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Sport na corona: voorzichtig terug starten. 

Het volgende Vedetteke verschijnt op 05/10/20.  Stuur uw 

artikels uiterlijk op 29/09/20 naar gustaaf.brodala@gmail.com  

http://www.machelen-ac.be/
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Juni 2020 

Kangoeroes terug daar. 

 

Vanaf juni mochten we de kangoeroes weer verwelkomen, wat een blij 

weerzien. 

Ze vlogen bijna rond mijne nek, maar ja corona stak daar een stokje voor. 

Ze waren echt content, en niet alleen zij maar ook hun trainer. 

 

Met twee nieuwe gastjes erbij was ik zelfs ook blij. 

Training met de hoepels maakte hen content en ik was ne contente vent. 

 

De training nadien hun lievelingsspel, “nummerkes lopen”.  

Het lievelingsspel van iedere jongere, en leuk om hun reactie te testen, zelfs 

de nieuwkes waren er vlug mee weg. 

 

Het plezante is terug, ze kunnen weer wat energie kwijt, geen enkele ouder 

heeft daarvan spijt. 

 

Groetjes van trainer Theo. 
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25 Mei 2020 

 

Heropstart van MAC Clubtrainingen. 

 

Na hele tijd wandelen en joggen met 2 kregen wij eindelijk vanaf maandag 

25 mei groen licht om terug te starten met de clubtrainingen op de 

atletiekpiste van Machelen. 

 

Oef, eindelijk!! 

 

Alles werd netjes gepland tijdens een 

bestuursvergadering samen met de clubtrainers. 

Alle maatregelen moesten opgevolgd worden om een 

veilige opstart te kunnen maken. 

 

Het MAC bestuur zorgde voor de aankoop van 

ontsmettingsmateriaal, mondmaskers en 

handschoenen.  Elke groep heeft een 

ontsmettingsmandje. 

Nieuw was dat de groepen op afstand van mekaar 

moeten trainen en daarvoor heeft ons bestuur 

bijkomend het kunstgrasveld besteld tot 31 juli. 

 

Daar zetten wij onze Kangoeroes op.  Die hebben daar 

een zee aan ruimte en kunnen op die manier niet 

botsen met de andere groepen.  Om 18u45 verhuizen de Kangoeroes graag 

naar de zone tussen het muurtje en de 110m startlijn voor hun geliefkoosd 

spelletje "nummerkes" 

 

 

Ook nieuw is dat ons MAC Bestuur trainingsuren heeft gereserveerd vanaf 

17u tot 20u op maandag, dinsdag en donderdag.  Zaterdag blijft van 10u tot 

12u.  Op die manier kan de groep van Guy en Danny, vanaf de Cadetten, 

met meer ruimte trainen al vanaf 17u.  Zij maken steeds gebruik van de 3 

binnenste banen rondom de piste en ook de volledige zone na de 

aankomstlijn. 
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Danny gebruikt ook beide zones van de verspringbak:  langs de kant van het 

hinkstapspringen en ook de kant van het verspringen. 

 

 

De jeugdgroepen vanaf de Benjamins zitten verdeeld in zones :  

zone kogelstoten, zone verspringen, zone hoogspringen + speerwerpen, deel 

van het grasveld ofwel kant verspringen ofwel kant hoogspringen, rechte 

lijn buitenste 4 banen en vanaf 300m startlijn buitenste 3 banen. 
 

 

Vooraf spreken zij af welke training zij geven en welk materiaal zij nodig 

hebben en zo kan er een planning voor elke training opgemaakt worden. 

 

De trainers zijn al vroeger aanwezig voor klaarzetten en ontsmetten van alle 

materiaal en tussen 17u45 en 18u00 worden alle groepen opgevangen aan 

de ingang, samen met het bestuur, opdat na ontsmetting van de handen van 

de atleten, alle jeugdgroepen stipt kunnen starten om 18u. 
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Wij vragen aan iedereen om, uit respect voor de trainers, tijdig aanwezig te 

zijn. 

Opdat ons bestuurslid Dina ook terug kan joggen tijdens de trainingsuren 

werd beslist om de poort te sluiten om 18u.  Telaatkomers zijn ondertussen 

al meermaals gewaarschuwd. 

 

Ook nieuw bij de jeugdtraining is dat zij niet meer rondjes lopen met 

iedereen tezamen, maar opwarmingoefeningen krijgen per groep.  Daarom 

is het belangrijk om tijdig aanwezig te zijn. 

De eerste trainingen verliepen vlot en na verloop van tijd mochten wij ook 

de Kangoeroes blij maken dat zij zich opnieuw konden uitleven bij de 

speelse training van jeugdtrainer Theo. 

 

De Benjamins worden heel goed opgevangen door onze nieuwe 

jeugdtrainer Kayleigh.  Zij was net gestart met de eerste les van haar 

opleiding Aspirant Initiator Atletiek in Vilvoorde, toen de lockdown roet in 

het eten kwam gooien.  Geen nood, vanaf de eerste les kreeg zij al veel tips 

mee en de Benjamins komen graag meedoen met haar nieuwe manier van 

training geven. 

De Pupillen zitten volledig bij jeugdtrainer Walter en leren opnieuw 

hamerslingeren, hoogspringen, discuswerpen, horden,.... blij terug een 

groep van rond de 20 te mogen ontmoeten. 

 

De Miniemen, eerste- en tweedejaars, zitten ook sinds de opstart terug in 

één groep bij jeugdtrainer Nadia, bij mij dus.  De tweedejaars miniemen 

mogen, na afspraak met trainer Guy, ook trainen met de groep vanaf de 

Cadetten op dinsdagavond en zaterdagochtend.  Voor de lockdown kon ik 

nog naar 2 bijscholingen in Antwerpen in Spoor Park Noord voor Initiatie 

speerwerpen en horden.   

 

 

Ondertussen kon ik deze bijscholing uittoetsen bij de miniemen en hen 

nieuwe tips bijbrengen. 

Ook hoogspringen, verspringen, hinkstapspringen, discuswerpen, 

kogelstoten, startblokken, hordenloop, enz....konden onze miniemen 

opnieuw aanleren. 
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De Masters en joggers konden tot 1 juli vanwege deze maatregelen niet 

meer op de piste lopen, wat ook nieuw was voor hen. 

 

Zij mochten wel op de atletiekpiste 

komen op dinsdagavond en 

zaterdagochtend. 

 

 

 

 

Vanaf 1 juli mogen wij eindelijk 

opnieuw in de kleedkamers, onder 

voorwaarden. 

 

Ingevolge werken in het gebouw is 

de aanwezigheid van water nog niet altijd in alle douches gewaarborgd       

maar toch alvast in de helft. 

 

Tijdens de warmste week van boven de 30 graden werden de atleten en 

trainers, groot en klein getrakteerd op een verfrissend ijsje.  Hiervan 

getuigen ook de vrolijke foto's op MAC Facebook. 

 
 

Ondertussen heeft de club een diepvriezer aangeschaft en in onze berging 

geplaatst. 

 

Blij om iedereen terug te zien en ook welkom aan de nieuwe leden !! 
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Veel plezier bij den MAC. 

 

Vanwege jeugdtrainer Nadia 
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Beste MAC-leden, 

 

Triestig nieuws uit onze MAC-familie 

 

Dinsdag 19 mei 2020 is Paul Swerts, echtgenoot 

van Marleen Rombauts (jogger) en vake van 

Lore Swerts (pupil) na langdurige ziekte 

overleden. Hij is 76 jaar geworden. 

 

De uitvaart heeft plaats gevonden op dinsdag 26 mei om 10 uur. 

Gelet op de huidige situatie is er afscheid genomen in intieme kring maar 

kon de plechtigheid wel via livestream gevolgd worden. 
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24 Juni 2020 

 

Lockdown challenge. 

 

 

Zo lang geen wedstrijd voor de lange afstand?  Daar nam Sil 

niettegenstaande deze moeilijke periode geen genoegen mee. 

 

Hij besliste om op z’n eentje in Machelen een 

lockdown challenge aan te gaan. 

Hij begon er vroeg aan en startte dus om 08:00 

in de morgen om zes en een halve toer rond de 

buitenkant van Machelen af te leggen. 

Sil finishte zijn eerste marathon zo in 

3u22,08sec. 

 

Knappe prestatie zei Guy achteraf. 
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GEETS 
 

 

Natuurbeenhouwerij 
 
 

Frank & Marika 
 

 

 

Brounstraat 63 
 

1830 MACHELEN 
 

TEL.: 02.251.13.09 
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DAGBLADHANDEL 
 

Sandra 
 

 

Kerklaan 3 

1830 Machelen 

 

TEL: 02.251.41.54 
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Uw reisbureau 
Dirk De Wulf 

 

Dorpstraat 6 – 1830 Machelen 
 

Tel: 02.252.37.40 
Fax: 02.252.00.96 

info@thetravelcompany.be 
 

mailto:info@thetravelcompany.be
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      In memoriam Rudy Reinartz. 

 

Op 19 mei 2020 overleed op 84-jarige leeftijd Rudy 

Reinartz (geboren op 13 oktober 1935). 

 

Rudy en zijn vrouw Josée raakten via hun kinderen 

Peter, Mirjam en Karla  reeds op 10 januari 1974 

betrokken bij de MAC, maar bleven ook nadien de 

club trouw. 

Toen Josée voor haar gezondheid speciale zorgen 

nodig had, besloten zij om Machelen te ruilen voor 

Leuven.  Daar is Josée op 18 april 2017 gestorven. 

 

Na het overlijden van zijn vrouw verhuisde Rudy naar het “Oosten” van 

Duitsland, meer bepaald in de buurt van Dresden om er buurman van zijn dochter 

Karla te worden.  Hij ging regelmatig wandelen en nam deel aan allerlei activiteiten. 

In 2018 bezocht hij nog samen met Karla zoon Peter in Kenia. 

Vorig jaar ging hij ook nog op vakantie in Marokko. 

 

Rudy is na een ziekte thuis gestorven in het bijzijn van zijn kinderen, zoals hij 

geleefd heeft:  rustig, zorgvuldig, vol vertrouwen maar nog steeds met een mooie 

portie humor. 

 

De crematie vond plaats in Duitsland, maar op 13 juni was er een herdenking in 

Seloignes (Henegouwen), waar Mirjam woont.  Naar zijn laatste wens komt er op een 

later tijdstip nog een boomplanting voor Rudy en Josée in Hohburkersdorf. 

Wij wensen de familie van Rudy veel sterkte bij dit verlies. 

 

Rudy kennen we in de club in verschillende gedaantes. 

Hij liep meerdere malen de 20 km van Brussel.  

Daarenboven was hij gedurende jaren bestuurslid van 

de MAC en ook een tijdje jurylid bij de VAL.  Bij 

allerlei organisaties van de MAC zoals meetings, 

crossen, joggings, restaurantdagen, enz … was hij 

steeds een helpende hand. 

Meestal ontfermde hij zich plichtsbewust over de 

kassa. 

Rudy paste, als gewaardeerde barman in de 

voormalige clubkantine, als geen ander het motto 

“horen, zien en zwijgen” toe. 

Opvallend daarbij was zijn eeuwige rustige, efficiënte 

manier van handelen en zijn droge humor. 

 

Met Rudy verliest MAC één van haar bepalende 

figuren. 
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Covid-19 en onze sport en omgeving. 

 

Het zijn moeilijke tijden voor een sportclub.  De moeilijkste periode mag 

dan wel voorbij lijken, helemaal van de baan is het zeker nog niet. 

Niet alleen rondom ons werden wedstrijden en evenementen afgelast, dit 

was een wereldwijd fenomeen.  Het gewone leven lijkt nu eindelijk stilaan 

terug op gang te komen niettegenstaande er nog heel wat beperkingen zijn. 

Het schooljaar is ook ten einde, heel anders dan anders.  Dit schooljaar zal 

voor iedere betrokkene nog lang in het geheugen blijven. 

 

Nu wordt het afwachten of de start van het  nieuwe schooljaar gaat verlopen 

zoals het oude gestopt is.  We hopen uiteraard allemaal dat niet zo zal zijn, 

maar de heropflakkeringen van Covid-19 op enkele plaatsen in de wereld 

laten zien dat er geen garantie bestaat.  Deze nieuwe manier van leven zal 

nog even moeten volgehouden worden en zelfs wellicht nooit meer 

helemaal uit ons leven verdwijnen. 

 

Niemand kan ontkennen dat deze crisis ook zeer grote economische 

gevolgen heeft.  We hebben het hier dan niet alleen over de verliezen die de 

talloze grote en kleine bedrijven, inclusief horeca, geleden hebben, maar 

ook, en eigenlijk vooral, over de kleine man, werknemer, die wegens 

technische werkloosheid of zelfs ontslag flink heeft moeten inboeten.  

Talloze jobs zijn verloren gegaan en het zal ongetwijfeld jaren duren voor 

dit verlies volledig gecompenseerd is. 

 

In onze regio zijn de negatieve gevolgen uiteraard het sterkst zichtbaar in de 

luchtvaartsector. 

Voor de buitenwereld is het passagiersgebeuren hiervan het meest in het 

oog springend maar de impact op het luchttransport van goederen 

(Brucargo) is minstens even groot. 

De schade situeert zich niet alleen bij de bedrijven in de eerste linie, de 

cargomaatschappijen, voor heel wat toeleveringsbedrijven is de schade net 

zo groot. 

Brucargo is ook een belangrijke werkgever in Machelen en directe 

omgeving. 
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Positief te noemen is dan weer het feit dat men een zeer hechte solidariteit 

heeft kunnen vaststellen bij de zorgsector, zij hebben zich van hun beste 

kant laten zien. 

 

Alhoewel het ergste voor ons, in onze regio dus, voorbij lijkt te zijn is dit 

wereldwijd zeker niet het geval.  Laat je dus niet misleiden en word niet 

overmoedig. 

 

Ondertussen mogen we dus wel weer onze kleedkamers en douches 

gebruiken (hopelijk is er ook water       ) maar blijf waakzaam en vooral : 

hou het gezond. 
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1 juli 2020 

 

Oefenwedstrijd Vilvoorde 

 

Danny en Guy zijn ondertussen al even met hun atleten naar Vilvoorde 

getrokken voor een oefenwedstrijd.  Zij (de atleten dus       ) hebben de 600m 

gelopen. 

Ruben won in 1.22 en Thomas werd 2de in 1.24. 

Zij hebben dat prima gedaan, test geslaagd. 

 

 

Niet al te veel toeschouwers bij deze prestatie maar dat komt wel weer. 

 
------------------------------------------------------------- 

 

De atletiekpiste … 

 

Ondertussen werd “onze” atletiekpiste ook onderhanden genomen. 

Op aangeven van trainers en bestuur werden diverse plekken van de piste 

die volgens ons al veel te vroeg tekenen van laten we maar zeggen slijtage 

vertoonden bijgewerkt. 

Er is ons verteld dat de toegepaste procedure de meest gebruikte en 

efficiëntste was. 

De tijd zal het dus leren. 

Als nu ook nog werk gemaakt wordt van het onderhoud van de 

groenpartijen rond de piste en in de werpkooi zijn wij uiteraard tevreden. 

 



 

  



Varia 

 

 

Het Vedetteke verschijnt vanaf deze editie vier maal per jaar, telkens 

in de eerste week van juli, oktober, januari en april. 

 

 

Niet vergeten dat onze schoolkinderen weer vakantie hebben, zelfs na 

een lange periode van gedwongen thuiszitten. 

Er is dus weer kinderopvang op onze sportsite en dus gelden er weer 

enkele regeltjes voor wat betreft de toegang tot en de beschikbaarheid 

van de infrastructuur. 

 

 
------------------------------------------------------------- 
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SlagerijLens.be 

 
Vakmanschap, 

Kwaliteit & 
Service 

 

 

Tel: 02/309.93.37 

Turcksinstraat 25, 1830 Machelen 
 


