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De Schrijver Inge
0475-527 825
De Schrijver Etienne
0475-425 593
info@carrodeschrijver.be
www.carrodeschrijver.be
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WWW.STEENHOUWERIJ.BE
STEENHOUWERIJ VAN DEN BRAEMBUSSCHE
Balgerhoeke 85A – 9900 Eeklo
Tel. 09/377.22.62

Fax 09/377.53.71 GSM 0479/563705

Info@steenhouwerij.be
Belgische blauwsteen – graniet – witsteen – marmer - composiet
ALLE NATUURSTEENBEWERKINGEN

DELI-KAAS
Blommekens 55
9900 Eeklo
09 378 15 08
www.delikaas.be
Specialiteit:
Kaasbanketten
Een aanrader:
Kaasbanketten met bediening l Surprisebroden
Openingsuren:
Open van 8u00 tot 18u15
Zondag van 8u00 tot 12u30 l Dinsdag gesloten
Kaasschotel (ruim aanbod)

l

GARAGE

DE SUTTER A. & Zoon
bvba

Industrielaan 42 n 9900 Eeklo
Tel. 09 377 91 49 - Fax 09 378 54 74
e-mail: desuttera.enzoon@scarlet.be
website: desutteraenzoon.be
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CLUBBLAD VAN ATLETIEKCLUB MEETJESLAND

VOORWOORD

FEBRUARI 2018 - NUMMER 476

Overgang van winter naar zomer
Veel mooi sportief en ander nieuws in deze Start, onze eigen geslaagde Cross in Maldegem, de Huldiging
– Nieuwjaarsreceptie in Zomergem, Provinciale- en Vlaamse Kampioenschappen, de Ifam , de vele crossen
en indoorwedstrijden. De clubkleuren waren opnieuw overal te bewonderen. Dikke proficiat aan alle
deelnemers, medaillewinnaars, trainers! We like it.
En alhoewel er nu op competitief vlak een korte rustiger periode aankomt, krijgen we toch al een
vooruitblik op datgene wat de eerstvolgende maanden op ons afkomt. De maanden april – mei zijn de
interclubmaanden, heel belangrijk om daar goede resultaten neer te zetten. Bij het begin van een nieuw
zomerseizoen worden de te bereiken doelen nog eens bijgesteld. En vanaf nu wordt daar op training naar
gewerkt. 2018 kondigt zich ook aan als het jaar waarin verschillende van onze atleten mikken op het EK in
Berlijn. Meer over dit alles in de volgende clubbladen.
In dit blad vinden we vooral aandacht voor een aantal van onze eigen sportieve- extra sportieve
organisaties: niet minder dan 3 sportkampen, start tot runs in onze 3 kernen, eigen meetings, een
eetfestijn in Eeklo, en last but not least de jaarlijkse grote ACME-koekenverkoop.
Vorig jaar schreef ik: ”Waren jullie er niet bij dit jaar ? Geen nood, er komen nog gelegenheden waarop
jullie een handje kunnen helpen. We keep you posted”. Op 10 maart organiseren we dus terug onze
grote koekenverkoopactie, alles hierover in deze Start.
De opbrengst van de koekenverkoop is voor onze club van het allergrootste belang. Die zorgt er immers
voor dat we elk jaar extra maar onmisbaar sportmateriaal kunnen aankopen.
Extra werpmateriaal of nieuwe horden voor onze kernen, een extra toestel voor de krachthonk
in Maldegem, klein oefenmateriaal voor onze jeugd………. Kortom de opbrengst wordt elk jaar
gespendeerd enkel en alleen aan zaken die onze atleten, van klein tot groot, ten goede komen.
Daarom ook dat wij telkens de vraag stellen aan alle atleten om hun steentje hierin bij te dragen. En
daarom ook dat wij elk jaar opnieuw blij en dankbaar zijn voor de hulp die een groot deel van jullie ons
bieden die dag. See you 10 maart?
Tot slot wil ik nog eventjes stilstaan bij onze nieuwe site die sinds begin van deze maand operationeel
is. Er is nog wat afwerking nodig maar het geheel oogt zeker mooi en modern. Dank aan Guy Willems
die bereid was om zijn schouders hieronder te zetten. Maar vooral ook dank aan onze afscheidnemende
webmaster Eric Paepe die jarenlang zorgde voor het beheer van onze vorige versie. Dank Eric!
Sportieve groeten
Een supporter

Jullie bijdragen voor volgende starts kunnen jullie mailen aan
"fernand.de.schrijver@telenet.be"
Zonder jullie bijdragen kunnen we geen clubblaadje maken, dus DOEN!

www.acmeetjesland.be
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HERSTOFFEER
& ZANDSTRAAL
ACTIE
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“ Geef uw meubelen een tweede leven ”
Geniet nu van €100 korting
op uw herstoffering / zandstraling
Geldig vanaf €1.000 tot 31/12/2018 .
1 bon per klant. Niet cumuleerbaar met andere promoties.

Krommewege 22
9990 Maldegem
050 70 45 44

Industrielaan 9b
9990 Maldegem
050 71 82 25

Open dagelijks van 11u tot 18u
zondag van 14u tot 18u
Gesloten op maandag en feestdagen

geeft vorm aan uw woonideeën
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Voorwoord
Inhoudstafel
Sprokkels
Uitslag tombola
Huldiging werpersmeetings
Uitnodiging eetfestijn
Jurylid worden
Sportkampen
Val Jeugddag
Koekenverkoop
Start to run
Kantine
Specialiteitstrainingen
Beknopt overzicht van de activiteiten van de voorbije maand
Axelle Dauwens
Louise Carton
Zenobie Vangansbeke
Wedstrijdnieuws
Uit de pers

Blz. 1
Blz. 3
Blz. 4-5
Blz. 6-9
Blz. 10
Blz. 11
Blz. 12
Blz. 13-14
Blz. 15
Blz. 16-18
Blz. 19-20
Blz. 21
Blz. 22
Blz. 23-34
Blz. 35
Blz. 36
Blz. 37
Blz. 38-46
Blz. 46-50

De artikels voor jullie clubblad van maart 2018 moeten binnengebracht worden uiterlijk op
08/03/2018 op het mailadres fernand.de.schrijver@telenet.be
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SPROKKELS
ACME VZW, Bloemestraat 36/D1 - 9990 MALDEGEM
BTW BE0430.583.394 BANK BE11 0015 1294 2948

www.acmeetjesland.be - acme@val.be

RvB - Voorzitter

Saskia Dejonghe

		

Louis Van Houtestraat 90
9050 Gent

gsm 0475 66 66 90
foodsaskia@hotmail.com

RvB - Ondervoorzitter, cel organisatie en structuren
Luc De Muynck
Durmstraat 46c
		
9930 Zomergem

gsm 0476 80 48 08
luc.de.muynck@telenet.be

RvB - Ondervoorzitter, cel coördinatie, verzamelaar info Start
Fernand De Schrijver
Kard. Mercierstraat 3 bus 64
		
8301 Knokke-Heist

gsm 0475 66 16 94
fernand.de.schrijver@telenet.be

Secretariaat

Mario Van Petegem

		

RvB - penningmeester

Sarah De Pape

		

Posthoorn 40
9961 Assenede (Boekhoute)

tel. 0475 76 20 40
acme@val.be

Durmstraat 46c
9930 Zomergem

gsm 0474 97 87 83
sarahdepape@exilo.be

RvB - sportieve cel, sporttechnisch coördinator
Sarah Reynaert
Leopoldlaan 71
		
9900 Eeklo

gsm 0474 77 24 57
sarahreynaert@hotmail.com

RvB - verantwoordelijke kern Eeklo, wedstrijdverantwoordelijke
Etienne De Vriendt
Rode Kruisstraat 48
		
9900 Eeklo

tel. 09 377 66 36
e_devriendt@hotmail.com

RvB - verantwoordelijke kern Zomergem, recreanten
Karen Mortier
Kerkstraat 11
		
9930 Zomergem

tel. 0473 57 03 19
mortier.karen@telenet.be

Rekeningverantwoordelijke kern Zomergem
Ann Claeys
Stoktevijver 23
		
9930 Zomergem

bankrekening BE18 0015 1294 4665
tel. 0499 43 75 23
ann.claeys1@telenet.be

Adviseur-secretaris in duo met Mario Van Petegem - doorgeven clubrecords
Achiel Van Hyfte
Euerardstraat 14
		
9900 Eeklo

gsm 0497 45 17 75
achiel.van.hyfte@telenet.be

Rekeningverantwoordelijke kern Eeklo
Ellen Van Laere
Stroomstraat 2
		
9970 Kaprijke

bankrekening BE93 0015 1294 4867
tel. 0484 50 83 62
ellievanlaere@hotmail.com

RvB - Kernverantwoordelijke Maldegem
Andy Despiegelaere
Stationsstraat 13-15
		
9990 Maldegem

tel. 050 71 49 78
andydespiegelaere@hotmail.com

Rekeningverantwoordelijke kern Maldegem
Axana Schaeverbeke
Bogaardestraat 29a
		
9990 Maldegem

bankrekening BE40 0015 1294 4463
gsm 0495 74 59 57
axana schaeverbeke@hotmail.com

Webmaster clubsite - www.acmeetjesland.be
Eric Paepe
Blakstraat 59
		
9900 Eeklo

gsm 0477 45 99 10
eric.paepe@telenet.be

Doorgeven van prestaties - felicitaties naar atleten
Wilfried Sierens
Molenstraat 31
		
9991 Adegem

tel. 050 71 55 77
wilfriedsierens@hotmail.com

Jeugdcoördinator

OFFICIËLE SITES ACME, BEHEERD DOOR AANGESTELDE MEDEWERKERS VAN ACME (berichten, aankondigingen, documenten en foto's)

www.acmeetjesland.be

Facebook: Atletiek Club Meetjesland

BEVRIENDE SITES, BEHEERD DOOR SYMPATHISANTEN VAN ACME (alleen foto's)

Facebook: ACME Photowall

www.acmeetjesland.be
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SPROKKELS
SPROKKELS

sINGLEt DaMEs

sINGLEt DaMEs

CLUBKLEDIJ ACME (wedstrijd)
CLUBKLEDIJ ACME (wedstrijd)

Alle clubkledij is verkrijgbaar bij: FIESIEK, Stationsstraat 11, 9990 Maldegem
Alle
is 12u30
verkrijgbaar
bij: tot
FIESIEK,
11, 9990
Maldegem
(openclubkledij
van 10u00 tot
en van 14u00
18u00 -Stationsstraat
gesloten op donderdag
en zondag)
(open van 10u00 tot 12u30 en van 14u00 tot 18u00 - gesloten op donderdag en zondag)
n
Singlet (dames en heren): 30 EUR (maat 128 t/m XXXL)
n
Singlet
(dames en heren): 30 EUR (maat 128 t/m XXXL)
n
Topje (dames):
30 EUR (maat 164 t/m XXXL)
n
Topje (dames): 30 EUR (maat 164 t/m XXXL)
sINGLEt DaMEs

sINGLEt DaMEs

VERJAARDAGEN
VERJAARDAGEN

NOVEMBER
FEBRUARI
21 n Van Daele Maité
20 n Wildemeersch Robbe
22 n Dendooven Victor
23 n Neyt Victor
DECEMBER
MAART
01
n Dauwens Axelle
01
Noë LoreThibo
03 nn Willems
03 nn Kerckaert
Van Landschoot
04
Jade Noa
05
n
De
Busschere
Elien Marie
07 n De Smet De Staelen
05 nn Lemmens
De Rynck Elien
07
Ona
07
n
Hemelaar
Caitlin
09 n De Pan Tom
08 n Plas Finn

26
24
27

09
10
09
11
12
12
12
12
16
12
17
13

n
n
n

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Wauters Jesper
Van Basselaere Oona
De Mits Thor

30
27

Schaeverbeke Axana
Van Damme
Matisse
Van
Schaik Laurens
Bogaert
DirkJonas
De
Bruycker
Coopman
Slos Arne Gerald
De Mits Arthur
Noor
Tuytens
Verstraete
Lobke
De Ryck Aurélie
Pauwels Jana

17
13
18
13
19
15
19
17
18
19

n
n

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

De Cocq Dréle
De Sutter Carine

Van Der Jeught Robbe
Tessenaere
Tercit Batiste
Van
Landschoot
VanMits
De Velde
Ayco
De
Marthe
De
Baere
Chloë
Willems Mathieu
Casteleyn Leon
Verstringe Fien
Meenen Flor

NIEUWE LEDEN
CLAEYS MARIE

NIEUWE
DE MEYERE LEDEN
YARA

VAN DAELE SIEN
VANDERLINDEN RIEN
WINDEY
JULIE VAN NOA
VAN LANDSCHOOT
LANDSCHOOT
BOUDIN JINSKEBATISTE
VAN LANDSCHOOT JULIEN
VAN NOORWEGE SENNE
KERCKAERT JADE
DUTHOY JADE

MATTHYS RUNE
POTS YENNA
SCHAUVLIEGE
NEYT VICTOR NOAH
STULENS
NEELKE
TIMMERMAN
IMANI
VAN DAMME MATISSE
DECLOEDT RUNE
DE RYCK AURELIE
VAN DER JEUGHT ZOE

DE
SCHEPPER
SENNE
VERNIEST
ESTEE
DE
SMET DE
STAELEN MARIE
STROBBE
EMIEL
DE WILDE WOUT
DECOUSEMAECKER SAM
FRANçOIS YENTL
NEIRYNCK ANNA
PINTER ELINE
OVERLIJDEN
Bart Van Hooreweghe, de broer van onze jeugdtrainer Wim Van Hoorweghe is overleden. Hij werd geboren te
Gent op 28 mei 1962 en is thuis te Heusden omringd door zijn dierbaren overleden op 9 februari 2018.
ACME wenst langs deze weg haar deelname in de rouw te betuigen. Sterkte Wim!
OVERLIJDEN

FAMILIENIEUWS

FAMILIENIEUWS

We vernamen het overlijden van de Heer BOONAERT Noël.
Noël is de vader van onze medewerkster Annie Boonaert, echtg. Rudy Claeys, Korte Boeken, Zomergem.
De begrafenis vond plaats op vrijdag 10 november, in Lovendegem.
Langs deze willen we onze deelneming betuigen.

www.acmeetjesland.be
www.acmeetjesland.be
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UITSLAG TOMBOLA
ACME - tombola 2017-2018

Trekking 20/01/2018

TOMBOLA 2017-2018 TREKKING VAN 20 JANUARI 2018

LOTNUMMER

1

1 Week huur aan Zee, Abimo-DW, Heist, app. 2 slk, TV dig.

40786

2

Artex Fashion waardebon 300 EUR

40721

3

Schoenen Dhondt Eeklo waardebon 170 EUR

10771

4

Champagne 1 karton van 6 flessen

21072

5

Etentje 2 personen in DE SCHEVE ZEVEN Zomergem (wd 120€)

02114

6

Gourmetset/raclette

10017

7

Wijnpakket (3 flessen St-Emilion)

10817

8

Domo Staafmixer

12299

9

Domo wafelijzer

32519

10 Koffiezet Moulinex

40603

11 Waardebon Schoenen Dhondt Eeklo 30 €

22394

12 Lantaarn in gebeitst hout, staand, 0,40 cm (decoratiestuk)

11040

13 Lampekap, staander met kapje, hout, 0,50 cm hoog (decoratiestuk)

22368

14 Elektrisch mes Moulinex (Electro E.Willemarck - Maldegem )

20116

15 Domo blender standmixer

12686

16 Electrolux Broodrooster

31921

17 Kadobon 30 € (flo&co- Maldegem)

22360

18 Domo Croquemachine

41356

19 1 elektrische kookplaat

01993

20 Wijnpakketje

11131

21 Waardebon Schoenen Dhondt Eeklo 30 €

41369

22 Wijnpakketje

42435

23 Sierstuk Grote en kleine appel (steen/keramiek)

32210

24 Dame verzorgingspakket (inst. Nicole)

12388

25 Hair Clipper Philips haartondeuse Kids

21052

26 Kadobon FIESIEK 30 €

11644
blz. 1/4
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UITSLAG TOMBOLA
ACME - tombola 2017-2018

Trekking 20/01/2018

TOMBOLA 2017-2018 TREKKING VAN 20 JANUARI 2018

LOTNUMMER

27 Sierstuk 1000 Schoon

41577

28 Huishoudmand (MIKI - Zomergem)

20434

29 Huishoudmand (MIKI - Zomergem)

01118

30 Waardebon Running Center Hulste 50€

42516

31 Verzorgingspakket Esthetiek Ellen Zomergem

11750

32 Sierstuk 1000 Schoon

10176

33 Sierstuk 1000 Schoon

31955

34 Keukenweegschaal (Electro Burggraeve - Zomergem)

40938

35 Sproeier (De Baets Martin - Zomergem)

21214

36 Kadopakket 1000 Schoon 30€

22641

37 Kadopakket 1000 Schoon 30€

21653

38 Wijnpakket

30632

39 Kadopakket 1000 Schoon 30€

10131

40 Kadopakket 1000 Schoon 30€

10741

41 2 Flessen wijn Latomme Zomergem

42443

42 2 Flessen wijn Latomme Zomergem

20120

43 Linnenmand groot model

22366

44 Kadopakket 1000 Schoon 30€

11802

45 Wijnpakket

10097

46 Wijnpakket

20786

47 Kadobon Allure 50 €

30819

48 Tuinsproeier

42486

49 Set glazen kaarshouders / riet (ID Interieur - Zomergem)

21878

50 Set van 3 theelichthouders (AZ)

02649

51 Tafellaken linnen

20942

52 Broodrooster Philips

00127
blz. 2/4
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UITSLAG TOMBOLA
ACME - tombola 2017-2018

Trekking 20/01/2018

TOMBOLA 2017-2018 TREKKING VAN 20 JANUARI 2018

LOTNUMMER

53 1 Pluchen decoratiebeertje

11068

54 18 Aperoglaasjes (mooi)

31327

55 3 Terracotta kruikjes

22645

56 1 Fles Porto 10 Anos

41587

57 Wijnpakketje 3 flessen

11041

58 Elektrische Fruitpers Philips (Electro Willemark Maldegem)

20780

59 Wijnpakketje 3 flessen

22000

60 12 glazen voor aperitiefhapjes Eeklo

10078

61 Decoratieset (1000schoon - Adegem)

21437

62 Elektrische tandenborstel Oral-B (Electro E.Willemarck-Maldegem)

02595

63 Isoleerkan RVS Eeklo

22383

64 Wijnpakketje

21769

65 Wijnpakketje

10369

66 Wijnpakketje

30786

67 Kadobon 10 € (Schoenen D'hondt - Eeklo)

42738

68 Kadobon (Schoenen D'hondt - Eeklo)

40863

69 Tafellaken

10394

70 Matalen staander met 4 T-lichten

22671

71 Waardebon Restaurant De Scheve Zeven Zomergem 50 Eur

40857

72 Waardebon Allure 25 €

31220

73 Keramieken schaal + 4 t-lichtjes

41704

74 Kadobon 50 € Flo & Co Maldegem Kids

30411

75 Kadobon 40 € Flo & Co Maldegem Kids

21045

76 Kadobon L'Une et L'Autre Adegem 20 €

41077

77 Kadobon L'Une et L'Autre Adegem 20 €

02741

78 Kadobon kaasplank 2 personen 29 eur Delikaas Eeklo

30764
blz. 3/4
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UITSLAG TOMBOLA
ACME - tombola 2017-2018

Trekking 20/01/2018

TOMBOLA 2017-2018 TREKKING VAN 20 JANUARI 2018

LOTNUMMER

79 Kadobon Xanders kapsalon Maldegem 15 €

00704

80 Kadobon Xanders kapsalon Maldegem 15 €

21148

81 Kadobon Xanders kapsalon Maldegem 15 €

11409

82 Kadobon Allure 10 €

02233

83 Kadobon Allure 10 €

12112

84 Kadobon L'Une et L'Autre Adegem 10 €

30191

85 Kadobon L'Une et L'Autre Adegem 10 €

40360

86 Kadobon Parfumerie Penelope Maldegem

30904

87 Kadobon Parfumerie Penelope Maldegem

21750

88 Kadobon Parfumerie Penelope Maldegem

01990

89 Meubeltransportset

41551

90 Butler Tray op staander (tafeltje)

11145

91 Beauté & Soignée 1 Medische Pedicure

31712

92 Activity Tracker (Running Center Hulste)

10270

Prijzen beschikbaar tot 31/03/2018 bij Fiesiek Stationsstraat 11 9990 Maldegem, 050714978
De eerste prijs werd geschonken door ABIMO-DEWISPELAERE HEIST-KNESSELARE en zal
uitgereikt worden door de zaakvoerder zelf. Afspreken kan op 0475661694

blz. 4/4
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HULDIGING

KLASSEMENT WERPERSMEETINGS 2017 (Clubhuldiging 2018)

Titel

Voorwaarde om hiervoor in aanmerking te komen was dat onze atleten in 2017Versie
aan minstens
20180101
3 van de 5 wedstrijden te Eeklo dienden deel te nemen.
Indien de atleet aan voldoende wedstrijden deelnam, werd bij het opmaken van de rang-

lkjdflqjdfmq
schikking rekening gehouden met het aantal nummers waarop de persoon in kwestie een
prestatie lukte.
Op deze manier was het niet altijd de beste, maar wel de meest regelmatige atleet die het
hoogste aantal punten behaalde.
Kwamen in aanmerking voor het klassement:












Van Daele Maitè
Huyghe Marc
De Vriendt Etienne
Van Petegem Rania
Bruggeman Tim
Vanpeteghem Lobke
De Sutter Mirjam
Lemmens Steffen
Dewitte Jennifer
De Sutter Carine
Van Goethem Tim

WERPERSMEETINGS TE EEKLO IN 2018:
14/04/2018

Kampenmeeting - 1ste Meetjeslandse Werpersmeeting
Aanvang: 13:30u

21/05/2018

Open Meeting + Jeugd - 2de Meetjeslandse Werpersmeeting
Aanvang: 11:00u Jeugd
13:00u vanaf Cad

15/09/2018

Kampenmeeting - 3de Meetjeslandse Werpersmeeting
Open PK hamer en gewichtwerpen
Aanvang: 13:30u

29/09/2018

Open Meeting + Jeugd - 4de Meetjeslandse Werpersmeeting
Aanvang: 11:00u Jeugd
13:00u vanaf Cad

13/10/2018

Kampenmeeting - 5de Meetjeslandse Werpersmeeting
Aanvang: 13:00u

www.acmeetjesland.be
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UITNODIGING EETFESTIJN
Uitnodiging voor een gezellig

EETFESTIJN

Titel

Versie 20180101

lkjdflqjdfmq

Op zaterdag 24 MAART 2018

Laat deze unieke gebeurtenis niet aan jou voorbijgaan en hou alvast
deze datum vrij in je agenda. Je kan er in de polyvalente zaal van
“Jeugdcentrum Kubiek” (De Route), Kerkstraat 121, 9900 Eeklo
(parking in Kerkstraat, Roze of Stassano op 200m wandelafstand),
aanschuiven aan een lekker kaasbuffet, stokbrood en een ruime keuze aan vers en gedroogd
fruit. Dit onderdeel wordt verzorgd door Deli kaas uit Blommekens te Eeklo.
Lust je geen kaas, dan voorzien wij voor jou warme beenham met frietjes en koude groenten .
Dit wordt verzorgd door het team van Marjo Lampaert uit de Eeklostraat te Lembeke.
Een ideale gelegenheid om af te kicken van het winterseizoen en op een aangename wijze
vooruit te kijken naar het komende zomerseizoen met alle mogelijke wedstrijden, interclubcampagnes, wedstrijden en kampioenschappen!
Uiteraard hoort daar - naast sfeervolle achtergrondmuziek- ook een aangepast wijntje bij.
Anders kunnen we je die avond ook verwennen met een fris biertje of een alcoholvrij drankje.

Het aanschuiven gebeurt vanaf 20.00u, en dit tot iedereen verzadigd is.
Na het eten krijgen we de gelegenheid om onze hersencellen even te pijnigen bij een quiz die
handelt over de actualiteiten en over het reilen en zeilen van onze club. Hierbij zijn
verschillende mooie prijzen te winnen!

Voor het kaasbuffet of beenham met frietjes betaal je als volwassene 18 euro. Als
minder dan 12-jarige betaal je 10 euro.
Een welkomstdrankje, opgediend vanaf 19.00u, is in de prijs inbegrepen
Inschrijvingen dienen te gebeuren vóór 20 maart 2018 bij een der
lokale verantwoordelijken:
Zomergem: Karen Mortier
Maldegem: Andy De Spiegelaere
Eeklo: Etienne De Vriendt
Inschrijving kan eveneens gebeuren door overschrijving van de
nodige valuta op rekening Nr. BE93 0015 1294 4867 van de ACME VZW Kern Eeklo met
vermelding van het gewenste aantal Kaasbuffetten of Vleesmaaltijden.


Ondergetekende, ………………………………………………………………………..
schrijft in voor ………kaastafel volw. en / of ………Vleesmaaltijd volw.
schrijft in voor ………kaastafel jeugd en / of ………Vleesmaaltijd jeugd
en betaalt ……………...…..Euro
www.acmeetjesland.be
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JURYLID WORDEN
Wil je (club)jurylid worden?

Dat kan door een laagdrempelige opleiding te volgen.
Er zijn 2 startmogelijkheden:
- Clubjurylid
- Jurylid niveau 1

Clubjurylid
Wat?
Als clubjurylid engageer je je om jurytaken uit te voeren binnen je eigen vereniging. Je wordt nooit
opgeroepen om te jureren op andere terreinen.
Als clubjurylid kan je evenwel niet als chef van een proef of functie optreden.

Procedure tot het behalen van het brevet clubjurylid:
Je volgt een dagopleiding bestaande uit een theoretisch deel en een praktische rondleiding op de piste.
Na deze dagopleiding kan je aan de slag als clubjurylid (je ontvangt dan een jurybadge).

Jurylid niveau I
Wat?
Als jurylid niveau I engageer je je om jurytaken uit te voeren binnen je eigen vereniging alsook bij andere
verenigingen.
Als jurylid niveau I kan je, indien je na verloop van tijd voldoende ervaring opgedaan hebt, als chef
verantwoordelijk zijn voor een proef of functie.

Procedure tot het behalen van het brevet jurylid niveau 1:
Je volgt een dagopleiding bestaande uit een theoretisch deel en een praktische rondleiding op de piste
gevolgd door een korte schriftelijke evaluatie. Nadien loop je stage tijdens 3 wedstrijden en treed je
éénmaal op bij het lopen, éénmaal bij het springen en éénmaal bij het werpen.
Na een positieve evaluatie van deze stage ben je een volwaardig jurylid niveau 1.
Je ontvangt een bestendige toegangskaart, een jurybadge en de nederlandstalige versie van het IAAFreglementenboekje.
Beide opleidingen zijn gratis en worden jaarlijks in het voorjaar in elke provincie georganiseerd. Beide
opleidingen gaan door op dezelfde dag, enkel de opleiding tot jurylid niveau 1 is iets uitgebreider.
(minimumleeftijd tot deelname: minstens 16 jaar op 31 december van het jaar waarin je deelneemt.)
Provincie

Docent 1

Docent 2

Datum

Plaats

Limburg

Willy Nys

Raf Moens

17 maart 2018

Nog te bepalen

Vlaams-Brabant

Robert Hicketick

10 maart 2018

9u30 Kantine
DCLA

West-Vlaanderen

Rita Debusschere

Kathleen Van Camp

10 maart 2018

13u piste HCO

Antwerpen

Gerda Cleyman

Guido Van Roie

17 maart 2018

9u30
Aankomstgebouw
AVZK

Oost-Vlaanderen

Marnix De Mangelaere

Patrick Van Caelenberghe

17 maart 2018

9u Sporthal Hoge
Wal, Rieme

Inschrijven voor één van beide opleidingen kan tot en met 28 februari 2018 bij An (anvh@atletiek.be).

www.acmeetjesland.be
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SPORTKAMPEN
Sportkampen 2018
MALDEGEM

Titel

Versie 20180101

PAASVAKANTIE

GROTE VAKANTIE

Wanneer?

Van 9u30 tot 12u30 en van 13u30 tot 16u

Wanneer?
Maandag 27 tot en met vrijdag 31 augustus
Van 9u30 tot 12u30 en van 13u30 tot 16u

Voor wie?
Benjamins en pupillen
(geboortejaren 2007 tem 2011)

Voor wie?
Benjamins tem miniemen
(geboortejaren 2005 tem 2011)

Prijs:
Leden ACME: € 80,00
Niet leden: € 90,00

Prijs:
Leden ACME: € 100,00
Niet leden: € 110,00

Betaling:
Tegen uiterlijk 17 maart
Op rekening BE24 4429 6106 7138
Mededeling: naam kind

Betaling:
Tegen uiterlijk 11 augustus
Op rekening BE24 4429 6106 7138
Mededeling: naam kind

Dinsdag 3 tot en met vrijdag 6 april
lkjdflqjdfmq

Waar?
Atletiekterrein te Maldegem, Bloemestraat 36/D1
Inschrijving en info:
Philip Gilson: 0476 711 613
Mail naar philipgilson1958@gmail.com
Vermelding van:

Naam kind

Geboortedatum

Adres

GSM / telefoon en naam ouders

www.acmeetjesland.be
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SPORTKAMPEN
Sportkampen 2018
Zomergem

Titel

GROTE VAKANTIE

Versie 20180101

Wanneer?
Maandag 2 tot en met vrijdag 7 juli
Van 9u tot 12u van 13u tot 16u
lkjdflqjdfmq
Opvang ism BKO De Vlinder (speciale regeling voor kinderen van buiten Zomergem)
Voor wie?
Benjamins tem miniemen
(geboortejaren 2005 tem 2011)
Prijs:
Leden ACME: € 100,00
Niet leden: € 110,00
Betaling:
Op maandag 2 juli vóór aanvang sportkamp
of vooraf te betalen bij Karen Mortier (kernvoorzitter)
Waar?
Atletiekterrein te Zomergem, Sportlaan
Inschrijving en info:
Karen Mortier: 0473 570 319
Mail naar mortier.karen@telenet.be
Vermelding van:

Naam kind

Geboortedatum

Adres

GSM / telefoon en naam ouders

Mailadres

www.acmeetjesland.be
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VAL JEUGDDAG
29ste Jeugddag van de Vlaamse Atletiekliga
Zaterdag 17 maart 2018

Titel

Op zaterdag 17 maart gaat opnieuw de jaarlijkse VAL-jeugddag door!
Versie 20180101
Dit is een groots sport- en spelevenement in de Gentse Topsporthal voor kinderen van 7 tot 13 jaar
(kan-ben-pup-min).
De kinderen krijgen een aanbod van atletiekspelvormen en randactiviteiten waarin ze zich tegen
elkaar in ploegjes kunnen meten in een super aangename sfeer!
lkjdflqjdfmq
Dit jaar zal er opnieuw een Belgisch topatleet aanwezig zijn om handtekeningen uit de delen.
Vergeet dus jouw fototoestel niet!
Praktische informatie:
 ACME legt een bus in die alle deelnemers naar de
Topsporthal brengt.
 Per ploeg van 4 atleetjes van dezelfde leeftijdscategorie
(BEN-PUP-MIN) wordt een verantwoordelijke (trainer /
ouder) gevraagd die samen met de kinderen het ganse
parcours doorkruist.
 Gezien het succes van de voorbije jaren, zijn alle ouders
die willen begeleiden meer dan welkom!
Deze reizen uiteraard gratis mee met de bus.
 Voor de ganse dag betalen de atleetjes € 10,00 (alles
inbegrepen, ook een drankje).
 De snelle inschrijvers zijn al zeker van een plaats!
 Trek jullie clubtruitje aan. Zo zijn we makkelijk
herkenbaar!
Reisweg:
De bus vertrekt om 7 uur 45 op de parking van de atletiekpiste te Maldegem, Bloemestraat.
Rijdt nadien door naar Eeklo, waar hij rond 8 uur 05 wordt verwacht op de parking van de sporthal.
Tenslotte rijdt hij door naar de Markt in Zomergem om daar rond 8 uur 20 te aan te komen.
Op de terugweg volgen we het omgekeerde parcours en vertrekken rond 16 uur 30 aan de
Topsporthal.
Inschrijven:
Snel onderstaand strookje invullen en afgeven aan de trainers of mailen naar
mortier.karen@telenet.be.
Inschrijven kan tegen ten laatste 10 maart!
Het inschrijvingsstrookje en geld kan bezorgd worden aan Franky (Maldegem), Etienne (Eeklo) en
Karen (Zomergem).
WEES ER SNEL BIJ!!!
Ik geeft toestemming aan mijn zoon / dochter ……………………………………………………………………………………,
categorie: BEN / PUP / MIN om deel te nemen aan de jeugddag op 17 maart 2018 en betaal hierbij
€ 10,00.
Ik ben wel / niet bereid om mee te gaan als begeleider.
We gaan wel / niet mee met de bus van Maldegem / Eeklo / Zomergem
.................................................................... Naam van vriendje/vriendinnetje met wie je graag in een groepje
zou zitten, wij proberen er rekening mee te houden.

www.acmeetjesland.be
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KOEKENVERKOOP

SAVE THE DATE!
Zaterdag 10 maart
lkjdflqjdfmq

Titel

Versie 20180101

KOEKENVERKOOP ACME

Voorverkoop:
Graag vragen we jullie om minstens 5 koekenpakketten per atleet te
verkopen aan familie, vrienden, buren, ...
Vooraf te bestellen en af te halen tegen betaling (€ 7,00 per pakket)
na de training van woensdag 7 maart.
Koekenverkoop:
Een oproep aan alle atleten om ons mee te helpen op zaterdag
10 maart.
Als we met véél zijn, krijgen we hopelijk de klus geklaard op een
halve dag.
We zoeken ook ouders die chauffeur kunnen zijn.
We voorzien voor iedere atleet die meehelpt op zaterdag 10 maart
een kleine attentie!

www.acmeetjesland.be
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KOEKENVERKOOP
G R OT E A C ME - K O EK E NV ER K O O P
Zaterdag 10 maart 2018

Titel

Versie 20180101

Beste ACME’ers

Op zaterdag 10 maart trekken we nog eens de baan op om onze clubkas te spijzen!
Koken kost geld: sportmateriaal, huur terreinen & gebouwen, trainers, energie, verlichting, verzekeringen,
bijdrage VAL …Het moet allemaal betaald worden.

lkjdflqjdfmq

We gaan dan in gans het Meetjesland (kernen Maldegem, Zomergem en Eeklo) koeken verkopen. Pakketten van
LU.
De prijs bedraag € 7,00 per pakket.
En met “wij” bedoelen we natuurlijk, alle ACME’ers samen. We organiseren die dag een huis-aan-huis verkoop.
Voor die verkoop stellen we ploegjes samen van 2 à 3 atleetjes met telkens 1 chauffeur-begeleider (ouder,
trainer, bestuurslid…) die instaat voor toezicht, ondersteuning en bevoorrading.

Zoals je wel begrijpt, hebben we voor zo’n actie nood aan HEEL VEEL helpende handen.
Het werk wordt er alleen maar lichter door!
We verwachten dus iedereen. We leveren samen een inspanning, maar we beloven het gezellig te maken!
Op het einde van de dag ga je zeker naar huis met een goed gevoel. Je zal veel gewerkt hebben, moe zijn, maar
je zal er ook veel plezier aan beleefd hebben!
De atleten-helpers op de dag van de deur-aan-deurverkoop worden beloond met een attentie !
Praktische informatie:

We verzamelen op zaterdag 10 maart om 9 uur
o Kern Maldegem: in de kantine aan de atletiekpiste (Bloemestraat)
o Kern Eeklo: in het clublokaal aan de Sportlaan
o Kern Zomergem: op de boerderij van de familie Turrekens, Paterstraat 2

We vertrekken uiterlijk om 9u15
o In groepjes van 2 of 3, samen met een chauffeur om zoveel mogelijk straten te bereiken
en / of
o In groepjes naar enkele drukke plaatsen in de gemeente, markt, sporthal, zwembad…….

Om 12u30 keren we even terug naar de startplaats waar we voor jullie iets lekkers te eten voorzien.

Vanaf 13u30 gaan we terug op pad en keren terug naar de startplaats tegen uiterlijk 16u30.
Met hoe meer we zijn, hoe vroeger we rond zijn!
Voorverkoop!!!
Je kan ook vooraf zelf verkopen aan jouw familie, vrienden, buren, collega’s, ..
Vraag het hen nu al en hou een lijstje bij (zie ommezijde) !
We zetten jouw bestelling klaar en je kan deze komen ophalen
- op woensdag 28/02 of 07/03 tussen 18u en 19.30u in het clubhuis (Eeklo),
- op woensdag 07/03 om 19.30u in het clublokaal aan het atletiekterrein (Zomergem),
- op woensdag 07/03 of vrijdag 09/03 tussen 18u en 20u in de kantine aan de piste (Maldegem),
KOEKENVERKOOP – HELPERS
Kern Eeklo – Maldegem – Zomergem
1.

De ouders van ……………………………………………………… bevestigen dat hun kind(eren) zal / zullen
meehelpen met de koekenverkoop op 10maart.
Enkel in de voormiddag / voormiddag+namiddag.

2.

Wij kunnen wel / niet instaan met onze auto als begeleider van een groepje kinderen.
De club voorziet een kleine attentie voor alle chauffeurs.

3.

Wij bestellen en betalen alvast zelf ………….. pakketten à € …...,00 per pakket = € …………………

Gelieve dit strookje tegen uiterlijk woensdag 07 maart af te geven aan je trainer of stuur een mailtje met je
antwoorden naar:

andydespiegelaere@hotmail.com voor kern Maldegem

e_devriendt@hotmail.com voor kern Eeklo

mortier.karen@telenet.be voor kern Zomergem
Datum:

www.acmeetjesland.be
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KOEKENVERKOOP

Titel

KOEKENVERKOOP ACME 2018 - VOORVERKOOP Versie 20180101
Naam

Betaald

Geleverd

lkjdflqjdfmq
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAAL: ……….. pakketten à € 7,00 = € ………..………..

www.acmeetjesland.be
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START TO RUN

Titel

Versie 20180101
lkjdflqjdfmq
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START TO RUN
Loop in 10 weken 5 kilometer!

Versie 20180101

Kern Eeklo:
Waar?
lkjdflqjdfmq
Wanneer?
Meer info:

Titel

Atletiekterrein
Sportlaan
Eeklo
Vanaf dinsdag 17 april om 18 uur
Etienne De Vriendt (kernvoorzitter Eeklo)
09 377 66 36
e_devriendt@hotmail.com

Kern Maldegem:
Waar?
Wanneer?
Meer info:

Atletiekterrein
Bloemestraat 36
Maldegem
Vanaf dinsdag 10 april om 19 uur
Andy Despiegelaere (kernvoorzitter Maldegem)
0479 79 89 76
andydespiegelaere@hotmail.com

Kern Zomergem:
Waar?
Wanneer?
Meer info:

Atletiekterrein
Sportlaan
Zomergem
Vanaf maandag 16 april om 19 uur 30
Karen Mortier (kernvoorzitter Zomergem)
0473 570 319
mortier.karen@telenet.be

Kostprijs: € 35,00 (10 weken - 3 trainingen per week)

www.acmeetjesland.be
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KANTINE

Beste Atleten, bestuursleden, ouders, sympathisanten, …

Zoals ieder van jullie al heeft opgemerkt is de kantine van ACME al enkele jaren aan
vernieuwing toe. Dit was dan ook hét punt die naar boven is gekomen uit de “bubble box”,
een soort ideeënbox waar iedereen de kans kreeg om zijn grijze massa de vrije loop te laten
gaan en met zijn stoutste ideeën naar buiten mocht komen.
Dit jaar zouden wij graag één van die ideeën grondig aanpakken en zoals je aan de kop van
dit artikel al kan vermoeden, wordt dit een “makeover” van de kantine.
Hiervoor gaan we op zoek naar mensen die het menen met dit project en in de vorm van een
werkgroep willen meehelpen met de realisatie ervan.
De bedoeling is dat we dit stap voor stap gaan bekijken om finaal tot een mooi resultaat te
komen waar iedereen zich in kan vinden. Het is zeker niet de bedoeling om hier wekelijks
voor samen te zitten. Maar deze klus alleen klaren is onbegonnen werk.
Voel jij je dus geroepen om een samen aan dit project te werken?? Ken je bijvoorbeeld veel
van interieur of architectuur?? Ben je een handige Harry?? Steek je al eens graag de handen
uit de mouwen samen met een groep leuke mensen?? Wil jij deel uitmaken van de groep die
achteraf ontgetwijfeld trots zal mogen zijn dat ze hieraan hebben meegewerkt??
Stuur dan asap een mailtje naar andydespiegelaere@hotmail.com en dit voor 28/02. En
nogmaals, alleen lukt dit niet. Dus hoe groter de groep, hoe liever. Alvast bedankt.

Andy Despiegelaere

www.acmeetjesland.be
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Horden
Enkel voor geselecteerden

Maldegem piste
18u- 19u30

Philip Gilson

Sprint-horden
Enkel voor geselecteerden

Topsporthal Gent
18u

Tom Du Pan

www.acmeetjesland.be
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Tom Du Pan

Veerle Blondeel

Marc Huyghe

Maldegem-piste
18u30-20u30

Maldegem– piste
18.30 u– 20.30 u

Na afspraak
Topsporthal Gent
18u30-20u30

Hoogspringen
Vanaf Cadet

Verspringen
Vanaf Cadet

Polstokspringen
Vanaf miniem

Tony Duchateau

Tony Duchateau

Wim Blondeel

Maldegem-piste
19.00u-21.00u

Etienne De Vriendt

Maldegem-piste
18.30u-20.30u

Maldegem-piste
18.15u-19.30u

Wim Blondeel

Etienne De Vriendt

Eeklo- werpterrein
18.15u-20u15

Speerwerpen
Vanaf Cadet

Maldegem-piste
18.30u-20.30u

Maldegem-piste
18.30u- 20.15u

Kogel/discus
Vanaf Cadet

Speerwerpen
Vanaf miniem

Discus/kogel
Vanaf miniem

Werpen vanaf 5/11
Vanaf miniem

Rik Braekevelt

Philip Gilson
Sarah Reynaert
Afstandlopen
Vanaf Cadet

Maldegem piste
18.30 h – 20.30 h

Sprint-horden
Vanaf Cadet

VRIJDAG

Rik Braekevelt

DONDERDAG

Maldegem-piste
18.15u-20u

Werpen
Vanaf Cadet

Veerle Blondeel

Maldegem piste
18.30 u– 20.30 u

Sprint-horden
Vanaf Cadet

WOENSDAG

Maldegem-piste
18.15u-20u

Afstandslopen
Vanaf cadet

DINSDAG

MAANDAG

Philip Gilson

Gent - Blaarmeersen
10.00h-12.00h

Sprint-horden
Enkel voor geselecteerden

ZATERDAG

Versie: 1/12/2017

Etienne De Vriendt

Eeklo -werpterrein
10u-12u

Werpen
Vanaf Cadet

Rik Braekevelt

Na afspraak
Beernem

Afstandslopen
Vanaf Cadet

Veerle Blondeel

Maldegem-piste
10.00h-12.00h

Sprint-horden
Enkel voor geselecteerden

ZONDAG

SPECIALITEITSTRAININGEN WINTERSEIZOEN 2017 (VAN 01/10/2017 TEM 01/04/2018)

SPECIALITEITSTRAININGEN

www.acmeetjesland.be

Beknopt overzicht van de activiteiten van de voorbije maand
Cedric Van Branteghem
meeting Topsporthal
BEKNOPT
OVERZICHT

Gent, 30 december,

VAN DE ACTIVITEITEN VAN
DE VOORBIJE MAAND

Twee wedstrijden op het programma op 1 dag. Terwijl de jaarlijkse cross in Rieme (zie hieronder) aan de
Gent,
30 december,
Cedric Vanen
Branteghem
meeting
Topsporthal
gang was,
verdedigden
de pisteatleten
enkele jongeren
de ACME-kleuren
in de topsporthal in Gent,
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op
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op
1
dag.
Terwijl
de
jaarlijkse
cross
in
Rieme
hieronder)
aantedezien
gang
tijdens een meeting georganiseerd door Stax. Voor de oudere garde was het een(zie
eerste
test om
hoe
was, verdedigden de pisteatleten en enkele jongeren de ACME-kleuren in de topsporthal in Gent, tijdens een
het - na een winter trainen - gesteld was met de conditie. Manon Depuydt (zie hieronder) was al direct op
meeting georganiseerd door Stax. Voor de oudere garde was het een eerste test om te zien hoe het - na een
de afspraak
won-degesteld
60 meter
in een
goede tijd
van 7.56.
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voor ACME,
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Rieme, 30 december 2017, Augustijn Kerstveldloop
71ste editie, deze wedstrijd is een klassieker in het veldlopen. Sinds jaar en dag is ACME er present, deze keer
met 42 atleten. In totaal waren er 877 deelnemers, 371 dames en 506 mannen. Voor ACME stonden Willems
Thibault (schol, 3de) en Besson Olivia (ben, 1ste) op het podium. Emma Baeke en Zenobie Vangansbeke moesten
Augustijn
Rieme, beiden
30 december
vrede 2017,
nemen
met de meestKerstveldloop
ondankbare 4de plaats. De wind speelde een belangrijke rol, ook de tenten
moesten bijzonder goed verzekerd worden. Oona Van Basselaere was de jeugdbegeleidster van dienst en zij deed
dat totdeze
iederswedstrijd
tevredenheid
zeer
goed. Hieronder
een blad volSinds
jeugdige
in Rieme.
71ste editie,
is een
klassieker
in het veldlopen.
jaardeelnemers
en dag is ACME
er present, deze

keer met 42 atleten. In totaal waren er 877 deelnemers, 371 dames en 506 mannen. Voor ACME stonden
Willems Thibault (schol, 3de) en Besson Olivia (ben, 1ste) op het podium. Emma Baeke en Zenobie
Vangansbeke moesten beiden vrede nemen met de meest ondankbare 4de plaats.
De wind speelde een belangrijke rol, ook de tenten moesten bijzonder goed verzekerd worden. Oona Van
Basselaere was de jeugdbegeleidster van dienst en zij deed dat tot ieders tevredenheid zeer goed.
Hieronder een blad vol jeugdige deelnemers in Rieme.
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VAN DE ACTIVITEITEN VAN
DE VOORBIJE MAAND
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10 medailles waren ons deel, zie het mooie lijstje hieronder. Proficiat aan deze medaillewinnaars, dat komt
zo maar niet uit de lucht vallen. Dit is het resultaat van talent en training.
Manon zette haar jaartijd nog wat scherper met 7”50 op de 60 meter. De nieuwkomers Aurelie De Ryck en
Van Damme Matisse toonden meteen dat ze aanwinsten zijn. Vooral deze laatsteVAN
leverde
een opgemerkte
DE ACTIVITEITEN
VAN
DE
VOORBIJE
MAAND
prestatie met 4m70 in het polsstokspringen.

BEKNOPT OVERZICHT

VANPETEGHEM

LOBKE

ZILVER

KOGEL

DU PAN

TOM

BRONS

60M

Gent, 6 januari 2018, PK indoor Oost- en West-Vl. en Limburg
10 medailles waren ons
deel, zie het mooieGOUD
lijstje hieronder.
Proficiat aan deze medaillewinnaars, dat komt zo
BAELE
JARNE
60M
maar niet uit de lucht vallen. Dit is het resultaat van talent en training.
DE
BAERDEMAEKER
HARIZ-OMAR
Manon
zette haar jaartijd
nog wat scherperBRONS
met 7”5060M
op de 60 meter. De nieuwkomers Aurelie De Ryck en Van
Damme Matisse toonden meteen dat ze aanwinsten zijn. Vooral deze laatste leverde een opgemerkte prestatie
DEPUYDT
MANON
GOUD
60M
met 4m70 in het polsstokspringen.
VANPETEGHEM LOBKE			
ZILVER
KOGEL
BAELE JARNE
			
GOUD		
BAELE
JARNE
BRONS
200M 60M
DE BAERDEMAEKER HARIZ-OMAR
BRONS		
60M
BEYLEMANS
LAURA
BRONS
200M
DEPUYDT MANON			GOUD		60M
DU PAN TOM				BRONS		60M
VAN DAMME
MATISSE
ZILVER
POLSSTOK
BAELE JARNE				BRONS		200M
BEYLEMANS
LAURA			BRONS		200M
DE
RYCK
AURELIE
BRONS
VER
VAN DAMME MATISSE			ZILVER		POLSSTOK
BRUYNEEL
ARTHUR
GOUD
800M
DE RYCK AURELIE			BRONS		VER
BRUYNEEL ARTHUR			GOUD		800M

Maldegem, 14 januari 2018, Grote Prijs Atletiekclub Meetjesland
De parkcross in Maldegem zoals hij soms wel eens genoemd wordt werd één van de betere edities uit de
Maldegem, 14 januari 2018, Grote Prijs Atletiekclub Meetjesland
geschiedenis. Met 937 deelnemers (incl. volksloop) waren de organisatoren van Kern Maldegem zeer tevreden.
Belangrijk, het weer zat mee! En nog belangrijk, het hertekende parcours viel duidelijk in de smaak bij de
De
parkcross
inDe
Maldegem
zoals
hij soms wel
genoemd
wordt
éénvoor
van de
de zeer
betere
edities
uit de
meeste
atleten.
cross werd
overzichtelijker
eneens
dat was
dan weer
een werd
pluspunt
talrijk
opgekomen
geschiedenis.
937 deelnemers
(incl. volksloop)
waren
van Kern
Maldegem
zeermeer
toeschouwers. Met
96-ACME-atleetjes
verschenen
aan de start,
en de
ookorganisatoren
dit was een record.
Nooit
eerder namen
ACME-ers deel
aan deze
tevreden.
Belangrijk,
hetcross.
weer zat mee! En nog belangrijk, het hertekende parcours viel duidelijk in de

smaak bij de meeste atleten. De cross werd overzichtelijker en dat was dan weer een pluspunt voor de
zeer talrijk opgekomen toeschouwers. 96-ACME-atleetjes verschenen aan de start, en ook dit was een
record. Nooit eerder namen meer ACME-ers deel aan deze cross.
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Zomergem 20 januari 2018, Huldiging-Nieuwjaarsreceptie
De derde zaterdag van het jaar zijn we te gast bij kern Zomergem voor de Huldiging-Nieuwjaarsreceptie. Onze
atleten, trainers,
medewerkers,
supporters zijn ons dierbaar en daarom zorgen we telkenjare voor een gepaste
Zomergem
20 januari
2018, Huldiging-Nieuwjaarsreceptie
huldiging en receptie, gratis aangeboden door de club. Dit jaar waren er 241 volwassenen (vanaf 13jr) en 25
kinderen, vooraf ingeschreven. Na de speech van de voorzitster met de voorstelling van de nieuwe ACMEDe
derde zaterdag van het jaar zijn we te gast bij kern Zomergem voor de Huldiging-Nieuwjaarsreceptie.
site werden de atleten uitgebreid in de schijnwerpers gezet, met licht, foto’s, muziek, interviews, 2 muzikale
Onze
atleten,van
trainers,
supporters
zijn ons dierbaar en daarom zorgen we telkenjare voor
intermezzo’s
Severijnmedewerkers,
D’Hoedt, een mooie
geheel.
een
gepaste
huldiging
en
receptie,
gratis
aangeboden
door
de club.
Dit jaar
waren
er 241 volwassenen
Een gesmaakte receptie volgde. Vroeger waren het belegde
broodjes,
daarna
kwam
de breydelham
en dit jaar
(vanaf
13jr) en
kinderen,
vooraf ingeschreven.
Na de aangeboden
speech van de
voorzitster
metLekker
de voorstelling
van
werd Saskia
haar25droom
werkelijkheid
en werden er frietjes
tijdens
de receptie.
lekker!
Tijdens
die receptie
kanwerden
je met de
atleten,in
trainers,
ouders… eens
bijpraten
buitenfoto’s,
het muziek,
de
nieuwe
ACME-site
declubgenoten,
atleten uitgebreid
de schijnwerpers
gezet,
met licht,
atletiekgebeuren
of buiten
de vergaderingen.
Leuk! We
kijken een
al uitmooie
naar degeheel.
volgende editie.
interviews,
2 muzikale
intermezzo’s
van Severijn
D’Hoedt,

Een gesmaakte receptie volgde. Vroeger waren het belegde broodjes, daarna kwam de breydelham en dit
jaar werd Saskia haar droom werkelijkheid en werden er frietjes aangeboden tijdens de receptie. Lekker
lekker!
Tijdens die receptie kan je met de clubgenoten, atleten, trainers, ouders… eens bijpraten buiten het
atletiekgebeuren of buiten de vergaderingen. Leuk! We kijken al uit naar de volgende editie.
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21 januari 2018, Gent KVV Cad & Schol
De dag na de huldiging-nieuwjaarsreceptie al moeten aantreden, het is niet evident, maar toch moest het
natuurlijk.
D’Haeyere
Muynck
Bram, Gilson Piotr, Baele Jarne, Dossche Xander, Gaudissabois Louis en
21
januari 2018,
GentKato,
KVVDeCad
& Schol
Vanpeteghem Lobke waren onze deelnemers. Ze deden het voortreffelijk, de 3 laatste van deze willekeurige rij
verbeterden hun PR. Proficiat!

De dag na de huldiging-nieuwjaarsreceptie al moeten aantreden, het is niet evident, maar toch moest het
natuurlijk.
D’Haeyeregeselecteerd
Kato, De Muynck
Bram,
Gilson
Piotr,
Baele Jarne,tijdens
Dossche
Xander, Gaudissabois
Lobke is ondertussen
om deel
te nemen
aan
het kogelstoten
de scholiereninterland
voorLouis
eerstejaarsscholieren (°2002) tussen Nederland, Nordrhein-Westfalen en de Vlaamse Atletiekliga op zaterdag 10
maart 2018 in de indoorhal te Zoetermeer. Proficiat Lobke!

Keukens Badkamers Dressings Onroerend goed

Keukens Badkamers Dressings Onroerendgoed
KNOKSEWEG 2 9910 Knesselare Tel.: 09 328 41 21

KNOKSEWEG 2 9910 Knesselare Tel. : 093 28 41 21

U kan aanleveren op eigen terrein

MEETJESLANDSE SCHROOTHANDEL
bvba

Aankoop ferro- & nonferrometalen
Ophalen en depollutie van voertuigen
Eigen containerdienst

Ma - Vr: 8u - 17u
Za: 8u - 12u

Industrielaan 7c - 9900 Eeklo
Tel. 09 378 88 27 - Fax 09 378 88 28
info@meetjeslandseschroothandel.be

Industrielaan 9b n B 9990 Maldegem
T. 050 71 22 15 n F. 050 71 87 24
info@dhooge-nv.be n www.dhooge-nv.be

Stationsstraat 11, 9990 Maldegem
Stationsstraat
11, 9990 Maldegem
Tel. 050 714978
Email:info@fiesiek.be
Web:www.fiesiek.be
Tel. 050 714978 Email: info@fiesiek.be Web: www.fiesiek.be

Garage SNOECK bvba
Azaleastraat 44
9930 Zomergem

Tel
09 372 85 78
Fax
09 372 60 06
snoeck@toyotabelgium.net

Schoenen&Lederwaren

D hondt
Oostveldstraat 16, 9900 Eeklo
09 377 22 87
www.schoenendhondt.be

Bakkerij

Brood & banket

info@meetjeslandsebanden.be

Philip
Kerkstraat 43
Tea-room

9900 Eeklo

Industrielaan 7B - 9900 EEKLO

Tel & Fax

OPEN van dinsdag tot zondag
van 6u45 tot 18u00
De tea-room is geopend
tot 17u00

09 377 10 50

Tel.: 09 228 74 86
GSM: 0476 07 55 85
Fax: 09 228 75 86

Van Hecke J. bvba
ALGEMENE CONSTRUCTIE
STAAL - ALUMINIUM - INOX

Nijverheidskaai 5 - 9900 Eeklo

Tel: 09 377 31 90 /-/
GSM: 0475 73 93 85

Markt 25
9900 EEKLO
Tel. 09 378 43 21

Fax: 09 377 66 79

BTW BE 463.871.816
HR Gent 190 541

Alle specialiteiten worden op artisanale
wijze in eigen huis bereid.

Zakenkantoor Willems-Verselder nv
FSMA 16143 A-cb

Immo Willems - Verselder NV
BIV: 202.649

Boelare 86, 9900 Eeklo
Staatsbaan 72, 9991 Adegem
Kerkplein 1, 9981 St.-Margriete
Tel: 09 377 31 77
Tel: 050 71 10 16
Fax: 09 377 06 41
Fax: 050 71 58 88
ADVIES in ZEKERHEID!
www.willemsverselder.be
eeklo@willemsverselder.be
adegem@willemsverselder.be

Verzekeringen - Beleggingen - Immobiliën - Bankzaken

Krügercomplex
Stationsstraat 82M
9900 Eeklo
Tel. 09 377 10 07

S. De Mey & Zonen nv
Aalterbaan 216c - 9990 Maldegem
050 71 40 44
info@demey.net.bmw.be

Kortrijksesteenweg
1036

GENT

Sint-Denijs-Westrem
09 220 06 15

www.heytens.be

DRIESSENS Jenny

Dr. GUY VEREEKEN

Uit sympathie

Uit sympathie

Cuelenaere & Partners, ruim
een eeuw expertise in
Bank, Verzekeringen en Beleggingen
www.cuelenaere.be
Kleitkalseide 156 - 9990 Maldegem - T 050 71 30 30 - kantoor@cuelenaere.be

GB Nevele Cyriel Buyssestraat 30 Tel.: 09 371 82 75
GB Waarschoot Stationsstraat 77 Tel.: 09 377 61 31
RUIME PARKING, GROOT ASSORTIMENT, EIGEN SLAGERIJ

Officiële sponsor van Team Tinkoff met wereldkampioen Peter Sagan, Etixx - Quick Step,
Katusha, Topsport Vlaanderen - Baloise, Cofidis, Marlux - Napoleon Games, Veranda's Willems,
Wallonie- Bruxelles, Team Stuttgart, Caja Rural en Iron Man Triatlon 2013 Frederik Van Lierde en vele andere !

DE ABSOLUTE N°1 IN SPORTVERZORGING !!
www.qmsportscare.com
Verkrijgbaar in de betere fiets - en sportwinkels

uw zelfstandig kantoor

ING Maldegem – Adegem
Bank & Verzekeringen

T +32 (0)50 72 86 70 | E maldegem@ing.be
Bart Van Biesbroeck - Glenn Van den Broeck
FSMA 116187 cA-cB

Lobke is ondertussen geselecteerd om deel te nemen aan het kogelstoten tijdens de scholiereninterland
voor eerstejaarsscholieren (°2002) tussen Nederland, Nordrhein-Westfalen en de Vlaamse Atletiekliga op
zaterdag 10 maart 2018 in de indoorhal te Zoetermeer. Proficiat Lobke!
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Hieronder de ACME-atleten die weerhouden werden:

28 januari 2018, Gent

KVV indoor AC

THYS
SEPPE 60M
/ D’HOEDT SEVERIJN
/ D’HOEDT SEVERIJN
Hieronder
de ACME-atleten
die 60M
weerhouden
werden:200M / RAES MAARTEN 400M / DU PAN TOM
400M
/
VANHAEREN
STEF
400M
/
BRUYNEEL
ARTHUR
800M
/ DEPUYDT
MANON
60M //BEYLEMANS
JOKE 60M
/
THYS SEPPE 60M / D’HOEDT SEVERIJN 60M / D’HOEDT
SEVERIJN
200M
RAES MAARTEN
400M
/ DU PAN TOM
BEYLEMANS
LAURA
200M
/
LAMMENS
LISA
60H
/
DE
RYCK
AURELIE
POLSSTOK
/
OP
27
JAN
BOGAERT
DIRK
5KM
400M / VANHAEREN STEF 400M / BRUYNEEL ARTHUR 800M / DEPUYDT MANON 60M / BEYLEMANS JOKE 60M
SW.
/ BEYLEMANS LAURA 200M / LAMMENS LISA 60H / DE RYCK AURELIE POLSSTOK / OP 27 JAN BOGAERT DIRK

5KM SW.
3 van hen haalden een medaille, Proficiat:
BOGAERT
5KM SNELWANDELEN
BOGAERT DIRK		
DIRK GOUD 		
GOUD
5KM SNELWANDELEN
DE RYCK AURELIE
GOUD		
POLSSTOK
DE RYCK
AURELIE
GOUD
POLSSTOK
BRUYNEEL ARTHUR
BRONS		
800M
			
BRUYNEEL
ARTHUR
BRONS
800M
Maarten Raes, foto hieronder kwam slechts 5 hondersten tekort voor brons, de
ondankbare 4de plaats.		
de

3 van hen brachten haalden een medaille, Proficiat:

Maarten Raes, foto hieronder kwam slechts 5 hondersten tekort voor brons, de ondankbare 4 plaats.

4 februari 2018, Lokeren PK veldlopen
In Lokeren kwamen we met 27 aan de start, een bevredigend aantal. We kwamen wel scherp in beeld.
4 februari 2018, Lokeren PK veldlopen
5 van onze atleten slaagden erin om op een mooi maar heuvelachtig, bochtenrijk en lastig parcours, op
de eerste plaats over de eindmeet te komen: nieuweling Neyt Victor, Dossche Margaux, Willems Thibault,
Thibault,
Vangansbeke
Zenobie
Heyde
Lucien.een
Wiebevredigend
doet het onsaantal.
na? Daanaast
waren er
nogscherp
tal vanin beeld.
In
Lokeren
kwamen we
met 27enaan
de start,
We kwamen
wel
Vangansbeke Zenobie en Heyde
Lucien. Wie doet het ons na? Daarnaast waren er nog tal van ereplaatsen en
de) voor Charles Willems. Het mag gezegd, Margaux Dossche,
en een podiumplaats
(3om
5ereplaatsen
van
onze
atleten
slaagden
erin
op
een
mooi
maar
heuvelachtig,
bochtenrijk
en
lastig
een podiumplaats (3de) voor Charles Willems. Het mag gezegd, Margaux Dossche,parcours,
ThibaultopWillems en Zenobie
Thibault
Willems
en
Zenobie
Vangansbeke
waren
in
hun
dagje
en
gaven
een
echte
demonstratie.
de
eerste plaatswaren
over deineindmeet
te komen:
nieuweling
Neyt
Victor, Dossche
Margaux,
Vangansbeke
hun dagje
en gaven
een echte
demonstratie.
Proficiat
aanWillems
alle ACME-deelnemers en in
Proficiat aan alle ACME-deelnemers en in het bijzonder aan de medaillewinnaars.
het bijzonder aan de medaillewinnaars.
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de voorbije maandag

tletiekmeeting in België. Bijna alle Nationale toppers en
n de start. Tijdens deze meeting wordt het BK aflossingen
was present.3-4
Stef
Van Haeren,
SeppeBK
Thys,
Tom Du Pan en
februari
2018, Gent
meerkampen
indoor
de
Op
3
en
4
februari
vond
het
BK
meerkamp
plaats
in
felijk, zij werden 5 in een goede tijd van 1:30.22. Anderede Topsporthal te Gent. Peter Steyvers haalde er een prima
tweede
plaats
bovendien
scoorde hij met zijn
puntentotaal een nieuw BR bij de M55. Proficiat Peter!
3-4
februari
2018,en
Gent
BK meerkampen
indoor
puydt Manon
(60),
Beylemans
Laura
(60), Pinter Eline
(800)
Op
3 en10
4 februari
vond
het BK
meerkamp
plaats
Topsporthal te Gent. Peter Steyvers haalde er een prima
IFAM
+ BK
4 *in de
200
Gent
februari
2018,
tweede
plaats en bovendien
scoorde hij met
zijn puntentotaal een nieuw
BR bijBijna
de M55.
Peter!
De IFAM-meeting
is de belangrijkste
indoor-atletiekmeeting
in België.
alle Proficiat
Nationale
toppers en meerdere

Internationale atleten komen er aan de start. Tijdens deze meeting wordt het BK aflossingen indoor 4 * 200
gelopen. Ook het ACME-team was present. Stef Van Haeren, Seppe Thys, Tom Du Pan en Seppe Vanpeteghem
het zeer
voortreffelijk, zij werden 5de in een goede tijd van 1:30.22. Andere clubgenoten onder de
ms Thibault,deden
Zenobie
Vangansbeke,
deelnemers waren: Depuydt Manon (60), Beylemans Laura (60), Pinter Eline (800) en Lammens Lisa(60h).

tart voor ACME. Thibault (3) en
en Emma hadden
een11
mindere
Rotselaar
februaridag.
2018, KVV veldlopen
Willems
Charles
en
Emile,
Baeke Emma, Willems Thibault, Zenobie Vangansbeke, Louise Carton en Heyde Lucien
een lange periode van inactiviteit. Het
namen
er de start
voor
ACME.
Thibault (3) en Lucien (1,M60) deden het zeer goed. Zenobie en Emma hadden
na alle Nationale
toppers
en
in deLouise was het haar wederoptreden na een lange periode van inactiviteit. Het liep nog
biel aanvoelen.
Zij werddag.
8ste Voor
een mindere
ting wordt het BK
aflossingen
vlotpodium
en haar haalde.
enkel bleef onstabiel aanvoelen. Zij werd 8ste in de totaalstand maar werd nog 3de Vlaamse
door ze tochniet
nogzohet
n, Seppe Thys,
Tom Du
waardoor
ze Pan
toch en
nog het podium haalde.
och opnieuwAchteraf
schadezou
hadblijken
opgelopen
oede tijd van 1:30.22.
Andere dat de enkel van Louise toch opnieuw schade had opgelopen en dat de wedstrijd meer
d gedaan. Minder
nieuws
kwaad goed
dan goed
had gedaan. Minder goed nieuws natuurlijk en afwachten wat de toekomst brengt, hopelijk is
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(800)
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te
erg
en
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haar toch nog redelijk vlug terug.
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AXELLE DAUWENS

Foto: Tomas Sisk

Axelle Dauwens
trekt lessen
uituitvorige
zomer:
Axelle Dauwens
trekt lessen
vorige zomer:
“Topsport is proces
trial-and-error”
“Topsport van
is proces
van trial-and-error”
Jolien De Bock 03/02/2018 Nationaal, Piste

Jolien De Bock 03/02/2018 Nationaal, Piste

Uit het oog, maar niet uit het hart. Het is een tijdje stil geweest rond Axelle Dauwens. De hordeloopster heeft in tussentijd
Uit het oog, maar niet uit het hart. Het is een tijdje stil geweest rond Axelle Dauwens. De
echter niet stilgezeten.
Ze ruilde het niet zo heel verre Denemarken even in voor het al wat verdere Zuid-Afrika om daar zo’n
hordeloopster heeft in tussentijd echter niet stilgezeten. Ze ruilde het niet zo heel verre
drie weken in warmere oorden te kunnen trainen. Na het verlies van haar profcontract bleef de hordeloopster dus allerminst
Denemarken even in voor het al wat verdere Zuid-Afrika om daar zo’n drie weken in
op haar lauweren rusten.
warmere oorden te kunnen trainen. Na het verlies van haar profcontract bleef de
Atletiek moest stevig
inboeten wat
betreft profcontracten.
Ook
Axelle Dauwens betaalde de prijs voor een zomer waarin ze
hordeloopster
dus allerminst
op haar lauweren
rusten.
de vooropgestelde doelstellingen niet kon behalen. “Afgelopen seizoen was voor mij zeker geen succes. Ik had er meer van
verwacht omdat erAtletiek
op eenmoest
bepaald
moment
inzat.
Ik was me er
altijd
vanDauwens
bewust betaalde
dat mijnde
trainerswissel een risico
stevig
inboetenook
watmeer
betreft
profcontracten.
Ook
Axelle
kon vormen en dat
ditvoor
kon een
leiden
tot waarin
mindere
prijs
zomer
ze prestaties.”
de vooropgestelde doelstellingen niet kon behalen.
“Afgelopen
seizoen was
mijhangen.
zeker geen
Ik had er
meer
van verwacht
er
De atlete van ACME
liet allesbehalve
het voor
hoofd
Desucces.
vele reacties
van
mensen
rondomomdat
haar brachten
tevens ook veel
op een
bepaald
ook meer
inzat. Ik was
me er altijd
bewust
dat mijn
steun. “Uit de reacties
merkte
ik moment
op dat velen
het onterecht
vonden
dat ikvan
mijn
contract
verloor en dat ze me zouden blijven
risicotekon
vormen
kon leiden
prestaties.”
steunen. Het deedtrainerswissel
me dan ookeen
deugd
voelen
dat en
er dat
veeldit
mensen
mettot
je mindere
meeleven.”
In tegenstelling tot hen vond Dauwens
de beslissing niet onterecht en is ze Sport Vlaanderen heel dankbaar voor de kansen die ze kreeg. “Wie niet presteert, die
De atlete van ACME liet allesbehalve het hoofd hangen. De vele reacties van mensen
vliegt eruit. Dat is bij elke andere job ook het geval.” Het was dankzij Sport Vlaanderen dat ze topsport kon combineren
rondom haar brachten tevens ook veel steun. “Uit de reacties merkte ik op dat velen het
met haar studies en kon toewerken naar de Olympische Spelen. Daar is de hordeloopster nog steeds dankbaar voor. ”Het is
uiteraard jammer dat ik iets verlies waar ik hard voor gewerkt heb, maar zo zit het leven nu eenmaal in elkaar. Ik ben liever
dankbaar voor wat ik al die jaren gekregen heb, dan gefrustreerd te zijn voor wat ik niet meer heb.”

Foto:
Tomas Sisk
Na reeds een jaar onder de hoede te trainen van haar coach, Mikkel Larsen, zijn de ‘valkuilen’ ondertussen gekend en is

haar lichaam de nieuwe trainingsaanpak niet meer vreemd. “Mijn coach heeft me een jaar aan het werk gezien en kent me
intussen wat beter waardoor hij mijn trainingen beter kan aanpassen. Vooral de sprinttrainingen verschillen met die van vorig
jaar, maar ook binnen mijn krachttrainingen zijn de accenten verlegd. Voor mij was het belangrijk om te leren uit de ‘fouten’
die we afgelopen jaar gemaakt hebben zodat we ze dit seizoen kunnen aanpakken. Ondanks het feit dat ik geen goede tijden
heb neergezet vorig jaar, heb ik veel geleerd over deze nieuwe aanpak. Ik heb dingen verbeterd en ben op andere zaken
achteruit gegaan. Topsport is vaak een proces van trial-and-error, maar op dit moment verloopt alles vlot. Ik ben dus tevred
en.”

Axelle Dauwens trekt lessen uit vorige zomer: “Topsport is proces
van trial-and-error”
In januari De
trok ze
samen03/02/2018
met haar trainingsgroep
naar het Zuid-Afrikaanse
Potchefstroom voor een stage van 20 dagen. “Ik
Jolien
Bock
Nationaal,
Piste
was er de Belgische indringer binnen het Deense team, al ben ik intussen al deel van het meubilair geworden. Ik kon er extra
aan mijn snelheid werken en heb enkele trainingen met een specifieke focus op de 400m horden gedaan. De trainingen daar
verliepen heel goed”, aldus een opgetogen Dauwens.

Uit het oog, maar niet uit het hart. Het is een tijdje stil geweest rond Axelle Dauwens. De
Wie had gehoopt om Dauwens nog eens in het land te treffen op een indoormeeting is eraan voor de moeite. Het
hordeloopster
heeft
in nooit
tussentijd
echterenniet
ruilde
het
niet zo heel verre
indoorseizoen is naar eigen
zeggen
haar ding geweest
laat zestilgezeten.
dan ook voor watZe
het is
om rustig
te kunnen
toewerken naar de zomer waar het EK in Berlijn één van de grote doelen wordt. “Naast het EK wil ik ook graag drie
Denemarken
even
het
wat
verdere
Zuid-Afrika om daar zo’n drie weken in
wedstrijden lopen waar
ikzelf in
échtvoor
tevreden
vanal
ben”,
besluit
ze.
warmere oorden te kunnen trainen. Na het verlies van haar profcontract bleef de
hordeloopster dus allerminst op haar lauweren rusten.
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Atletiek moest stevig inboeten wat betreft profcontracten. Ook Axelle Dauwens betaalde d

LOUISE CARTON
Uitkijken naar
naar Louise
Louise Carton
Carton op
Uitkijken
op Easykit
Easykit CrossCup
CrossCupRotselaar
Rotselaar
07.02.2018 | Erik Duchateau

Belga
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Voor
de eindzege
in de Easykit CrossCup komt Louise Carton uiteraard niet meer in aanmerking. Na
scholieren
en masters.
Rotselaar blijft enkel nog het Belgisch kampioenschap in Brussel over. De Oostendse kan echter wel
scherprechter spelen in de strijd voor de ereplaatsen. Imana Truyers mag dan al virtueel zeker zijn van de
Voor de eindzege in de Easykit CrossCup komt Louise Carton uiteraard niet meer in
eindzege, achter haar woedt een hevige strijd voor de plaatsen op het eindpodium.
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Truyers mag dan al virtueel zeker zijn van de eindzege, achter haar woedt een hevige
strijd
Vandenbussche. Lauwaert imponeerde in de cross van Hannuit door als eerste Belgische te eindigen en zal
voor de plaatsen op het eindpodium.
zondag naast Carton zeker een te duchten tegenstander zijn voor haar twee achtervolgsters maar ook voor
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op de tweede plaats met één puntje voorsprong op Sophie Van Accom
en vijf op Hanna Vandenbussche. Lauwaert imponeerde in de cross van Hannuit door als
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Na
net Peter
geen half
jaar zonder competitie maakt Louise Carton volgende zondag op de CrossCup in Rotselaar haar
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langverwachte comeback. Zowel de oververmoeidheid waar ze mee kampte als de enkelblessure zijn verleden
tijd. Dat liet ze optekenen op de website van de Vlaamse Atletiekliga.
Een 3.000m in Lanaken in augustus was de laatste wedstrijd van Louise Carton/ACME. Daarna was het vooral
heel veel geduld uitoefenen, want toen de gezondheid in november de goeie kant opging strooide haar enkel
roet in het eten. In Rotselaar kan ze eindelijk weer de spikes aanbinden. “Yes!”, klonk het uitgelaten.
De verwachtingen liggen nog niet direct heel hoog. “Ik verwacht vooral dat ik goed ga afzien. Ik ben nog maar
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ZENOBIE VANGANSBEKE
PK Oost-Vlaanderen:
Vangansbeke en
Mortier nieuwe OostVlaamse kampioenen
Met Zenobie Vangansbeke/ACME en
Jennen Mortier/RCG, werden in Lokeren
twee nieuwe nieuwe namen op de lange
erelijst van het provinciaal
kampioenschap bijgeschreven. Beiden moesten op het zware, selectieve parcours, hard
werken voor hun eerste provinciale seniorestitels.
Zenobie Vangansbeke maakte haar favorietenrol helemaal waar door vanaf de eerste meters
afstand te nemen van haar concurrentes. In het slot van de wedstrijd spurtte plaatselijke
Charlotte Van Hese /AVLO zich naar het zilver ten koste van clubgenote Eline Dalemans, de
enige die Vangansbeke een tijdje in het vizier kon houden.
Bij de mannen ging de overwinning na een spannende wedstrijd naar Jennen Mortier/RCG.
De alteet uit Merelbeke moest aanvankelijk achtervolgen op Angelo Vandecasteele maar
eens deze was bijgebeend, kozen Jennen Mortier, Nathan Sevenois/STAX en uittredend
kampioen Ward Van der Kelen/EA meteen het hazenpad. In de voorlaatste ronde dreef
Mortier het tempo verder de hoogte in waardoor het groepje uit elkaar spatte. Sevenois
werd tien seconden na Mortier tweede. Van der Kelen moest deze keer vrede nemen met de
derde podiumplaats. Angelo Vandecasteele strandde op plaats vier.
In de korte cross gingen de overwinning bij de mannen naar Belgisch 1500m-kampioen
Pieter Claus/EA en bij de vrouwen naar Lotte Hellinckx/LEBB. Bij de juniores waren
topfavoriete Nanouk Stevens/ACW en Rayen Vanderpoorten/KAAG de laureaten.
Auteur: Dirk VAN BRUYSEL
Publicatiedatum: 04/02/2018
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Atletiek, ook tijdens de eindejaarsfeesten.
Het is niet omdat het eindejaar is dat de atleten
het beste van henzelf niet geven. Voornamelijk het
indoorgebeuren draait op volle toeren. Toch zijn er ook
nog moedigen die in het veld willen ploeteren
Overmere
Slechts een viertal atleten nam deel aan deze wedstrijd.
Pupil Anna Ornelis haalde een tiende stek bij de meisjes van
2008. Haar zus Julie werd als veertiende geklasseerd bij
de Miniemen van 2005. Bij de Senior dames ging Zenobie
Vangansbeke met de zege lopen na een lange strijd met
twee dames van Essenbeek Halle. Eline Pinter haalde de
vijfde rang binnen.
Gent 23 december
Lukas Fouquaert haalde de 36ste plaats in het kogelstoten
met 4m11. Op de 60m horden voor Miniemen meisjes
werd Fien De Muynck vijfde in de eerste reeks in 10”28.
Op hetzelfde nummer bij de jongens werd Jelle Huyghelier
vierde in de tweede reeks in 11”38, inde volgende reeks
werd Mart Clauws zevende in 12”37. Jelle haalde de 35ste
plaats in het verspringen met 3m81, Mart werd 71ste
met 3m44. Fien liep ook de 60m zonder hindernissen en
won de vierde reeks in 8”83. In de negende reeks bij de
jongens werd Mart vierde in 9”50 en dit was net voor Jelle
die 9 honderdsten meer nodig had. Mart werd derde in de
derde reeks 1000m in 3’27”37, Jelle werd elfde in 3’39”81.
Lukas haalde de vierde stek in de eerste sprintreeks in zijn
leeftijdsgroep in 9”76.
In de namiddag kwamen dat de atleten vanaf Cadet in actie.
Voor hen is dit nog maar het prille begin na de proefwerken.
Siska De Smet werd derde in de derde 60m horden reeks
in 10”07, in de volgende reeks ging Kato D’Haeyere met
de zege lopen in 10”08; Bram De Muynck werd elfde in
het verspringen bij de Cadetten met een sprong van 5m13,
Milan Gilson werd 29ste (4m27), Laurens Van Schaik 34ste
(3m83). Er werd ook zonder horden gelopen. Kato werd
tweede in de vijfde reeks in 8”61 net voor Siska die 8”80
neerzette. In de twaalfde reeks twee van onze neo-atleten.
Julie Windey werd tweede en liep 8”92 en Nona Van
Hoecke liet als zesde 9”41 optekenen. Bram haalde in de
vijfde reeks 8”49 en werd daarmee zesde. In de zevende
reeks werd Milan vierde in 8”59 terwijl Laurens 8”67 liet
optekenen. Piotr Gilson werd zesde in de derde reeks bij de
Scholieren in 7”74, Louis Gaudissabois werd zevende in de
vijfde reeks in 8”09.
Gent 26 december
De meeting van Racing Gent is alleen voor de atleten vanaf
Cadet. Door de grote opkomst van atleten was op een
bepaald moment een vertraging van anderhalf uur. Op het
einde van de wedstrijden was er bijna geen achterstand
meer op het tijdschema.
Kato D’Haeyere won de derde reeks 60m horden in 9”93,
Siska De Smet werd zesde in 10”29. In de volgende
reeks was er een zevende stek voor Aude-Margaux
Vandenkerchove in 11”17 en in de zesde reeks haalde Nona
Van Hoecke de eindstreep als vierde in 11”53. Senior Lisa
Lammens won de tweede reeks van dit nummer in 9”08
en dit is hoopgevend in het begin van het seizoen. Cadet
Bram De Muynck haalde de tweede plaats in de vierde
reeks in 9”72 en in de tweede reeks bij de Scholieren werd
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Piotr Gilson derde in 9”25. Na het verwijderen van de
hindernissen liep Milan Gilson een zevende stek in de zesde
Cadettenreeks in 8”61. Lobke Vanpeteghem flitste door
het oog als vijfde van de achtste Scholierenreeks in 9”06,
leeftijdsgenoot Piotr werd zevende in de derde reeks in 7”72.
Bij de Senior dames haalde Joke Beylemans de zevende rang
in de tweede reeks in 8”09, in de volgende reeks werd haar
zus Laura zesde in8”07 net voor Lisa die 8”10 liet noteren.
Severijn D’Hoedt is ondertussen al Junior geworden en
won de vijfde reeks Alle Categorieën in 7”32, in de achtste
reeks werd leeftijdsgenoot Seppe Vanpeteghem zevende in
7”78. Op de volle baanronde won Severijn de zesde reeks
in 23”14, Xander Dossche werd vierde in de vierde reeks
Scholieren in 24”57 en Louis Gaudissabois haalde de vijfde
stek in de zevende reeks in 26”04. Lobke werd tweede in
het kogelstoten door de bol van 3kg 21m11 weg te stoten.
Aude-Margaux sprong over 1m38, Siska en Kato haalden
1m28. Bij de Master 50+ stootte Marc Huyghe zijn kogel
naar 9m15.
Gent 30 december
Pupil Giel Clauws werd derde in de tiende reeks 60 meter in
10”49. Bij de Miniemen jongens was er een reekszege in
de vierde reeks voor Stijn Vereecke in 8”76, net voor Victor
Gaudissabois in 8”87. Jelle Huyghelier werd achtste in 9”51.
In de volgende reeks was er en zesde stek voor Mart Clauws
in 9”32. In de derde reeks van de meisjes was er een achtste
stek voor Fien De Muynck in 9”01. Jelle werd tweede in de
tweede sprintreeks met horden in 11”45, Fien haalde een
identieke stek in de tweede reeks bij de dametjes in 10”23.
Op de 150m was er een tweede plaats in de zesde reeks
voor Victor in 22”18, Mart werd vierde in 22”74. In de
zevende reeks werd Stijn tweede in 21”47 en in de zestiende
reeks was er een derde rang voor Jelle in 23”24. Fien werd
tweede in de vierde reeks in 21”94. Naast de loopnummers
waren er ook enkele kampnummers. Victor werd zesde in
het kogelstoten met 8m83, Stijn haalde de twaalfde stek
met 7m56. Mart haalde 6m55 en staat net voor Jelle die
3cm minder ver stootte. Giel haalde in hetzelfde onderdeel
de 15de rang met 6m39
Na het middagmaal was het dan aan de atleten vanaf Cadet.
Senior Lisa Lammens won de tweede reeks hordenlopen in
8”87. Master Peter Steijvers haalde, tussen de Cadetten, een
derde rang in 11”07 en bij de Scholieren werd Piotr Gilson
zesde in 9”26. Na het wegnemen van de hindernissen werd
duchtig gesprint. Jef Laenens werd vijfde in de derde reeks
Cadetten in 8”19, in de volgende reeks werd Milan Gilson
zevende in 8”60. Piotr werd tweede in de derde reeks in
7”65 na een kanonstart, en in de volgende reeks werd Jarne
Baele ook tweede in 7”56. Manon Depuydt won de eerste
(en dus sterkste) reeks bij de dames in 7”65, Joke Beylemans
werd daar vijfde in 7”98. Op de 300m bij de Cadetten werd
Siska De Smet vijfde in 47”73, in de volgende reeks won
Kato D’Haeyere in 48”18. Nona Van Hoecke werd tweede in
de negende reeks in 48”72, Aude-Margaux Vandenkerchove
liet zich als vijfde rangschikken in de tiende reeks in 50”29
en in de volgende reeks werd Julie Windey vijfde in 46”70.
Bij de Cadetten jongens haalde Jef de vijfde stek in de derde
reeks in 41”29, Milan werd tweede in de tiende reeks in
45”98. Piotr haalde de derde stek in de derde reeks van
zijn categorie in 39”06. Maarten Raes won de eerste reeks
in zijn categorie maar werd gediskwalificeerd omdat hij
meerdere maal op de lijn aan de binnenkant van zijn baan
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liep. Tom Du Pan werd tweede in de tweede reeks in 36”04.
In de vierde reeks was er een derde stek voor Junior Seppe
Vanpeteghem in 37”30. In het verspringen voor Cadetten
dames was er een 24ste plaats voor Aude-Margaux met
4m11, Kato haalde 4m06 verder nog gevolgd door Julie
(4m03), Siska (3m97) en Nona (3m78). Peter werd 14de in
de wedstrijd bij de Senioren met 4m96. In het kogelstoten
voor Cadetten met de bol van 3kg haalde Aude-Margaux
een zevende rang met 8m69, Kato werd 20ste met 7m31.
Lobke Vanpeteghem werd derde gerangschikt in het
kogelstoten bij de Scholieren meisjes met 11m73 en Peter
haalde de tweede stek bij de Master 50+ door zijn bol
9m89 ver te stoten.

De Meyer Yuna

Ertvelde 30 december
Het was al direct prijs bij de Benjamins meisjes op de
Kerstveldloop van de collega’s van AS Rieme. Olivia Besson
ging met de zege lopen bij de jongste dametjes van
deze categorie. Nona Naudts werd 35ste. Bij de één jaar
oudere meisjes was er een 24ste plaats voor Fien Sierens,
Aurélie Casteleyn werd 29ste. Bij de jongste heren van
deze leeftijdsgroep was er een achtste plaats voor Cas
Caneele, Ferre Mattheeuws werd elfde genoteerd net voor
Jules Blondeel. Lander Wouters haalde de 31ste stek. Bij
de oudste kerels was er een twaalfde plaats voor Lukas
Fouquaert en een 39ste prijs werd toegewezen aan Ilya
Moudretsov. Bij de Pupillen meisjes van 2007 was er een
14de rang voor Kato Van Hoecke, Lore Noë staat op plaats
16. Lore Sierens snoepte Jelke Dewilde de 21ste prijs af.
Bij de oudste meisjes was er een 23ste rang voor Lobke
Verstraete en een 32ste plaats voor Yuna De Meyer. Flavio
Van Loo werd tiende bij de jongens van 2008 net voor Noah
Buysse. Jolan De Coster werd daar 33ste, Briek Dierens
37ste en Niels Staelens 41ste. Bij de één jaar oudere jongens
was er een 39ste rang voor Andreas Martens, een 47ste voor
Jesper Wouters en een 49ste voor Arne De Muynck. Bij de
Miniemen meisjes van 2005 haalde Hanne Buysse de 27ste
plaats binnen. Jules Maenhaut haalde de veertiende rang bij
de jongens van 2006. Bij de kerels van 2005 werd Charles
Willems als zevende genoteerd door aankomstjury, zijn broer
Emile haalde de 24ste stek.
Aline Baeke haalde de 13de rang bij de Cadetten meisjes,
Asne Buysse werd daar 33ste, Eline De Muynck 37ste, Ibe
Van Hoecke 39ste en Elsie Heude 41ste. Bij de Cadetten
jongens was er een 45ste prijs voor Maxim Symoens. Emma
Baeke viel bij de Scholieren dames net naast het podium
maar bij de Scholieren heren was er een bronzen plak voor
Thibault Willems waar Glenn Potvliege als 24ste gerangschikt
werd. Zenobie Vangansbeke viel net buiten het podium
bij de Seniores dames, Axana Schaeverbeke werd 21ste en
Jenka Wittevrongel 32ste. Master Lucien Heyde werd 37ste
in zijn wedstrijd en een heroptredende Jasper Wijffels haalde
een 30ste stek bij de Senior Heren.

Blondeel Jules

Lukas Foucquaert

Noë Lore

Volgende week is er het provinciaal kampioenschap indoor
op zaterdag. De klap op de vuurpijl is wel de eigen veldloop
in het Sint Annapark op zondag 14 januari. Om 11 uur
is er een volksloop en om 12u30 starten de atleten vanaf
Benjamin. Alle wedstrijden volgen elkaar op en de Senior
heren sluiten de rij. (VHY)
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Drie provinciale titels indoor
Nog een pak medailles en veel persoonlijke records
Op zaterdag 6 januari stonden de eerste
kampioenschappen op het programma. Er werd
gestreden voor de titels in de categorie Cadet tot en met
Senior. Onze atleten deden het niet onaardig.
De eerste om de kleuren van sponsor Luxor te verdedigen
was Cadet Nona Van Hoecke op de 60m horden. Ondanks
haar gebrek aan ervaring wist ze zich toch als vierde van de
eerste reeks te plaatsen in een tijd van 11”26. In de derde
reeks zagen we Kato D’Haeyere aan het werk. Met een
tijd van 9”86 viel ze net naast het podium wat zeker niet
slecht is voor een eerstejaars. Bij de Senioren dames had Lisa
Lammens haar dagje niet. Een aarzeling in de start deed
haar de das om en ze werd zesde in 9”11. Ook Bram De
Muynck greep net naast een medaille. In de sterkste reeks
werd hij vierde in 9”89. In de eerste reeks van de Scholieren
werd Piotr Gilson derde in 9”11, de medailles werden
verdeeld in de volgende reeks. Na het wegnemen van de
hindernissen werden dan de 60m sprint betwist. Nona werd
zesde in de eerste reeks in 9”49, Julie Windey haalde de
derde plaats in de vijfde reeks in 8”81, in de achtste reeks
werd Siska De Smet vierde in 9”03 en Kato werd tweede in
de tiende reeks in 8”54. Geen van de meisjes mocht naar de
eindstrijd. Bij de jongens van deze leeftijdsgroep werd Milan
Gilson zesde in de derde reeks in 8”63, Bram werd vijfde
in de zesde reeks in 8”57. Ook hier ging niemand naar de
finale. Bij de Scholieren won Jarne Baele de derde reeks in
7”47 en in de vierde reeks werd Piotr vierde in 7”63. Jarne
zouden we later terugzien in de eindstrijd. Ook zo voor
Manon Depuydt die de eerste reeks won bij de dames in
7”55. Aurélie De Ryck werd derde in de zesde reeks in 8”04,
net voor Laura Beylemans die 8”07 liet optekenen. Hun
sprintwedstrijd zat er op. In de tweede reeks bij de heren
was er een zege voor Seppe Thys in 7”10 net voor Tom Du
Pan die 7”24 liet noteren. Maarten Raes won wel de vijfde
reeks in 7”18, het was niet snel genoeg voor de finale.
Wie wel naar de finale mocht was Junior Hariz-Omar De
Baerdemaeker die in die reeks vierde werd in 7”61 maar bij
de acht weerhouden Juniores mocht verder strijden.
In het begin van de namiddag was er het kogelstoten voor
Scholier meisjes; Lobke Vanpeteghem stootte haar bol van
3kg 11m86 ver en werd daarmee tweede. Met de zilveren
plaats was ze tevreden, met de prestatie niet. Ze heeft nog
kampioenschappen om zich te bewijzen. Toen was het
ook tijd voor de finales van de sprintnummers. Ondanks
een mindere start kon hij zich, met enkele lendenrukken,
naar de kop van de wedstrijd wurmen. Hij haalde goud in
7”48. Piotr, die ook een mindere start kende, werd zesde
in 7”69. Bij de Juniores was er een mooie derde plaats voor
Hariz-Omar in 7”48 en de daaropvolgende wedstrijd was het
weeral prijs. Manon Depuydt schoot uit de startblokken en
won overtuigend in 7”50. Ze is al vroeg in het seizoen op
dreef, dat belooft. Daarna was het direct naar huis om in de
boeken te duiken. In de finale bij de heren liep het mis voor
Seppe. Hij was enkele fracties te vroeg weg en werd er uit
geschoten. Daardoor profiteerde Tom want die finishte als
derde in 7”22. In het hoogspringen bij de Cadetten meisjes
diende Aude-Margaux Vandenkerchove de strijd te staken
na 1m35 te hebben overschreden. Bij het neerkomen bij
haar poging op 1m40 kwam ze slecht terecht. Ze kreeg
een klap in de nek en haar schouderbladspier verkrampte
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daardoor. Ze werd door mama naar het dichtstbijzijnde
hospitaal gebracht voor verder onderzoek en mocht direct
daarna naar huis. Gelukkig zijn er geen letsels. Op de 200m
werd Julie tweede in de derde reeks in 29”04, in de achtste
reeks een vijfde stek voor Siska in 29”37. Geen medailles
op dit onderdeel. Milan werd vierde in zijn reeks in 27”60.
Jarne won de tweede reeks in een nieuw pr van 24”37 (daar
ingedeeld omdat hij nog geen referentietijd had) en toen
werd het bang afwachten wat de tegenstrevers zouden
doen. Het was slechts in de vijfde reeks dat 1 atleet sneller
liep en ook in de zesde reeks was er nog iemand die deze
zijn haalde. Jarne straalde met zijn bronzen plak. Maité Van
Daele was ingeschreven bij het kogelstoten. Zij presteerde
voortreffelijk en werd vijfde (vierde Oost-Vlaamse) met een
stoot van 9m30. Aude-Margaux trad wijselijk niet aan op
deze wedstrijd. Op de volle baanronde bij de Senioren
dames haalde Laura de derde plaats bij de atleten van
onze provincie. Hij tijd was 26”29. Ook nieuw in onze
clubkleuren van sponsor Luxor Maldegem is polsstokspringer
Matisse Van Damme. Na enkele jaren van inactiviteit
omwille van studieredenen is hij een welgekomen versterking
voor onze herenploeg voor de interclub. Dat hij wat in
zijn mars heeft bewees hij door 4m70 hoog te springen
wat hem een zilveren medaille opleverde. Hij verpulverde
het bestaande clubrecord met anderhalve meter! Op de
800m bij de Scholieren werd Scholiere Oona Van Basselaere
achtste in 2’45”34. Aurélie haalde een bronzen plak binnen
in het verspringen door 5m30 ver te landen in de zandbak.
Master Peter Steijvers stootte de kogel van 7kg 8m52 ver en
werd daarmee elfde. Peter sprong ook nog over anderhalve
meter en vond dat hij een geslaagde dag had. Mooie
wedstrijd 800m bij de Senioren heren. Arthur Bruyneel liet
wijselijk een West-Vlaming aan de kop gaan en liet zelfs
een gat vallen. Hij ging zich niet verbranden. In de derde
van de vier ronden dreef hij stelselmatig de snelheid op en
scheidde hij zich af van de rest van de atleten. Hij finishte
als tweede in de wedstrijd maar kreeg toch de gouden plak
voor onze gouw. Zijn eindtijd was 1’56”36 en dit was beter
dan wat hij vooropgesteld had. Scholier Xander Dossche
won de eerste reeks 400m in 56”13, Louis Gaudissabois
had ditmaal geluk met de baanindeling want hij kreeg de
baan 6 toegewezen en dit is beter voor hem want met zijn
ellenlange benen kan hij moeilijk lopen in de binnenbanen.
Hij nam een daverende start en ging aan de leiding. Hij gaf
die niet meer uit handen en eindigde in 57”07. Beide kerels
vielen wel buiten de medailles. Ook eerste jaar Junior Seppe
Vanpeteghem liep een sterke wedstrijd. Hij liep 300m aan
de leiding en kende toen een kleine terugval waardoor hij
derde werd. Zijn tijd van 53”80 mag gezien zijn en hij mag
niet ontgoocheld zijn dat er geen medaille aan vasthing
want de tijden van de atleten in de sterkste reeks zijn nu nog
een beetje te hoog gegrepen.
Volgende zondag wordt de veldloop van Atletiekclub
Meetjesland betwist in het Sint Annapark in Maldegem.
Alle atleten en supporters worden op post verwacht. Er is
eerst een volksloop van 1600 of 3200m om 1130hr en om
1230hr starten de atleten in volgorde van leeftijdsgroep. Er
wordt begonnen met de Benjamin meisjes van 2010. Om
1555hr wordt de laatste wedstrijd op gang geschoten en
dan is de eer aan de Senior heren. (VHY)
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Tom Du Pan haalde
brons op de 60m bji
de Senior heren

Laura Beylemans die
brons haalde op de
200m

Zeges voor Margaux Dossche, Charles Willems
en Zenobie Vangansbeke op onze eigen cross in
Maldegem
880 geregistreerde aankomsten waaronder 96
Meetjeslanders op de veldloop in Maldegem. De
organisatoren hadden de weergoden aan hun kant want
alle wedstrijden werden gelopen onder een stralende
winterzon bij frisse temperaturen.

Matisse Van Damme die zilver
haalde in het polsstokspringen

De eerste om de kleuren van sponsor Luxor Maldegem te
verdedigen was Olivia Besson bij de Benjamin meisjes van
2010. Zij haalde een zilveren medaille binnen. Marie De
Coninck werd negende, Linde Lammens 14de. Nina Tevels
haalde de 22ste stek, Oona Naudts liet Free Verstringe en
Emma Vanseveren net achter zich voor de 25ste plaats.
Marie Inslegers werd 30ste en Yara De Meyere 32ste. Bij de
één jaar oudere meisjes was er een 21ste rang voor Dieuwke
Haers twee plaatsen verder gevolgd door Fien Sierens, Yenna
Pots werd 33ste. Bij de jongste kerels viel Jules Blondeel net
naast het podium, een klein beetje rapper starten brengt
hem zeker op het ereschavotje. Net na hem finishten Ferre
Mattheeuws en Kas Caneele. Jules Tuytens werd twaalfde,
Flor Van Meenen 36ste en Lander Wouters 42ste. Bij de
oudste jongens van deze categorie haalde Lukas Fouquaert
de negende rang, Sem Buysse 28ste. Ilio Cocquyt snoepte
Ilya Moudretsov de 31ste prijs af. Sietse Buysse werd 47ste,
Rune Accoe 54ste en Noah Schauvliege 56ste.
Bij de Pupillen meisjes van geboortejaar 2008 was Charlotte
Verbeerst onze beste vertegenwoordigster om een tiende
stek. Anna Ornelis finishte als 17de en Mirthe De Mits staat
op de twintigste plaats. Lobke Verstraete kon niet rekenen
op de aanmoedigingen van opa, want die zal op een
receptie, en staat als 27ste in de uitslag. Jade Vanseveren
werd 31ste en Frèle De Cocq mocht de 38ste prijs ophalen.
Yuna De Meyer kreeg de 41ste rang toegewezen. Bij de
oudste meisjes van deze categorie werd Lore Noë als 12de
genoteerd, Jelke Dewilde finishte als 16de en Lena Van
Renterghem werd twintigste. Lore Siersens werd vermeld
als 28ste, Kato Van Meenen snoepte Judith Lammens de
30ste prijs af. Lilith Destoop werd 33ste, Elise Gillis 37ste.
Bij de jongste kerels werd Flavio Van Loo achtste, twee
plaatsen voor zijn maatje Noah Buysse. Niels Staelens
haalde de 36ste plaats, Sam Decousemaecker de 49se en
Paco Besson kon in de sprint voor de 53ste plaats Daan de
Sonville en Jolan De Coster afhouden. 65 atleten bereikten

Jarne Baele op het podium van de 200m

Goud voor Manon
Depuydt (midden)
op de 60m sprint
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de finish. De grootste reeks van alle jeugdcategorieën
waren de tweede jaar Pupillen. Niet minder dan 68 jongens
bereiken hier de finish. Senne De Schepper werd 17de
in al dat geweld, Joran Claeys staat als 38ste genoteerd.
Boris Destoop haalde de 44ste prijs, Francis Kinget werd
64ste, Arne De Muynck 66ste en Jesper Wouters kreeg de
symbolische rode lantaarn.
Merkelijk minder deelnemers bij de Miniemen. Bij de jongste
dametjes konden we onze eerste overwinning van de dag
noteren. Margaux Dossche liet er geen gras over groeien
en ging direct aan de haal. Ze zagen haar pas terug na de
finish. Tiana Haeck viel net naast het podium. Astrid Van
Maldegem haalde de 21ste plaats en Nina Destoop staat
10 plaatsen verder in de uitslag. Bij de oudste meisjes
haalde Julie Ornelis een hoopgevende vijfde plaats. Haar
vooruitgang bij vorig jaar is merkelijk te zien. Fien de
Muynck, die uittorent boven de anderen, haalde de achtste
stek binnen. Charlot Swanckaert werd 17de en Hanne
Buysse prijkt op een 23ste rang. Bij de jongste kerels was
er een negende rang voor Jelle Huyghelier. Lucas Vanheule
was in de sprint voor de 12de stek net iets sneller dan Jules
Maenhaut. Guust De Baere werd 15de, Sam Dhont 21ste
en Viktor Van Daele 28ste van de veertig aankomsten. Bij
de oudste kerels viel de suprematie van de Willems tweeling
op. Charles won onbedreigd en Emile moest slechts in de
laatste rechte lijn de zilveren plaats uit zijn handen laten
gaan. Ze stonden mooi te glunderen op het podium. Victor
Gaudissabois viel net buiten de toptien, Mart Clauws werd
vijftiende. Brent de Baets was een streepje sneller dan Stijn
Vereecke voor de 24ste prijs en Rien Vanderlinden werd
veertigste en hield nog 4 atleten achter zich.
Trainer Rik zag hoopgevende signalen bij de Cadetten
meisjes waar Aline Baeke een 14de plaats behaalde en Jade
Vanpoucke zich als 22ste over de meet wurmde. Asne
Buysse klopte Eline De Muynck voor de 27ste rang en Julie
Windey mocht de dertigste prijs ophalen. Bij de jongens
was er een 21ste prijs voor Imko Haers , Maxim Symoens
werd 35ste en Beau Hanssens 45ste. Bij de Scholieren
meisjes lag Emma Baeke overhoop met haar maag net
voor de wedstrijd. Volgens papa Koen spookte het al gans
de week. Ze begon behoedzaam aan haar wedstrijd op
een vierde stek. Langzaam leek ze er door te komen en
schoof ze op naar de tweede stek. De hoofdvogel was
toen wel al buiten bereik maar Emma zal zich zeker kunnen
verzoenen met een zilveren medaille. Lien Baele wist een
mooie zesde plaats binnen te halen en Oona Van Basselaere
werd dertiende. Bij de jongens van deze leeftijdsgroep
haalde Thibault Willems de zesde plaats binnen, Glenn
Potvliege werd door de jury aan de aankomst als 22ste
genoteerd. In de gecombineerde wedstrijd voor Juniores,
Seniores en Master dames zagen we een mooie strijd voor
de overwinning. Zenobie Vangansbeke ging direct aan
de kop sleuren, Eline Daelemans van Lokeren loste niet.
Sommige supporters vreesden voor een doemscenario
maar in de laatste ronde diende laatgenoemde meter voor
meter toe te geven waardoor Zenobie onbedreigd naar
de zege snelde. Na de wedstrijd toonde Zenobie mij haar
loopspike. Helemaal naar de vaantjes door een hapering
met een andere atlete net na de start. Een gedeelte van
haar prijzengeld zal opgaan in de aanschaf van nieuw
loopschoeisel. Axana Schaeverbeke werd mooi achtste en
Jenka Wittevrongel haalde de 16de rang binnen. Ook luide
aanmoedigingen voor Master Lizzy Immesoete die een derde
plaats wist te veroveren in haar categorie na een wedstrijd
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van afzien. Mooi voorbeeld voor de jeugdatleten. Bij de
Juniores heren nam Mathieu Willems een goede start en
zonderde hij zich direct af met twee anderen. In de vierde
ronde zagen we hem vierkant beginnen draaien waardoor
hij terugzakte tot een zesde rang. Een week zonder training
door een lichte kwetsuur aan de enkel hebben hem de das
omgedaan. Volgende wedstrijd zal hij dubbel gemotiveerd
aan de start staan. Bij de Master heren haalde Lucien Heyde
een voortreffelijke 28ste rang (eerste 60+’er), Marnix Leers
werd 33ste van de 85 aankomsten. Bij de Senior heren
zagen we een wederoptreden van Jasper Wyffels. Na enkele
maanden van kwetsuren en langzaam terug opbouwen zag
hij er zeer scherp uit. Dit geduld loonde want hij wist een
mooie 22ste plaats te veroveren en is klaar voor het tweede
gedeelte van het seizoen.
Gent 13 januari
Op de indoorwedstrijd van Vlierzele sportief kwamen maar
enkele van onze atleten aan de start. Siska De Smet haalde
de zege in de zevende reeks bij de Cadetten in 8”82. In de
vierde reeks bij de Scholieren jongens was er een zevende
stek voor Piotr Gilson in 7”73. Aurélie De Ryck werd achtste
in de tweede reeks bij de dames in 8”06. In de tweede
reeks bij de heren was er een vierde stek voor Seppe Thys
die in 6”99 een nieuw clubrecord vestigde. Tom Du Pan
werd in de vierde reeks als vijfde gerangschikt in 7”28.
Siska nam nog deel aan een dubbele hectometer en op de
volle baanronde werd ze derde in de zesde reeks in 29”26.
Maarten Raes won weliswaar de tweede reeks 300m maar
was helemaal niet gelukkig met de reeksindeling. In de
volgende reeks zou hij de tweede plaats veroverd hebben en
misschien zou zijn tijd dan nog wat scherper geweest zijn
want nu had hij zonder concurrentie moeten lopen. Tom
haalde de tweede plaats op de baanronde in de vierde reeks
in een tijd van 22”88 en Master Marc Huyghe werd negende
in het kogelstoten met de bol van 6kg door ham 9m10 van
zich af te stoten (VHY)

Charles en Emile
Willems

Emma Baeke
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nam deel aan het kogelstoten. Zij finishte op de ondankbare
vierde plaats maar stootte haar bol van 3kg naar een nieuwe
persoonlijke bestprestatie door het tuig 12m54 van zich
af te stoten. In die reeks werd een BR gestoten door een
atleten van Vlierzele. Het oude record stond op naam van
Veerle Blondeel, die nog steeds binnen de club actief is als
trainster. Op de dubbele hectometer was Jarne opnieuw
present. Hij was nog niet hersteld van zijn inspanning van
de voormiddag en werd derde in 24”43, een fractie boven
zijn besttijd. Nu is het voor deze atleten toewerken naar het
BK in februari.

Margaux
Dossche - Goud

Lille (Frankrijk) 20 jan
Rania Van Petegem startte haar seizoen met een nieuw
persoonlijk record van 33m09. Deze prestatie nog eens
herhalen na 1 maart en de selectie voor het BK Scholieren is
binnen.

Oona Van
Basselaere

Ieper 21 jan
Een veldloop die niet direct op de kalender stond wegens
de clubhuldiging de dag voordien. Anna Ornelis werd
16de bij de Pupillen van 2008. Haar zus Julie viel net naast
het podium bij de Miniemen dames van 2005 en Axana
Schaeverbeke wist een vijfde plaats te veroveren bij de Senior
dames.

Zenobie Van
Gansbeke

Hannuit 21 Jan
Zenobie Vangansbeke haalde de elfde stek binnen. Na het
uitzuiveren van de uitslag blijkt zij de vijfde Belgische atlete
te zijn en wist ze zelfs enkele atletes, die voordien voor haar
finishten, achter zich te laten. In de korte veldloop bij de
dames haalde Eline Pinter een tweede rang. Voor beide
dames is het nu toewerken naar het BK eind februari.

Vlaams kampioenschap Cadetten en Scholieren
Een tiental van onze atleten waren weerhouden
voor deelname aan het Vlaams kampioenschap in de
Topsporthal in Gent vorige zondag.

Jarne Baele,
in actie op de
200m. (foto
door zijn mama,
Annick)

De eerste om de kleuren van sponsor Luxor te verdedigen
was Kato D’Haeyere op de 60m horden. Het was zelfs een
verrassing dat ze weerhouden was want dat is niet evident
als eerste jaar Cadet. Ze werd achtste in een nieuw PR van
9”87. Bij de jongens van deze categorie hadden we Bram De
Muynck onder de deelnemers. Hij werd vierde in zijn reeks
in 9”82. Piotr Gilson was onze Scholier bij deze wedstrijd.
Hij haalde een zevende stek in 9”15 na een door hemzelf
als desastreuze bestempelde start. Na dat de horden
verwijderd waren werden de vlakke sprintnummers betwist.
Kato was opnieuw bij de deelneemsters en werd vierde in
haar reeks in 8”48. Enkele wedstrijden later zagen we Piotr
opnieuw. Hij haalde de derde stek in de derde reeks in
7”67. Een tweede deelnemer in deze categorie was Jarne
Baele. Ondanks het slikken van antibiotica gedurende de
week en het feit dat hij naast topfavoriet Belien van STAX
moest lopen wist hij toch redelijk te finishen en hij flitste
door het oog in de zelfde tijd als Piotr. In de late namiddag
liepen onze twee Scholieren op de dubbele baanronde in
de zelfde reeks. Xander Dossche won de reeks in 55”19,
Louis Gaudissabois werd vierde in 56”75 en voor beide
kerels betekende dit een nieuw PR. Lobke Vanpeteghem
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Vlaamse titel voor Aurélie en Dirk
Brons voor Arthur
14 atleten waren weerhouden voor het Vlaams
kampioenschap indoor atletiek op zondag 28 januari.
Severijn moest ziek afhaken en Manon liep op donderdag
een lichte verrekking op waardoor zij forfait diende te geven.
Lisa Lammens nam deel aan de kwalificaties op de 60m
horden. Een minder start bracht haar op een vierde plaats
in haar reeks in 8”97 en daardoor misliep ze net de finale
en kon ze de kleuren van sponsor Konforta niet verder
verdedigen. In de wedstrijden zonder hindernissen werd
Joke Beylemans zesde in de derde reeks 60m sprint in 8”07.
Ze was daarmee net de betere van haar zus Laura, die 2
honderdsten later op de foto stond. Seppe Thys liep zijn
kwalificatie in de vierde reeks. Hij finishte in 7”06 en was
daarmee uitgeschakeld want net de 9de tijd. Arthur Bruyneel
nam deel aan de 800m, en niet zonder kansen. De latere

43

n

www.acmeetjesland.be

WEDSTRIJDNIEUWS
winnaar ging er direct vandoor, de tweede plaats was het
hoogst haalbare. Arthur bleef aan de kop sleuren maar 1
atleet bleef maar volgen. In de laatste meters wipte die
over hem waardoor hij de bronzen plak mocht ophalen in
een nieuw persoonlijke indoor beste van 1’53”17. Later op
de namiddag nam Laura ook nog deel aan de rechtstreekse
finales 200m. Ze werd derde in haar reeks in 26”11. Drie
ijzers in het vuur op de 400m. In de tweede reeks ging de
zege naar Stef Vanhaeren die 49”67 op de tabellen zette.
Maarten Raes was ingedeeld in de derde reeks, samen met
Tom Du Pan. Er werd blijkbaar geen rekening gehouden
met de tijden van vorige zomer. Maarten ging direct na de
samenvloeiing aan kop om die positie niet meer af te geven.
Hij eindigde in 49”08. Tom werd vijfde en zijn gezicht sprak
boekdelen na de aankomst. Helemaal niet gelukkig met
de prestatie. Maarten moest nu bang afwachten wat de
vierde reeks zou brengen. Spijtig genoeg voor hem waren
er net 3 atleten die sneller liepen dan hem, met de derde
daarvan in 49”03 waardoor hij op de meest ondankbare
plaats uitkwam. Ondertussen was Aurélie De Ryck aan een
zeer sterke polsstok wedstrijd bezig. Haar aanvangshoogte
was 3m90. Ze zei zelf van zo hoog te mikken omdat lager
beginnen geen optie was. Ze had dus een strikt plan. De
laatste concurrentes waren uitgeschakeld op die hoogte
waardoor de titel bij haar eerste sprong al binnen was.
Hoogte per hoogte overschreed ze moeiteloos en dit tot
4m30. Daardoor kwam ze al op de derde plaats in de aller
tijden rangschikking op dit nummer. Ze liet de lat op 4m35
leggen, 1cm beter fan het huidige Belgisch record. De
tweede poging slaagde ze bijna in haar opzet maar daarna
was het vet van de soep. Dat BR ligt zeker binnen haar
mogelijkheden. De dag voordien was Dirk Bogaert al met
de Vlaamse titel Snelwandelen 5km aan de haal gegaan.
Hij finishte zijn wedstrijd in van 25 rondjes op het ovaal in
27’34”04. Deze mindere tijd is te verklaren door het feit dat
hij in het tweede gedeelte gas diende terug te nemen omdat
hij twee fouten aangesmeerd kreeg.
Lille (Fr) 28/01
Rania Van Petegem krikte haar persoonlijk record met de
speer nog wat op en bracht het op 33m37
Breda (Nl) 28/01
Eline Pinter was de enige clubgenote op dit evenement. In
een lastige Mastboscross wist ze zich als 7de over de meet te
wurmen. Hopelijk is ze tevreden met deze plaats na toch wel
een examenperiode vol stress.
Zottegem 28/01
Anna Ornelis haalde de achtste plaats bij de Pupillen meisjes
en Marnix Leers staat als tiende bij de Master heren 50+.
Ideale voorbereiding voor het PK veldlopen in Lokeren
binnen 2 weken.

Maarten Raes gaf het beste
van zichzelf in zijn reeks
maar kwam 5 honderdsten
te kort voor een medaille
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Aurélie De Ryck won goud in het
polsstokspringen en deed een
poging om het BR te breken.

Dirk Bogaert won het
snelwandelen voor
twee atleten van
Herentals

Arthur Bruyneel (re) haalde
brons op de 800m

Belgisch en Vlaams zilver voor Peter Steijvers
Provinciale titel voor Margaux, Thibault, Zenobie en
Lucien
Vorige zondag werden in Lokeren de provinciale
kampioenschappen veldlopen betwist. Slechts 31
Meetjeslanders vonden de weg naar de arena, maar er
werden toch mooie prestatie behaald.
Reeds in de eerste wedstrijd kon het prijs geweest zijn.
Eerste jaar Benjamin Olivia Besson verdedigde de clubkleuren
van sponsor Luxor Maldegem met verve maar diende
genoegen te nemen met de vierde plaats. Consternatie bij
de jongens van 2010. Pas aangesloten Victor Neyt won
de wedstrijd maar kreeg de titel niet toegekend omdat
hij, volgens iemand van het Provinciaal Comité, “slechts
dezelfde morgen aangesloten was”. Dit zal zeker nog een
staartje krijgen. Bij de oudste kerels van deze categorie was
er een 17de stek voor Lukas Fouquaert en een 37ste voor
Ilya Moudretsov. Bij de Pupillen meisjes van 2008 liep Anna
Ornelis een zeer sterke wedstrijd. Ondanks haar mindere
gestalte wist ze zich toch als zesde over de streep te werpen.
Yuna De Meyer haalde de 47ste rang. Bij de één jaar oudere
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meisjes was er een 18de rang voor Lore Noë op 3 plaatsen
gevolgd door Kato Van Hoecke. Bij de jongste kerels van
deze leeftijdsgroep haalde Flavio Van Loo de veertiende stek
weg onder de neus van Noah Buysse, Briek Dierens werd
62ste. Bij de jongens van 2007 was er een 59ste plaats voor
Arne De Muynck. Bij de Miniemen dames van 2006 liet
Margaux Dossche geen twijfel bestaan over haar intenties.
Van in het begin ging ze goed mee met de kop van de
wedstrijd. Toen ze haar moment gekomen achtte liet ze de
tegenstreefsters haar hielen zien en snelde naar de zege met
5 seconden voorsprong. Bij de één jaar oudere dametjes
was er een 36ste rang voor Hanne Buysse. Bij de Miniemen
jongens van 2005 haalde Charles Willems een mooie derde
plaats binnen, zijn broer Emiel staat op rang vijf.
Bij de Cadetten meisjes wist Aline Baeke zich als 17de
te plaatsen. In de uitslag is het moeilijk uit te maken
hoeveelste van haar geboortejaar ze was omdat er geen
separaat klassement opgemaakt werd. Jade Van Poucke
haalde de 31ste rang en Ibe Van Hoecke prijk als 35ste in
de uitslag. Eline De Muynck haalde de 46ste prijs op. Bij de
Scholieren dames geen Emma Baeke wegens ziekte. Lien
Baele haalde de 12de stek en viel net buiten de medailles
in haar geboortejaar. Bij de Scholieren jongens liet Thibault
Willems de anderen geen kans. Hij ging met de algemene
zege lopen in deze uitgebreide groep. De tweede zege was
binnen. Glenn Potvliege wist zich na een goede wedstrijd
als 25ste over de meet te werpen. Onze volgende gouden
laureaat was Lucien Heyde. Hij overtroefde alle concurrenten
in de categorie 60+ en voegt zo nog een medaille toe aan
zijn al indrukwekkende lijst. Marnix Leers volgde enkele
plaatsen. In de algemene wedstrijd voor Juniores, Seniores
en Master dames ging Zenobie Vangansbeke rustig van start
om daarna harder en harder aan de kop te sleuren. Met
ruime voorsprong wist ze de zege te behalen en ze lijkt klaar
voor het Vlaams kampioenschap volgende week in Rotselaar.
Axana Schaeverbeke werd 19de maar was niet zo tevreden
over haar wedstrijd.
Gent 4 februari
Terwijl de modderduivels buiten hun ding deden nam Peter
Steijvers deel aan het Vlaams en Belgisch kampioenschap
vijfkamp indoor. Peter haalde er de zilveren plak op beide
kampioenschappen in de categorie 50+. Hij vermeldt ook
dat hij een BR gebroken heeft in de categorie 55+. Hij
verzamelde een totaal van 3388 punten, het vorige BR stond
op 3237pt. Om dit resultaat te bereiken sprong hij 4m95
ver, sprong hij 1m52 hoog, liep hij een 1000m in 3’47”66,
bedwong hij de 60m horden als algemeen winnaar in 9”91,
en stootte hij de kogel 9m15 ver. We kunnen niet anders
dan zeer blij zijn dat Peter weer opduikt op het hoogste
niveau na enkele kwetsuren. (VHY)

Heyde en Leers
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Vanhoeke Ibe

Willems Thibeault

Vanpoue Jade

Goud voor Lucien, brons voor Louise en Thibault
Op zondag 11 februari werd in Rotselaar het Vlaams
kampioenschap veldlopen betwist. Enkele van onze
sterkhouders konden zich goed handhaven. Het BK
wenkt
Bij de Miniemen jongens hadden we Charles en Emile
Willems aan de start. Ze werden respectievelijk zesde en
elfde in hun geboortejaar. Bij de Scholieren dames van 2001
was er een 16de stek voor Emma Baeke die blijkbaar nog
niet volledig gerecupereerd is van haar griep. De goede
raad van de trainer in de wind slaan om direct na aankomst
in Maldegem warme kledij aan te trekken heeft dus nog
altijd zijn gevolgen. Hopelijk is ze binnen 14 dagen een
stuk beter. Bij de Scholieren heren van geboortejaar 2002
was er een mooie bronzen medaille voor Thibault Willems
die daarmee zijn goede prestatie van het PK bevestigt. Bij
de Senioren dames haalde Louise Carton nog niet haar
verhoopte niveau. Op vrijdag nog te kampen met een
koortsaanval liet zich dat op het einde van de wedstrijd
voelen. Toch wist ze zich als achtste over de meet te
werken. Zij werd daarmee bronzen medaillewinnaar op het
Vlaams kampioenschap maar ze was vooral tevreden er weer
bij te zijn. Ook zij focust nu op het BK. Axana Schaeverbeke
werd 18de op het VK en Zenobie Vangansbeke moest
opgeven wegens lichamelijk ongemak. Bij de Master heren
50+ was er weer een zeer goede wedstrijd van Lucien
Heyde. Hij werd twaalfde in de totaaluitslag maar was
wel eerste in de categorie 60+. Zo voegt Lucien weer een
gouden plak toe aan zijn rijke collectie
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Daphné Schippers uit Nederland. Dit bracht Manon een
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UIT DE PERS

Brit t Zurinckx (links) pakt als eerst ej aarscadet t e het verspringzilver met 5m24. De
even oude Sennah Vanhoeij en (recht s) haalt met 5m03 het brons af . Tweedej aarscadet t e Sara Van Hoyweghen (midden) sprong met 5m36 het verst .

Proficiat AUDE-MARGAUX !!!

de at l et iek. Vanzelf sprekend: vader John
Kluskens behoort in het veldlopen bij de
bet ere mast ers van zij n cat egorie. Wij
nemen ook aan dat circuit deel , maar
voelen ons bet er af op de kort ere pist e
af st anden. Voor vader maakt dat niet s
uit . Wij doen aan at l et iek. Dat is het bel angrij kst e.”

DE LAUREATEN VAN DE VAL-JONGERENTROFEE 2017
werden t ij dens deze Vlaamse j eugdkampioenschappen gehuldigd.
Het was overigens de laat st e edit ie van deze Jongerent rofee.

Miniemen meisj es:
• Gendarme Xana –AVZK
• Verst eele Klara – MACW
• Vdkerchove Aude-Margaux –ACME
• Gint ert aelle Jill – KAAG
• De Keyser Jent e – OB

Miniemen j ongens:
• Heirman Jesse –AVLO
• Baekelant Wout – VOLH
• Vannobel Senne – MACW
• Ramakers Sverre – MACW
• Priem Victor –AVR

www.acmeetjesland.be

n

Cadet t en meisj es:
• Milloen Nele –AVZK (nu LYRA)
• Verbeke Elise –DEIN
• Got elaere Margot –AZW
• Demeest er Eline – MACW
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Cadet t en j ongens
• Misplon Jef – RCG
• Verduyn Lennert –ABES
• Milloen Sander –AVZK (nu LYRA)
• Evrard Benj amin –AVLO
• Bruyns Tij s - ACHL

www.acmeetjesland.be
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KNOKKE-HEIST

Zeedijk 201
8301 Knokke-Heist
Tel. 050 51 39 94
Fax 050 51 09 55
http://www.adwimmo.be
E-mail: info@adwimmo.be

KNESSELARE

Veldstraat 58
9910 Knesselare
Tel. 09 227 56 65
Fax 09 227 09 60
http://www.adwimmo.be
E-mail: info@adwimmo.be

Adegem-Dorp 43 9991 ADEGEM
Tel. 050 72 97 10 - Fax 050 72 97 11

VERSTRINGE
OPTIEK HOORCENTRUM
NOORDSTRAAT 17, MALDEGEM 050 71 45 80

V&D MOTORS - DESMET I.
Weggevoerdenlaan 7 - 9990 MALDEGEM
050 71 20 42

BUYSSE
GOETHALS
BVBA

B&G

algemene bouwonderneming

Zuidmoerstraat 83 9900 Eeklo
tel. Ruud
0496.35.67.05
tel. Charlot
0486.88.96.07
BTW BE 0543.775.763
buysse-goethals@telenet.be

BRANDSTOFFEN

DE BAERE N.V.
SCHAUTENSTRAAT 242

MALDEGEM 050 71 12 88
brandstoffen.debaere@skynet.be

HENTONIC.BE

Firma

J.CHRISTIAENS nv

Industrielaan 9
TOT UW
DIENST

9900 EEKLO

Tel. 09-377 56 33
09-377 76 36

Telefax 09-377 98 44

09-377 76 50

info@metaalchristiaens.be l www.metaalchristiaans.be

M E T A A L H A N D E L
BETONIJZER : effen en gekarteld
BOUWSTAALMATTEN :
5 m. x 2 m. : mazen - draaddikte overlangs en overdwars
100 x 100 x 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12
150 x 150 x 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12
200 x 200 x 4 - 5 - 6 - 8 - 10
75 x 75 x 5,0 x 5,0
50 x 50 x 4 x 4
PROFIELEN : UNP - IPE - Grey-balken : HEA HEB - HEM
GEGALVANISEERD HOEKIJZER EN BANDIJZER
HANDELSSTAAL : rond - vierkant - plat - hoekijzer - T-ijzer en strippen
PLATEN : warmwals-, koudwals-, gegalvaniseerd-, zincor-, getraand-, geribd- en gegalvaniseerde golfplaten
KOUDGEROLDE L- en U-PROFIELEN
BUIZEN :
		
		

gas-, blauwe-, gegalvaniseerde gelaste buizen iso-medium
konstruktiebuizen ISO II - vierkante, rechthoekige en ronde meubelbuizen
kokerprofieken - naaldloze buizen

BLADLOOD EN ZINK
DRAADPRODUKTEN :
gegalvaniseerde-, gegloeide en geplastificeerde draad - afsluitingsdraad + alle benodigheden
spouwmuurhaken en nagels (blank - verzinkt - koper)
BOUWARTIKELEN IN GIETIJZER EN DURAL :
GIETIJZER : Afloopbuizen, kloksterfputten, putdeksels met enkel en dubbele bodem, zwarte geute deksels
		
en roosters voor verkeer - elkingtondeksles - putroosters met staven
DURAL :
dakvensters - kelderrroosters - kloksterfputten - luchtroosters - plaveideksels - putdeksels enkele
		
bodem open en gesloten - putdeksels dubbele bodem - putroosters met staven - schouwkastjes 		vloermatkaders
KLEIN AANNEMERSMATERIAAL : aanspanvijzen voor rij en aluminiumrijen - beitels - automatische binders 		
bindtangen - metaal- en steenboren - rubberen mortelemmers en mortelkuipen - hamers 		
klemhaken - balkbeugels - koevoeten - kruiwagens - aluminium ladders - rolmeters - metserdraad 		
metserspriemen - schoren - schragen - schoppen - spanden - waterpassers
GEGALVANISEERDE ROOSTER : uit plaatstaal, met en zonder inlegraam (industrieroosters - inritgaragerooster
		traptreden)
WERFSCHOENEN : (hoge en lage) - rubberen werflaarzen
ALLERLEI : aardingslus - ankers - verzinkte metsel- en betonleghaken - laselectroden - siersmeedwerk 		
schijven voor metaal en steen - diamantschijven.

