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Voorwoord van de voorzitter
Hoi iedereen,
Graag wil ik jullie, atleten, bestuursleden, trainers, leden van de ouderraad en redactie van de spike al
lemaal het beste toewensen voor 2017. De laatste maand van december was een drukke maand voor de
club. Zo hadden we Sinterklaas die voor iedere atleet een leuke snoepzak heeft laten bezorgen bij de leden
van de ouderraad, die op hun beurt deze moesten verdelen. Zoals de traditie het wil was er onze 53ste
sinterklaasveldloop in het stadspark. Deze was weer een succes op alle vlakken en ik wil daarom ook
graag een bedankje richten aan de ouderraad, bestuur, trainers en atleten om er weer voor te zorgen dat
alles piekfijn georganiseerd was.
Ook zijn we met de ganse club gaan schaatsen op de ijspiste in het centrum waar onze atleten zich goed
hebben kunnen uitleven op het ijs terwijl sommige ouders zich in de omliggende horecazaken hebben
voorzien van een lekker drankje. Het was weer een gezellige bedoening daar. Nu 2016 achter de rug is
wil ik samen met jullie vooruitkijken naar 2017.
Dit jaar gaan we ook weer naar het Belgische Kampioenschap veldloop in Wachtebeke. Vermits het vorig
jaar zo goed is meegevallen om er een kort weekend van te maken hebben we besloten deze formule te
behouden. Wij vertrekken zaterdag 11 maart richting Oost- Vlaanderen met de atleten en ouders om op
zondag 12 maart fit aan de start te kunnen staan. Meer info krijg je verderop in deze spike.
Dit jaar gaan we op 1 april ook een jeugdmeeting met cadet organiseren op de piste in Bree . We orga
niseren deze om onze atleten die niet vaak naar één of andere wedstrijd gaan toch de kans te geven
kennis te laten maken met atletiekwedstrijden. Voorafgaand aan deze wedstrijd gaan we ook de kans
geven aan de kangoeroes om kennis te maken met de kids atletics. Op dezelfde dag zal ook ons ledenfeest
plaats vinden en zal doorgaan in Beek.
Het komend seizoen nemen we weer deel aan de beker van Vlaanderen, en niet alleen maar met de pu
pillen en miniemen maar ook weer met de cadetten dames. Trainers en bestuur hopen dan ook dat iede
re atleet die hiervoor in aanmerking komt deelneemt. Ook organiseren we dit jaar het provinciaal
kampioenschap voor de jeugd op 24 juni in Hechtel. Zoals jullie weten beschikken wij niet over een
volwaardige atletiekpiste en vandaar dat we moeten uitwijken. Ik hoop dat dit één van de laatste keren
zal zijn vermits de stad plannen heeft om een nieuwe sportinfrastructuur te realiseren en waar er ook
sprake is van een atletiekpiste.
Na de vakantie, op zaterdag 2 september staat onze olimpic gepland en op zaterdag 16 september de
zesde editie van de groene 10 mijl van Bree. Ook zal er dit jaar voor de derde maal een eetdag zijn en
deze gaat door op 8 oktober in zaal Barrier. Dit is het laatste evenement dat we dit seizoen organiseren
voordat we weer aan een nieuw atletiekseizoen beginnen.
Zoals jullie kunnen lezen kondigt zich 2017 aan als een zeer druk jaar. Wij als bestuur, ouderraad en
trainers hopen dan ook dat er bij deze verschillende evenementen hulp en ondersteuning kan komt
vanuit de ouders en sympathisanten , want vele handen maken licht werk.
Verder wil ik ook nog een oproep doen aan de ouders om de ouderraad te versterken: de ouderraad is
een groep van ouders die meehelpt met organisaties en die een adviserende rol speelt naar de clubleiding
. We hebben gezien dat dit een meerwaarde is voor de club en dat hier reeds verschillende mooie initi
atieven zijn uit voortgevloeid . Hebben jullie ouders interesse, aarzel dan niet om ze contact te laten
opnemen met ouderraad@acbree.be.
Verder rest er mij dan nog jullie een leuk, tof, fantastisch , ……….. atletiekjaar toe te wensen en ik hoop
jullie en uiteraard jullie ouders eens te ontmoeten op training of wedstrijd.
Voorzitter
Maesen Carlo

Nr 1 - Januari 2017 - Jaargang 42 - 3

Huidige trainers
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

Wendy Verlaak
Sylvie Aerts
Stein Caelen

PENNINGMEESTER
Jo Vermeire
Barierstraat 60
3960 Bree
jo@acbree.be

Lotte Smeets
Benja Maesen
Hendrik Heylen
Bieke Stinkens
Joël Clijsters
Anne Verstraeten
Saar Segers
Tori Bijnens

ONDERVOORZITTER, WEBMASTER
Danny Drijkoningen
0496 44 16 52
info@acbree.be
MATERIAALMEESTERS
Jeffrey Nulens
0476 87 44 52
jeffrey@acbree.be

Ruth Bloemen
Erik Peeten
Jeffrey Nulens

Erwin Noels
0495 88 75 31
erwin@acbree.be

Lambert Verstraeten
Chris Cardinaels
De trainers zijn bereikbaar op
volgend mailadres: hun voor
naam gevolgd door @acbree.
be, bv. ruth@acbree.be.

De Ouderraad
BESTUURSLEDEN
Anneke Pinxten
011 63 38 11
anneke@acbree.be

Sonja Frederix
089 47 24 89
sonja@acbree.be

Bernie Buteneers
0474 99 75 80
bernie@acbree.be

Josee Brouwers
ouderraad@acbree.be
0473 / 37 61 34
Sylvie Voorter
ouderraad.sylvie@acbree.be

Vertrouwenspersoon
Redactie Spike : spike@acbree.be
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brecht@acbree.be

Provinciaal kampioenschap hamerslingeren
Op 8 oktober vond de laatste zomerwedstrijd van het vorige seizoen
plaats. Deze wedstrijd stond in het teken van de provinciale kampi
oenschappen hamerslingeren en kogelstoten. Tijdens deze wedstrijd
kwamen de broers en zus Nulens in actie.
Bij het hamerslingeren voor cadetten wist Lindsey de hamer 26,86 m
ver te werpen. Dit leverde haar een zilveren medaille op. Naast Lindsey kwam ook Guy in actie bij de junioren heren. Met een worp van
32,96 m wist hij zich tot provinciaal kampioen te scoren.
Bij de senioren heren kwam trainer Jeffrey in actie. Hij nam zelfs deel
aan de werpvijfkamp. Deze werpvijfkamp omvatte discuswerpen,
speerwerpen, hamerslingeren, kogelstoten en gewichtwerpen. Enkel
bij het kogelstoten en hamerslingeren waren provinciale titels te
verdienen. Met een worp van 37,54 m werd ook Jeffrey, net zoals zijn
broer provinciaal kampioen hamerslingeren. Daarnaast wist hij de
kogel van 7,26 kg 8,72 m ver te stoten. Ook dit leverde hem de pro
vinciale titel bij de seniors op. Als laatste nam Jeffrey deel aan het
gewichtwerpen. Hierbij moet je een gewicht van 15,88 kg aan een
korte slinger zo ver mogelijk proberen te werpen. Met een worp van
10,40 m leverde dit Jeffrey een nieuw clubrecord op.
Proficiat Lindsey, Guy en Jeffrey.

LCC veldloop in Tongeren

We hebben er lang op moeten wachten, op 6 november vond de
eerste veldloop plaats in Tongeren. Er werd heel wat regen voorspeld,
maar die bleef gelukkig uit. Er stond wel een fris windje, maar geluk
kig konden de resultaten van de atleten van Bree ons opwarmen. Weer
heel wat nieuwe gezichten meldden zich aan bij ons clubtentje voor
deze veldloop.
Op de eerste atleten van Bree was het even wachten. Pas in de derde
reeks startten 3 benjamin jongens. Joppe vloog er van in het begin
stevig in. Juul en Wannes die al wat ervaring hebben startten rustig
en kwamen in de loop van de wedstrijd pas op dreef. Op het einde
van de wedstrijd finishten ze alle drie netjes achter elkaar op een paar
plaatsen van het podium.
Daarna was het de beurt aan de pupillen meisjes. In de eerste reeks
vertrok Lore goed mee met de middenmoot. Op het einde merkte ze
toch dat de afstand een beetje verder is dan vorig seizoen. In de 2de
reeks stonden 4 atleten van Bree aan de start. Er stond weer geen maat
op Sanae. Met ruime voorsprong wist zij te winnen. Iets verderop
volgden Kayleigh, Céline en Merel. Bij de pupillen jongens ook een
nieuw gezicht. Daan was een beetje onder de indruk van de snelle
start. Daan viel net buiten de top 10, maar kon Stan nog net voorblij
ven.
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De miniemen meisjes kwamen als volgende aan de beurt. Michelle
stond er alleen van Bree voor. Zij weerde zich goed en eindigde net
buiten de top 5. Als volgende kwam Mirthe in actie. Ze kon lang in
het spoor van de winnaar blijven, maar uiteindelijk moest ze tevreden
zijn met een tweede plaats. Gijs kwam eens even kijken als hij nog
meekon. Van de start af nam hij de kop. Even moest hij lossen, maar
in de spannende eindspurt kon hij toch nog de eerste plaats behalen.
Volgens mij liep hij zo snel omdat mama tijdens de spurt achter hem
aan zat. Als laatste miniemen kwamen Rens en Iman aan de start.
Rens liep nagenoeg de hele wedstrijd in 2de positie , waarin hij ook
finishte. Iman had zijn wedstrijd heel goed ingedeeld. Met een schit
terende laatste ronde, liep hij heel wat concurrenten voorbij. Hij
vervolledigde het podium.

Bij de cadetten dames 2 Breese atleten aan de start. Bieke kon de goede
vorm van vorig seizoen doorzetten. Ze werd knap 6de. Noor volgde
even verderop. Ook Martijn was in zijn nopjes. De afstanden worden
langer en dat is iets wat hem als muziek in de oren klinkt. Na een
mooie wedstrijd werd hij knap 9de.
Bij de grotere reeksen merken we nu dat we bijna overal een deelnemer
hebben. De fotograaf kan nu zelfs geen drinkpauze meer nemen. Als
volgende kwam Benja aan de start. Bij de scholieren gaven Hendrik
en Robbe het beste van zichzelf. Hendrik, die de hele wedstrijd 3de
liep, moest zich in de laatste honderden meters gewonnen geven aan
zijn concurrent.

Bij de masters dames kwam ook weer een oude bekende aan de start.
Els liep de wedstrijd netjes uit, al vond ze het toch redelijk zwaar. Aan
haar zijde kwam ook Anneke weer aan de start. Bij de heren waren
het Jan en Danny die Bree vertegenwoordigde. Jan kon Danny nog
net voor blijven in de wedstrijd.
Het moet volgens Bart al een tijdje geleden zijn dat er nog 2 deelnemers
van Bree waren aan de start van de senioren mannen wedstrijd. Bart
en Jonathan maakten er een mooie wedstrijd van. Bart kon Jonathan
net voor blijven.
Met 5 podiumplaatsen mogen we best tevreden zijn. Ook alle deelne
mers die geen podiumplaats behaald hebben mogen trots zijn op hun
deelname aan deze veldloop, die toch niet dicht bij huis is. Op naar
de volgende veldloop in Neerpelt.
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Uitslag LCC Tongeren
Juul Derickx (5)
Wannes Ceyssens (6)
Joppe Hilven (7)
Lore Drijkoningen (22)
Sanae Ait Faraji (1)
Kayleigh Maestripieri (11)
Céline Dirkx (21)
Merel Vossen (23)
Daan Dreezen (11)
Stan Segers (12)
Michelle Cardinaels (6)
Mirthe Drijkoningen (2)
Gijs Geerits (1)
Rens Geussens (2)

Iman Ait Faraji (3)
Bieke Stinkens (6)
Noor Vanhemel (14)
Martijn Ceyssens (9)
Benja Maesen (7)
Hendik Heylen (4)
Robbe Verheijen (11)
Anneke Pinxten (6)
Els Lynen (7)
Jan Smeets (3)
Danny Drijkoningen(17)
Bart Smeets (8)
Jonathan Put (9)

LCC veldloop in Neerpelt
Op 13 november was het weer een gezellige drukte in en rond de
bossen van het Dommelhof in Neerpelt. De 2de veldloop van het
winterseizoen stond op het programma.
We hadden de zon besteld, maar die stuurde natuurlijk zijn kat. We
kregen regen voor de hele namiddag. Om en bij de 30 Breese atleten
verschenen tijdig aan de start om hun parcours zo snel mogelijk af te
leggen.
Het eerste startschot was voor de kangoeroes. Hier zagen we dat Tuur
er superveel zin in had.
Soetkin, die geen clubgenootjes als tegenstanders had, werd 26ste bij
de benjamin meisjes. Daarna gingen de benjamins heren van 2008 er
als een speer van door. Nand greep net naast een podiumplaats en
Juul kon Wannes nog voor blijven.

Dan was het de beurt aan Lore, Manou, Amber en Anouk. Manou
startte als een speer, maar op het einde waren de krachten op. Anouk
finishte als eerste van onze meisjes. Lore liet zich op de valreep nog
inhalen door Amber. Bij de iets oudere pupillen ging al onze aandacht
naar Kayleigh, Merel en Sanae. Maar wat een pech onderweg! Merel
kreeg al snel een spike van een andere deelnemer in haar been,
Auwch! En Kayleigh kwam hard te val. Maar petje af voor deze dames
want ze liepen gewoon verder. Sanae kon al de rest netjes achter zich
laten en mocht zo het hoogste schavotje van het podium betreden.
Super! Ondertussen zagen we Jef en Stan al voorbij komen. Zij
werden mooi 11de en 12de.
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Michelle kon bij de jongste miniemen meisjes dan weer een top 10
plaats meepikken. Voor Mirthe en Lieze stond er ook een zware
omloop te wachten. Bij de miniemen van 2004 werd Mirthe 3de! Lieze
kwam als 15de over de finish. Even later was Gijs G. super tevreden
met zijn 2de plaats. Zeker omdat er dit veldloopseizoen niet veel van
hem verwacht werd… In de volgende reeks waren Rens en Iman weer
aan elkaar gewaagd. Ze werden knap 7de en 8ste.
Bieke finishte bij de cadetten als 12de. Even later kwamen Marie N.
en Noor ook aan. Bij de heren zagen we ook Martijn als 12de over
de finish komen.
Onze enige scholier bij de dames, Benja, was zeer tevreden met een
11de plaats. Ook Hendrik en Robbe kwamen fit aan de start. Voor
Hendrik zat er zelfs een 5de plaats in!
Bij de masters moest er eerst voor Anneke gesupporterd worden.
Daarna was het de beurt aan Jan en Danny. Jan was nog niet terug
volledig in topconditie maar mag toch tevreden zijn met zijn resultaat.
Natuurlijk gaf Danny ook weer het beste van zichzelf.
Het laatste startschot was voor de senioren. De papa van Nand,
Jonathan, finishte net voor Bart als 14.
Ziezo, en nu allemaal weer goed trainen voor de veldloop in Genk
over 2 weken!
Even nog een kleine opmerking. Onze clubtent, waar we natuurlijk
heel erg blij mee zijn, leek halfweg de namiddag op een kleine afval
berg. Er werd veel afval, vooral verpakking van koeken gevonden.
Hier kunnen we niet trots op zijn. Ook de atleten die later op de dag
lopen willen zich in een propere tent omkleden. Graag een beetje
respect!

Uitslag LCC Neerpelt
Tuur Derickx
Soetkin Trippaers (26)
Nand Put (4)
Juul Derickx (11)
Wannes Ceyssens (13)
Anouk Parren (26)
Amber Parren (29)
Lore Drijkoningen (30)
Manou Cardinaels ()
Sanae Ait Faraji (1)
Kayleigh Maestripieri (20)
Merel Vossen (38)
Jef Buteneers (11)
Stan Segers (12)
Michelle Cardinaels (7)
Mirthe Drijkoningen (3)
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Lieze Nysen (15)
Gijs Geerits (2)
Rens Geussens (7)
Iman Ait Faraji (8)
Bieke Stinkens (12)
Marie Nijsen (15)
Noor Vanhemel (24)
Martijn Ceyssens (12)
Benja Maesen (11)
Hendrik Heylen (5)
Robbe Verheyen (15)
Anneke Pinxten (5)
Jan Smeets (3)
Danny Drijkoningen (29)
Jonathan Put (14)
Bart Smeets (15)

LCC veldloop in Genk
Op 27 november, net een weekje voor onze eigen sinterklaasveldloop
in Bree, trokken we met 29 lopers naar Genk voor de Sint Barbara
veldloop. Sint Barbara, wie heeft daar ooit van gehoord. Een beetje
opzoekingswerk leerde mij dat het een heel mooi en intelligent
meisje was dat geleefd heeft in 300 na christus. Ze was zo mooi dat
haar vader haar opsloot in een toren waar enkel haar leraars haar
mochten zien. Verder ga ik het verhaal niet vertellen, want dat zou
ons te ver leiden. Maar in haar hele leven heeft Sint Barbara toch wel
wat afgezien, en dat is wat sommige atleten ook hebben gedaan tijdens
de veldloop in Genk..
Met een heldere hemel was het een prachtig loopweertje. Voor de
supporters, die in de schaduw stonden was het dan weer wat anders.
Al konden die zich keer op keer opwarmen telkens er een atleet van
Bree voorbij kwam.

Als eerste was het de beurt aan Soetkin. Zo dicht bij huis liep zij
netjes naar een tiende plaats. En de volgende reeks stonden maar liefst
4 Breese benjamins aan de start. Juul, Wannes en Joppe bleven dicht
bij mekaar ik de buurt. Er was er eentje die zich niet kon inhouden.
Al na één ronde zat hij mee in het kopgroepje. Na een spannend einde
eindigde Nand op een mooie derde plaats.
Bij de pupillen meisjes kwamen Lore en Manou als eerste aan de beurt.
De volgende reeks kleurde weer wat groener. Weer 4 atleten aan de
start. Sanae liet de concurrentie geen schijn van kans. Ze liep van start
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tot finish aan de leiding. Iets verderop kwamen Kayleigh en Céline
over de finish. Een beetje een off - day was er voor Merel (Een
weekje later, in Bree, zou ze dit helemaal goed maken). Als enige
jongen bij de pupillen moest Ties wel zijn mannetje staan. Na een
mooie wedstrijd eindigde hij op een knappe 13de plaats.
Na de pupillen was het de beurt aan de miniemen. Michelle miste haar
start. Na een heuse inhaalrace eindigde ze nog knap op een 7de plaats.
Daarna was het de beurt aan Lieze en Mirthe. Lieze kon nog net een
plaatsje binnen de top 10 bemachtigen. Mirthe moest in de spurt de
duimen leggen. Ze werd 4de. Daarna was het de beurt aan Gijs. In
het hol van de leeuw, want in Genk zijn veel van zijn concurrenten
aangesloten, kon hij zich toch goed staande houden. Hij werd knap
derde. In de volgende reeks mochten Iman en Rens het tegen mekaar
opnemen. Deze 2 atleten zijn aan elkaar gewaagd, het beloofde dus
spannend te worden. Iman viel net buiten de top 5, Rens kon met een
sterk slot een derde plaats behalen.

In de volgende reeks weer 3 cadetten dames. Bieke liep een sterke
wedstrijd. Met een achtste plaats was zij zeer tevreden over haar
prestatie. Even verderop finishte Marie 12de. Noor die een beetje
ziekjes was maakte de Breese drieling compleet. Martijn, die onder
tussen tussen de reuzen moet lopen, doet ons elke week versteld staan.
Week na week zien we zijn prestaties er op vooruit gaan. Ook vandaag
weer wist hij veel van zijn leeftijdsgenoten voor te blijven.
In de wedstrijd van de scholieren dames kwam Benja aan de start. Na
afloop vertelde ze dat ze niet tevreden was over haar prestatie. Vol
gende keer beter Benja ! Dan kwamen Robbe en Hendrik in actie.
Robbe verzilverde zijn prestatie met een top-10 plaats. Hendrik liep
de hele wedstrijd met een Loois blok aan zijn been. Na enkele ver
snellingen in de laatste ronde kwam hij solo als derde over de finish.
Een mooie eerste podiumplaats van het seizoen.
Bij de masters dames zien we elke week opnieuw een knappe prestatie
van Anneke. Waar blijft ze de moed uit halen. Knap Anneke.
Jan Smeets, de hele week wat ziekjes, ging het niet zo goed af. Hij liet
zich zelfs voorbijsnellen door Danny. Dat zijn we niet gewoon. Ik
denk dat dat volgende week, in Bree, rechtgezet moet worden. Als
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slotloper kwam Bart Smeets nog in actie. Aan de finish was Wendy
bijna verrast. Ze dacht dat Bart het podium gehaald had, en belde dat
de fotograaf snel vanuit de auto terug moest naar het podium.
Aangekomen bij het podium, was er toch een klein misverstand, Bart
was 12de geworden. Weer een kilometertje extra in de benen.
Over een weekje is het zo ver, dan gaat de sinterklaasveldloop in Bree
door. Het bestuur en de ouderraad zijn al weken bezig met de planning
van dit evenement. Hopelijk zien we vele atleten in het groen.

Uitslag LCC Genk
Soetkin Trippaers (10)
Nand Put (3)
Juul Derickx (8)
Wannes Ceyssens (9)
Joppe Hilven (11)
Manou Cardinaels (21)
Lore Drijkoningen (29)
Sanae Ait Faraji (1)
Kayleigh Maestripieri (11)
Céline Dirkx (21)

Merel Vossen (37)
Ties Vanhove (13)
Michelle Cardinaels (7)
Mirthe Drijkoningen (4)
Lieze Nijsen (10)
Gijs Geerits (3)
Rens Geussens (3)
Iman Ait Faraji (6)
Bieke Stinkens (8)
Marie Nijsen (12)

Noor Vanhemel (18)
Martijn Ceyssens (14)
Benja Maesen (11)
Hendrik Heylen (3)
Robbe Verheijen (10)
Anneke Pinxten (5)
Danny Drijkoningen (29)
Jan Smeets (4)
Bart Smeets (12)

Atleten in de kijker
Regelmatig staan er sommige Breese atleten in de krant. Naar aanleiding van onze eigen sinterklaasveld
loop was het de beurt aan Jonathan Put.

Nr 1 - Januari 2017 - Jaargang 42 - 11

Opbouw van de sinterklaasveldloop
Op zaterdag 3 december vroeg in de ochtend stonden er heel
wat ouders klaar om het parcours van onze veldloop op de
Boneput klaar te maken.
Het was een gezellige bedoening. Nadat er eerst hard gewerkt
werd, was het parcours klaar om 11 uur. Zo konden onze atle
ten het parcours reeds verkennen. Tijd voor een koffie om alles
een beetje op te warmen. Maar dat was buiten onze voorzitter
gerekend. Hij kwam de kantine binnen met de melding dat er
nog 8 dranghekken in de buurt van het secretariaat bijgeplaatst
moesten worden. Stond toch niet toevallig zijn auto in de weg.
We hebben dan maar de dranghekken rond zijn auto geplaatst
zodat hij zeker niet weg kon.
Ook in de zaal was het een drukte. Tafels en stoelen moesten
gezet worden. De prijzen van de tombola klaargelegd. Ook
moesten de vele bierpakketten nog klaargemaakt worden.
Gelukkig was er ook voor deze klusjes voldoende hulp. Zo
waren de meeste werkjes klaar om 13 uur en konden sommigen
naar huis. Een goede nachtrust nemen en dan weer vroeg uit de
veren om de dag van de veldloop nog allerlei karweitjes op te
knappen.

De ochtend van de
sinterklaasveldloop
Om 8 uur waren de eerste mede
werkers paraat. Was er daar toch
niet eentje die met een héél luide
"GOEIEMORGEN" de hele
buurt wakker maakte. Die nacht
was het berekoud geweest en op
de omloop lag een vers laagje ijzel
en een sprankelend zonnetje
scheen op onze hoofden. Samen
met de rust in het stadspark was
dit toch wel even genieten. Stilte
voor de storm.

LCC sinterklaasveldloop in Bree
Brrr, wat was het koud vandaag! De thermometer gaf -2 aan onderweg
naar de Boneput. Gelukkig was de zon ook van de partij om de koude
iets dragelijker te maken. Vandaag 04/12/2016, 2 dagen voor de sint
jarig was, was het “onze veldloop”. Natuurlijk ging er heel wat
voorbereidend werk aan vooraf om deze dag mogelijk te maken. Het
bestuur en de ouderraad hebben veel moeten vergaderen, plannen en
vooral vrijwilligers moeten zoeken om de handen uit de mouwen te
steken. Maar alles was piekfijn in orde toen we op het terrein aan
kwamen. Iedereen was druk in de weer zodat alles op wieltjes liep.
Maar liep voor onze atleten ook alles zo vlekkeloos…? Dat komen
jullie nu te weten.
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De kangoeroe jongens hadden er alvast zin in. Tuur D., Tuur S., Mats
en Rune stonden vol spanning het eerste startschot af te wachten.
Onder leiding van jeugdtrainers Lotte en Saar liepen ze een half
parcours achter het lint. Eens het lint de hoogte in ging liepen ze er
als een speer vandoor. Ze kregen bij aankomst allemaal een welver
diende medaille. Voor hen was de spanning er af. Toen ze even beko
men waren konden ze lekker ravotten op de speeltuin.
Flore G. mocht bij de jongste benjamins meisjes de helling trotseren.
Ze liep de omloop netjes uit. Het volgende startschot was voor Floor
en Soetkin. Floor greep net naast de top 10 en Soetkin liet ook nog
veel atleetjes achter zich.

Daarna mochten de benjamin jongens zich klaarzetten. Juul werd hier
knap 7de en Wannes volgde als 10de. Even later kwamen Giel en Joppe
bijna gelijktijdig over de finish.
De jongste pupillen meisjes waren vandaag met een clubgenootje
minder. Lore gaat zich voortaan toespitsen op de indoor – en piste
wedstrijden. Maar ze supportert wel nog hevig mee. Amber, Anouk,
Manou, en Julie gingen er wel volledig voor. Amber finishte als eerste
van de Breese meisjes.
In de volgende reeks liepen maar liefst 40 atleten mee. Sanae mocht
voor de 4de keer op rij met het goud naar huis. Ook Kayleigh liep een
knappe wedstrijd en werd 11de. Verder zagen we hier nog Nieke,
Céline en Merel goed hun best doen.
Bij de start van de pupillen heren liep het even mis. Plots lag daar een
hoopje groen op elkaar. Dit was het resultaat van wat trek en duwwerk
met Ties, Daan en Stan. Maar onze atleten kennende krabbelden ze
overeind en liepen netjes verder. Jef deed aan deze valpartij niet mee.
Toch werd Daan nog mooi 11de.
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De miniemen meisjes stonden niet allemaal met volle goesting aan de
start. Toch fijn dat ze op eigen terrein meededen. Michelle verraste
ons met een overwinning. Super gedaan!
Dan kwam het startschot voor Mirthe en Lieze. Voor hen stond er
een omloop van 1920m te wachten. Mirthe, die plots in tweede posi
tie liep, kon dit jammer genoeg net niet volhouden tot aan de finish.
Zo greep ze nog net naast een podiumplaats. Jammer.
Bij de miniemen heren was er maar een magere opkomst. Slechts 12
atleten. Gijs bleef mooi in derde positie lopen. Hij passeerde zijn
voorganger in de laatste ronde en mocht de zilveren medaille mee
naar huis nemen!
Rens en Iman, die nog steeds aan elkaar gewaagd zijn, zorgden voor
een spannende wedstrijd. Maar dit keer mocht Iman het podium op.
Hij werd 3de! Rens moest een beetje teleurgesteld genoegen nemen
met de 4de plaats.

Om half 3 was het de beurt aan de cadetten dames. Bieke en Marie
N. finishten na elkaar als 7de en 8ste. Ook Jana was dit jaar weer van
de partij.
Ook Martijn had er weer zin in vandaag. Hij werd knap 3de in zijn
leeftijdscategorie. Hier liep Niels ook mee. Voor zijn allereerste
veldoop bracht hij het er netjes vanaf.
De scholieren dames stonden met 14 aan de start. Hiervan finishte
Benja als 8ste.
Voor de scholieren heren stond er een dikke 4km op het programma.
Voor Hendrik zat er een mooie 5de plaats in. Ook Robbe liet nog heel
wat atleten achter zich.
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Natuurlijk zagen we bij de masters Anneke regelmatig passeren. Na
aankomst nam ze nog vlug de tijd om Jan en Danny aan te moedigen.
Jan finishte enkele plaatsen voor Danny. Als Danny zich niet vlug
zo’n sexy hoog opgesneden short gaat aanschaffen zullen er snel wat
vrouwelijke supporters gaan afhaken denk ik.
Onze 2 senioren mochten de dag afsluiten. Bart werd mooi 7de en
Jonathan 9de. De jury was ook blij dat ze eindelijk hun handen en
voeten konden gaan verwarmen.
Het sportieve gedeelte zat er nu wel op, maar voor de club moest het
opruimen nog beginnen.
Mij viel vooral op dat de hot-dogs en jeneverkes smaakten, de prijs

uitreiking zeer vlot ging, er hard gewerkt werd in de keuken, kantine,
tent en secretariaat, er mooie tombolaprijzen waren, de parking en
inkom vlot verliep, de inschrijvingen vlot gingen, … Kortom alle
medewerkers op en rond het terrein lieten zich van hun beste kant
zien. Dat verdient een groot applaus!!!
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Uitslag LCC Bree
Rune Martens
Mats
Tuur Schoofs
Tuur Derickx
Flore Goyens (23)
Floor Verslegers (11)
Soetkin Trippaers (18)
Juul Derickx (7)
Wannes Ceyssens (10)
Joppe Hilven (12)
Giel Lemmens (13)
Amber Parren (13)
Anouk Parren (19)
Manou Cardinaels (23)
Julie Timmermans (26)
Sanae Ait Faraji (1)
Kaykeigh Maistripieri (11)
Nieke Lemmens (21)
Céline Dirxks (23)
Merel vossen (28)
Daan Dreezen (11)
Ties Vanhove (17)

LCC veldloop Dilsen
2 weken na de Sinterklaasveldloop, op 18 december, werd de laatste
LCC wedstrijd van 2016 gelopen in Dilsen in het kasteelpark. Het
park waar deze veldloop georganiseerd word ligt in de omgeving van
het kasteel Ter Motten. Dit kasteel doet momenteel dienst als gemeen
tehuis van Dilsen. Het park bestaat al sinds 1375. Vandaar dat we er
ook wel erg oude en dikke bomen in aantreffen. Het kasteel is volgens
onze bronnen gebouwd tussen 1703 en 1744. In die tijd hadden ze
blijkbaar tijd genoeg en werkten ze een gebouw af op 41 jaar. Toch
wel eigenaardig zo stukjes geschiedenis.
Genoeg gepraat over het kasteelpark, over naar de wedstrijd. Ludo
moest zich verontschuldigen en kon de clubtent dus niet ter plaatse
brengen. Gelukkig waren er andere die hiervoor zorgden, zodat we
toch een verzamelpunt hadden. In totaal namen 24 Breese atleten deel
aan deze veldloop. De benjamin jongens waren weer goed vertegen
woordigd. Na een snelle start lag het deelnemersveld ver uit mekaar.
Aan de finish wist Nand toch weer het podium te behalen. Iets ver
derop volgden Juul en Wannes, die vandaag zijn dagje niet had.
Wegens het lage deelnemersaantal hadden de supporters vandaag
soms een reeksje rust. Daarna waren de pupillen aan de beurt. Ook
Amber, Manou en Anouk startten verschroeiend. De afstand die zij
moesten lopen, was immers niet zo groot. Ze konden hun inspanning
net niet lang genoeg volhouden. In de volgende reeks kwamen Sanae
en Kayleigh aan de start. Sanae nam na enkele bochten de koppositie
en gaf deze niet meer af. Kayleigh moest zich vandaag tevreden stellen
met een plaats buiten de top10. Pupillen jongens waren er vandaag
niet. Dus weer enkele reeksen rust voor de supporters.
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Jeff Buteneers (18)
Stan Segers (21)
Michelle Cardinaels (1)
Marie Verslegers (13)
Mirthe Drijkoningen (4)
Lieze Nijsen (10)
Gijs Geerits (2)
Iman Ait Faraji (3)
Rens Geussens (4)
Bieke Stinkens (7)
Marie Nijsen (8)
Jana Goossens (20)
Martijn Ceyssens (11)
Niels Willemse (24)
Benja Maesen (8)
Hendrik Heylen (5)
Robbe Verheijen (15)
Anneke Pinxten (5)
Jan Smeets (1)
Danny Drijkoningen (22)
Bart Smeets (7)
Jonathan Put (9)

Daarna was het de beurt aan de miniemen. Als eerste kwam Michel
le in actie. Na haar goede prestatie van op de sinterklaasveldloop was
ze gebrand op weer een mooi resultaat. Na een goed ingedeelde
wedstrijd liep ze derde. Aan de finish kwam ze echter een metertje te
kort en eindigde ze nog op een mooie 4de plaats. Mirthe en Lieze
gaven ook het beste van zichzelf. Lieze liep een sterke wedstrijd. Met
een 11de plaats mag ze best tevreden zijn. Gijs, die zich verder op het
spurten en verspringen gaat concentreren, kwam toch ook nog een
keertje meedoen. In een snelle wedstrijd finishte hij ook 4de. Dan was
het de beurt aan Rens. Ook hij draaide vooraan mee. In een spannend
slot moest hij in de eindspurt zijn meerdere erkennen in zijn tegen
stander. Alweer een 4de plaats.
Bij de cadetten dames weer 3 deelnemers; Bieke, Marie en Noor. Bieke
kon zich de hele wedstrijd voorin handhaven. De supporters kregen
dit in de gaten en gingen nog wat extra aanmoedigen. Ook zij moest
in de eindspurt haar concurrente laten voorgaan. Alweer een vierde
plaats voor Bree. Al die vierde plaatsen mogen ophouden voor van
daag. Net na Bieke was en nog een spannende strijd bezig voor de
zesde plaats. Met een mooie eindspurt wist Marie haar 2 concurren
tes af te houden. Bij de jongens kwamen Martijn en Niels aan de start.
Niels wordt elke week beter. Hij eindigde weer een beetje dichter bij
Martijn.

Dan was het de beurt aan de scholieren. Benja had een goede start.
Ze liep de hele wedstrijd op een derde plaats. Zou er een einde komen
aan die reeks van vierde plaatsen? Na een spannend slot en heel wat
aanmoedigingen kon ze dit vasthouden en mocht ze de eerste keer dit
seizoen op het podium. Daarna was het de beurt aan Robbe, die het
deze keer alleen moest klaren.
De familie Smeets was ondertussen ook gearriveerd, maar waar was
Jan. Anneke meldde ons dat ze hem thuis aan de gang had gezet en
hij nu met een verschot in zijn rug zat. Volgende keer moet ze hem
toch maar goed verzorgen. Danny dacht op deze manier eerste van
Bree te worden, maar dat was buiten Jonathan gerekend. Die liep
vandaag zijn eerste wedstrijd bij de masters. Met een 5de plaats bracht
hij het er best goed van af. Als laatste kwam Bart weer alleen in actie.
Met een 8ste plaats wist hij het jaar af te sluiten.
Nu kunnen we allen de kalkoen tijdens de feestdagen gaan trotseren.
Al zou ik er wel niet te veel van eten, want dat moet er allemaal terug
vanaf getraind worden tegen volgende veldloop.
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Uitslag LCC Dilsen
Soetkin Trippaers
Nand Put (3)
Juul Derickx (9)
Wannes Ceyssens (14)
Amber Parren (13)
Manou Cardinaels (17)
Anouk Parren (19)
Sanae Ait Faraji (1)
Kayleigh Maestripieri (18)
Michelle Cardinaels (4)
Mirthe Drijkoningen (7)
Lieze Nijsen (11)
Gijs Geerits (4)

PK indoor polsstok
Op 26 december ging het provin
ciaal kampioenschap polsstok
door in de indoorhal van Heus
den. Afgelopen zomer had Davy
Nulens zich tot provinciaal kam
pioen bij de miniemen outdoor
kunnen kronen. Hij ging voor een
2de titel op rij en probeerde even
eens zijn eigen clubrecord te ver
beteren. Dat record stond op
1,81m. Dit had Davy enkele
weken eerder gesprongen. Tij
dens deze wedstrijd kon hij over
1,90m springen. Dit leverde hem
een nieuw clubrecord op en een
2de plaats op dit PK.
Tijdens dezelfde wedstrijd kwam
ook Niels Willems zijn kunnen
tonen tijdens de 60m spurt. In de
reeksen gaf hij iedereen in zijn
reeks het nakijken. Met een tijd
van 8,06 s vestigde hij tevens een
nieuw clubrecord. In de finale
kon het met 8,10s zijn tijd net niet
verbeteren. In totaal werd hij
knap 4de van alle deelnemers.
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Rens Geussens (4)
Bieke Stinkens (4)
Marie Nijsen (6)
Noor Vanhemel (14)
Martijn Ceyssens (9)
Niels Willemse (11)
Benja Maesen (3)
Robbe Verheijen (7)
Anneke Pinxten (8)
Jonathan Put (4)
Danny Drijkoningen (16)
Bart Smeets (8)

Schaatsen
Op 28 december, midden in het kerstverlof was er geen training. De
trainers hadden een alternatief voorzien. We konden gaan schaatsen
op de schaatsbaan op het Vrijthof in het centrum van Bree. In totaal
namen een 50-tal atleten deel. Ook sommige trainers bonden hun
schaatsen onder om het de atleten zo aangenaam mogelijk te maken.
Voor de start van het schaatsen moest iedereen zijn toegangsbandje
afhalen bij de leden van de ouderraad, die dit weer vlekkeloos geor
ganiseerd hadden. Het was bijna 18 uur en iedereen stond te popelen
om op het ijs te gaan. Het fluitsignaal werd gegeven en iedereen kon
zich op zijn manier uitleven op het ijs. Schaatsen, bijpraten op het ijs,
met sneeuwballen gooien, debben, enz.
Sommige ouders werden naar huis gestuurd, andere gingen op de
terrasjes rond de schaatsbaan genieten van een warme choco en an
dere lekkere dingen.
Na een uurtje zat het er op. Nog snel even op de groepsfoto en zo kon
iedereen naar huis met een voldaan gevoel.
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Resterende veldlopen dit seizoen
Wedstrijd 6: 8 januari 2017: ATLA, Lanaken: H.Hartcollege, Stationstraat 232
Wedstrijd 7: 15 januari 2017: ACA: Alken, Koutermanstraat 2
Wedstrijd 8: 28 januari 2017: TACT, St.-Truiden: Domein het Speelhof, Speelhoflaan 5
Wedstrijd 9: 19 februari 2017: DALO, Lommel: Provil, Duinenstraat
En vergeet niet het PK veldloop op 5 februari 2017 in Lanaken.
Uitslagen, tussenstanden en ook het volledige reglement zijn steeds te raadplegen op de websites van
pclimburgatletiek.be of acbree.be
Voor hen die in het eindklassement willen opgenomen worden: denk er aan om aan minimum 6 LCC-
veldlopen deel te nemen.

Samen naar het BK veldlopen
Op 12 maart 2017 vindt in Wachtebeke het Belgisch kampioenschap veldlopen plaats. Naar aanleiding
van de grote belangstelling van voorgaande jaren en het grote aantal deelnemers aan de veldlopen in het
huidige seizoen organiseren we als club een uitstap voor onze leden en ouders hier naartoe.
We vertrekken op 11 maart rond de middag om in de namiddag het parcours reeds te verkennen met de
atleten. Daarna worden we in de vooravond verwacht in jeugdherberg "Die Loyale" te Maldegem. Waar
we 's avonds eerst samen iets kunnen eten en daarna gezellig samen kunnen samenzijn met ouders en
kinderen.
De volgende ochtend word een ontbijt geserveerd en vertrekken we samen naar het BK veldloop, waar
de eerste atleten reeds om 10h15 aan de start moeten verschijnen.
Benjamins lopen een aflossing van 4 x 750m. De andere atleten lopen de afstanden per leeftijdscategorie
zoals tijdens gewone veldlopen.
Meer info en prijzen zullen binnenkort via mail verspreid worden. Wie niet kan wachten, of wie nu al
vragen heeft kan steeds terecht bij info@acbree.be

Meeting voor benjamins , pupillen , miniemen en cadetten op 1 april
2017 in Bree
Op zaterdag 1 april zal er een jeugdmeeting met cadet georganiseerd worden door onze club op de piste
in Bree. Tijdens de meeting zullen de benjamins, pupillen, miniemen en cadetten telkens aan 4 nummers
kunnen deelnemen. De meeting start om 14h00.
Ook vragen we weer enkele helpende handen om tijdens deze meeting te harken, kogels en hockeyballen
terug te werpen en nog zo veel meer. Hierover zal de ouderraad jullie vast en zeker een keertje aanspreken.
Alvast bedankt voor jullie hulp.
Na de meeting gaan we met z'n allen naar het clubfeest dat zal doorgaan in zaal Jan van Abroek in Beek.
Het programma wordt later bekend gemaakt.

Puzzelplezier
De oplossing van de cijferpuzzel in de vorige puzzelplezier was: "veldlopen en indoor zijn leuk om te
doen". De winnaar die ditmaal met een kleine attentie naar huis mag: Aline Vandenberg
De volgende puzzelplezier is een kruiswoordraadsel. Met de letters in het grijs moet je de naam van een
trainer vormen.
Weet jij de oplossing? Dan mag je de naam sturen naar spike@acbree.be. En wie weet ben jij wel de
volgende winnaar.
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Horizontaal
4. de leukste sport
5. lange stok om mee te werpen
7. scherpe punt onder je schoen
8. eet je na de wedstrijd
9. zware bol
10. heerlijk om in te springen

Verticaal
1. waar veldlopers van houden
2. tijdens de spurt start je met ...
3. schijf om mee te werpen
6. dit moeten we doen tijdens de
opwarming

Belangrijke data voor het lopende seizoen
In het lopende seizoen staat er weer heel wat op het programma voor al onze atleten en hun ouders.
Hieronder vinden jullie een overzicht van de belangrijke wedstrijden en activiteiten.
07/02/2017 : PK veldlopen - Lanaken
26/02/2017 : PK indoor (ben, pup, min) - Heusden
12/03/2017 : BK veldloop - Wachtebeke
01/04/2017 : Jeugdmeeting met cadet - Bree
01/04/2017 : Ledenfeest met uitreiking van zomer - en wintercriterium
29/04/2017 : Beker van Vlaanderen pup/min meisjes - Tessenderlo
30/04/2017 : Beker van Vlaanderen pup/min jongens - Lommel
22-23/04/2017 : PK (vanaf cad) - Lanaken
06/05/2017 : Beker van Vlaanderen cad/sch meisjes - Bornem
24/06/2017 : PK jeugd (ben, pup, min) - Hechtel (organisatie Bree AC)
27/08/2017 : PK estafette - Diepenbeek
02/09/2017 : Olimpic - Bree
08/10/2016 : Eetdag ten voordele van de club in zaal Barrier in Gerdingen
Nr 1 - Januari 2017 - Jaargang 42 - 21

Resterende indoorwedstrijden dit seizoen
Er zijn reeds enkele indoorwedstrijden geweest dit seizoen. Enkele van deze wedstrijden werden begeleid
door een trainer van onze club. In onderstaand overzicht vind je de indoorwedstrijden die dit seizoen nog
begeleid zullen worden. Alle wedstrijden zullen doorgaan in de indoorhal in Heusden.
• Za 21/01/2017 : Jeugdmeeting (ben, pup, min, cad)
• Za 04/02/2017 : Open meeting met jeugd (pup, min, cad, sch, jun, sen)
• Zo 26/02/2017 : PK jeugd (ben, pup, min) - begeleid
• Za 04/03/2017 : Jeugdmeeting (ben, pup, min, cad)
• Zo 26/03/2017 : Open meeting met jeugd (pup, min, cad, sch, jun, sen)
Het uurschema en de disciplines van de wedstrijden kan je steeds terugvinden op onze website. Dit bij
wedstrijden > winter > indoor.

Wist je dat?
• We weer heel wat nieuwe leden mogen verwelkomen tijdens dit nieuwe seizoen.
• We hen hopelijk ook eens gaan zien tijdens een wedstrijd in de winter of de zomer.
• Het veldloopseizoen ook weer van start is gegaan.
• Het steeds aangenaam vertoeven is in de buurt van de clubtent.
• We nog geen regen of sneeuw hebben gehad tijdens de veldlopen.
• Allé dat dacht ik toch ...
• Blijkbaar zijn er sommige reporters van de spike toch nat geworden in
Neerpelt.
• Martijn tijdens de veldlopen soms een koekje zit te eten in de clubtent.
• We weer enkele nieuwe trainers hebben mogen verwelkomen. Nl. Stein,
Saar en Tori
• Er tijdens het huidige seizoen reeds enkele indoor clubrecords gesneuveld
zijn.
• Danny en Jeffrey samen hebben deelgenoemen aan een wedstrijd kogelstoten.
• Er tijdens de kerstcorrida in Meeuwen op alle afstanden ook heel wat
atleten van Bree deelnamen.
• Fien, het zusje van Juul en Tuur ook heeft deelgenomen aan de kara
mellenloop.
• De zusjes van Liesl en Marie aardig kunnen smossen met warme choco.
• Er bij de inschrijvingen van de veldloop van Bree ene zekere meneer
Ceyssens de foto's verknalde.
• Het bestuur, de trainers en de redactie jullie een heel sportief wintersei
zoen toe wensen.
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Kurt
Snellewindstraat 71
3950 Bocholt
0477 475784
Kris
Elstrekenweg 25A
3520 Zonhoven
0468 245718

