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Voorwoord
Beste leden
Het is een tijdje geleden dat we nog een nieuwsbrief
verstuurd hebben doordat we simpelweg geen nieuwe
activiteiten mochten plannen, maar daar komt nu
verandering in! In deze nieuwsbrief vind je onder andere de allereerste WAV crossen terug.
Hopelijk zien we jullie talrijk aanwezig op één van deze
activiteiten.
Het WAV bestuur
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Duathlon
Zondag 26 september zal naar jaarlijkse traditie de WAV mini-duathlon worden
ingericht op het recreatiedomein Fort II te Wommelgem.
Zoals steeds hopen we er een spannende maar ook plezante boel van te maken tijdens deze gecombineerde sport-, spel- en pretnamiddag. Het WAV
bestuur hoopt dan ook dat vele WAV sportievelingen en sympathisanten – familieleden – de uitdaging durven aannemen en men hun fiets- en loopschoenen komen aandraven op deze namiddag. Vele stonden al langs de zijlijn te
supporteren, we hopen echter dit jaar op jullie massale deelname. Uiteindelijk
is deelnemen nog steeds belangrijker dan winnen!
Komaan mama’s, papa’s, oma’s en opa’s, tantes en nonkels, vrienden… Doen
eens zot en doe mee!
Om 13.30 uur zal de start gegeven worden voor de jongeren -14 jaar.
Deze zullen nogmaals opgesplitst worden in jongeren -9 en +9 jaar. De allerkleinsten lopen 2 toertjes rond de piste, gevolgd door 1 fietsronde over een
totaal van 1.500 meter en als afsluiter een loopdrafje over nogmaals 1 pisteronde.
De jongeren +9 jaar lopen 1.200 meter (4 toertjes rond de piste), gevolgd door
2 fietsronden en als afsluiter dienen door hen nogmaals 2 pisteronden gelopen
te worden.
Om 14 uur kunnen de iets ouderen van start gaan en hun loopschoenen testen
over de gekende omloop van de fortronde (2 km), gevolgd door 4 fietsronden
in het binnenfort over een totaal van 6 km en als afsluiter voor hen dienen zij
nogmaals een fortronde te lopen.
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Duathlon afspraken
Gelieve alvorens deelname nog je fiets even te controleren. Het is uiterst
belangrijk dat je remmen goed functioneren. Ook een fietshelm is zeker een
“must”, dus mocht je zelf over geen fietshelm beschikken, hoor even bij
vrienden of familie of je er eentje mag lenen.
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Kampioenenviering winter 2019/2020
De huldiging van onze crosskampioenen zal dit jaar (onder voorbehoud van de
corona evolutie) doorgaan op zondag 26 september 2021 in ons clublokaal na
de duathlon. U kan enkel aanspraak maken op uw prijs indien uw lidgeld tot op
heden nog in orde is. Prijzen dienen afgehaald te worden.
Indien u niet aanwezig kan zijn, gelieve dit dan TIJDIG en schriftelijk per mail
(info@wav-vzw.be) te laten weten aan het secretariaat, anders blijven de prijzen in clubbezit.
Bedankt voor uw begrip!
Let op: nieuw is dat je schriftelijk dient te verontschuldigen om problemen en
misverstanden te vermijden!
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Overzicht Kampioenen
BENJAMINS MEISJES					BENJAMINS JONGENS
1. Schollaert Aline						1. Adriaenssens Thomas
2. De Cock Elyssa
PUPILLEN MEISJES						PUPILLEN JONGENS
1. Juric Anamarija						1. Aerts Wannes
2. Schollaert Esmée						2. Verschooten Lex
3. Douillez Luna							3. Adriaenssens Hannes
									4. Janssens Ilyan
MINIEMEN MEISJES						MINIEMEN JONGENS
1. Aerts Marthe							1. Paepen Jasper
2. De Cock Tayana						2. Vandereycken Sander
									3. Janssens Kyan
									4. Claes Maure
KADETTEN JONGENS					SCHOLIEREN JONGENS
1. Verschooten Axl 						
1. Claes Kobe
								
JUNIORS DAMES						MASTERS HEREN +40
1. Claes Emke 1. 						Deboel Joris
MASTERS DAMES +35					
MASTERS HEREN +70
1. Van Sanden Nele						
1. Apiecionek Vincenty
2. Huygen Evy							2. De Coster Wilfried
MASTERS DAMES +45					
MASTERS DAMES +55
1. Lathouwers Nancy						1. Raets Magareta
									2. Verlinden Irène
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Oproep helpers
Om al onze manifestaties, zoals de duathlon, criteriumcross, Sint-Elooicross
op een goede/veilige manier te kunnen laten plaatsvinden hebben wij nood
aan vrijwillige medewerkers.
Wil je een handje komen helpen bij het opstellen/afbreken van het parcours,
klaar zetten/opruimen/kuisen van de zaal, achter te toog staan, seingever op
het parcours laat het ons zeker weten.
Zonder jullie kunnen wij niks organiseren.
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Criteriumcross 16 oktober 2021
Op zaterdag 16 oktober 2021 hopen wij, na een jaar van geen wedstrijden, terug onze criteriumcross te kunnen inrichten.
Van jong tot oud, iedereen kan deelnemen.
Wij hopen dan ook vele atleten aan de start te mogen zien.
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Lidgeld
Per aangesloten lid betaalt men per jaar nu 35 Euro.
Nieuwe aansluitingen vanaf 1 september 2021 betalen 50 Euro voor de resterende maanden van het lopende jaar en het volledig volgende jaar.
Nieuwe aansluitingen vanaf 1 januari 2022 betalen 45 Euro voor het volledig
lopende jaar.
Stort uw lidgeld voor 10 december op rekening BE68 4060 0680 2134 –
Wommelgem Atletiek Vereniging VZW, Fort II straat 159 te 2160 Wommelgem met duidelijke vermelding van de naam van alle atleten.
Diverse ziekenfondsen komen tussen in het lidgeld na aansluiting bij sportverenigingen. Doe eens navraag bij uw ziekenfonds en mocht dit zo zijn, kan u
steeds met deze formulieren voor tussenkomst terecht op het secretariaat of
tijdens een training in het clublokaal.
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Jeugdtraining in de winter
Ook dit jaar zullen de trainingen voor onze jongste atleetjes (benjamins en pupillen) vanaf 1 oktober 2021 tot na de paasvakantie 2022 enkel op donderdag
doorgaan. De oudere atleten trainen nog wel steeds op dinsdag en donderdag.
De focus van deze trainingen zal liggen op de voorbereiding op het winterkampioenschap.
Graag willen wij aan onze jeugd vragen om vanaf 1 oktober steeds een fluo
hesje mee te brengen!
Bij extreme temperaturen (koud en warm!) of hevige sneeuwval of ijzel kan het
zijn dat de training wordt afgelast. Gelieve daarom steeds uw email, onze facebook pagina en/of website in het oog te houden.
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WAV en Makro
Ook je eigen Makro klantenkaart kan je koppelen en zo de club een beetje
steunen.
Bij elke aankoop die jullie doen krijgt de club 3% van die aankoop als tegoed
op de Makro verenigingskaart. Op deze wijze hebben wij al veel zaken kunnen
aankopen voor de kantine.
Ga snel naar www.leuksteuntje.be , klik op “ik ben sympathisant. Maak een
account aan en voeg je Makro kaart toe. Ga daarna naar Leuk steuntje, geef
WAV in en klik op Vereniging steunen.
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Belgisch Kampioenschap kogelstoten
Op 27 juni 2021 werd Matthias Quintelier Belgisch kampioen kogelstoten. Met
een worp van 18.10m wist hij zijn concurrent Philip Milanov (17.32m) te verslaan. Na maanden van herstel na een schouderblessure stond hij er weer.
Dikke proficiat!!!
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Pistemeetings
Deze zomer werden er zeer voorzichtig al een aantal pistemeetings georganiseerd. Rekening houdend met de nodige strenge corona maatregelen, gingen
er toch al enkele atleten terug proeven van de competitie.
Dankzij een mama van een van de atleten, mochten we onderstaande foto
ontvangen.
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Kalender
26/09/2021
26/09/2021
02/10/2021
09/10/2021
16/10/2021
23/10/2021
30/10/2021
06/11/2021
20/11/2021
04/12/2021
11/12/2021
26/12/2021
08/01/2022
16/01/2022
29/01/2022
05/02/2022
12/02/2022
26/02/2022
05/03/2022
12/03/2022
19/03/2022
26/03/2022
02/04/2022
09/04/2022

WAV mini-duathlon					Wommelgem
Kampioenenviering winter 2019-2020		
Wommelgem
Cross ACSS						Berendrecht
Cross KAVVV						Brasschaat
Criteriumcross WAV					Wommelgem
Criteriumcross SAV					Schoten
Cross GAV							Gooreind
Cross APSO						Zandhoven
Criteriumcross ACSS					PITO Stabroek
Criteriumcross ZWAT					Burcht
Aflossingsveldloop KAVVV				
Brasschaat
Stratenloop WALO				Nieuwkerken-Waas
Sint-Elooicross WAV					Wommelgem
Cross AVI							Wilrijk
Cross ACR							Rijkevorsel
Criteriumcross ACK					Kalmthout
Cross WALO					De Ster Sint-Niklaas
Cross SAV							Schoten
Sprintcross ACK					Kalmthout
Criteriumcross APSO					Zandhoven
Kampioenschappen ACSS				Berendrecht
Stratenloop ACSS					PITO Stabroek
Kastelenloop APSO					Zandhoven
Stratenloop SAV					Schoten

Volgende wedstrijden tellen mee voor het WAV winterkampioenschap. Om
in aanmerkingen te komen voor een extra aandenken moet u deelnemen aan
minstens 6 van deze wedstrijden. Bij deelname aan meer dan 6 wedstrijden,
houden we enkel rekening met de 6 beste resultaten. Dit kampioenschap
staat volledig los van het klassement van de KAVVV criteriumcrossen en de
prijzen worden uitgereikt tijdens onze kampioenenhuldiging.
WAV evenementen

Wommelgem Atletiek Vereniging
VZW www.wav-vzw.be
Zetel: Fort II straat 159, 2160 Wommelgem
aangesloten bij KAVVV
Secretariaat: c/o Thomas Van Brussel – Eksterlaar 209 – 2100 Deurne
rekening KBC bank BE68 4060 0680 2134

