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Twee sterkhouders van de MAC met hun trainer 

Het volgende Vedetteke verschijnt op 05/01/21.  Stuur uw 

artikels uiterlijk op 28/12/20 naar gustaaf.brodala@gmail.com  

http://www.machelen-ac.be/
mailto:gustaaf.brodala@gmail.com
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Competitie tijdens het corona tijdperk  

 

Het was een bizar atletiek seizoen.  In maart volgde een lockdown waardoor 

onze atleten moesten trainen onder strenge voorwaarden.  De clubtrainingen 

werden opgeschort en de piste werd verboden terrein.  Door de trainers 

werd beslist er het beste van te maken.  Individueel trainen in ons park en 

op de straten om zo toch de nodige conditie te onderhouden. 

Ondanks de moeilijke omstandigheden werd er hard getraind.  Snelheid in 

het park van Machelen of in het bos van Melsbroek.  Heuvelloopjes op de 

fietsbrug tussen Machelen en Melsbroek werden vlot verteerd.  Rond de 

hondenweide in Machelen werden de intervaltrainingen goed opgevolgd. 

 

Begin mei werd dan opnieuw gebruik gemaakt van de piste maar met 

maximum drie personen tijdens de trainingen was het vooral zaak goede 

afspraken te maken met trainers en atleten zodat iedereen de nodige 

aandacht kreeg.  En uiteindelijk was het zover, de competitie kon beperkt 

worden hervat. 

Het aantal deelnemers en het programma was wel beperkt.  Toeschouwers 

werden niet toegelaten en de trainers mochten enkel aanwezig zijn tijdens 

de wedstrijd van hun atleten, mondmasker verplicht. 
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Hier de uitslagen van twee van onze atleten 

 

THOMAS VAN DER BIJL (1STE JAAR JUNIOR) 

 

Stopte vorig jaar in September maar 

sloot terug aan bij de groep in volle corona crisis. 

  

Op een testmeeting van VAC liep Thomas de 600m in1min24. Test 

geslaagd. 

 

Op de 400m liep hij 2 maal. 

Op 9aug 51.22 tijdens de Grand van Brussel.  Op 30aug 51.61 op de 

Gouden 1500m in Vilvoorde.  

 

Hij haasde ook voor zijn clubmakker Ruben op de micro meeting van VAC 

op 20sep en liep de wedstrijd nog uit in een prachtige 2.00.95 . 

 

RUBEN BOSSCHAERTS  (2DE JAAR JUNIOR) 

 

Ruben wou dit jaar laten zien wat hij in zijn mars heeft.  Zijn hoofddoel was 

een goede tijd op de 800m neer te zetten en het Clubrecord te verbeteren. 

 

Tijdens de testmeeting van VAC liep Ruben 1min22.  Dat Ruben er klaar 

voor was liet hij duidelijk merken. 

 

Op 08aug liep hij de 800m in Brussel met als tijd 1.56.03.  Dankzij deze 

prestatie kon hij deelnemen aan  het Belgisch Kampioenschap AC.  Dit was 

op 15aug met als resultaat 1.56.05. 

 

Op 20sep liep hij de 800m op de Micro Meeting van VAC.  Prachtig 

gegangmaakt door buddie Thomas verpulverde hij het 24 jaar oude 800m 

Clubrecord van Steven Deroover.  Toptijd 1.53.10 en de Beste Jaarprestatie 

in Belgie op deze afstand.  

 

Tijdens een micro meeting in Kortenberg verbeterde hij ook nog eens het 

record op de 1000m. Hier bereikte hij de finish na 2.30.85 . 
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Wij mogen fier zijn op deze atleten en hopen volgend jaar ook de anderen te 

stimuleren en wie weet aan competitie te kunnen deelnemen. 

 

Doe zo verder en dan gaan we volgend seizoen zeker nog veel plezier aan 

jullie beleven. 

 

Danny , Nadia en Guy 
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KANGOEROES 

 

Onze groep is goed aangevuld, we zijn nu regelmatig met +/-15 en het  is 

heel wat om die bende in het oog te houden, want velen zijn vlug afgeleid 

of staan onderling uitleg te geven.  Maar toch valt alles nog mee, op een 

tweetal na, maar die hou ik dan extra in het oog.  Sommigen zijn leergierig 

en vragen of ze het goed doen en dat vind ik bemoedigend.  Anderen lopen 

en werpen er zo maar wat op los maar worden wel aangepord om het goed 

doen. 

Ja…..’t zijn kinderen hé, 5 à 6 jaar, er zit veel verschil in voor sommigen 

iets snappen en dan komen de besten het wel eens voordoen. 

Op reactie zit er ook veel verschil al doen ze meestal hun best. 

De nummerkes lopen is nog altijd hun favoriete eindspel.  Ook al doen ze 

hoepelspelen ook heel graag en is in de zandbak springen ook plezant. 

 

Maar…het mag allemaal wel niet te lang duren.  Ja, ik vind nog altijd fijn 

om met die gastjes bezig te zijn. Hopelijk wordt de groep niet al te groot, 

want dan is de fun er wat af en kun je ze niet allemaal in het oog houden. 

 

Tot nu toe lukt alles goed ook al moet ik wel eens roepen om hun aandacht 

erbij te houden.  Ik ben nog altijd een tevreden trainer en hoop het nog wat 

jaren vol te houden. 

 

Trainer Theo 
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Plezier op de training tijdens warme dagen  

 

MAC jeugd.....en corona regels....een hele nieuwe aanpassing !!! 

 

Afgelopen zomer, na de opstart sinds de corona lockdown, zagen we meer 

jeugdatleten aanwezig dan vorige zomer van 2019.  Toen gingen wij allemaal 

nog op vakantie.  Nu was het wennen en aanpassen aan de steeds gewijzigde 

corona maatregels, opgelegd door de Veiligheidsraad.  De meesten gingen 

niet op verlof en bleven thuis.  En zo vonden de meesten de weg naar de 

trainingen, ook nieuwe leden. 

 

Naar wedstrijden gaan of zelf inrichten, allemaal onbegonnen werk.  Ons 

MAC bestuur kreeg een draaiboek van de VAL met zoveel nieuwe regeltjes, 

dat het voor onze club onbegonnen werk was om nog wedstrijden in te 

richten.  Onze jeugdwedstrijd en onze uurloop werden afgelast, zoals de 

meeste inrichtingen.  Het zal nog lange tijd duren. 

 

Alles is nu via voorinschrijvingen op Atletiek.nu en daar kan je voortaan ook 

nieuwe info terugvinden en uitslagen over de wedstrijden, micro meetings 

genaamd, die nieuw worden ingericht, met beperking van aantal deelnemers, 

geen toeschouwers, binnenkomen met mondmaskers... Allemaal heel 

vreemd. 

 

Het nieuwe veldloopseizoen 2020-2021 zal ook anders worden en hier kreeg 

ons MAC Bestuur ook een nieuw draaiboek van de VAL en dat ziet er ook 

heel vreemd uit tegenover vorig seizoen.  Je moet het allemaal maar eens 

lezen op Atletiek.be 

 

Gelukkig zien we wel heel veel oude en nieuwe gezichten terug op de 

trainingen. 

Het is allemaal anders nu.  De trainers zijn al heel vroeg bezig met alles 

klaarzetten en ontsmetten van het materiaal vanaf 17u en tussen 17u45 en 

18u vangen zij de jeugdgroepen op. De trainingen beginnen stipt om 18u en 

eindigen tussen 19u en 19u15.  Elke atleet moet verplicht de handen 

ontsmetten en ze worden daarna per groep gezet aan de ingang. 

Ouders en toeschouwers mogen nog steeds niet binnenkomen tijdens de 

trainingen, wat ook nieuw is sinds de opstart. 
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De jeugdtrainers moeten training geven met mondmaskers, wat ook niet 

simpel is. 

 

Iedere training maken de jeugdtrainers samen een planning op voor de 

trainingen, opdat de groepen per bubbel op het terrein kunnen trainen op 

o.a. lopen, springen, werpen...allemaal aangepast van Kangoeroe tot 

Miniem. 

 

Ondertussen zijn er ook heel hoge temperaturen geweest.  

 

Tijdens de trainingen en hebben wij de atleten, klein en groot,een 

verfrissend ijsje kunnen aanbieden na de training. 

Zelfs in september kregen wij nog 30 graden.  

De toename van atleten is ondertussen terug enorm aan het groeien en tijdens 

de tweede week van september hebben wij de atleten al laten doorschuiven 

naar een hogere groep voor het nieuwe seizoen 2020-2021: 

 

KAN 2015-2014 bij Theo 

BEN 2013-2012 bij Kayleigh 

PUP 2011-2010 bij Walter 

MIN 2009-2008 bij Nadia 

Vanaf CAD 2007 .. bij Guy en Danny 

 

Sinds donderdag 24/09/20 worden de nieuwe aansluitingskaarten voor 

seizoen 2020-2021 uitgedeeld na de trainingen. 

 

Het is een hele verandering en steeds is het opnieuw wennen aan de nieuwe 

corona regels. 

 

Hou het veilig allemaal en geniet van onze mooie en veelzijdige sport: de 

atletiek ! 

 

Vanwege Nadia 
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Een verfrissend ijsje is na de training meer dan welkom … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… zeker als er  bij het warme weer uitbundig gespeeld is.
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GEETS 
 

 

Natuurbeenhouwerij 
 
 

Frank & Marika 
 

 

 

Brounstraat 63 
 

1830 MACHELEN 
 

TEL.: 02.251.13.09 



10 
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EEN SPRONG VOORWAARTS … voor Anne-Dominique Baramoto 

 

 Anne-Dominique heeft dit outdoor seizoen maar 2 wedstrijden in het 

verspringen nodig om een zeer mooi PR van 5m92 en een bronzen medaille 

BK AC met 5m78 te behalen. 

 

Even opfrissen wat vooraf ging. 

 

Op 29 februari behaalde Anne-Dominique de Belgische titel verspringen 

Indoor bij de Junioren met tot dan een PR van 5m63. 

 

Na een weekje verdiende rust begon ze met de voorbereiding van het 

outdoor seizoen met als doel het BK Junioren op 19 september. 

Nog maar goed begonnen werd ze al teruggefloten door het Corona virus 

met een lockdown periode. 

Gelukkig kon Anne-Dominique snel de trainingen weer aanvatten in het 

park van Machelen en de straten errond. 

Niet ideaal maar waar een wil is, is een weg.  Zo geschiedde en trainde 

Anne-Dominique alternatief en alleen. 

 

Vanaf mei werd de piste terug beschikbaar gesteld voor de atleten, waarbij 

er snel werd gedacht om een wedstrijd te kunnen betwisten. 

Het was nog wachten tot juli om deel te nemen en enkel via 

voorinschrijving. 

Op 8 augustus had ze een plaatsje verkregen om deel te nemen aan de 

GP Mingels in het Koning Boudewijn Stadion. 

 

Die dag was het 36° en op de piste nog een stuk warmer. 

Het resultaat, 5m92, kon je al lezen bovenaan in het artikel, maar nog niet 

vermeld een stevig Clubrecord. 

 

Een week later in hetzelfde stadion weer van de partij maar nu het BK AC. 

Anne-Dominique had van de ingeschreven deelneemsters de 3de prestatie.  

Een podiumplaats mocht worden geambieerd.  Theorie en praktijk zijn niet 

altijd gelijk en elk wedstrijd moet worden betwist. 
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Anne-Dominique keerde huiswaarts met haar eerste podiumplaats AC => 

Brons met 5m78. 

 

Met deze prestaties op zak is in overleg besloten het seizoen, of wat er 

moest voor doorgaan, af te sluiten en te focussen naar 2021. 

 

Trainers Nadia, Guy en Danny.  
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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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Nieuwe steeplebalken. 

 

 

De nieuwe steeplebalken die al een hele tijd in ons stadion lagen te blinken  

zijn nu door de technische ploeg van de gemeente vakkundig gemonteerd, 

waarvoor onze dank.



 



 

SlagerijLens.be 

 
Vakmanschap, 

Kwaliteit & 
Service 

 

 

Tel: 02/309.93.37 

Turcksinstraat 25, 1830 Machelen 
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GP Excelsior Brussels 

 

 

Zelfs in deze moeilijke tijden hebben onze MAC atleten nog opmerkelijke 

prestaties geleverd. 

 

Op de GP van Excelsior Brussels op 08/08/20 won Ruben Bosschaerts zijn 

reeks van 800m in een nieuw PR van  1.56.03. 

Een verpulvering van zijn vorig record met 2 sec. 

 

Anne Dominique Baramoto won het verspringen met een nieuw clubrecord 

van 5m92.  Ook een verpulvering van haar indoor record met 29 cm.  Top 

allebei. 

 

Op 09/08/20 heeft Thomas Vanderbijl tijdens de GP van Brussel de 400m 

gelopen in een tijd van 51.22  Thomas was sinds maart herbegonnen. 

Dit was dus zeker een goede herstart waarvoor hij een dikke pluim verdient. 

 

Van piepjonge tot oudere atleten... Wij zorgen voor iedereen bij MAC. 

Uit ervaring als zelf begonnen jonge atlete en ondertussen al meer dan 25 

jaar jeugdtrainer... Iedere atleet is uniek 

 

Respect voor iedereen.. Dat is ons geheim succes recept  
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Beste MAC-Atleten, 

Beste ouders, 

 

Het huidig atletiekseizoen loopt stilaan ten einde. 

Dus tijd om een nieuwe aansluitingsfiche in te vullen en lidgeld te betalen. 

Het was geen 'normaal seizoen', CORONA besliste hierover........ 

Wij zijn toch blij dat we, mits een aantal beperkingen en maatregelen, de 

trainingen eind mei opnieuw konden opstarten, dat velen onder jullie de 

weg naar onze club terug gevonden hebben en dat ook heel wat nieuwe 

leden kennis kwamen maken met onze clubwerking. 

 

Wij danken jullie alvast voor het vertrouwen dat jullie in onze club stellen. 

Het bestuur en vooral onze trainers doen er alles aan om de trainingen zo 

veilig mogelijk en coronaproof in goede banen te leiden.  Wij volgen de 

richtlijnen op van zowel de Vlaamse Atletiekliga als de Gemeente 

Machelen. 

 

De aansluitingsfiches voor het nieuwe seizoen worden onder de leden 

verdeeld tijdens de trainingsuren op maandag en donderdag (start verdeling 

donderdag 24 september) en jullie vinden ze tevens in dit Vedetteke en op 

onze website. 

 

Betaling van het lidgeld gebeurt via overschrijving op de MAC-

bankrekening 

AXA BE18 7512 0101 5665 tegen uiterlijk 15 oktober 2020 

Graag naam van de atleet vermelden op de overschrijving. 

 

Het bedrag van de aansluiting bij onze club blijft ongewijzigd : 

100 € voor wie voor de eerste maal aansluit (nieuwe leden) 

80 € voor wie al aangesloten is.  Voor wie geen aansluitingsnummer van de 

Vlaamse AtletiekLiga wenst en ouder is dan ??? is dit respectievelijk 85 en 

65€ 

 

De ingevulde aansluitingsfiches kunnen aan iemand van het bestuur 

afgegeven worden 

op maandag en donderdag (zij zijn aanwezig van 17.30 uur tot 19.00 uur) 
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Tegemoetkoming door mutualiteit : 

 

Vraag een document aan bij de mutualiteit en geef het aan iemand van het 

bestuur af. 

 

Na ontvangst van het lidgeld worden deze documenten door onze club 

ingevuld en ondertekend en aan jullie terugbezorgd. 

 

Wij wensen jullie een mooi, maar vooral gezond atletiekseizoen toe ! 

 

SPORTIEVE GROETEN ! 

 

Uw MAC-bestuur en de trainersgroep. 
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MAC 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 

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

· Klik op ‘bekijken’ onderaan rechts, zo krijg je 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 

·  

· KORTINGSCODE NIET VERGETEN in te geven vooraleer je tot 

de betaling overgaat. 

  

http://www.isport11.be/
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· 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. 

  



 

 


