vaste klant op 

vele meetings.  

 

Guido zou 65 worden, zijn lieve echtgenote zou 60 worden en de 

voorbereidingen voor hun 40ste huwelijksverjaardag waren al volop bezig. 

Veel te jong, veel te vroeg...Guido en Josiane hadden samen nog zoveel 

plannen. 

 

Ons medeleven gaat uit naar Josiane, Joeri en Marlies. 
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GEETS 
 

 

Natuurbeenhouwerij 
 
 

Frank & Marika 
 

 
 

Brounstraat 63 
 

1830 MACHELEN 
 

TEL.: 02.251.13.09 
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SlagerijLens.be 

 
Vakmanschap, 

Kwaliteit & 
Service 

 

 

Tel: 02/309.93.37 

Turcksinstraat 25, 1830 Machelen 
 

 

DAGBLADHANDEL 
 

Sandra 
 

 

Kerklaan 3 

1830 Machelen 

 

TEL: 02.251.41.54 



 

Het ganse land is in de ban van het CORONAVIRUS ! 

 

Beste MAC-trainers, 

Beste MAC-atleten en joggers, 

Beste ouders, 

 

Mededeling van de VLAAMSE ATLETIEKLIGA 

 

De nationale regering nam donderdagavond ingrijpende beslissingen om de 

verdere uitbraak van het coronavirus tegen te gaan. Die maatregelen 

veroorzaken verregaande gevolgen voor onze samenleving en uiteraard ook 

voor onze atletiekgemeenschap. 

De Vlaamse Atletiekliga nam eerder deze week al enkele drastische 

beslissingen, waaronder het uitstellen van de Jeugddag in Gent en de 

Algemene Vergadering in Brugge. 

De maatregelen die op het hoogste bestuurlijk politieke vlak 

donderdagavond werden genomen, gaan nog een stap verder. 

 

Zo is het ook aan verenigingen, waaronder dus ook sportclubs, 

verboden om geplande activiteiten, waaronder wedstrijden, 

randactiviteiten, vergaderingen en georganiseerde trainingen, 

te laten doorgaan. 

 

Wij dringen er bij onze atletiekclubs op aan dat deze maatregelen met gezond 

verstand en de nodige burgerzin zullen opgevolgd worden. 

 

GEEN TRAININGEN of WEDSTRIJDEN 

voorlopig tot en met 3 APRIL 2020 ! 

 

SPORTHAL - BOSVELDSITE ZIJN NIET TOEGANKELIJK 

 

Zorg goed voor elkaar, voor familie, voor vrienden....... 

We moeten hier allen samen door ! 

 

Wij houden jullie verder op de hoogte ! 

 

Van harte dank voor jullie begrip en ondanks alles......maak er het beste van. 
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Helaas zijn wij hierdoor ook verplicht het eetfestijn van onze club, voorzien 

op 28 maart 2020, tot nader bericht uit te stellen. 

 

 

Voor onze jeugd ook nog even melden dat de DCLA Jeugdmeeting van 

04 april 2020 ook niet kan doorgaan. 

 

De Torfbroekjogging, openingswedstrijd van de RMC, van 15 maart is 

eveneens geannuleerd. 

 

De corona gevolgen laten zich trouwens niet alleen voelen in de 

atletiekwereld. 

 

Voor de vrijetijdsbeleving in onze gemeente betekent dit concreet dat alle 

activiteiten in volgende accomodaties opgeschort worden tot 3 april. 

 

• Bosveldsite 

• Sporthal Bosveld 

• Sporthal Robusta 

• Jeugdcomplex Diegem 

• Voetbalcomplex Woluwelaan 

• Tenniscomplex 

• Sportzaal GBS De Fonkel 
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De cafetaria’s van de sportinfrastrustructuur volgen de horeca, ze sluiten 

volledig. 

 

Andere voorbeelden zijn de annulering van de Ronde van Vlaanderen, de 

annulering van een iets minder bekend evenement zoals de Internationale 

MTB wedstrijd Beringen op 5 april … 

 

De Provinciale voetbalcompetitie wordt dan in Limburg alvast met twee 

weken verlengd ter compensatie en eindigt hier dus op zondag 3 mei.  

Benieuwd of de andere provincies volgen. 

 

Met sportieve groeten, 

Het MAC-BESTUUR 

 

 

Het MAC bestuur is trouwens ook op nog steeds zoek naar extra leden, wie 

wil zijn bijdrage leveren aan de goede werking van onze club? 
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Nieuwe kledinglijn 

 

Beste MAC-leden, 

 

WEBSHOP – MAC 

Sinds kort bieden wij kledij aan via de webshop ISPORT11. 

Op het ledenfeest werd reeds een voorstelling gegeven van het basisaanbod. 

Dit aanbod kan in de toekomst, al naargelang jullie belangstelling, nog 

uitgebreid worden. 

 

Elk lid kan via onderstaande link een bestelling plaatsen. 

Op de aangeduide prijzen wordt een korting toegekend van 50% ! 

Wij kozen ervoor om de volledige korting (50%) aan onze leden te schenken! 

 

Kortingscode = MAC 

 

Link : https://www.isport11.be/machelse-atletiek-club 

 

 

Of tik www.isport11.be, selecteer teamshop, selecteer MAC 

 

Hoe ga je tewerk om een bestelling  te plaatsen ? 

 

· Log in op de bovenvermelde link 

· Klik op het gewenste item, zo kan je meerdere modellen zien 

· Klik op het gekozen model, zo kan je meer in detail zien 

https://www.isport11.be/machelse-atletiek-club
http://www.isport11.be/
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· Klik op ‘bekijken’ onderaan rechts, zo krijg de info over 

beschikbare maten en productbeschrijving 

· Wil je een item aankopen ? Klik dan op ‘toevoegen winkelwagen’ 

· Is alles besteld ? Klik dan op ‘winkelwagen’ 

· Bestel je voor de eerste keer : maak dan nu een account aan 

· Afhandeling + betaling bestelling gebeurt zoals elke online-

aankoop 

·  

· KORTINGCODE NIET VERGETEN in te geven vooraleer je tot 

de betaling overgaat. 

·  

· Levering : twee mogelijkheden 

· 1. THUISLEVERING VIA PARCEL(=B-POST) (tot 50 EURO = 

5.60 euro), (+5O EURO = GRATIS) 

· 2. AF TE HALEN DOOR KOPER : na bestelling/betaling ontvang 

je van Mario Vandeput een mail om verdere afspraak te maken ivm 

tijdstip van afhaling tijdens of na de MAC-trainingsuren. 

 

TER INFO: 

 

Wat SOFTSHELLJASSEN betreft: 

Er zijn nog enkele dames-en herenjassen onmiddellijk beschikbaar in ons 

MAC-magazijn! 

Kostprijs: 57.50 euro (ipv 115 euro) 

 

Interesse? Laat het maar weten aan Dina of Gustaaf. 
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BK verspringen junioren damer. 

 

 

En puike prestatie … 

 

 

 

  mag uiteraard ook gevierd worden! 

Let wel op de verschillende keuze trainers versus atlete        
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7 maart 2020 

 

Ons ledenfeest, een vaste waarde in ons clubleven 

 

Op 29 februari 2020 was het dan weer zover, tijd voor het MAC-ledenfeest. 

Vooraleer we onze leden kunnen verwelkomen is er uiteraard heel wat werk 

te doen. 

 

Zaal reserveren, uitnodiging opmaken en versturen, passende attentie 

zoeken voor de laureaten, catering voorzien, drank bestellen, de zaal 

klaarzetten, frigo’s vullen,  enz….. Gelukkig kunnen we voor deze taken 

steeds rekenen op de hulp van een paar van onze leden. 

Elk seizoen worden alle mooie prestaties en clubrecords van onze leden 

opgevolgd en opgelijst.  Waarvoor dank aan Ludo (clubrecords) en Sarah 

(joggerscriterium). 

 

Tegen 18 uur komen onze ingeschreven MAC-leden stilaan binnen. 

Tijd voor een aperitiefje en samen terug te blikken op het seizoen 

2018-2019.   

 

De sfeer zat er onmiddellijk goed in want  …. 

We konden al meteen starten met een schitterende primeur ! 

 

Anne-Dominique Baramoto kroonde zich in de loop van de namiddag tot 

BELGISCH KAMPIOEN VERSPRINGEN BIJ DE JUNIOREN met een 

mooi persoonlijk/clubrecord van 5m63cm. Ze zette deze schitterende 

prestatie neer in Louvain-la-Neuve.  We hebben Anne-Dominique dan ook 

letterlijk in de bloemen gezet. 
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Volgende atleten werden beloond voor hun prestaties tijdens het seizoen 

2018-2019: 

 

Atleet van het jaar 2019: 

 

LOOPNUMMERS B/P/M 

 

BEN   MARCEL NOBELS.   600M  2 13 46 

KAD/SCH  ANNE-DOM. BARAMOTO 200M  26 31 

JUN/SEN  RUBEN BOSSCHAERTS   800M  1 58 87 

MASTER  NADINE BALDUCK  400M  1 17 83 

 

KAMPNUMMERS B/P/M 

 

PUP    YOERI BASTIJNS.   HOCKEY  35M96 

KAD/SCH  ANNE-DOM. BARAMOTO VER  5M57  

JUN/SEN  JOERI SCHILS    VER 5M13 

MASTER  MARTINE MERTENS  GEWICHT  8M43  

 

JOGGER VAN HET JAAR DAMES  

 

1 SARAH  12999  PUNTEN 

2 NADINE 11608 PUNTEN 

3. EMILY  11019 PUNTEN   

 

JOGGER VAN HET JAAR HEREN 

 

1 KEN  14718  PUNTEN 

2 FILIP  12305  PUNTEN 

3 RUDY  11974  PUNTEN 

 

LAUREATEN MAC JOGGERSCRITERIUM: 

 

 SARAH M, EMILY,INSE, NADINE, SARAH D. 

EDDY, FILIP, JOHAN, KEN, MICHAEL, PATRICK en RUDY 
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Onze volgende jonge atleetjes trotseerden weer en wind tijdens diverse 

crossen en mogen samen met hun trainers terecht fier zijn op hun prestaties. 

 

GREGORY JANSSENS, MATTHEW JANSSENS, EMMA JANSSENS, 

NILAN SACRE, YELENA PETITNIOT, LEX DE MEESTER, DJIBRIL 

MOUROU, LEHLA CHANTRY, SENNE HOFMANS, SENNE DE 

WINTER, LEO NOBELS, MARCEL NOBELS, ABEL VANDENBOSCH, 

ELENA VANDENBOSCH, ROXANNE HIEL, LEWIS DE PAUW, 

ARTHUR DE PAUW. 
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En we mogen uiteraard onze trainers niet vergeten.  Dankzij hun inzet en 

gedrevenheid kan onze jeugd elke week genieten van de trainingen.  

Daarom willen wij onze trainers Nadia, Joyce, Kayleigh, Theo, Guy, Walter 

en Danny bij deze nogmaals een welgemeende ‘dankjewel’ zeggen. 

 

 

 

En voor al deze atleten heeft het MAC-

bestuur kosten nog moeite gespaard. Naast de gebruikelijk beker mocht 

iedereen een mooie sofshell-jas in ontvangst nemen.  Er werd gepast, 

geruild en opnieuw gepast…….kwestie van goed op de foto te staan       

 

Na de huldiging stelde onze voorzitter Guido de website Isport11 voor.  Op 

deze website wordt de nieuwe MAC-kledij voorgesteld. Nieuwe loopshirts, 

broeken, jassen enz… allemaal voorzien van het MAC-logo. 

Voorlopig een basisaanbod. 

 

We maken van de gelegenheid gebruik 

om ook het gele wedstrijdtruitje voor te 

stellen.  
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Via de website kunnen alle leden in de toekomst hun kledij bestellen aan 

voordelige prijzen ! Meer uitleg hierover elders in dit Vedetteke en op de 

MAC-website. 

 

Eens alle officiële mededelingen achter de rug zijn is het stilaan tijd om aan 

het pastabuffet aan te schuiven. 

 

Iedereen smult van de lekkere gerechten.  We sluiten af met een stukje taart 

en koffie.  

We haalden dit jaar net géén 50 inschrijvingen.  Een beetje jammer dat de 

opkomst voor deze activiteit niet groter is.  Het is toch steeds een fijne 

gelegenheid om bij een lekker buffet en een drankje bij te praten of 

verhalen over hun prestaties op te halen. 

 

 

Zoeken naar een oorzaak van de steeds dalende opkomst ? Ik weet het niet.  

Géén of weinig interesse ? Formule ? Datum ? Misschien moeten we zelfs 

op zoek gaan naar een andere manier om onze atleten te huldigen en te 

belonen voor hun prestaties.  Bij deze dus de VRAAG : heb je een idee of 

voorstel om de huldiging van de atleten in een ‘nieuw jasje      ’ te steken 

???? We vernemen graag jullie mening ! 
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