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Voorwoord van de voorzitter

Hoi allemaal
 
Ik ben zeer trots en vereerd om voorzitter te zijn van deze fantastische atletiekclub. Het is me een waar
genoegen om te zien dat iedereen trots en fier is op de Koninklijke Breese atletiekclub. De evenementen
die we de afgelopen maanden georganiseerd hebben waren een succes. Dit mocht ik ervaren door de vele
felicitaties van medewerkers en bezoekers die onze club heeft mogen ontvangen. Het PK veldloop was
goed voor een 2000-tal bezoekers en  toch maar eventjes 515 atleten die deelgenomen hebben uit gans de
provincie. Achteraf op de receptie waar al de voorzitters, secretarissen, juryleden, leden van Provinciaal
comité en stads- en gemeentebesturen waren uitgenodigd regende het dan ook felicitaties voor de puike
organisatie die Bree AC op poten had gezet. ’s Avonds was er zelfs een uitgebreide reportage op TVL.
Voor dit PK, dat slechts 1 maal om de 9 jaar georganiseerd wordt door onze club, kon het stadsbestuur,
de sportdienst en de sportraad van onze eigen stad Bree spijtig genoeg niemand aanwezig zijn. De ge
meentebesturen waar we ook een kern van Bree AC hebben, waren wel present om onze club te bedank
ten voor de inzet die we ten toon spreiden in de respectievelijke gemeentes.
 
Ook onze eerste eetdag die we organiseerden was een bijzonder groot succes. Maar liefst 200 eters
mochten we verwelkomen in zaal Barrier. Langs deze weg wil ik in het bijzonder onze ouderraad even
bedanken voor de inzet die zij op beide evenementen hebben gebracht. Josée en Claudia, super bedankt
en dit niet alleen namens mij maar van al de medewerkers, bestuursleden, trainers en atleten. Verder wil
ik jullie nog even op de hoogte brengen van het feit dat Bree AC er 4 gediplomeerde trainers bij heeft en
hopen we binnenkort onze vertrouwenspersoon aan jullie voor te stellen. In het bijzonder wil ik ook
 onze atleten bedanken voor de puike prestaties op het PK veldloop in ons eigen Bree en ook op het PK
indoor in Heusden (maar liefst 4 kampioenen) en het BK veldloop in Wachtebeke. Bij dit laatste was ik
aangenaam verrast dat we met maar liefst 51 personen de verplaatsing maakten naar dit BK. Zoals jullie
ongetwijfeld op onze site hebben kunnen zien was de ambiance weer van de partij, vooral de dag voordien,
na de training in de jeugdherberg was het voor zowel ouders als atleten plezant, wie nieuwsgierig is kan
een kijkje nemen op www.acbree.be.
 
Het zomerseizoen komt er weer aan en dit betekent opnieuw dat we weer buiten trainen. Verder in deze
spike en op de info avond hebben jullie de informatie gehad betreffende de werking in de zomer met de
kalender 2015. Graag wil ik jullie nogmaals vragen om deel te nemen aan BVV in Lommel voor de dames
en BVV heren in St-Truiden op respectievelijk 18 en 19 april voor pupillen en miniemen. Ook hebben we
ons als club ingeschreven voor de BVV dames cadetten en scholieren in Kapellen op 2 mei. Voor deze
drie dingen wil ik bijzonder jullie aandacht vestigen omdat we hier voor hebben ingeschreven en indien
we niet gaan er ons een boete boven het hoofd hangt. Ook kijk ik bijzonder uit naar ons jaarlijks atle
tiekkamp, dit zal dit jaar doorgaan van 17 t.e.m. 20 augustus. De nodige info vind je binnenkort op onze
site.
 
Ik kan nog pagina’s vol schrijven over onze club maar hier stop ik anders ga ik ongetwijfeld de redactie
van de Spike achter mij aan krijgen en dit wens ik niemand toe !!!
 
Beste atleten, ouders en sponsors tot op training of wedstrijd.
 
Jullie voorzitter
Maesen Carlo
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Huidige trainers
TRAINERS PISTE BREE,
FINSE PISTE BOCHOLT
 
Ruth Bloemen
Dries Molemans
Erik Peeten
Jeffrey Nulens
 
Theo Hertogs
Werner Schuermans
Wendy Verlaak
Sylvie Aerts
 
Tijs Schuermans
Lotte Smeets
Benja Maesen
Hendrik Heylen
 
 
TRAINERS PISTE MEEUWEN,
FINSE PISTE BOCHOLT
 
Lambert Verstraeten
Frank Vanhemel
Chris Cardinaels
 
 
 
 
De trainers zijn bereikbaar op
volgend mailadres: hun voor
naam gevolgd door @acbree.
be, bv. ruth@acbree.be.

Huidig Bestuur
VOORZITTER                                                                             
Carlo Maesen           
Millenstraat 33                                           
3960 Bree
0495 22 14 93
voorzitter@acbree.be
 
SECRETARIS
Ludo Leijnen
Elzenstraat 49                                                                                        
3950 Bocholt
089 46 52 73
bree@val.be
 
PENNINGMEESTER
Lambert Verstraeten
Schutterijstraat 28                                                                                 
3960 Bree
089 47 37 95
lambert@acbree.be
 
ONDERVOORZITTER, WEBMASTER
Danny Drijkoningen                                                              
0496 44 16 52
info@acbree.be
 
BESTUURSLID, MATERIAALMEESTER, TRAINER
Jeffrey Nulens                                                                   
0476 87 44 52
jeffrey@acbree.be
 
BESTUURSLEDEN
Anneke Pinxten                               Sonja Frederix
011 63 38 11                                     089 47 24 89
anneke@acbree.be                           sonja@acbree.be
 
Bernie Buteneers                             Claudia Wellens
0474 99 75 80
bernie@acbree.be                           ouderraad-claudia@acbree.be

De Ouderraad
Josee Nulens-Brouwers                    Claudia Wellens
ouderraad@acbree.be                        ouderraad-claudia@acbree.be
0473/ 37 61 34

Redactie Spike : spike@acbree.be

Werkten mee aan
deze spike:

Carlo Maesen, Ludo Leijnen,
Veerle Gregoire, Danny Drijko
ningen, Claudia Wellens, Mar
tin Bex
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Avondveldloop in Tessenderlo

Een avondveldloop in Tessender
lo. Het is eens iets anders dan een
LCC veldloop op zondagmiddag.
Daarom trokken een 8 – tal atle
ten op 3 januari hun spikes aan
om het nieuwe jaar goed in te
zetten. De weergoden waren ons
niet goed gezind. Het had al de
ganse dag geregend. Even had het
opgehouden, maar net toen de
eerste benjamins, met Lore
Drijkoningen (15), moesten ver
trekken gingen de hemelsluizen
weer open. Toen was het tijd om
even te schuilen in ons nieuwe
clubtentje. Gelukkig is ze iets
groter dan de vorige, zodat we
allemaal droog konden staan.
 
Bij de eerstejaars pupillen dames

kwamen Michelle Cardinaels (7)
en Sandy Schuermans (10) aan de
start. Een sterke wedstrijd van
beide dames op het toch wel
zware parcours door de hevige
regenval van het voorbije half
uur. Mirthe Drijkoningen (4) viel
weeral net naast het podium.
Blijven proberen Mirthe. Daarna
was het de beurt aan Gijs Geerits 
die in een verbeten strijd verwik
keld was, maar op het einde zijn
kwaliteiten liet zien en als eerste
over de finish kwam.
 
Als laatste atleten van Bree kwa
men de cadetten aan de beurt.
Benja Maesen (9) liep een sterke
wedstrijd en kon in de spurt nog
een plaatsen goedmaken. Kyara

Maestripieri had zich ook opge
laden voor deze wedstrijd, maar
door de koude kon zij niet echt in
haar ritme geraken. Toch nog een
mooie 16 plaats voor Kyara. Als
laatste kwam Hendrik Heylen aan
de beurt. Ook hij werd een beetje
verrast door de koude en kon
uiteindelijk nog 17 de worden.
 
Zowel Benja, Kyara als Hendrik
waren zuivere kleren vergeten
mee te nemen naar de veldloop.
Met de broek en de truitjes vol
modder moesten zij dan ook
terug de auto in. Zouden papa’s
Kurt en Carlo hen de dag nadien
het poetsmateriaal gegeven hebben?
 
 

Kangoeroes

Sinds het begin van dit seizoen
hebben we ook een groep atleten
die elke woensdag van 17h tot 18h
trainen in de Vuurvogel. Onder
begeleiding van trainers Wendy
en Benja doen de kangoeroes al
lerlei basisoefeningen om hun li
chaam in beweging te houden.
Dit gaat van loopspelletjes, ver
springen, estafette en werpen. De
leukste spelletjes zijn WC-tikker
tje en het pizza spel.
Anna, Floor, Flore, Jada, Julie,
Wannes, Giel, Yaro en Jorne
doen hun uiterste best om te laten
zien wie de snelste is. Vanaf april
zullen zij net als alle andere atle
ten buiten gaan trainen op de
piste. Daar zullen zij de andere
disciplines van de atletiek aanle
ren. Vanaf dan
zal Hendrik ook
regelmatig
training komen 
geven aan deze 
allerkleinste.
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LCC veldloop Alken

Op 11 januari trokken heel wat atleten naar Alken. De dagen voor
de veldloop had het stevig geregend. Het beloofde dus een vettige
cross te worden. Als eerste kwam onze kangoeroe Wannes aan de
beurt. Hij liep met een glimlach voorbij de vele supporters voor onze
clubtent. Bij de benjamin meisjes liet Goele zien dat zij al enkele weken
goed bezig is. Luid aangemoedigd door de supporters kon zij in haar
eindsprint naar een 2de plaats lopen. Haar eerste podium.
Aan de start van de benjamin jongens waren Jef en Klaas gebrand op
een goede prestatie. Jammer voor Jef kwam hij in de eerste meters
ten val waardoor hij de achtervolging moest inzetten. Beide behaalde
toch nog mooie ereplaatsen.
Marie en Michelle waren bij de eerstejaars pupillen aan elkaar ge
waagd. Aan de start stonden ze naast mekaar en ze gingen ook samen
over de finish. Voordat ze naar de tumbling wedstrijd ging, kwam
Liesl zich nog even moe maken in de modder.
Bij de eerstejaars pupillen moest Teun het alleen klaren, want Gijs
was ziek.
De masters en senioren dames kwam 2 bekende aan de start. Anneke 
liep met de glimlach de zware wedstrijd uit. Haar schoondochter
Femke Vansteeland, die oude spikes van Jan Smeets had gekregen,
liep goed mee. Tot de zool van één van haar spikes het begaf. Bart en
Dirk wilde nog te hulp schieten met nieuwe schoenen, maar ze beet
door en liep de wedstrijd uit met een losse zool.

Uitslagen LCC Alken

Wannes Ceyssens (-)
Lore Drijkoningen (14)
Goele Noels (2)
Kayleigh Maestripieri (13)
Céline Dirkx (17)
Klaas Broekmans (7)
Jef Buteneers (12)
Marie Verslegers (5)
Michelle Cardinaels (6)
Mirthe Drijkoningen (9)
Liesl Goosens (14)
Marie Broekmans (24)
Teun Walther (26)
Rens Geusens (10)

Noor Vanhemel (7)
Imke Goossens (11)
Martijn Ceyssens (8)
Seppe Walther (19)
Benja Maesen (10)
Kyara Maestripieri (14)
Emma Van Baelen (25)
Lindsey Nulens (29)
Hendrik Heylen (15)
Anneke Pinxten (6)
Jan Smeets (1)
Danny Drijkoningen (18)
Bart Smeets (16)
Dirk Smeets (27)
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PK veldloop in Bree

Dit jaar stond onze club in voor de organisatie van het pk. Natuurlijk
ging dit door op de Boneput in Bree.  Onze nieuwe club –en sponsor
vlaggen sierden het terrein.
Door het slechte weer vooraf en nog enkele buien de dag zelf lag het
parcours er erg vettig bij. Daarom moesten de atleten echt tot het
uiterste gaan en bleef het vaak spannend tot in de laatste meters.
Bij de start van de benjamins alvast 2 nieuwe Breese atleetjes, Anouk
en Amber Parren, die hun eerste wedstrijd liepen. Ze volgden elkaar
goed om zo als 16de en 18de te finishen. Lore Drijkoningen bleef hen
vlotjes voor en kwam als 11de aan. In de volgende reeks kwam
Kayleigh Maestripieri knap in de top 10. Zij liep als 9de over de streep.
Even later kwam ook Céline Dirkx aan. Nadat de griep Goele Noels 
had tussen gehad liep ze toch het parcours netje uit.
De benjamins heren Klaas Broekmans, Lars Segers en Jef Buteneers 
hebben ook de modder getrotseerd. Zelfs na een valpartij heeft Jef
zich nog goed herpakt.
De pupillen dames van 2005 deden het super! Hier zorgde Sandy
Schuermans met een 2de plaats voor de verrassing van de dag. Marie
Verslegers pakte net naast het brons. Ze verloor haar 3de plaats in de
laatste meters. Spijtig! En Michelle Cardinaels volgde als 5de. Alle 3
in de top 5! 
Dan de iets oudere pupillen. Hier zorgde Mirthe Drijkoningen voor
een bronzen medaille! Ook Lieze Nijsen en Anna Jehoul finishte bij
de eerste 10.

Bij de pupillen heren van 2005 lukt het Gijs Geerits niet om zijn
concurrent af te schudden. Op het einde werd hij voorbij gesneld en
liep hij nog naar een knappe 2de plaats. In de volgende reeks werd
Rens Geusens (deze keer met spikes) knap 4de. Lennie Segers volgde
als 9de.
Onze miniemen meisjes Noor Vanhemel en Imke Goossens werden
mooi 5de en 8ste. Als enige breese atleet bij de miniemen van 2002
werd Marie Nijsen 10de.
De miniemen heren Martijn Ceyssens, Seppe Walther en Dean
Antoniak konden jammer genoeg geen top 10 plaats bemachtigen.
Bij de cadetten dames werd er per leeftijdscategorie gelopen. Benja
Maesen behaalde een 6de plaats en Kyara Maestripieri werd 14de in
haar reeks.
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Hendrik Heylen, de enig cadet van onze club liep zich mooi naar een
6de plaats. Zaten zijn nieuwe spikes hier voor iets tussen…?
Na regelmatig op de training aanwezig te zijn was voor Ashley
Aendekerk de tijd rijp om aan een veldloop deel te nemen. Bij de
scholieren werd zij knap 9de.
Nu moest nog enkel de familie Smeets laten zien wat ze in hun mars
hadden. Mama Anneke Pinxten werd 4de in haar reeks van de masters.
Daarna volgde de overwinning van papa Jan Smeets! De gouden
medaille is binnen! Zonen Bart en Dirk liepen mee in de laatste reeks,
de senioren. Na een dikke 8km finishte zij 10de en 18de.

 
Wat een dag en … wat een wedstrijd! Met 4 medailles en vele plaatsen
binnen de top 10 kon voor onze club de dag niet meer stuk. En als
kers op de taart natuurlijk de overwinning van onze Jan!
 
Zowel de voorbereiding, de dag zelf als het opruimen verliep zeer vlot.
Dit natuurlijk dankzij al de helpende handen en handjes. Het is te veel
om op te noemen,maar een welgemeende  “dankjewel”!
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Uitslagen PK veldloop

Drijkoningen Lore (11)
Parren Anouk (16)
Parren Amber (18)
Maestripieri Kayleigh (9)
Dirxk Céline (13)
Noels Goele (24)
Broekmans Klaas (13)
Segers Lars (20)
Buteneers Jef (23)
Schuermans Sandy (2)
Cardinaels Michelle (5)
Drijkoningen Mirthe (3)
Nijsen Lieze (8)
Jehoul Anna (10)
Goossens Liesl (24)
Broekmans Marie (28)
Geerits Gijs (2)
Walther Teun (19)

Geusens Rens (4)
Segers Lennie (9)
Schuermans Jasper (17)
Noels Gijs (20)
Vanhemel Noor (5)
Goossens Imke (8)
Nijsen Marie (10)
Ceyssens Martijn (11)
Walther Seppe (17)
Antoniak Dean (25)
Maesen Benja (6)
Maestripieri Kyara (14)
Heylen Hendrik (6)
Aendekerk Ashley (9)
Pinxten Anneke (4)
Smeets Jan (1)
Smeets Bart (10)
Smeets Dirk (18)

LCC veldloop Sint Truiden

Zondag 8 februari ’15 zakten weer heel wat Breese atleten af naar het
speelhof in Sint Truiden voor de volgende veldloop van het LCC.
Eindelijk nog eens een droge dag maar wel met een heimelijk frisse
wind. De atleten werden door de speeltuin gestuurd. Sommige
moesten zich bukken om onder de touwbrug door te komen. Geluk
kig liepen ze eerst hun wedstrijd uit voordat ze zich konden uitleven
op de speeltuigen.
 
De 3 vriendinnen Lore Drijkoningen en Amber en Anouk Parren 
stonden weer als eerste aan de start. Lore, die al wat meer ervaring
heeft, kwam van hen als eerste over de finish en werd 16de.
Daarna volgden Goele Noels en Kayleigh Maestripieri. Zij konden
allebei een plaatsje binnen de top 10 bemachtigen.
Bij de benjamins heren liep alleen Klaas Broekmans mee. Hij werd
12de.
Onze vast waarden bij de pupillen dames van 2005 deden ook weer
goed hun best. Marie Verslegers liep zich naar een 8ste plaats. Sandy
Schuermans en Michelle Cardinaels volgden als 10de en 16de.
Dan de iets oudere pupillen. Mirthe Drijkoningen greep jammer ge
noeg net naast het podium en werd knap 4de. Lieze Nijsen en Marie
Broekmans liepen ook zo hard mogelijk naar de finish.
Gijs Geerits nam weer plaats op het 2de schavotje. Ook Teun Walther 
liep mee in deze reeks en werd 19de.
Bij het volgende startschot stonden Rens Geusens, Jasper Schuermans 
en Gijs Noels klaar. Rens liep weer een mooie wedstrijd en finishte
6de. Jasper en Gijs volgden elkaar om zo 18de en 20ste aan te komen.
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Noor Vanhemel werd knap 7de bij de miniemen. En dit keer was het
Marie Nijsen die voor de verrassing zorgde in de volgende reeks. Zij
werd 4de!
De miniemen heren Martijn Ceyssens en Seppe Walther werden 11de
en 14de. Seppe had nog net adem genoeg om in een laatste sprintje
nog enkele concurrenten in te halen.
Ook drie cadetten meisjes aan de start. Benja Maesen liep echt een
super wedstrijd met als resultaat een zilveren medaille! Kyara
Maestripieri werd 12de en ook Lindsey Nulens liep, ondanks de pijn,
het parcours uit.
Hendrik Heylen liep bij de cadetten lang op een 5de plaats. Deze moest
hij net voor het einde afgeven maar werd nog knap 7de.
Onze master Anneke Pinxten liep zich ook vlot naar een plaats binnen
de top 10 en werd 7de.
Danny houdt zijn conditie ook goed op peil. Dit leverde hem een 17de
plaats op. En Jan Smeets greep met zijn 4de plaats ook net naast een
medaille.
Tot slot nog de senioren. Bart Smeets werd mooi 9de en broer Dirk
finishte wat later op een 15de plaats.
 
Ik kijk alvast uit naar de veldloop in Lommel. Waarom…? Omdat
we dankzij Mirthe daar enkele nieuwe Breese atleten aan de start gaan
zien. Wie? Dat is een verrassing. Tot dan!

Uitslag LCC Sint Truiden

Lore Drijkoningen (16)
Amber Parren (18)
Anouk Parren (22)
Goele Noels (8)
Kayleigh Maetripieri (10)
Klaas Broekmans (12)
Marie Verslegers (8)
Michelle Cardinaels (13)
Sandy Schuermans (10)
Mirthe Drijkoningen (4)
Marie Broekmans (26)
Lieze Nijsen (14)
Gijs Geerits (2)
Teun Walther (19)
Rens Geusens (6)

Jasper Schuermans (18)
Gijs Noels (20)
Noor Vanhemel (7)
Marie Nijsen (4)
Martijn Ceyssens (11)
Seppe Walther (14)
Benja Maesen (2)
Kyara Maestripieri (12)
Lindsey Nulens (17)
Hendrik Heylen  (7)
Anneke Pinxten (7)
Jan Smeets (4)
Danny Drijkoningen (17)
Bart Smeets (9)
Dirk Smeets (15)
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LCC veldloop Lommel

De weerman had ons op 22 februari aardig liggen voor de voorlaatste
veldloop van dit seizoen. Zonnig met temperaturen rond 8°…toch
niet in Lommel hoor! Grijs weer met een aardig frisse wind. De zon
kwam veel te laat om mijn vingers en tenen te ontdooien.
Maar  nu over naar de wedstrijd. Het was weer een mooi parcours,
grotendeels door het bos.
Zoals we al gewend zijn was het Lore Drijkoningen die als eerste mocht
vertrekken. Kwam het doordat Flore was blijven logeren dat ze
ietsje later aankwam dan anders…? De benjamins van 2006 startte
even later. Goele Noels zat weer helemaal in de wedstrijd en finishte
6de, gevolgd door Kayleigh Maestripieri die 9de werd.
Klaas Broekmans en Jef Buteneers liepen een sterke wedstrijd. Na een
snelle start kwamen ze als 6de en 9de aan.
Dan het startschot voor Michelle Cardineals en Marie Verslegers. 
Michelle haalde net de top 10 en Marie werd 12de. Weer 4 pupillen
dames van 2004 aan de start. Mirthe zorgde voor de eerste podium
plaats van onze club en ging mooi met het zilver aan de haal. Liesl
Goossens bleef net achter Lieze Nijsen. Marie Broekmans liep het
parcours ook weer netjes uit.
Bij de pupillen heren dook er plots een Nederlander met de toepas
selijke familienaam “Kees” op. Hij kon gelukkig Gijs zijn tweede
plaats niet afsnoepen. Teun Walther liep ook mee in deze wedstrijd.
Gijs Noels liep als enige Breese atleet in de volgende reeks en eindigde
24ste.
De miniemen Imke Goossens en Noor Vanhemel  behaalden weer een
top 10 plaats. Zij kwamen 8ste en 9de aan. Voor Marie Nijsen was
het ook weer een topdag. Ze werd knap 5de.
Dan de miniemen Martijn Ceyssens en Seppe Walther. Zij liepen zich
naar een 9de en 22ste plaats.
De cadetten Benja Maesen, Kyara Maestripieri en Lindsey Nulens 
konden dit keer geen plaats in de top 10 bemachtigen.
Hendrik werd in de volgende reeks dan weer mooi 8ste.

En dan…het moment waar vele op stonden te wachten…Ja,ja de
masters dames. Dit keer niet alleen met onze vast waarde Anneke
Pinxten die knap 9de werd, maar ook de “weddingschap mama’s”.
Dankzij een podiumplaats van Mirthe mochten zij vandaag laten zien
wat ze in hun mars hadden. We hebben het natuurlijk over Wendy
Verlaak (mama van Mirthe en Lore), Els Bergmans (mama van Seppe
en Teun) en Els Lynen (mama van Noor en Mick). Ook Katrien
Vanhove, de vriendin van Bart Smeets deed mee. In het clubtentje hing
er voordien toch wat gezonde spanning. Daar gingen ze dan voor een
goede 5km met dan ook nog enkele hindernissen. De eerste ronde liep
voor iedereen zeer vlot. Ze namen zelfs de hindernissen zeer elegant.
Maar in de 2de ronde kregen sommigen onder hen een dipje. Ze gaven
niet op maar dat kon ook niet anders door de aanmoedigingen van
het zeer enthousiaste supportersteam! Ze hebben allemaal een super
knappe prestatie neergezet. En dan nog de mooiste finish ooit. Els en
Wendy die hand in hand naar de aankomst liepen. Respect van het
hele Breese team!
Nu is het natuurlijk de vraag: liepen de dames de day after ook nog
zo vlot????
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Nog een van de hoogtepunten was natuurlijk weer een gouden me
daille van Jan Smeets bij de masters. En in de laatste reeks van de dag
nog een 13de plaats voor Bart Smeets.
Tot volgende week op de allerlaatste veldloop van dit seizoen in
Lanaken.

Uitslag LCC Lommel

Lore Drijkoningen (20)
Goele Noels (6)
Kayleigh Maestripieri (9)
Céline Dirkx (23)
Klaas Broekmans (5)
Jef Buteneers (8)
Michelle Cardinaels (9)
Marie Verslegers (12)
Mirthe Drijkoningen (2)
Lieze Nijsen (10)
Liesl Goossens(11)
Marie Broekmans (20)
Gijs Geerits (2)
Teun Walther (23)
Gijs Noels (24)

Imke Goossens(8)
Noor Vanhemel (9)
Marie Nijsen (5)
Martijn Ceyssens (9)
Seppe Walther (22)
Benja Maesen (13)
Kyara Maestripieri (23)
Lindsey Nulens (34)
Hendrik Heylen (8)
Anneke Pinxten (9)
Wendy Verlaak (8)
Els Lynen (9)
Els Bergmans (10)
Jan Smeets (1)
Bart Smeets (13)

LCC veldloop Lanaken

Op 1 maart trokken we voor de laatste LCC veldloop van het seizoen
naar de nieuwe omloop in Lanaken. Eenmaal de tent was geïnstalleerd
kon de parcoursverkenning beginnen. Vanuit het middenplein kon
den we de atleten overal goed zien lopen. De strakke wind blies fel in
het nadeel voor degene die op kop gingen lopen.
Zoals het hele seizoen liep Lore Drijkoningen als eerste. Na een
mindere start wist zij toch als 12de te finishen. Daarna was het de
beurt aan 2de jaar benjamins. Goele Noels (6) en Kayleigh Maestripieri 
(8) bleven in elkaars buurt. Céline Dirkx finishte even later op een
17de plaats. Klaas Broekmans, die vandaag ietsje rustiger startte dan
vorige week werd knap 5de.
Bij de pupillen dames stonden er maar liefst 7 deelnemers aan de start.
Drie bij de eerstejaars en 4 bij de tweedejaars. In de eerste reeks
konden Sandy Schuermans, Marie Verslegers en Michelle Cardinaels 
elkaar niet missen. Zij bleven mooi samen en eindigde respectievelijk
6de, 7de en 8ste. Bij de tweedejaars moest Mirthe Drijkoningen nog
een goede race lopen om haar podiumplaats in het eindklassement
veilig te stellen. Verder waren ook Lieze Nijsen en Liesl Goossens weer
van de partij. Na een rustige start kon Marie Broekmans tijdens de
race nog enkele atleten voorbijgaan en op een 20ste plaats eindigen.
Door de afwezigheid van enkele pupillen moesten Teun Walther,
Jasper Schuermans en Gijs Noels de Breese clubkleuren verdedigen.
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Na de pupillen was het de beurt aan de miniemen. Nu was er niet
alleen de wind, maar het begon ook stevig te regenen. Dit maakte het
parcours nog modderiger. Na een felle start van Imke Goossens ein
digde zij als 12de. Noor Vanhemel had haar wedstrijd anders inge
deeld, in de spurt ging zijn haar concurrentes voorbij, maar kon deze
plaats net niet vasthouden en werd knap 7de. Daarna was het de beurt
een Marie Nijsen. In de pletsende regen eindigde zij 5de. Daarna was
het de beurt aan de miniemen jongens. Martijn Ceyssens werd 8ste en
in de eindspurt liep Seppe Walther nog 4 atleten voorbij naar een 15de
plaats. De cadetten meenden een droge race te lopen, maar tijdens de
wedstrijd was de volgende bui alweer daar. Zo konden Benja Maesen,
Kyara Maestripieri  en Lindsey Nulens de finish ook niet droog berei
ken. Als laatste jeugdatleet kwam Hendrik Heylen aan de start. Luid
aangemoedigd door zijn maatje Martijn liep hij naar een 12de plaats.
Voor de masters en senioren werd ronde E toegevoegd en moesten de
atleten de zware berg, die eigenlijk een paardenweide was, beklimmen.
Even later werd ook ronde F toegevoegd aan het parcours. Hier
moesten de atleten door een soort moeras, met de wind pal op de neus.
Je kan je al voorstellen dat dit een zeer zware race was voor degene 
die dit moesten lopen.
Anneke Pinxten was de eerste atleet van Bree die haar kunnen mocht
tonen op de extra toegevoegde lussen. Zij werd 9de. Daarna zou het
moment komen van de papa’s. Een aantal onder hen durfde het niet
aan en lieten verstek gaan voor deze race. Volgend jaar verwachten
we hen zeker aan de start. De enige die woord hield was Jan Schuer
mans (papa van Jasper en Sandy). Na de persfoto’s aan de start
konden de masters dan vertrekken. Ze hielden er vanaf de start een
hels tempo op na. Jan Smeets die zich voorgenomen had een tactische
race te lopen werd 2de. Enkele minuten later volgde Danny
Drijkoningen als 14de. In de eindspurt kon Jan Schuermans, luid
toegejuicht door zijn vrouwtje met “Ik hou van jou” nog enkele
plaatsen goedmaken en eindigde in zijn eerste race als 18de. Na afloop
had hij maar 2 woorden “Zwaar man”, maar het gaf hem een flinke
voldoening. Hopelijk heeft dit Jan kunnen motiveren om volgend
seizoen regelmatig mee te doen aan de veldlopen.
Als laatste kwam Dirk Smeets in actie. Hij wist nog een plaats in de
top 15 te bemachtigen.

Uitslag LCC Lanaken

Lore Drijkoningen (12)
Goele Noels (6)
Kayleigh Maestripieri (8)
Céline Dirkx (17)
Klaas Broekmans (5)
Sandy Schuermans (6)
Marie Verslegers (7)
Michelle Cardinaels (8)
Mirthe Drijkoningen (4)
Lieze Nijsen (10)
Liesl Goossens (13)
Marie Broekmans (20)
Teun Walther (15)
Jasper Schuermans (19)
 

Gijs Noels (22)
Noor Vanhemel (7)
Imke Goossens (12)
Marie Nijsen (5)
Martijn Ceyssens (8)
Seppe Walther (15)
Benja Maesen (11)
Kyara Maestripieri (17)
Lindsey Nulens (26)
Hendrik Heylen (12)
Anneke Pinxten (9)
Jan Smeets (2)
Danny Drijkoningen (14)
Jan Schuermans (18)
Dirk Smeets (14)
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PK indoor (ben, pup, min)

Op 8 maart trokken 15 atleten van Bree naar de nieuwe atletiekhal
van Heusden voor het PK indoor voor benjamins, pupillen en minie
men. Na de inschrijvingen werd er binnen een kijkje genomen. Al snel
kwam iedereen terug naar buiten om te genieten van het zeer aange
naam lentezonnetje. Onder begeleiding van Ruth en Jeffrey werd
gestart met de opwarming. Door de ouders werd al luidop gesproken
over het aantal medailles. Men hoopte 5 medailles mee naar Bree te
nemen.
Na de opwarming konden de proeven beginnen. Als eerste mochten
de pupillen meisjes verspringen. Anna Jehoul (3,32 m – nieuw clubre
cord), Marie Broekmans (2,94 m) en Lohren Kerkhofs (2,70 m) lever
de een mooie prestatie. Gelijktijdig met de verspringers snelde
Mirthe Drijkoningen op de 60 m horden naar een zilveren medaille
(12,08 s – nieuw clubrecord). De eerste medaille was binnen, nog 4 te
gaan. Daarna was het de beurt aan Davy Nulens, die voor de eerste
keer over de hogere hordes moest. Hij finishte zijn race in een tijd van
14,16 s. Bij het hoogspringen had Jasper Schuermans ondertussen 
0,95 m gesprongen.

Na een korte pauze, was het de beurt aan Lore Drijkoningen die bij
het verspringen 2,39 m sprong. Daarna volgde het hoogspringen waar
Goele als benjamin de pupillen meisjes moest laten voorgaan. Sandy
Schuermans wist over 0,90 m te springen. Daarnaast probeerde ook
Liesl Goossens zo hoog mogelijk te springen. Zij strandde uiteindelijk
op 1,05 m. Na een zeer spannende finale wist Mirthe Drijkoningen 
zich, met een sprong over 1,26 m, tot provinciaal kampioen te kronen.
 Hiervoor had ze haar persoonlijk record met maar liefst 10 cm
scherper moeten stellen.
De wedstrijden volgde zich nu in snel tempo op. Het was voor de
fotografen van dienst niet altijd even makkelijk om van iedereen een
kiekje te slaan. Bij het kogelstoten voor de pupillen jongens probeer
de 3 atleten van Bree te laten zien welke kracht zij in hun armen
hadden. Gijs Noels (6,95 m), Jasper Schuermans (6,58 m) en Teun
Walther (5,09 m) moesten andere krachtpatsers laten voorgaan.
Tijdens  het verspringen voor benjamins jongens had onze enige
benjamin Klaas Broekmans zich laten gelden en sprong 3,64 m ver.
Hiermee werd ook hij provinciaal kampioen.
Na de pupillen meisjes was het de beurt aan de benjamin meisjes om
over de lat te springen. Tijdens deze wedstrijd volgende Goele Noels 
het goede voorbeeld van Mirthe. Na alweer een spannend slot wist
ook Goele met een sprong over 1,05 m zich tot provinciaal kampioen
te kronen.
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Hij had er lang op moeten wachten, maar eindelijk kwam Gijs Geerits 
ook in actie bij het verspringen. In deze wedstrijd moesten Gijs en
Teun Walter  voor de eerste keer rekening houden met de afstootbalk.
Gijs sprong 3,58 m, wat hem een nieuw clubrecord opleverde. Teun
kwam 3,16 m ver in het zand.
Ondertussen waren de spurtnummers bij de pupillen meisjes
begonnen Marie Broekmans (10,50 s) en Sandy Schuermans met een
pijnlijke hiel liepen een verdienstelijke wedstrijd. Verder waren er
reeksoverwinningen voor Lohren Kerkhofs (10,41s) en Anna Jehoul 
(9,72 s). Liesl Goossens was echter nog een beetje sneller en liep met
9,65 s een nieuw clubrecord.  Daarna was het de beurt aan Goele
Noels, die nog maar net bekomen was van haar hoogspringtitel. Zij
spurtte naar een vierde plaats met een evenaring van haar eigen
clubrecord (10,37s).

Lore Drijkoningen wist ondertussen, onder luide aanmoedigingen van
Flore , de kogel 4,20 m ver te stoten. Bij de 60 m spurt had Klaas
Broekmans in de eerste reeks een richttijd neergezet van 9,38 s. Reeks
na reeks beten de tegenstanders zich stuk op deze tijd. Het was dan
ook spannend tot de laatste reeks. Toen deze over de finish kwamen
wisten we het zeker. Klaas had zijn tweede provinciale titel van de
middag beet.
Bij de miniemen jongens wist Dean Antoniak 3,28 m ver te springen.
In de spurt voor de pupillen jongens kwamen onze twee Gijs-sen in
actie. Gijs Noels finishte in 10,60 s en Gijs Geerits liep een snelle 9,46
s. In het laatste spurtnummer van de dag moest Dean Antoniak het
opnemen tegen enkele spurtbommen. Hij kwam over de finish in een
tijd van 10,11 s.

Het kogelstoten voor miniemen jongens was als laatste geprogram
meerd. Davy Nulens wist hierbij de kogel van 3 kg 6,29 m ver te stoten.
Op het einde van de dag konden we als club naar huis met 4 provin
ciale titels en een zilveren medaille. De dromen van voor de wedstrijd
waren dus uitgekomen. 
Proficiat aan alle deelnemers en medaillewinnaars. 
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Nieuwe indoor clubrecords

Tijdens het voorbije winterseizoen namen een aantal atleten deel aan de verschillende indoorwedstrijden.
Een aantal onder hen wist zelfs een nieuw clubrecord te vestiggen.
 
Benjamins dames:
   60 m : Goele Noels (9,84 s)
 
Pupillen dames:
   ver : Anna Jehoul (3,32 m)
   60 m : Liesl Goossens (9,65 s)
   60 m horden : Mirthe Drijkoningen (12,08 s)
   1000 m : Mirthe Drijkoningen (3:42,62 s)
 
Cadetten dames:
   kogel : Lindsey Nulens (7,49 m)
   hoog : Kyara Maestripieri (1,25 m)
   ver : Kyara Maestripieri (4,25 m)
   60 m : Joyce Van der Vorst (9,27 s)
   60 m horden : Kyara Maestripieri (11,97 s)
 
 
Benjamins heren:
   60 m : Klaas Broekmans (9,38 s)
 
Pupillen heren:
   ver : Gijs Geerits (3,58 m)
 
Miniemen heren:
   kogel : Davy Nulens (6,96 m)
 
Een volledig overzicht van alle clubrecords met plaats en datum waar ze behaald zijn, kan je steeds be
kijken op onze website www.acbree.be / clubrecords.
 

Weekend BK veldloop in Wachtebeke

Eindelijk….zaterdag 14 maart was het zover. Een weekendje Wach
tebeke met Bree AC. Diegene die er vorig jaar bijwaren konden niet
meer wachten om te vertrekken. Voor de nieuwelingen was het
spannend afwachten.
De mama’s hadden nog een drukke zaterdagvoormiddag. Bood
schappen doen, koffers pakken, checken of ze niets vergeten waren,
… Sommige papa’s daar in tegen… die vonden het al goed gewerkt
om alles in de kofferbak te proppen.
Maar goed. Om 12u30 stonden we met een groep van 51 klaar om te
vertrekken richting domein Puyenbroeck. Na goed 1u30 in de auto
werden de atleten, broers en zussen even losgelaten in de grote
speeltuin. Ondertussen gingen al wat ouders op zoek naar koffie, maar
werden teleurgesteld door een overdekte picknickplaats.
Terwijl de trainers, Chris en Bèr, samen met de atleten op verkenning
gingen gaven we de zoektocht naar een warm drankje nog niet op.
Claudia, die oog heeft voor alles, zoemde even in op een taverne. En
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ja, open! Na een zoektocht naar Floor en Manou konden we ons
eindelijk gaan opwarmen.
Toen onze de atleten terugwaren was het tijd om naar de jeugdherberg
“Die Loyale” in Maldegem te rijden. Daar stonden we allemaal
versteld van de mooie kamertjes met eigen badkamer en toilet. Alleen
naar wc-papier moesten sommigen nog op zoek. Rondom lag een
mooi speelterrein en iets verder een zaal en gezellig samen te vertoeven.
Hier kwamen de ouders als snel aan de babbel bij een natje en een
droogje. Natuurlijk hadden de oplettende dames al snel door dat niet
alleen de kinderen graag snoepen. Er verdwenen regelmatig stiekem
snoepspekjes uit doos. Wie was dat…? De tongen kwamen los en zo
kwamen we weer heel wat van elkaar te weten.
Om 19u werden we aan tafel verwacht voor een lekkere maaltijd.
Soep, spaghetti en een ijsje. De lege kindermaagjes werden al snel
gevuld en zo trokken ze weer naar de kamers om veel plezier te maken.
Het werd weer een gezellige avond en er werd heel wat afgelachen.
Met als kers op de taart een “slappe-lach-bui” van ons Claudia. Om
22u lagen de meeste kinderen in bed, maar sommige ouders gingen
nog lekker door.
De volgende ochtend zagen we wel een raar verschijnsel voor kamer
nr. 10 en 11. De klinkers kwamen omhoog samen met een bruin
goedje en…een hoop wc-papier. Nu weten we dus ook waar al dat
papier gebleven was.
Met iets kleinere oogjes dan normaal gingen we om 7u30 ontbijten.
Onze lopers moesten goed wat energie opdoen voor de wedstrijd.
Daarna alles weer terug in het koffer en … hup naar Wachtebeke.
Parking 2 viel wel aardig tegen. Amai, wie daar stond was al aardig
opgewarmd voor de wedstrijd. Zo ver wandelen tot aan het terrein
pfff.
Nu het wedstrijd verslag. Nog voor de start van de wedstrijd maakt
Jasper een buiteling voor onze clubtent. Dat zag er niet goed uit. Met
pijn aan de enkel kreeg hij een lift met de ambulance naar de parking
om zo richting spoed te rijden. Gelukkig niks gebroken.
Om 10u15 kwam ons aflossingsteam van de benjamins aan de start.
Zij zette een superknappe prestatie neer. Goele Noels, Céline Dirkx , 

Kayleigh Maestripieri en Lore Drijkoningen liepen zich naar een 13de
plaats!
Daarna was het de beurt aan de pupillen meisjes Marie Verslegers,
Michelle Cardinaels en Sandy Schuermans. Na een indrukwekkende
start en zware beklimming finishten zij op de 41ste, 45ste en 82ste
plaats. Dan was Mirthe Drijkoningen aan de beurt. Omdat ze nog niet
volledig genezen was, had ze een minder dagje. Toch kwam ze mooi
als 38ste aan.
Om 11u05 kwamen Gijs Geerits en Teun Walther aan de start. Gijs
hoopte op een plaats binnen de top 20. Met een 16de plaats is het hem
ook nog gelukt! Teun, die ook goed zijn best deed, kwam als 93ste
over de streep.
Imke Goossens en Noor Vanhemel hadden ook zware concurrenten.
Noor liep zich naar een 60ste plaats en Imke werd 63ste. De miniemen
jongens stonden aan de start. Martijn Ceyssens, die jammer genoeg
last had van zijn knie, heeft doorgezet en finishte 67ste. Seppe Walther 
werd in dezelfde reeks 83ste.
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Dan stond er een leuke verrassing te wachten voor de cadetten. Kyara
Maestripieri mocht als eerste ondervinden dat de bijkomende hinder
nissen het extra zwaar maakte. Zij behaalde een 66ste plaats. Ook
Benja Maesen mocht regelmatig een sprongetje maken om zo als 42ste
over de finish te komen.
En als laatste mocht Hendrik Heylen zich nog eens goed moe maken.
Hij behaalde een 59ste plaats.
Al onze atleten gaven het beste van zichzelf. De groepssfeer zat van
dag 1 al onmiddellijk goed  bij onze jeugd. Het is echt een gezellige
bende.
Maar ook de ouders, trainers, bestuursleden,…hebben met volle
teugen genoten van deze fijne twee-daagse!
Volgend jaar weer???

Prijsuitreiking Limburgs Cross Criterium

Vele atleten hebben tijdens de winter er intensieve trainingsmaanden
opzitten. Na 9 veldloopwedstrijden in het Limburgs Cross Criterium
was het  op vrijdag 20 maart eindelijk tijd voor de prijsuitreiking.
Tijdens deze avond kwamen onze atleten hun concurrenten en con
currentes tegen in een andere outfit dan tijdens de wedstrijden.
Sommige waren zelfs moeilijk te herkennen. Eerst moesten alle
jeugdatleten die het podium behaald hadden poseren voor de
groepsfoto. Daarna kon de prijsuitreiking voor alle atleten met mi
nimum 6 wedstrijden beginnen. Tijdens de uitreiking waar alle atleten
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Eindklassement Limburgs Cross Criterium

Lore Drijkoningen (8)
Goele Noels (6)
Kayleigh Maestripieri (9)
Céline Dirkx (14)
Klaas Broekmans (4)
Jef Buteneers (11)
Marie Verslegers (9)
Michelle Cardinaels (10)
Sandy Schuermans (12)
Mirthe Drijkoningen (3)
Liesl Goosens (10)
Lieze Nijsen (12)
Marie Broekmans (17)
Gijs Geerits (2)
Teun Walther (15)

Rens Geussens (7)
Jasper Schuermans (16)
Noor Vanhemel (7)
Imke Goossens (9)
Marie Nijsen (5)
Martijn Ceyssens (7)
Seppe Walther (15)
Benja Maesen (6)
Kyara Maestripieri (11)
Lindsey Nulens (17)
Hendrik Heylen (5)
Anneke Pinxten (6)
Jan Smeets (1)
Danny Drijkoningen (16)
Dirk Smeets (10)

BK veldloop masters

Op 22 maart trok Jan Smeets samen met zijn schoonzus naar het verre
Beernem voor het BK veldlopen voor masters. Hij kon niet rekenen
op zijn trouwe supporter. Anneke moest hard werken tijdens de
eerste eetdag van onze club. Het zware parcours lag bezaaid met
hindernissen. Een zandbak en enkele heuveltjes hoorden daarbij.
Uiteindelijk liep Jan naar een zeer mooie 2de plaats op dit Belgische
kampioenschap veldloop in de categorie M60.
Proficiat Jan

naar voor mochten om hun prijs af te halen, konden de ouders nog
maar eens gezellig bijpraten. Nadat de prijzen voor de jeugd uitge
deeld waren kwamen de atleten die aan alle wedstrijden hadden
deelgenomen nog in aanmerking voor een waardebon via een Tom
bola. Voor sommige was dit toch wel zenuwslopend.
Na de jeugd was het de beurt aan de senioren en masters. Jan Smeets
werd gehuldigd als eindwinnaar in het LCC in zijn catergorie. Bij de
masters was er zelfs een atleet van Bree die het te druk had met uit
leggen dat hij bijna te laat was om zijn prijs gaan af te halen.
Op het einde waren alle atleten en ouders tevreden dat ze de voorbije
winter voorbij is en dat men zich kan opmaken voor het komende
zomerseizoen. Hopelijk kunnen we tijdens het zomerseizoen de suc
cessen van de voorbij te winter evenaren !!
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Wat is Beker van Vlaanderen (BVV)

De beker van Vlaanderen is een interclubwedstrijd waar de resultaten van alle atleten (pupillen + minie
men / cadetten + scholieren) tijdens de wedstrijd meetellen voor de clubrangschikking. In de eerste fase
worden provinciale wedstrijden georganiseerd. Clubs die hier goed scoren mogen zich op Vlaams niveau
gaan meten met andere clubs. 
Voor onze club is het in eerste instantie de bedoeling om met zo veel mogelijk atleten deel te nemen aan
de provinciale wedstrijden. Hier zullen, in samenspraak met de trainers, de atleten deelnemen aan de
disciplines die zij het best kunnen en die zij het liefste doen. Bij elke discipline moeten immers de nodige
punten verzameld worden. Voor de pupillen en miniemen mogen meerdere atleten deelnemen per disci
pline. Maar bij de cadetten en scholieren mag per discipline slechts 1 atleet deelnemen en moeten er in
totaal 7 atleten deelnemen. Hierbij een oproep aan al onze cadetten en scholieren dames om deel te nemen
aan deze wedstrijd. 
In de loop van de het voorjaar, wanneer de trainingen weer buiten doorgaan, zullen de trainers jullie
aanspreken om aan deze begeleide wedstrijden deel te nemen.
 
Disciplines voor pup - min
    pup : 60m - 60H - Ver - Hockybal - Kogel - Hoog - 1000m - 4x60m
    min : 80m - 60H - 150m - 300m - Ver - Kogel - Speer - Hoog - 1000m - 4x80m
Disciplines cad - schol 
    cad : 100m - 200m - 400m - 800 m - 1500m - 300H - Ver - Hoog - Discus - Kogel - Speer - 4x100m
    sch : 100m - 200m - 400m - 800 m - 1500m - 400H - Ver - Hoog - Discus - Kogel - Speer - 4x100m
 
Hopelijk kunnen we met zo veel mogelijk atleten naar deze meetings gaan om onze clubkleuren zo goed
mogelijk te verdedigen. 

Belangrijke data in het zomerseizoen 2015

Tijdens het zomerseizoen van 2015 staat er weer heel wat wedstrijden geprogrammeerd. Een aantal van
wedstrijden zullen worden begeleid door de trainers van onze club. Hierover krijg je binnenkort meer
info. Hieronder vinden jullie alvast een overzicht van de begeleidde wedstrijden.
 
18/04/2015 : Beker van Vlaanderen pup / min meisjes - Lommel
19/04/2015 : Beker van Vlaanderen pup / min jongens - Sint Truiden
24 & 25/04/2015 : Provinciaal kampioenschap voor cad, sch, jun, sen - Looi
 
02/05/2015 : Beker van Vlaanderen cad / sch meisjes - Kapellen
13/05/2015 : Open meeting met jeugd : pup t.e.m. sen - Lanaken
23/05/2015 : Olimpic : ben, pup, min - Lanaken
30/05/2015 : Open meeting met jeugd : pup t.e.m. sen - Genk
 
06/06/2015 : Martinuscup : ben, pup, min - Looi
27/06/2015 : Provinciaal kampioenschap voor ben, pup en min - Alken
25/07/2015 : Jeugdmeeting : ben, pup, min - Heusden
 
08/08/2015 : Provinciaal kampioenschap meerkamp - Hechtel (organisatie Bree)
17-20/08/2015 : Atletiekkamp
30/08/2015 : PK Estafetten - Neerpelt
 
05/09/2015 : Olimpic voor ben, pup en min - Bree
19/09/2015 : Groene 10 mijl
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Atleten in de kijker

Regelmatig staan er atleten van
onze club in het belang van Lim
burg. Deze keer was het de beurt
aan Rens Geusens en Benja Maesen.
Zij kregen een vermelding in de
krant door hun goede prestaties
in het veldlopen. Daarnaast was
er ook nog Klaas Broekmans die
door zijn proivinciale titels ver
meld werd in de pers.
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Wist je dat?

• Lindsey tijdens de veldlopen dikwijls  Lore te hulp schiet als Wendy de andere aan het begeleiden is.
• Onze atletiekclub een zilveren kwaliteitslabel voor hun jeugdwerking heeft gekregen van de Vlaamse  
  atletiekliga.
• Seppe Walther tijdens het PK veldloop vertrokken was zonder startnummer.
• Wannes op het PK in Bree bewezen heeft dat hij superveel frikandellen kan eten.
• Er 4 medailles behaald werden op het PK veldloop. 1 gouden, 2 zilveren en 1 bronzen.
• Mama’s altijd hun belofte nakomen. De papa’s doen  dat niet allemaal.
• Danny zelfs tegen de vlakte gaat als hij niet deelneemt aan de wedstrijd. Gelukkig had dat niemand    
  gezien.
• Er 5 medailles behaald werden op het PK indoor, waarvan 4 gouden. We hebben dus 4 provinciale      
   indoor titels binnen de club
• De vonk zelfs kan overslaan op de atletiektraining.
• Er een papa heel graag stiekem snoepspekken eet.
• Sommigen nogal kunnen zeuren over bitterballen en bouletten.
• Niemand kan tippen aan het  “grommeltalent” van Veerle.
• Heel wat atleten in het eindklassement van het LCC zijn terecht gekomen.
• Tijdens onze eerste eetdag 199 menu’s geserveerd werden.
• Je voor het zomerseizoen je korte pinnetjes terug onder je spikes moet schroeven.
• Je alle wedstrijden kan terugvinden op onze website. www.acbree.be   wedstrijden
• Er binnenkort een vriendjes en vriendinnendag georganiseerd wordt.
• Er van 17 t.e.m. 20 augustus weer een atletiekkamp georganiseerd wordt.
• Het bestuur, de trainers, de ouderraad en de redactie jullie een prachtig zomerseizoen toewensen.
 

Puzzelplezier

De oplossing van de woordzoeker in de vorige puzzelplezier was: "Verspringen in het zand". Uit de vele
deelnemers heeft een onschuldige hand de volgende winnaar naar boven gehaald. De winnaar die ditmaal
met een kleine attentie naar huis mag gaan is: Sam Verstraten.
De volgende puzzelplezier is ditmaal een kruiswoordraadsel. Als het je lukt om hem te ontcijferen, mag
je het antwoord sturen naar spike@acbree.be. En wie weet ben jij wel de volgende winnaar.
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