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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

MAART 2018 - NUMMER 477

Einde en Begin
Einde van een lange winter. Het indoor- en veldloopseizoen zitten erop!
De voorbije weken hebben we al volop kunnen supporteren tijdens de verschillende Belgische
Kampioenschappen : BK studenten, BK senioren, BK junioren en beloften, BK cadetten en
scholieren, BK masters, BK’s veldlopen. Persoonlijke records, clubrecords, podiumplaatsen,
medailles en kampioenen, we mochten het allemaal meemaken en we hebben ervan genoten.
Proficiat aan alle deelnemende atleten. Jullie hebben hier, samen met jullie trainers hard voor
gewerkt en getraind en dus zijn die resultaten dubbel en dik verdiend. Ook dank aan de
supporters die de moeite deden om naar de topsporthal in Gent te komen om onze atleten
een hart onder de riem te steken en ze luidkeels aan te moedigen. Wij zijn een fiere club en we
worden door veel andere clubs benijd. Maar het komt zomaar niet allemaal uit de lucht vallen,
de resultaten zijn een gevolg van dagdagelijkse inspanningen op alle niveaus.
Begin van een nieuwe periode, we kijken vooruit naar het zomerseizoen, we trekken naar buiten,
de interclubs, de jeugdinterregio’s, de meetings in Maldegem, de werpmeetings in Eeklo, de
Flanders Cups, kortom het pisteseizoen nadert met rasse schreden. Geen rust dus voor onze
atleten en trainers, tijd om te starten met de voorbereidingen voor een hopelijk schitterend
zomerseizoen. Wij kijken er alvast naar uit. Tot dan !
Bij deze nog eens dank aan allen die hun steentje hebben bijgedragen tijdens onze grote
koekenverkoop. En totaal iets anders, ook een proficiat aan de ontwerpers van de nieuwe
ACME-site die meer en meer brengt wat we van een moderne site kunnen verwachten. Ja hij is
mooi!
Tot slot, belangrijk, noteer alvast met stip alle data van de interclubwedstrijden in jullie agenda.
Alle gegevens hierover vinden jullie in deze Start of op onze website. Atletiek is in heel grote
mate een individuele sport maar 1 x per jaar verschijnen we als club aan de start, en krijgen we
de kans om ons als club te tonen en te schitteren. Afgaan staat op dat ogenblik niet in onze
woordenboek. Samen proberen een zo goed mogelijk gezamenlijk resultaat neer te zetten
om als club zo hoog mogelijk te eindigen, dat is het doel en dat zorgt iedere keer weer voor
een speciale spanning/kick bij de atleten, trainers en bestuursleden. Interclub, je hoort er de
volgende weken nog meer over!
Van een trouwe 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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De lente staat voor de deur,
laat ze binnen in uw interieur...

Bezoek onze vernieuwde toonzaal ! Kom langs en ontdek de vele ACTIES !

*

STRESSLESS: “Leder voor de prijs van stof (-groep 2), profiteer ervan!”
DURLET: “Relaxzetel LARGO Black Edition voor € 2.660 i.p.v. € 3.639!”
Uitzonderlijke acties op alle merken: (excl. Stressless)
“Een grotere tafel voor een kleinere prijs”
“Koop een 3-zit voor de prijs van een 2-zit”
“Bij aankoop van een matras, 1 smartsleeve naar keuze uit voorraad gratis”
“Val nu van je stoel! We steken het niet onder stoelen of banken, koop nu 5 stoelen en krijg er gewoonweg de 6de gratis bij!”
“Kleed uw interieur aan aan kortingsprijzen, op alle decoratie-artikelen, dekbedovertrekken, sierkussens en verlichting”
* Vraag naar de voorwaarden in onze toonzaal !

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
Hoofdprijs tombola
Prestatiefiche jeugd
Werpersmeeting
Wedstrijdkalender jeugd
Interclub 2018
Sportkampen
Start to run
Specialiteitstrainingen
Beknopt overzicht van de activiteiten van de voorbije maand
Louise Carton
Uit Running.be
Uit Atletiekleven
Wedstrijdnieuws
Uit de pers

Blz. 1
Blz. 3
Blz. 4-5
Blz. 6
Blz. 7
Blz. 8
Blz. 9-10
Blz. 11
Blz. 12-13
Blz. 14-15
Blz. 16
Blz. 17-30
Blz. 31
Blz. 32-33
Blz. 34-36
Blz. 37-41
Blz. 42

De artikels voor jullie clubblad van april 2018 moeten binnengebracht worden uiterlijk op
08/04/2018 op het mailadres fernand.de.schrijver@telenet.be

www.acmeetjesland.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
Verzamelaar info Start

Fernand De Schrijver

		

Secretariaat

Mario Van Petegem

		

RvB - penningmeester

Sarah De Pape

		

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

Kard. Mercierstraat 3 bus 64
8301 Knokke-Heist

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

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

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

tel. 050 71 55 77
wilfriedsierens@hotmail.com

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
(dames30
en heren)
: 30 EUR
(maat
128 t/m XXXL)
n
Topje (dames):
EUR (maat
164 t/m
XXXL)
n
Topje (dames): 30 EUR (maat 164 t/m XXXL)
sINGLEt DaMEs

sINGLEt DaMEs

VERJAARDAGEN
NOVEMBER
VERJAARDAGEN
21 n Van Daele Maité
22
n Dendooven Victor
MAART

26
27

Wauters Jesper
De Mits Thor

30

22 n D'Hoedt Laurien
DECEMBER
22 n Van Hoecke Kato
01 n Dauwens Axelle
24 n Maricau Remi
03 n Willems Thibo
24 n Van Landschoot Julien
04 n Kerckaert Jade
07 n De Smet De Staelen Marie
07
n Lemmens Ona
APRIL
09 n De Pan Tom
01 n Heyde Lucien
02 n Depuydt Manon
05 n Dossche Xander
05 n Gaudissabois Victor
CLAEYS MARIE
05 n Windey Julie
DE MEYERE YARA
DE SCHEPPER SENNE
DE SMET DE STAELEN MARIE
DE WILDE WOUT
DECOUSEMAECKER SAM
FRANçOIS YENTL
NEIRYNCK
DE MEYEREANNA
ANNA
PINTER
ELINE
LALAMI NOULAY LAMINE

25 n Sucaet Wannes
26 n Heynssens Emiel
09 n Schaeverbeke Axana
27 n Van Eeckhout Aimée
09 n Van Schaik Laurens
29 n Mattheeuws Ferre
12 n De Bruycker Jonas
12 n Slos Arne
16 n Tuytens Arthur
17 n De Ryck Aurélie
06 n De Coninck Lotte
06 n De Coninck Renée
10 n Goethals Luka
13 n Creël Guuske
VAN DAELE SIEN
13 n Van Der Jeught Zoë
VANDERLINDEN RIEN
WINDEY JULIE VAN
LANDSCHOOT BATISTE
VAN LANDSCHOOT JULIEN
VAN NOORWEGE SENNE
KERCKAERT JADE
DUTHOY JADE

29
30
17
30
18
31
19
19

NIEUWE LEDEN

NIEUWE LEDEN

n
n

n

n
n
n
n
n
n
n
n

De Cocq Dréle
Mattheeuws Ine
Dierickx Hasse
Van Der Jeught Robbe
Van Hoecke Nona
Van Landschoot Batiste
Willemars Anna
De Mits Marthe
Willems Mathieu

14 n Immesoete Lizzy
15 n Lemmens Steffen
16 n Carton Louise
17 n Strobbe Emiel
MATTHYS RUNE
18 n De Smet Els
POTS YENNA
SCHAUVLIEGE NOAH
STULENS NEELKE
VAN DAMME MATISSE
DECLOEDT RUNE
DE RYCK AURELIE
VAN DER JEUGHT ZOE

FAMILIENIEUWS
OVERLIJDEN
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 www.acmeetjesland.be
deze willen we onze deelneming betuigen.n
5
n
www.acmeetjesland.be

www.acmeetjesland.be

n

5

n

www.acmeetjesland.be

HOOFDPRIJS TOMBOLA
10 maart 2018, uitreiking hoofdprijs van de jaarlijkse ACME – TOMBOLA, bij IMMO
ABIMO-DEWISPELAERE te Heist-a-Zee, 1 week vakantie aan Zee!
Winnaars, de familie BEYLEMANS uit MALDEGEM

Aanwezig van links naar rechts: Fernand De Schrijver van ACME, John Beylemans met echtgenote en de 2
dochters atletes Joke en Laura die fier hun gewonnen prijs tonen, Simon Bollens zaakvoerder van Immo AbimoDewispelaere Knesselare en Heist-a-Zee.

Atletiekclub Meetjesland (ACME) organiseert jaarlijks een grote tombola, gespreid over het totale
werkgebied, Maldegem-Eeklo-Zomergem en omstreken. Voor het tweede jaar op rij, was de
hoofdprijs een week vakantie/huur aan zee in een modern 2-slaapkamerappartement, geschonken
door Immo Abimo-Dewispelaere met kantoren in Knesselare en Heist-a-Zee. Afgelopen weekend
werd in het kantoor Heist, de waardevolle prijs overhandigd. De gelukkige winnaars waren de familie
John Beylemans uit Maldegem, met hun 2 dochters Joke en Laura beiden sprinters van het zuiverste
ras. Zij hadden voor 2018 nog geen vakantie geboekt en zagen het helemaal zitten om dit jaar eens
naar onze Belgische kust te trekken. ACME wenst hen een goede vakantie en dankt de zaakvoerders
van Immo Abimo-Dewispelaere voor de mooie prijs en de aangename samenwerking.

www.acmeetjesland.be
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PRESTATIEFICHE JEUGD
Prestatiefiche winterseizoen 2017-2018

Versie 20180101

Wanneer je als jeugdatleet deelgenomen hebt aan 6 van onderstaande wedstrijden kom je in aanmerking om
gehuldigd te worden op de nieuwjaarsreceptie/huldiging begin 2019.
Graag dit document verder aanvullen en aankruisen welke cross/veldloop/indoor je mee hebt gedaan.
Om recht te hebben op de huldiging & trofee dient deze fiche voor 1 april 2018 ingediend te worden bij
Achiel Van Hyfte (achiel.van.hyfte@telenet.be)

NAAM : .............................................................
Categorie (omcirkel wat past) : KANGOEROE - BENJAMIN -PUPIL - MINIEM
Datum

Wedstrijd

08/10/2017

Oefencross Aalter

22/10/2017

CC Relays Gent

15/10/2017
05/11/2017
12/11/2017
19/11/2017
03/12/2017
09/12/2017
22/12/2017
23/12/2017
30/12/2017
30/12/2017
14/01/2018
04/02/2018
18/02/2018
25/02/2018
18/03/2018

Deelgenomen (aankruisen)

Oefencross Zomergem
Veldloop Zwijnaarde
Veldloop Aalter

Veldloop Deinze

Veldloop Oudenaarde

Buffalo jeugdmeeting Gent

Kerstmannenloop Zomergem

Eindejaarsmeeting indoor Vita
Veldloop Ertvelde-Rieme

Eindejaarsmeeting indoor STAX
Veldloop Maldegem

PK Veldlopen Lokeren

Buffalo jeugdmeeting Gent
BK Veldlopen Brussel
VAL jeugddag Gent

www.acmeetjesland.be
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Inschrijvingsgeld 1,5 EUR per proef
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Save the date : 2de meeting op Pinkstermaandag 21 mei

Alvast tot dan !

start 13u30
Adres : ACME kern Eeklo, toegang rechtover Sportlaan 28a, 9900 Eeklo

1ste Meetjeslandse Werpersmeeting : ZATERDAG 14 APRIL 2018

WERPERSMEETING

www.acmeetjesland.be

www.acmeetjesland.be
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Zaterdag 30 juni

Zondag 24 juni

Zaterdag 23 juni

Zaterdag 16 juni

JUNI
Zaterdag 2 juni

Maandag 21 mei

MEI
Zaterdag 12 mei

Zaterdag 28 april

Zondag 22 april

BvV Pup / Min Meisjes

Zaterdag 21 april

INTERREGIO 5 – OUDENAARDE

Wedstrijdbegeleiding voorzien

Kermisloop met ontbijt
ACME – kern Zomergem

Wedstrijdbegeleiding voorzien

PK Ben / Pup / Min Oost-Vlaanderen

Wedstrijdbegeleiding voorzien

Luxor Jeugdmeeting

Wedstrijdbegeleiding voorzien

INTERREGIO 4 – RIEME

Wedstrijdbegeleiding voorzien

Werpersmeeting
Pupillen en miniemen

Wedstrijdbegeleiding voorzien

INTERREGIO 3 – AALTER

Wedstrijdbegeleiding voorzien

INTERREGIO 2 – MALDEGEM

Wedstrijdbegeleiding voorzien

BvV Pup / Min Jongens

Wedstrijdbegeleiding voorzien

LENTELOOP met ontbijt

Wedstrijdbegeleiding voorzien

INTERREGIO 1 – DEINZE

Zondag 15 april
om 9u45

APRIL
Zaterdag 7 april
om 13u30

Sportcentrum “Hoge Wal”
Guldensporenlaan 34
9940 Ertvelde
Atletiekpiste ACME
Bloemestraat 36d/1
9990 Maldegem
KRC GENT
Emanuel Hielstraat 106
9050 Gentbrugge
Atletiekterrein ACME
Sportlaan
9930 Zomergem
ASVO Oudenaarde

Atletiekpiste Halestra
Lindestraat
9880 Aalter
ACME – Werpersterreinen
Sportlaan 28a
9900 Eeklo

Atletiekpiste Brielmeersen
Stadionlaan 1
9800 Deinze
Parking Krakeel
Drongengoedweg
9910 Knesselare – Ursel
J. Verhellestadion
Torhoutsesteenweg 584
8400 Oostende
Spanjestraat 181
8800 Roeselare
Atletiekpiste ACME
Bloemestraat 36d/1
9990 Maldegem

ZOMER 2018

http://www.kasvo.be

www.acmeetjesland.be
Verder info volgt via mail

http://krcgentatletiek.be/

www.acmeetjesland.be

http://www.asrieme.be/

www.acmeetjesland.be

http://www.halestra.be/sites/default/files/17-05-13%20Programma
%20Interregiocup.pdf

www.acmeetjesland.be

www.kavr.be

http://www.hcoostende.be

www.acmeetjesland.be
Zie uitnodiging per mail
Inschrijven tegen ten laatste woensdag 11 april

www.acdeinze.be

WEDSTRIJDKALENDER JEUGD

www.acmeetjesland.be

www.acmeetjesland.be
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Zaterdag
29 september

SEPTEMBER
Zondag 2 september

Donderdag
30 augustus

Zondag 26 augustus

AUGUSTUS
Zaterdag
18 augustus

Wedstrijdbegeleiding voorzien

Werpersmeeting
Pupillen en miniemen

Wedstrijdbegeleiding voorzien

PK Estafetten

Wedstrijdbegeleiding voorzien

Luxor Jeugdmeeting

Wedstrijdbegeleiding voorzien

INTERREGIO 7 – KAAG Gent

Wedstrijdbegeleiding voorzien

INTERREGIO 6 – KRC GENT

Wedstrijdbegeleiding voorzien

ACME – Werpersterreinen
Sportlaan 28a
9900 Eeklo

KRC GENT
Emanuel Hielstraat 106
9050 Gentbrugge
KAAG Gent – Atletiekpiste
Blaarmeersen
Zuiderlaan 5
9000 Gent
Atletiekpiste ACME
Bloemestraat 36d/1
9990 Maldegem

Burgemeester
Thienpontstadion
Prins Leopoldstraat
9700 Oudenaarde

www.acmeetjesland.be

www.acmeetjesland.be

http://kaag.be/wedstrijden

http://krcgentatletiek.be/

WEDSTRIJDKALENDER JEUGD

www.acmeetjesland.be

INTERCLUB 2018
Interclub
AC Meetjesland VZW

Het winterseizoen loopt op zijn einde en onze blikken zijn gericht op de zomer met een EK in
Berlijn, met tal van Belgische kampioenschappen, Vlaamse en provinciale wedstrijden.
Als club vinden we het belangrijk om ons te tonen op het interclub gebeuren.
Zaterdag 21 april – alle pupillen en miniemen meisjes – HCO-Oostende
Zondag 22 april – alle pupillen en miniemen jongens – AVR- Roeselare
Zaterdag 5 mei -alle cadetten en scholieren meisjes – FLAC – Izegem
Zondag 6 mei -alle cadetten en scholieren jongens – MACW – Nieuwpoort
Zaterdag 12 mei – alle categorieën dames –Dampicourt
Zondag 13 mei – alle categorieën heren -ROBA- Betekom

WE DOEN DAN OOK EEN OPROEP.
WE HEBBEN JE ALS CLUB NODIG OM DEEL TE NEMEN!
DENK NIET DAT ANDERE ATLETEN BETER ZIJN
OOK JIJ ZORGT ERVOOR DAT DE INTERCLUB EEN SUCCES WORDT!
De CLUB DAT BEN JIJ!

Trainers en bestuursleden
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
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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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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

BEKNOPT OVERZICHT
Gesves, 18 maart 2018,

BK Veldlopen Masters

VAN DE ACTIVITEITEN VAN
DE VOORBIJE MAAND

Voor wie dacht dat het veldloopseizoen er nu helemaal opzat, wel die hebben mis gedacht.
Zondag 18 maart was er immers nog het BK veldlopen voor onze masters. Ergens diep in de Ardennen ligt
Gesves,
18 maart
2018,
BKhen
Veldlopen
Masters
een ‘beestig’
parcours
voor
klaar, in Gesves
(Prov. Namen). Benieuwd wat onze volbloeden Lizzy
Voor
wie
dacht
dat
het
veldloopseizoen
er
nu
opzat, wel die hebben mis gedacht.
Immesoete en Lucien Heyde hierop zouden helemaal
kunnen presteren.

Zondag
18 they
maart
er immers
het BK haalde
veldlopen
voor
Ergens
in veldlopen
de Ardennen
een
En ja hoor,
didwas
it again
! Lizzy nog
Immesoete
zilver
en onze
Lucienmasters.
Heyde goud
opdiep
het BK
voorlag
Masters.
‘beestig’ parcours voor hen klaar, in Gesves (Prov. Namen). Benieuwd wat onze volbloeden Lizzy Immesoete en
Een hele mooie prestatie van beiden. Dikke proficiat !
Lucien Heyde hierop zouden kunnen presteren. En ja hoor, they did it again ! Lizzy Immesoete haalde zilver en
Lucien Heyde goud op het BK veldlopen voor Masters.
Gent,hele
17 maart
2018,
VALvan
jeugddag
Een
mooie
prestatie
beiden. Dikke proficiat !

42 inschrijvingen,
12 groepjes
en dus 12 begeleiders, voor de Val jeugddag 2018. ACME legde een bus in
Gent,
17 maart 2018,
VAL jeugddag
42
12 (7u45),
groepjesEeklo
en dus
begeleiders,
voorjonge
de Val
jeugddag
2018.
ACME legde
een bus
dieinschrijvingen,
over Maldegem
en12
Zomergem,
onze
groep
naar de
topsporthal
bracht.
Daarin die
over
Maldegem
(7u45),
Eeklo en
Zomergem, onzeNiemand
jonge groep
naardan
de topsporthal
bracht.
Daar
wachtte hen
wachtte
hen een
fantastisch
jeugdevenement.
minder
Filip Milanov
was de
gastvedette.
een
jeugdevenement.
Niemand minder dan Filip Milanov was de gastvedette.
En offantastisch
ze zich geamuseerd
hebben.
En of ze zich geamuseerd hebben.
Karen, Marianne, Franky (jeugdcel) en alle andere trainers, medewerkers en begeleiders, proficiat en dank

Karen, Marianne, Franky (jeugdcel) en alle andere trainers, medewerkers en begeleiders, proficiat en dank om dit
om dit
voor
onzetejeugd
te organiseren.
voor
onze
jeugd
organiseren.

Eeklo, Maldegem, Zomergem, 10 maart 2018, Koekenslag
Dit lazen we op facebook en dus op onze nieuwe site! Aanmoedigingen allerlei!
Eeklo, Maldegem,
maart
2018,zover
Koekenslag
PSSST,
nog 4 keerZomergem,
slapen en10het
is weer
!
ACME koekenverkoop. Wij verwachten jullie allemaaaaaaaaal, groot en klein, om in een van onze kernen te
komen
helpen
om
de koekjes
brengen.
Geef Aanmoedigingen
nog snel jouw naam
door (mocht je dit nog niet
Dit lazen
we op
facebook
enaan
dusde
opman
onzetenieuwe
site!
allerlei!
PSSST,
gedaan
hebben)
aan
je
kernverantwoordelijke
en
kom
zaterdag
helpen.
We
rekenen
ook op jou. Tot dan !
nog 4 keer slapen en het is weer zover !
De koeken werden in dozen geleverd en werden in de loop van de week voorafgaand aan de koekenslag door de
ACME koekenverkoop. Wij verwachten jullie allemaaaaaaaaal, groot en klein, om in een van onze kernen
kernbesturen verdeeld en in zakjes gestoken, per kern 1000 zakjes.

te komen helpen om de koekjes aan de man te brengen. Geef nog snel jouw naam door (mocht je dit nog

Zaterdag 10 maart was het dan zover. Met +/- 110 verkopers in Maldegem, Eeklo en Zomergem samen trokken
we de baan op om onze LU-koekjes aan de man te brengen. 3000 zakjes verkopen, dat was dus de doelstelling
en die werd bijna gehaald. In Maldegem 69 en in Eeklo 220 pakketjes bleven nog te koop.
Wie nog een bijdrage wenst te leveren en nog wil verkopen bij vrienden of familie kan via zijn
kernverantwoordelijke nog de nodige zakjes bestellen.

www.acmeetjesland.be
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Ervaring: een grote uitdaging, leuk, leerrijk, een samenhorigheidsgevoel, voldaan, grappig…..allemaal
woorden die we hoorden op het einde van de grote dag. Beter dan in de tekst van Marc Huys hieronder
kunnen we het niet meegeven.

BEKNOPT OVERZICHT

VAN DE ACTIVITEITEN VAN
Via deze weg wens ik iedereen van harte te danken voor het welslagen vd ACME-koekenslag.
DE VOORBIJE MAAND

In het bijzonder blijft die deur-aan-deurverkoop toch een geweldige uitdaging, een heel speciale ervaring,
een
geestelijke
verrijking
: aan
te bevelen
aansamenhorigheidsgevoel,
iedereen, al moet je natuurlijk
wel een knop ervoor
in je
Ervaring:
een grote
uitdaging,
leuk,
leerrijk, een
voldaan, grappig…..allemaal
woorden
die
we
hoorden
op
het
einde
van
de
grote
dag.
Beter
dan
in
de
tekst
van
Marc
Huys
hieronder
kunnen
we
het
hoofd omzetten. Maar wanneer je dit enkele uren hebt gedaan, kan je nadien door gevels en mensen
niet
meegeven.
Via
deze
weg
wens
ik
iedereen
van
harte
te
danken
voor
het
welslagen
vd
ACME-koekenslag.
heen kijken.
Zeker voor opgroeiende kinderen of jongvolwassenen zijn dit super-levenslessen in paar uur tijd.
In het bijzonder blijft die deur-aan-deurverkoop toch een geweldige uitdaging, een heel speciale ervaring,
Jouw hulp vandaag was dan ook een topprestatie. Dit kan tellen, als afsluiter vd ‘week vd vrijwilliger’ !
een geestelijke verrijking : aan te bevelen aan iedereen, al moet je natuurlijk wel een knop ervoor in je hoofd
omzetten. Maar wanneer je dit enkele uren hebt gedaan, kan je nadien door gevels en mensen heen kijken.
Of
hetvoor
aantal
geëngageerde
mensen
in de maatschappij
daalt of niet : jullie
zullen
Zeker
opgroeiende
kinderen
of jongvolwassenen
zijn ditnu
super-levenslessen
in paar
uurzeker
tijd. beseffen, dat
het
enkel
zo’n was
inspanningen
is, topprestatie.
dat een maatschappij
zal kunnen
draaiend
gehouden
worden
Jouw
hulpmet
vandaag
dan ook een
Dit kan tellen,
als afsluiter
vd ‘week
vd vrijwilliger’
! en

behoed wordt van extreem egoïsme.

Of het aantal geëngageerde mensen in de maatschappij nu daalt of niet : jullie zullen zeker beseffen, dat het
enkel met
dat: een maatschappij zal kunnen draaiend gehouden worden en behoed wordt
Tevens
ookzo’n
noginspanningen
dikke pluim is,
aan
van extreem egoïsme.

-diegene die eerder deze week de zakjes klaarmaakten (voor één keer heeft de tem ‘zakkenvullers’ heel
positieve
Tevens
ookbijklank),
nog dikke pluim aan :
-Al
diegene
ééndeze
(of soms
wat)klaarmaakten
zakjes kochten
oméén
zelfkeer
verkoop
te tem
houden
onder familie,
-diegene
die die
eerder
week heel
de zakjes
(voor
heeft de
‘zakkenvullers’
heel vrienden,
buren
enbijklank),
collega’s.
positieve
-Al diegene die één (of soms heel wat) zakjes kochten om zelf verkoop te houden onder familie, vrienden,
buren
en collega’s.cijfer : er zijn er dus meer dan 2710 verkocht !
Maar
belangrijkste
Maar belangrijkste cijfer : er zijn er dus meer dan 2710 verkocht !

Met
groeten,
Met dankvolle
dankvolle groeten,

Topverkopers, zij verkochten in de
voormiddag in Zomergem en maakten
in de namiddag de markt in Eeklo onveilig.
Geen enkele passant ontsnapte. Proficiat!
Topverkopers, zij verkochten in de voormiddag in Zomergem en maakten in de namiddag de markt in Eeklo onveilig. Geen
enkelewww.acmeetjesland.be
passant ontsnapte. Proficiat!
n
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Gent, 10 maart 2018,

BK/PK Masters

BEKNOPT OVERZICHT

VAN DE ACTIVITEITEN VAN
DE VOORBIJE MAAND

Gent, 10 maart 2018, BK/PK Masters
Niet enkel in onze kernen maar ook in de Topsporthal was het
gisteren'koekenbak' voor de ACME atleten. Dit keer waren onze
Masters aan het werk en geloof me vrij, die hebben meer dan
hun beste beentje laten zien.
Lizzy Immesoete werd Belgisch Kampioene op de 800m
in 2.23.49 op een zucht van Belgisch Record,
Lucien Heyde werd Belgisch Kampioen op de 1500m,
Peter Steyvers werd Belgisch Kampioen in het verspringen
met 5m61 en verbeterde daarmee het 25jaar oude BR.
Op de 60m H haalde hij zilver.
Een dikke proficiat aan onze kersverse Belgische kampioenen
en aan alle andere ACME deelnemers die evenzeer een
goeie prestatie neerzetten!

Gent, 3 en 4 maart 2018,

BK Jun en Bel en BK Cad en Schol

Opnieuw twee BK’s Indoor in één weekend;
op zaterdag waren onze juniores en beloften aan de beurt.
ACME deelnemers
400m					60m			200m			60m horden
SeppezijVan
Peteghem			
Joke Beylemans		
Beylemans		
Lisa
Lammens
Topverkopers,
verkochten
in de voormiddag in Zomergem
en maakten in de Joke
namiddag
de markt in Eeklo
onveilig.
Geen
Maarten
Raes				
Laura Beylemans
Laura Beylemans
enkele passant
ontsnapte.
Proficiat!
					Lisa Lammens

BK/PK Masters

Gent, 10 maart
Laura 2018,
Beylemans liep twee fantastische persoonlijke records op de 60m en op de 200m. Dit is echt loon naar
hard werken hoor. Ook Maarten Raes liep zichzelf in de prijzen met een mooie derde plaats op de 400m. Verder
waren
er nog
mooiemaar
prestaties
LisaTopsporthal
Lammens, Joke
Beylemans
en Seppe Van Peteghem.
Proficiat
Niet enkel
in onze
kernen
ookvan
in de
was
het gisteren'koekenbak'
voor de
ACME! atleten.

Dit keer waren onze Masters aan het werk en geloof me vrij, die hebben meer dan hun beste beentje laten
zien.
Lizzy Immesoete werd Belgisch Kampioene op de 800m in 2.23.49 op een zucht van Belgisch Record,
Lucien Heyde werd Belgisch Kampioen op de 1500m,
Peter Steyvers werd Belgisch Kampioen in het verspringen met 5m61 en verbeterde daarmee het 25jaar
oude BR. Op de 60m H haalde hij zilver.
Een dikke proficiat aan onze kersverse Belgische kampioenen en aan alle andere ACME deelnemers die
evenzeer een goeie prestatie neerzetten!

Gent, 3 en 4 maart 2018,

BK Jun en Bel en BK Cad en Schol

Opnieuw twee BK’s Indoor in één weekend; op zaterdag waren onze juniores en beloften aan de beurt.
Foto: Jorgen Lammens

ACME deelnemers

Gent, 4 maart 2018, BK Cad 60m
en Schol
200m
Op zondag
was
het dan de beurt aan onze cadetten en scholieren. Bram De Muynck en Jarne Baele lieten mooie
Gent,
4 maart
2018,
400m dingen zien, we kijken al uit naar hun
Jokeprestaties
Beylemans
Joke Beylemans
deze zomer. Piotr Gilson had minder geluk en bezeerde zich
Seppe Van
Peteghem
Laura
Beylemans
Lauraeen
Beylemans
tijdens de wedstrijd. Ook Xander Dossche had eerder al forfait moeten geven door
val met de fiets. Hopelijk
Op
zondag
was
het
dan
de
beurt
aan
onze
cadetten
en
scholieren.
Bram
De
Muynck en Jarne Baele lieten
Maartenzien
Raes
we beiden vlug terug in competitie.
Lisa Lammens
60m horden

BK Cad en Schol

mooie dingen zien, we kijken al uit naar hun prestaties deze zomer. Piotr
Gilson had minder geluk en
Lisa Lammens
bezeerde zich tijdens de wedstrijd. Ook Xander Dossche had eerder al forfait moeten geven door een val
www.acmeetjesland.be
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Laura Beylemans
liep Hopelijk
twee fantastische
persoonlijke
records
op de
en op de 200m. Dit is echt loon
met de
fiets.
zien we beiden
vlugnterug
in competitie.
naar hard
werkenaan
hoor.
Ook
Maarten
Raes
liep een
zichzelf
in de
prijzen
met
een mooie
derde
plaats op de
Proficiat
jullie
allen.
Geniet
nu van
beetje
rust
en dan
vooruit
naar het
zomerseizoen.
400m. Verder waren er nog mooie prestaties van Lisa Lammens, Joke Beylemans en Seppe Van Peteghem.

Op zondag was het dan de beurt aan onze cadetten en scholieren. Bram De Muynck en Jarne Baele lieten
mooie dingen zien, we kijken al uit naar hun prestaties deze zomer. Piotr Gilson had minder geluk en
bezeerde zich tijdens de wedstrijd. Ook Xander Dossche had eerder al forfait moeten geven door een val
VAN DE ACTIVITEITEN VAN
met de fiets. Hopelijk zien we beiden vlug terug in competitie.
DE VOORBIJE MAAND
Proficiat aan jullie allen. Geniet nu van een beetje rust en dan vooruit naar het zomerseizoen.

BEKNOPT OVERZICHT

En
hieronder
nog een
voorbereiding
op het
BK. vooruit
Zie fotonaar
methet
enkele
van onze cad en schol
Proficiat
aan jullie
allen.vooruitblik,
Geniet nu van
een beetje rust
en dan
zomerseizoen.
tijdens de krokusvakantie. De trainers Sarah, Tom en Veerle organiseerden een pittige stage in de
En hieronder De
nogsfeer
een vooruitblik,
op hetgetraind.
BK. Zie foto
metinzet
enkele
onzeresultaten
cad en schol
tijdens de
Topsporthal.
zat goed envoorbereiding
er werd intensief
Deze
lietvan
goede
vermoeden.
.

krokusvakantie. De trainers Sarah, Tom en Veerle organiseerden een pittige stage in de Topsporthal. De sfeer zat
goed en er werd intensief getraind. Deze inzet liet goede resultaten vermoeden.

Brussel, 25 februari 2018, BK veldlopen,
Het BK veldlopen werd nog eens georganiseerd in Brussel, in het Park Van Laken, onder het atomium. Prachtige
locatie, overzichtelijk parcours, veel volk, zonnig maar ijzig koud, dat waren de omstandigheden waarin er
moest gelopen en gesupporterd worden. Ondanks de afstand en de kou kwamen er in totaal toch een 20-tal
clubgenoten opdagen. De tent was aanwezig en de club zorgde voor een seizoens-afsluitertje onder de vorm
van een snoep voor de jeugd en een drankje voor de volwassenen.
Deze belangrijke wedstrijd werd een mooi einde van het winterseizoen voor onze crossers. Veel mooie toptienplaatsen : Emma Baeke (10e), Thibault Willems (4e) en Eline Pinter (10e), voeg daarbij nog de mooie
persoonlijke prestaties van Axana Schaeverbeke, Lucien Heyde, Aline Baeke, Asne Buysse, Lien Baele, Jade
Vanpoucke, Jasper Wyffels en dan zien we dat ACME weer heel veel heeft om fier op te zijn. Een speciale
vermelding nog voor Glenn Potvlieghe en Jenka Wittevrongel, die hoewel beiden hun dag niet hadden, toch
genoeg doorzetting toonden en de moeilijke wedstrijd uitliepen. Ook daarop zijn we fier. Kop op jongens,
volgende keer beter. En misten we Louise Carton en Zenobie Vangansbeke ? Uiteraard, maar beiden lieten weten
dat zij vanaf vandaag starten met de voorbereiding van het zomerseizoen !
Bij de jeugd, zagen we knappe prestaties. 4 Mooie top tien plaatsen voor Victor Neyt (1e mag zich een gans jaar
lang de officieuze Belgische kampioen noemen), Olivia Besson (9e), Margaux Dossche (5e), Charles Willems (4e)
en nog een heel pak super persoonlijke prestaties. Proficiat aan onze jeugdatleetjes voor hun doorzetting op dit
lastige parcours en bij deze ijzige temperaturen.
Door jullie deelname en prestaties toonden jullie dat jullie inzet, samen met kennis en begeleiding van de trainers
onze beslissing om meer te investeren in onze lange afstandslopers meer dan terecht was. Allemaal toppers en
aan elkeen van jullie een dikke proficiat !
Pics : Dirk Schoonackers
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doorzetting op dit lastige parcours en bij deze ijzige temperaturen.
Door jullie deelname en prestaties toonden jullie dat jullie inzet, samen met kennis en begeleiding van de
trainers onze beslissing om meer te investeren in onze lange afstandslopers meer dan terecht was.
VAN DE ACTIVITEITEN VAN
Allemaal toppers en aan elkeen van jullie een dikke proficiat !
DE VOORBIJE MAAND
Pics : Dirk Schoonackers
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Lucien Heyde, Cross Cup kampioen M60, 2018 werd aansluitend op het BK gehuldigd tijdens het

BEKNOPT OVERZICHT

VAN DE ACTIVITEITEN VAN
DE VOORBIJE MAAND

Lucien Heyde, Cross Cup kampioen M60, 2018 werd aansluitend op het BK gehuldigd tijdens het
kampioenendiner. Proficiat !

Gent, 23 februari 2018,

Belgisch kampioenschap voor studenten

Een vrijdagavond, BK studenten in de topsporthal in Gent, 10 ACME-deelnemers, hieronder enkele foto’s,
die er kwamen dankzij Gaby De Vos en KRC.

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

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

9900 Eeklo

Industrielaan 7B - 9900 EEKLO

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

09 377 10 50

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

Markt 25
9900 EEKLO
Tel. 09 378 43 21

Nijverheidskaai 5 - 9900 Eeklo

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

Fax: 09 377 66 79

Alle specialiteiten worden op artisanale
wijze in eigen huis bereid.

09 377 31 77
www.willemsverselder.be
IMMO & VERZEKERINGEN & BANK

fsma 16143A-cB BIV 202.649

BTW BE 463.871.816
HR Gent 190 541

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
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Belgisch kampioenschap
voor studenten

Gent, 23 februari 2018,

VAN DE ACTIVITEITEN VAN
DE VOORBIJE MAAND

Een
vrijdagavond,
studenten
in de
topsporthal in Gent,
10 ACME-deelnemers,
hieronder enkele foto’s,
Gent,
23 februari BK
2018,
Belgisch
kampioenschap
voor
studenten
Eenervrijdagavond,
BK studenten
in Vos
de topsporthal
die
kwamen dankzij
Gaby De
en KRC. in Gent, 10 ACME-deelnemers, hieronder enkele foto’s, die er
kwamen dankzij Gaby De Vos en KRC.

de foto’s,
mooiedank
foto’s,
Gaby
Vos en KRCG
deVoor
mooie
aandank
Gabyaan
De Vos
enDe
KRCG
de mooie foto’s, dank aan Gaby De Vos en KRCG
Gent, 24 februari 2018, Topsporthal Gent
gewone' indoorwedstrijd ook in de topsporthal

indoorwedstrijd EA

Gent, 18 februari 2018, KAAG jeugd + 4 x 200
Buffalo
jeugdaflossingen,
een jeugdmeeting
metindoorwedstrijd
individuele nummers maar,
Gent
EAmet voor alle jeugdcategorieën
Gent, 24 februari
2018, Topsporthal
ingebouwd
in het
programma,
een 4 x 200.
Topsporthal
Gent indoorwedstrijd EA
Gent,
24 februari
2018,
Deze meeting staat open voor jeugd tot en met scholieren, zien we niet zo dikwijls.
gewone'
indoorwedstrijd ook in de topsporthal
Voor ACME
werd het een succes,
minder dan 25 atleten zakten af naar Gent om er deel te nemen aan de
gewone'
indoorwedstrijd
ook in niet
de topsporthal
individuele nummers. En nog meer, 10 ACME-ploegen (=40 atleten) kwamen aan de start van de 4 x 200.
Hieronder enkele foto’s, onze scholierenploeg (Baele Jarne, Gilson Piotr, Gaudissabois Louis, Dossche Xander)
helemaal
onderaan
Gent,
18 februari
2018,werden
KAAG2de.jeugd + 4 x 200
Gent, 18 februari 2018, KAAG jeugd + 4 x 200
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Buffalo
jeugdaflossingen, een jeugdmeetingnmet individuele
nummers
maar, met voor alle
Buffalo
jeugdaflossingen,
een
jeugdmeeting
met
individuele
nummers
maar, met voor alle
jeugdcategorieën ingebouwd in het programma, een 4 x 200.
jeugdcategorieën
ingebouwd
in
het
programma,
een
4
x
200.
Deze meeting staat open voor jeugd tot en met scholieren, zien we niet zo dikwijls.

Voor
Voor
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Dank en proficiat aan de trainers en de jeugdcel om dit allemaal in mekaar te boksen!
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Eind december 2017 is het. Yes, het is weer zover. Met enige spanning trekken we naar de Topsporthal in
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Gent, eind december tot half maart, INDOORMIJMERINGEN
Eind december 2017 is het. Yes, het is weer zover. Met enige spanning trekken we naar de Topsporthal in Gent.
Start van het nieuwe indoorseizoen.
Onze atleten hebben de afgelopen 3 maanden keihard getraind. Vandaag trekken de meesten hun
wedstrijdspikes aan voor een eerste test. Ook voor hen is het met spanning afwachten wat alle trainingsarbeid
opgeleverd heeft.
Voor ons, supporters, is het een blij weerzien. We begroeten de ACME-clan, ze zitten op hun vaste plek in de
tribune, net boven de oproepkamer.
We worden getrakteerd op vele mooie wedstrijden, zien dat velen reeds een behoorlijke vorm te pakken hebben.
Met een tevreden gevoel rijden we huiswaarts.
Daarna volgen de wedstrijden elkaar in een snel tempo op. Bijna elk weekend rijden we richting Gent, PK’s, VK’s
en BK’s. Telkens is het genieten van TOP-wedstrijden. Elke ACME-er mikt op nieuwe records, geeft er het beste
van zichzelf. Het is een plezier om hen bezig te zien. We kunnen niet iedereen vernoemen, toch zijn er enkele
hoogtepunten waar we allemaal erg van genoten hebben.
Zoals Seppe Thys die deze winter zo graag onder die 7”00 wou op de 60m. Met een 6”99 is het gelukt.

Foto KRC Gent

Een ware triller op het BK AC, bang afwachten op de resultaten van de 60m dames. Het was niet met het
bloteware
oog triller
te zienop
wie
werd.
Het werdop
goud
voor Manon,
erover
beslist.
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hetkampioen
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op 4x200m
het BK AC,
bang
afwachten
opVanpeteghem
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En
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wie
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beslist. En dan
de
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komen
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Tom,
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Tom,
Thys
Seppe,
Vanpeteghem
Seppe,Vanhaeren
Vanhaeren
Steffen),
die op de IFAM een
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de
IFAM een schitterende race lopen. Ze komen slechts een paar honderdsten tekort voor een nieuw
Foto KRC Gent

schitterende race lopen. Ze komen slechts een paar honderdsten tekort voor een nieuw clubrecord.

clubrecord.
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Ook nog
Laura Beylemans die zichzelf verrast met 2 nieuwe
sterke
Super gewoon om al die blije gezichten te zien!
Ook nog Laura Beylemans die zichzelf verrast met 2 nieuwe sterke PR’s op het BK beloften.
Super gewoon om al die blije gezichten te zien!
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En ja, het indoorseizoen zit er intussen al weer op. Wij supporters krijgen wat “rust”. Eind april kunnen we
Ook nog
Laura
Beylemans
die zichzelf
verrast
2 nieuwe
sterke PR’s op hetHet
BK kan
beloften.
terug
onze
atleten
aanmoedigen
want
danmet
begint
het outdoorseizoen.
niet snel genoeg daar zijn!
Super gewoon om al die blije gezichten te zien!
En ja, het indoorseizoen zit er intussen al weer op. Wij supporters krijgen wat “rust”. Eind april kunnen we terug
Gent,
17 februari
2018, BK AC
onze atleten
aanmoedigen
wantindoor
dan begint het outdoorseizoen. Het kan niet snel genoeg daar zijn!

9Gent,
ACMEers
waren geselecteerd
voor
deelname aan het BK AC (alle categoriën), Bogaert Dirk, Lammens
17 februari
2018, BK AC
indoor
9
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voor
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aan het
BK AC Beylemans
(alle categoriën),
Bogaert
Dirk,
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Lisa, Steffen,
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Du Pan
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Vanhaeren
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Manon,
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Vanhaeren
Steffen,
Thys
Thys Seppe. Twee van hen werden Belgische kampioen, mooi, proficiat! Dirk Bogaert wandelde opnieuw
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toch
de snelste in 7.49 (fotofinish). Manon toonde niet alleen wie de snelste was maar ook wie mentaal de
snelste in 7.49 (fotofinish). Manon toonde niet alleen wie de snelste was maar ook wie mentaal de sterkste was.
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Pan die zijn pr indoor op de 400 naar 50.65 bracht.
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dat!
mooie prestaties en persoonlijke records. Top was dat!

www.acmeetjesland.be

n

30

n

www.acmeetjesland.be

LOUISE CARTON
Iedereen sport

Louise Carton: Doelen stellen
Hey iedereen,
wat gaat de tijd snel! Telkens als ik aan een nieuwe column
begin, ben ik verbaasd hoeveel er kan gebeuren in 1
maand tijd. Vorige keer heb ik het gehad over het opnieuw
in competitie treden na een lange periode van blessures.
Over de twijfels, maar ook de zin om er terug bij te zijn.
Wel, het was van korte duur. Alles verliep goed, tot ik 2
dagen voor mijn eerste wedstrijd ziek werd. Vrijdagnacht
maakte ik koorts en deed alles pijn. Ik had zondag dus niet
mogen starten, maar ik deed het toch. Ik keek er zo hard
naar uit, na een half jaar buiten strijd te zijn. Mijn beslissing
was dus misschien wel verstaanbaar, maar blijft
onverstandig. De gevolgen (slecht resultaat, linker enkel
geblesseerd, een aantal dagen ziek in de zetel en niet
kunnen deelnemen aan het Belgisch kampioenschap)
moest ik er dan maar bijnemen.
De teleurstelling was groot. Het heeft me wel iets doen
inzien. Ik zeg vaak dat ik liever train dan dat ik wedstrijden
loop. Meestal kijken de mensen mij dan vreemd aan. Ik vind
het gewoon heerlijk om elke dag te trainen en mijn lichaam
uit te dagen. Als we naar een wedstrijd toewerken, daalt het totaal volume om frisheid op te zoeken.
Dat afbouwen gaat me meestal niet zo goed af ;-) Nu ik echter al 6 maanden aan de kant sta toe te
kijken, besef ik dat je uiteindelijk wel een bepaald doel hebt: wedstrijden lopen. Zou ik even graag
trainen als ik niet naar een doel kan toewerken? Absoluut niet. We hebben allemaal doelen nodig, op
sportief vlak of op andere vlakken. Ik had de voorbije 2 maanden hard gewerkt om aan de start te
kunnen staan van het Belgisch kampioenschap. Toen dat door de nieuwe blessure niet kon, voelde ik
me wat verloren. Ik had het gevoel dat ik de trainingen voor niets zo mooi had opgebouwd. Mijn
conclusie was dan ook dat de voldoening van je trainingen grotendeels samenhangt met (het al dan
niet bereiken van) de doelen die je stelt.
Nu kun je denken: dat is toch logisch en simpel? Deze zomer is er het Europees kampioenschap. Dus
doel = plaatsen voor EK en top 8 lopen. Ziezo, duidelijk doel, niet zo moeilijk hé? Alleen vindt dat EK
plaats in augustus. Ik heb ervaren dat het bij mij niet werkt om me blind te staren op 1 groot doel in het
seizoen. Uiteraard is dat wel de belangrijkste wedstrijd en bouwen we onze trainingen zo op dat we
daar kunnen pieken. Het gevaar is alleen dat je alles laat afhangen van 1 prestatie. Daarom stel ik nu
ook doelen voor mezelf op kortere termijn. Niet enkel resultaatgericht, maar met meer nadruk op het
proces. Aangezien ik nog tot half mei moet wachten op een wedstrijd, wil ik tussendoelen stellen. Zo
hoop ik meer aandacht te hebben voor de stappen die ik vooruit zet, hoe klein die soms ook zijn. Deze
week ben ik gestart met de eerste blok van onze zomervoorbereiding. Voor de komende 4 weken heb
ik voor mezelf een 4-tal doelen neergeschreven. Niet een bepaalde wedstrijd, niet een bepaalde
training in een recordtijd afwerken. Meer focus op het proces en het aanpassen aan nieuwe
trainingsprikkels. Na die eerste blok kan ik dan voor mezelf kijken waar ik sta en uitzoeken wat de
intentie is van de volgende periode.
Normaal eindig ik mijn column met een aantal tips. Ik ben hier zelf nog volop mee aan het
experimenteren dus in dit geval ben ik degene die misschien de tips kan gebruiken ;-) Laat me gerust
weten hoe jullie doelen stellen en jullie progressie bekijken! (https://www.instagram.com/louise_carton/
of https://www.facebook.com/louise.carton.1 )
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UIT RUNNING.BE
Running.be
Mag je sporten als je ziek bent? Do's & don'ts van de dokter
19.02.2018 | Simon De Vriendt
Winterziektes sturen je loopplannen in de war. Wanneer moet je stoppen met lopen en
wanneer mag je doortrainen? En in welke mate ondermijnen antibiotica je conditie? Tijd voor
een doktersbezoek.
Voor een antwoord op bovenstaande vragen staken we ons licht op bij dokter Hans Talloen,
als sportarts verbonden aan Energy Lab.

"Bij een gewone verkoudheid, 'snotvalling', keelpijn of andere winterkwaaltjes mag je
gewoon blijven sporten. Al vervang je de intensieve trainingen wel het best door rustiger
werk. Na een drietal dagen moet het normaal beter gaan", zegt Talloen, die de zogenaamde
nek-check meegeeft als goede richtlijn. "Situeren de klachten zich boven de nek - zoals bij
keel-, hoofd- en oorpijn of bij een verstopte neus - dan kan je verder sporten. Zijn het
klachten onder de nek - bijvoorbeeld een diepe zware hoest, kortademigheid, spierpijn in de
ledematen of koorts - dan moet je stoppen met trainen en eerst helemaal uitzieken. Bij
twijfel raadpleeg je natuurlijk altijd het best je dokter."
Blijven sporten met koorts mag dus niet?
"Dat is uit den boze. Als je toch verder sport, kan de infectie verergeren, of zelfs overslaan
op je hart. Dan mag je nog een veel langere tijd niet aan sport doen. In extreme gevallen
kan het je hart zelfs beschadigen, waardoor je voorgoed moet stoppen met sporten. Als de
koorts (een lichaamstemperatuur boven de 38 °C) verdwenen is, moet je bovendien nog
eens even lang rusten als je koorts hebt gehad. Een week koorts betekent dus in totaal
twee weken niet trainen."
Wat kan je doen om die vervelende virussen zo snel mogelijk uit je lijf te krijgen?
"Een virale infectie, zoals een verkoudheid of een griep, moet je gewoon uitzieken.
Daartegen helpt geen medicatie. Met neussprays en keeltabletten kan je de symptomen wel
wat verzachten, en met wat extra vitaminen kan je je immuunsysteem een duwtje in de rug
geven. Maar uiteindelijk moet je gewoon wachten tot je lichaam de antistoffen die nodig zijn
om het virus te bestrijden, heeft aangemaakt. Een bacteriële infectie begint veel plotser, en
de klachten zijn specifieker. De koorts stijgt vaak én de ziekte verergert. Bij deze infecties
kunnen antibiotica helpen, je arts schrijft deze dan na overleg voor. Ook hier geldt het devies
om pas te sporten na het herstel. Een ziekte uitzweten door te sporten is een fabeltje en
zeker met koorts erg gevaarlijk."
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Het is een telkens terugkerende discussie: ondermijnen antibiotica je conditie of niet?
"Je conditie gaat vooral achteruit door de infectie waarvoor je de antibiotica neemt, niet
zozeer door het geneesmiddel op zich. Topsporters hebben het er vaak over. Zij starten
sneller een antibioticakuur, om de bacterie in de kiem te smoren. Maar waarschijnlijk is dat
in de meeste gevallen niet nodig."
Verlies je veel conditie door ziek te zijn?
"Tijdens een verkoudheid kan je minder diep gaan en heb je sneller spierpijn. Luister naar je
lichaam en bouw voldoende rust in. Door te veel te trainen tijdens je ziekte, breek je je
conditie alleen maar af en kan de infectie verergeren of langer duren. Maar eens genezen,
pik je de draad meestal vlot weer op."
Ben je door te sporten vatbaarder voor ziektes?
"Integendeel: sporten versterkt je immuunsysteem! Alleen topsporters die echt hun
grenzen opzoeken en weinig vetreserves hebben, worden sneller ziek."
Word je ziek, als je in de winter te licht gekleed gaat?
"Dat je door de kou een verkoudheid krijgt, is een populair misverstand. Een verkoudheid is
een virale infectie, die pik je dus op door een virus, en niet door de kou. Je beschermt jezelf
eerder door je leefruimtes voldoende te verluchten en regelmatig je handen te wassen, dan
door je in te duffelen als je buiten komt. Je mag wel geen kou lijden als je gaat lopen, want
dat verzwakt je immuunsysteem. Maar eenmaal goed opgewarmd, moet je niet bang zijn om
met een korte broek of met een truitje minder, te lopen. Daar word je op zich niet ziek van."
Moeten sporters een jaarlijks griepvaccin krijgen?
"Topsporters doen dat soms wel, omdat zij tijdens hun trainingen de grens opzoeken. Maar
doorsneesporters vallen niet onder de risicogroepen. Integendeel: hun weerstand is meestal
groter, dus dan is een vaccin niet nodig."
Twee gouden regels voor zieke lopers
"Er zijn twee gouden regels die je als loper moet respecteren als je ziek wordt", tipt sportarts
Hans Talloen. "Doe de nek-check, en stop als je koorts hebt."
Dit artikel verscheen in een van de vorige uitgaves van running.be magazine.
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107

snelst e met 21” 62. Het werd een volledig Ant werps podium: j onge Jaan Bal/
ACBR snelde eveneens naar 21” 80 en
werd 3de. Geen van de drie Borlée-broers
t rad aan bij het BK-indoor. Dylan verkoos
in het weekend de 400m van de Franse
t it elst rij d. Hij had er t wee kansen om het
WK-minimum (46” 59) t e kraken, maar
haalde met 47” 82 in de reeks en als 2de
van de Ànale in 47” 48, zelfs niet zij n
47” 44 van de IFAM. Jonat han Sacoor/ OEH
kon zich in de recht st reekse BK-Ànale verbet eren t ot 46” 95 en dook als 9de de eeuwige nat ionale t op t ien binnen. Michaël
Rossaert / ACW liep als 2de in 47” 11 de
11de Belgische t ij d ooit . Tim Rummens/
DCLA maakt e dit Vlaamse podium vol met
48” 35. Sacoor liep t evens een best e Europese seizoensprest at ie bij de j uniores. Hij
st ond er bij het BK niet alleen mee. Eliot t
Crest an/ SMAC deed het zelfde in de 800m
met 1’ 49” 53. Aurèle Vandeput t e/ HAC, die
met 1’ 50” 40 de st art lij st aanvoerde, liep
4 dagen eerder bij de Nacht meet ing van
Liévin de 1000m in 2’ 22” 67, de 5de Belgische indoorchrono ooit . Toch riep hij die
inspanning niet als veront schuldiging in.
Crest an bleek bij het BK gewoon t e st erk.
Met t empomaker Piet er Sisk/ DCLA, 3de in
1’ 52” 13, st ond nog een j unior op het podium. LBFA-at let en domineerden helemaal
de 1500m. Tarik Moukrime/ RESC soleerde
naar een winnende 3’ 43” 46 en verwees
zij n gewezen clubgenot en Oussama Lonneux/ RFCL (2de in 3’ 50” 28) en Joachim
Cordillo/ RFCL (3de in 3’ 52” 10) naar de
dicht st e ereplaat sen. Tit elverdediger Dries
De Smet / LEBB werd 5de in 3’ 54” 75. Eén
t roost voor de geklopt en: Tarik Moukrime
won een dag lat er ook de Franse t it elst rij d in 3’ 45” 31. Het BK 3000m leverde
met kampioen Cedric Van De Put t e/ ROBA
(8’ 27” 49), Jonas Sergooris/ ACP (8’ 28” 88)
en Sander Verminck/ ROBA (8’ 29” 81) het zelfde Vlaams-Brabant se podium op als bij
het Vlaams kampioenschap.
Dirk Bogaert .
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BELGISCHE BABBELS
Ar naud Art / FCHA (goud polsst ok met
5m50): “ Het doel was die eerst e pl aat s
en niet zozeer een hoogt e, maar ik wist
dat het met Broeders, Pit t omvils en Van
Der Plaet sen een st evige wedst rij d zou
worden. Ik was eerl ij k gezegd niet zel f zeker, maar kij k, ik heb het gehaal d.”
Eliot t Crest an/ SMAC (goud 800m in
1’ 49” 53): “ Ik wil de minst ens het podium halen en proberen om eerst e t e
worden. Daar was het vandaag om t e
doen, en het is mij gel ukt .”
Eliot t Crest an.

Annelies Sarrazin.

Het BK-indoor begon met het snelwandelen. Mast ers liepen voor de t weede keer
op rij met de t it els weg. Dirk Bogaert /
ACME mag zich zelfs de oudst e nat ionale
indoorkampioen ooit noemen. De post bode uit Eeklo vierde net niet zij n 60st e verj aardag en won de 5000m na 27’ 28” 47.
Toch was er een j eugdig licht punt : scholier Pierre Van Colen/ CSDY remont eerde
in de st rij d voor het zilver t it elverdediger
Pet er Van Hove/ ACHL (3de in 28’ 12” 02)
en werd 2de na 27’ 47” 98. De eerst ej aars uit Louvain la Neuve werd goed
één j aar geleden door t rainer Christ ian
Halloy bekeerd t ot het snelwandelen.
Annelies Sarrazin/ FLAC, die wegens griep
ont brak bij de Vlaamse t it elst rij d, voelde
zich bij het BK weer de oude. De 36-j arige Ieperse zet t e in 16’ 12” 75 zelfs een
nat ionaal record W35 neer en verwees
Vlaams kampioene Liesbet De Smet /
DUFF, goed voor 16’ 55” 10, naar het zilver. Sarrazin gaat begin maart in Madrid
bij het EK-mast er voor het podium in haar
cat egorie. Een duo ging haar bij dit BK
wel vooraf. Melanie Seeger, een 40-j arige
Duit se die zich met haar Belgische man in
Noorderwij k bij Herent als vest igde en aan
de Europese school in Mol Duit s onderwij st , dubbelde iedereen zelfs minst ens
t wee keer, maar werd na aÁoop gediskwaliÀceerd. Zij werd in 2010 in Barcelona bij het EK 20 km snelwandelen nog
4de in 1u29’ 41” en zelf s 5de bij de Olympische Spelen van 2004. 27-j arige Nederlandse Anne Van Andel won het open BK
in 14’ 41” 78.

n

34

n

Naomie Van den Broeck/ ROCA (goud
200m in 24” 26): “ Ik had verwacht om
iet s dicht er bij mij n indoorrecord van
24” 07 t e komen, maar ik ben niet erg
ont goocheld. Ik weet nu veel bet er waar
ik nog aan moet werken. Deze wint er
heb ik heel weinig op snelheid get raind,
dus misschien verkl aart dat de mindere
chrono. Een nat ional e t it el is hoe dan
ook iet s waar ik niet over ga kl agen.”
Dario De Borger/ VAC (zilver 60mH in
7” 87): “ Ik wilde onder de acht seconden
lopen, en dat is ruim gel ukt . Af sl uit en
met 7” 87 geef t me een enorme vol doening, vooral omdat ik nu vol t ij ds werken combineer met mij n sport . In de
kazerne van Gavere zit ik goed, en mij n
col l ega’s st eunen mij enorm. Ik sl uit het
indoorseizoen af met een goed gevoel
en kij k al uit naar het out doorseizoen.”
Pet er Van Hove.
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Belgische titel voor Manon en Dirk
Franse regionale titel voor Rania
Vorige zondag namen een aantal Meetjeslandse atleten
deel aan het Blgisch kampioenschap alle categorieën indoor.
Ondanks het feit dat we twee gouden plakken konden
meenemen naar de thuisbasis leefde er toch een gevoel
dat het meer kon geweest zijn. Vr’eder inhet artikel laten
we Mario Van Petegem aan het woord over het regionaal
kampioenschap “Hauts de Franc” waar zijn dochter een
puike prestatie neerzette.

naamgenote Orphée (geen familie). 5 meisjes finishten
binnen de 3 honderdsten. Restte ons nog enkel de
finalereeksen 400m. In de eerste reeks ging Tom Du Pan
met de zege lopen in een PR van 50”65, tijd waar hij zeer
tevreden mee was. In de derde reeks won Steg Vanhaeren,
na twee ronden aan de leiding te hebben gelopen in 49”45.
In de vierde reeks bleken vijf atleten sterker dan hem en kon
hij zich verzoenen met de zesde stek.

Gent 17 februari
De eerste om de groengele kleuren van sponsor Luxor
Maldegem de tonen was snelwandelaar Dirk Bogaert. Hij
nam deel aan de wedstrijd over 5 kilometer, vast besloten
zijn titel te heroveren. In het begin gingen twee atleten er
al redelijk snel vandoor, dirk volgde in derde positie. Na
enkele ronden zag je dat de koplopers aan snelheid verloren,
Dirk wandelde “rustig” verder. Na twee kilometer kwam hij
aan de leiding, en bouwde langzaam zijn voorsprong uit..
Aan de eindstreep had hij een voorsprong van een halve
ronde op een snaak van 16 jaar. Op zijn 59ste werd Dirk de
oudste kampioen AC met zijn 59 lentes. Zijn eindtijd van
27’28”47 was onbelangrijk want hij had op veilig gespeeld
verklaarde hij naderhand. Binnen enkele weken bereikt hij
de volgende leeftijdsgroep en kan de jacht op Belgische
records weer beginnen. Dat zal op het EK in Madrid zijn.
We houden jullie op de hoogte. Na dit intermezzo waren de
andere atleten ondertussen al opgewarmd. Lisa Lammens
nam deel aan de reeksen van de 60m horden maar werd
achtste in haar reeks. Volgens trainer Philip kampt ze met
een probleem aan de lies, wat haar resultaat van 9”60
verklaart. Na het wegnemen van de horden was het aan de
dames van de sprint. Manon Depuydt won de eerste reeks
en plaatste zich rechtstreeks voor de finale. Joke Beylemans
werd achtste in 8”15. In de tweede reeks van de heren
vloog Seppe Thys als derde door het elektronisch oog in
7”08. Hij diende spijtig genoeg vast te stellen dat dit net
niet snel genoeg was voor de finale. Toen was het wachten
op de rechtstreekse finale van de 800m. In de sterkste
reeks hadden we Arthur Bruyneel onder de deelnemers. Er
werd razendsnel gestart, Arthur volgde gemakkelijk. In de
aanvang van de derde ronde viel er een klein gaatje, Arthur
kon niet meer aanhaken bij de topt drie. Arthur liep als
vierde door de aankomst in een seizoen beste van 1’53”02
maar licht ontgoocheld door het mislopen van het podium.
In de reeksen van de 200m zagen we Laura Beylemans
vierde worden van haar reeks in 26”65 en ook zij kon haar
ambities opbergen. Op de 1500m bij de dames hadden we
een sterk ijzer in het vuur met Eline Pinter. Zij ging van in
het begin resoluut aan de leiding. Na 800m stopte ze plots
en verdween in de coulissen. Een ongemak dwong haar tot
opgave. Spijtig want hier zat veel meer in. Ook in de hoek
der uitvallers : Aurélie De Ryck. Onze polsstokspringster
werd woensdag plots door de griep overvallen en diende
forfait te geven. Ze was zeker in aanmerking gekomen
voor de gouden plak, dit bleek bij nazicht van het resultaat
nadien. Zeer spannende finale van de 60m. Eerst was er
een valse start, het zou toch Manon niet zijn. Dit bleek
gelukkig niet het geval te zijn. De tweede start bleek voor
Manon niet de goede. Na 20m lag ze pas in vierde stelling.
In de laatste meters haalde ze alle tegenstreefsters in om
de zege te claimen met enkele duizendsten voor haar
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Gent 18 februari
Op de jeugdmeeting van KAAG waren een mooi aantal
van onze atleten aanwezig. De aantrekkingskracht van de
wedstrijden 4x200m brengt altijd veel volk op de been.
Aurélie Casteleyn werd tweede in de tweede reeks Benjamin
meisjes 60m. Ze liep door het oog na 11”43. In de tiende
reeks was er een zevende plaats voor Febe De Brabander in
12”62. Lukas Fouquaert werd zevende in de eerste reeks hij
de jongens van deze leeftijdsgroep in 9”80. In de achtste
reeks liepen zelfs drie Meetjeslanders mee. Kas Caneele
haalde de tweede stek in 10”66, net voor Jules Blondeel in
10”88. Leon Casteleyn haalde de achtste plaats in 13”21.
In de tiende reeks was er een vierde plaats voor Thor
Jonckheere die 11”65 op de tabellen zette. Een reekszege
in de 60m voor Pupillen meisjes kwam toe aan Lena Van
Renterghem. Zij won de tiende reeks in 9”81 maar had
beter in de sterkste reeks gelopen want daar zou ze ook
goed haar vrouwtje gestaan hebben. In de elfde reeks was
er een zesde stek voor Yuna De Meyer in 12”10. Flavio Van
Loo werd derde in de sterkste reeks bij de jongens, als eerste
jaar dan nog wel. Hij liet de tijd stoppen na 8”94. Niels
Staelens werd vijfde in de derde reeks in 9”61 en in de vierde
reeks was er een achtste plaats voor Mauro Pieters in 10”27.
Joran Claeys won de zevende reeks in 9”25 en in de achtste
reeks was er een zevende stek voor Sam Decousemaecker
in 10”74. Fien De Muynck liep in de tweede reeks van de
Miniemen meisjes naar 8”96 en werd daarmee achtste. De
skitrip zal nog goed in de benen zo te zien. In de vierde
reeks bij de jongens was er een derde stek voor Viktor Van
Daele in 9”56, Jelle Huyghelier werd vijfde in 9”58. In de
zesde reeks was er een vijfde rang voor Guust De Baere in
9”77. De starters bleven maar aan de gang. In de eerste
reeks voor Cadetten meisjes haalde Kato D’Haeyere de
zevende plaats in 8”42, in de volgende reeks was er een
zesde plaats voor Siska De Smet in 8”89. Jelle werd 19de
in het verspringen met 3m76, Viktor haalde 3m44 en Guust
landde na 3m35. Fien kogelde zich naar een twintigste stek
met 7m32 en in het verspringen voor de jongste kerels was
er een dertiende plaats voor Kas met 3m11, Lukas haalde
1cm minder. Sem plofte in het zand na 2m74, Jules sprong
5cm minder ver en Thor maakte een afdruk op 2m59 voorbij
de balk. Leon sprong 2m02. Aurélie duwde de kogel van
1kg 4m84 ver, Febe haalde 3m65 en Yuna 1m79. In het
kogelstoten bij de Pupillen werd Flavio tiende met 7m13,
Niels staat als twaalfde met 6m91. Mauro stootte 6m07,
Joran 5m34 en Sam 5m21. Binnenkort beginnen de
trainingen zich daar op toe te spitsen en onze kerels zullen
enorme sprongen voorwaarts maken. Fien sprong naar een
elfde stek met 4m15, Margaux Dossche haalde 3m82. Emile
Willems werd vijfde in het kogelstoten bij de Miniemen
met 8m45, zijn tweelingbroer Charles haalde 8m19. Stijn
Vereecke presteerde 7m55, Jelle 5m79, Guust 5m32 en
Viktor 4m31
In de 4x200m haalden Nina Tevels, Aurélie, Febe en Olivia
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Besson de finish na 2’45”68. Jules, Thor, Kas en Sem liepen
binnen na 2’34”33. Bij de Cadetten dames was er een
reekszege voor Kato, Siska, Julie Windey en Aude -Margaux
Vandenkerchove in 1’54”72, net niet genoeg voor een plaats
op het podium. Cadetten Jef Laenens, Bram De Muynck,
Milan Gilson en Imko Haers werden tweede in de tweede
reeks in 1”45”74. Er was zilver voor Scholieren Jarne
Baele, Piotr Gilson, Louis Gaudissabois en Xander Dossche
in 1’37”21. Joran, Jolan, Niels en Flavio werden zevende
in hun reeks in 2’13”84, een tweede team met Julien Van
Landschoot, Flor Laenens, Mauro en Briek werd achtste in
hun reeks in 2’34”31. Margaux, Astrid Van Maldegem,
Tiana Haeck en Fien strandden op de vierde rang in hun
reeks in 2’04”65. Emile, Viktor, Guust en Charles haalden
de zesde plaats in hun reeks in 2’04”08 en het andere team
met Victor Gaudissabois, Giel Clauws, Jelle en Stijn werden
tweede in de derde reeks in 1’59”19
11 Feb Bruay-la-Buissière
Regionale winterkampioenschappen lange werpnummers.
Enkele van onze atleten zijn ook aangesloten bij ASPPT Lille,
dit onder invloed van speerwerptrainer Tony Duchateau.
Tot de leeftijd van 18 jaar kunnen zij daar deelnemen aan
de kampioenschappen zoals buitenlandse atleten dit ook
kunnen in ons land. We hadden in het verleden als zelfs
een Frans kampioen met speerwerper Robbe Wildemeersch.
Onze secretaris, Mario Van Petegem, trok met zijn dochter
naar het Noorden van Frankrijk en maakte volgend verslag.
Regionaux de lancer longs: Bruay-la-Buissière
Zondagmorgen 11 februari omstreeks 8.15vertrokken we
voor een 2uur durende rit naar Hauts-de-France. Zoals
ondertussen standaard vóór een wedstrijd is dat met
Rania haar favoriete muziek, dus de sfeer in de auto was
opperbest. Rania had er duidelijk zin in… en het hele gezin
was klaar om te supporteren. De zon kwam piepen en het
bleef droog. De weersomstandigheden hadden erger kunnen
zijn. De grensovergang verliep vlot en een 45 min later
hadden we, na een klein zoektochtje, Stade Parc te Bruay-laBuissière gevonden. Eens uitgestapt uit de auto bleek dat de
zon toch niet zoveel warmte gaf… het was echt koud en er
stond redelijk veel wind.
Zodra we de piste opkwamen, weergalmde het ritmische
handgeklap aan de speerwerpstand: de mannen waren aan
hun Regionaal Kampioenschap Hauts-de-France begonnen.
Veel bekende gezichten,…telkens een blij weerzien, en een
goede sfeer onder de speerwerpers. Met nog een kleine 2u
vóór Rania haar wedstijd, vervoegden we de groep om de
mannen aan te moedigen. Na hun wedstrijd was er nog
even tijd voor een opwarmertje,… maar daarna was het
menens…met alleen nog focus op Rania haar wedstrijd.
Haar speren werden gecontroleerd en goedgekeurd. Rania
zelf was ondertussen aan het opwarmen: enkele rondjes
lopen op de piste, lenigheid, stretchen, speertechnieken en
dan inwerpen. Toen waren we het al eens. Het inwerpen was
veelbelovend, zoals ook reeds op verscheidene trainingen…
maar het is telkens knokken, alles moet juist zijn om de speer
goed te kunnen lanceren. Het lijkt op het eerste zicht niet
moeilijk, maar speerwerpen is een zeer technische discipline.
Één lichaamsdeel dat niet juist zit op het juiste moment, en
de speer vliegt al niet meer zoals gewenst. Om 12u was het
dan zover. Aangemoedigd door een haag hand klappende
supporters, trainers en atleten die hun wedstrijd net achter
de rug hadden, zette Rania haar eerste stappen van haar
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eerste poging... en of ze zweefde… eerst haar speer en dan
Rania zelf, van geluk. Ze kon haar oren niet geloven toen
de gemeten afstond klonk: trente-six vingt-huit, een dik PR,
bijna 3 meter verder dan haar vorig record. Waarschijnlijk
door de emotie was haar 2de poging niet goed, maar bij
haar 3de tot 6de poging deed Rania haar uiterste best en
ook deze worpen waren allemaal meer dan 30m99. Met
haar nieuw PR kon de dag niet meer stuk, maar als kers
op de taart won ze ook het Regionaal Kampioenschap
Hauts-de-France in haar categorie en mocht ze even later
de gouden medaille in ontvangst nemen. Wat een mooi
moment… en een blijvende herinnering aan weer een unieke
ervaring! Op naar de volgende…
Volgende week
Op zaterdag staat er een indoormeeting gepland in Gent
maar op zondag trekken onze veldlopers naar het BK in
Brussel. In afwezigheid van de gekwetste Louise Carton zal
het aan andere atleten zoals Zenobie Vangansbeke, Eline
Pinter of Scholieren Emma Baeke en Thibault Willems zijn
om de clubkleuren hoog te houden. We wensen hen alle
succes toe. (VHY)
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Dirk Bogaert die de oudste
Belgische kampioen Alle
Categorieën werd op de
5km snelwandelen indoor,
enkele weken voor zijn
60ste verjaardag.
Foto door zijn echtgenote
Maureen.

gouden medaille op het BK
60m indoor voor Manon
Depuydt. Foto door mama
Hélène.

Rania Van Petegem werd
Kampioene Hauts de France
speerwerpen bij de Scholieren. Hier
in de uitrusting van haar Franse
club ASPPT Lille.
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Zege in Brussel voor Victor
Lucien wint regelmatigheidscriterium
Vorige zondag hadden in Brussel de Belgische
kampioenschappen veldlopen plaats. Titels worden
uitgereikt aan atleten vanaf Cadet maar ook de jeugd mag
aantreden in de voorwedstrijden.
Reeds in de eerste wedstrijd, de Benjamin meisjes van
geboortejaar 2010, zagen we de Meetjeslandse kleuren
van sponsor Luxor Maldegem prominent vooraan. Olivia
Besson slaagde er in zich als negende over de meet te
wurmen. In de wedstrijd bij de jongens van dit geboortejaar
roffelde Victor Neyt direct de aanvalstrommel. Hij sleurde
aan de kop en één voor één moesten de tegenstrevers
lossen. Het was met een voorsprong van 3 seconden dat
hij de verdiende gouden plak mocht omhangen. Naast
hun medaille kregen de kerels nog een mooie sweater van
de organisator van de crosscup. Bij de meisjes van 2008
was er een verstandige wedstrijd van Anna Ornelis die haar
winterkilometers wist om te zetten in een achttiende stek. Bij
de jongens van dit jaar haalde Flavio Van Loo de veertigste
plaats binnen. Ook in de wedstrijd voor Miniemen meisjes
waren onze groengele kleuren prominent vooraan te zien.
Aan de winnares was niets te doen maar Margaux Dossche
sprintte zich naar een prominente vijfde stek. Zij heeft een
mooie winter doorgemaakt, dat belooft voor deze zomer.
Bij de oudste Miniemen jongens haalde Charles Willems
net het podium niet. In een prangende einsprint zag hij
zich de bronzen medaille door de neus geboord. Toch
een fantastisch resultaat na een winter met meer ups dan
downs.
Bij de Cadetten meisjes behaalde Aline Baeke een 28ste
plaats, Asne Buysse kwam op de vijftigste stek terecht. Beide
meisjes hebben liever modder dan de snelle omloop die hen
gisteren voorgeschoteld werd. Bij de tweede jaar meisjes
kon Jade Van Poucke op een goede wedstrijd terugblikken.
Als je binnen de top vijftig loopt in je eerste jaar dat je aan
wedstrijden deelneemt mag je niet ongelukkig zijn. Ervaring
en kilometers zijn nodig om volgend jaar verder op te
schuiven. Bij de Scholieren meisjes van 2001 hadden Emma
Baeke en Lien Baele blijkbaar veel last van de koude en is
Emma nog niet volledige hersteld van haar griepaanval van
een viertal weken terug. Atleten die ze over de knie gelegd
hadden in een recent verleden waren nu voor hen. Het is nu
éénmaal niet anders en je moet er mee verder. Emma Baeke
haalde net de toptien, Lien Baele liep een sterkte wedstrijd
tot groot jolijt van trainer Rik en wist zich als 16de over de
meet te wurmen.
Bij de Seniores dames werd er al enorm snel gelopen en ook
de omloop begon er verraderlijk bij te liggen. Waar de zon
niet aan de omloop kon lag het hard bevroren, op andere
plaatsen was het een modderbrij in wording. Begin dan
maar de juiste pinnen uit te kiezen. Axana Schaeverbeke
werd in dit gezelschap 38ste genoteerd, Jenka Wittevrongel
plaatste zich als 53ste. Jenka kwam in de start ten val en
liep daarbij een lichte kwetsuur op aan de hamstrings. Dit
bepaalde haar volledige wedstrijd. Bij de Senioren heren
hadden we enkel Jasper Wyffels onder de deelnemers.
Jasper, nog maar pas volledig op dreef na een winter met
kwetsuren kwam prominent in beeld op tv. Hij werd net
gedubbeld bij het ingaan van de laatste ronde van de leiders.
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Toch was hij niet ontevreden met het resultaat want hij is er
toch nog merkbaar op vooruitgegaan buiten vorig jaar. Een
75ste plaats op 100 genoteerde aankomsten is zijn deel.
Lucien Heyde nam deel aan de korte cross omdat hij daar
toch moest zijn als eindlaureaat van de crosscup. Voor het
zoveelste jaar op rij won hij dit regelmatigheidscriterium
in zijn leeftijdscategorie. Met een 120ste plaats op
158 aankomsten liep hij zijn laatste snelle kilometers in
voorbereiding voor zijn BK binnen 14 dagen op 18 maart in
Gesves. Eerst gaat hij echter nog een titel proberen halen op
het BK indoor Master van 10 maart. In de daaropvolgende
wedstrijd was het aan de Scholieren heren van 2002. Glenn
Potvliege houdt ook niet zo van snelle omlopen. Hij haalde
de eindstreep in 55ste stelling. Glenn werd deze winter
niet beloond voor de inzet en ijver die hij toont op training.
Hij ondervindt veel last van de groei, die maar doorgaat.
Hij mag dan ook niet ontgoocheld zijn maar moet vooruit
kijken. Ook de tweede Willems die aan het werk gezet werd
strandde net naast het podium. Thibault liep een dijk van
een wedstrijd bij de jongens van 2001 maar diende zich
tevreden te stellen met de meest ondankbare plaats. Hij
werd voor de derde stek geklopt door een Nederlands atleet
aangesloten bij Duffel. Omdat nationaliteitskeuze pas voor
je 18de verjaardag moet kwam die dus in aanmerking voor
het podium. In de laatste wedstrijd van de dag, de korte
cross voor dames, haalde Eline Pinter een mooie tiende
stek. Na een goede start liet ze zich echter insluiten in een
bocht en schoof daardoor vele plaatsen achteruit. Haar
focus ligt echter op de 1500m indoor tijdens het BK indoor
bij de Beloften van volgende week zaterdag. Daar zal ze
hoogstwaarschijnlijk toch het podium halen. We wensen
haar (en alle Cadetten, Scholieren en Juniores) het allerbeste.
Gent 23 feb
Op vrijdagavond werden de BK voor Studenten
georganiseerd. In de eerste reeks 60m kenden Manon
Depuydt een dramatische start. Daardoor werd ze pas
derde in haar reeks in 7”62 en verkoos ze te passen voor de
rest van de wedstrijden. Voor haar is het BK van volgende
zaterdag van groter belang. In de derde reeks liep Joke
Beylemans naar acht seconden precies en werd daarmee
vijfde. In de vierde reeks zagen we haar zus Laura aan het
werk. Zij haalde de derde stek in 8”08. In de tweede reeks
haalde Seppe Thys de eindmeet in 7”07 en werd daarmee
tweede. Hij is zeer tevreden over zijn winter waar hij toch
regelmatig prestaties rond deze tijd neerzette met slechts de
mogelijkheid tweemaal per week de trainingen bij te wonen.
In de derde reeks liep Maarten Raes naar een tweede stek
in 7”16. Maarten moet nog een beetje bijschaven aan zijn
startsnelheid en zal dan deze zomer zeker weer schitteren
op de volle baanronde met en zonder horden. In dezelfde
reeks werd Tom Du Pan vijfde in 7”25. Op de 800m, in de
sterkste reeks, was er een derde stek voor Arthur Bruyneel.
In een prangende wedstrijd wist hij zich na 1’53”95 over de
meet te werpen maar het was aan zijn aangezicht te zien
dat hij niet helemaal gelukkig was met het wedstrijdverloop.
In de finale van de 60m flitste Seppe als vijfde door het oog
in een tijd van 7”08. Op de volledige baanronde zagen we
Joke Beylemans tweede worden in de eerste reeks in 27”28,
in de vijfde reeks ging Laura met de zege lopen in 26”36.
Seppe nam ook deel aan dit nummer en werd tweede in de
eerste reeks in een voortreffelijke 22”04. Maarten haalde
de tweede stek in de derde reeks in 22”42 en Tom won de
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vijfde reeks in 22”66. Tom is zeer tevreden over zijn winter
waarbij hij in 7 van de negen wedstrijden een PR liep. Ook
hij kijkt dus met vertrouwen vooruit naar de zomer.
Gent 24 Feb
Op de meeting van Eendracht Aalst waren een handvol
Meetjeslanders aanwezig. Miniem Stijn Vereecke liep een
60m in 8”87 en werd vierde in zijn reeks, op de 150m
haalde hij de vijfde stek in de tweede reeks in 21”57. Aurélie
De Ryck nam deel aan het polsstokspringen en voelde dat
de griepaanval van vorige week nog niet volledig uit haar
lijf verdwenen was. Ze kwam tot 3m90. Kato D’Haeyere
werd vierde in de tweede reeks Cadetten in 8”32, Scholiere
Jinske Boudin vierde haar eerste wedstrijd over 60m met een
derde stek in 9”17. Lobke Vanpeteghem nam de kogel nog
eens ter hand en werd derde in haar wedstrijd met een stoot
van 11m96. Master Peter Steijvers werd derde in de vijfde
reeks60m bij de heren en liet de klok stoppen na 8”18. Op
de afsluitende 300m kwamen vier van onze Cadetten meisjes
in actie. Julie Windey won de vierde reeks in 46”13, Siska
De Smet werd daar vierde in 47”39. In de volgende reeks
won Kato in 47”02, Nona Van Hoecke haalde de eindstreep
als derde in 48”57.

Willems Charles

Willems Thibault

Neyt Victor

Brons op BK voor Maarten Raes
Vorig weekend stonden in Gent nog twee dagen
kampioenschappen geprogrammeerd. Op zaterdag was het
aan de Juniores en Beloften. Op zondag aan de Cadetten en
Scholieren. Al bij al geen succesvol weekend.

Neyt Victor podium

De eerste om op zaterdag de kleuren van sponsor Luxor
Maldegem te tonen was Lisa Lammens. Zij werd tweede
in de eerste reeks 60m horden bij de Beloften. Met haar
tijd van 9”15 was ze tevreden en ze plaatste zich voor de
finale. Na het wegnemen van de horden was het aan de
sprintsters. Joke Beylemans werd vijfde in de eerste reeks in
8”04. Dit onderdeel was voorbij voor haar. Bij de Beloften
hadden we normaal drie ijzers in het vuur. Ons sterkste
ijzer, Manon Depuydt, moest echter forfait geven wegens
ziekte. Zo zagen we zeker twee medailles aan onze neus
voorbij gaan. In de eerste reeks werd Lisa derde in 8”01,
geen finale, in de derde reeks liep Laura Beylemans naar
een nieuw PR met 7”89. Het plezier spatte er zo af. In
de namiddag waren er dan de finales. Lisa strandde op
de ondankbare vierde stek alhoewel ze tevreden was met
haar tijd van 9”06. Als jongste van de groep komen er de
volgende jaren nog kansen. Laura werd vijfde in haar finale
en pitste nog eens drie honderdsten af van haar PR. Haar
dag kon al niet meer stuk. Seppe Vanpeteghem liep een
sterke 400m en haalde 8 tienden af van zijn PR. Zijn tijd van
53”06 was de derde tijd in zijn reeks. Ook bij hem een zeer
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tevreden blik na de wedstrijd. Op de 400m bij de Beloften
heren haalde Maarte Raes de bronzen plak binnen. In de
laatste ronde liet hij zich insluiten, raakte even uit ritme en
kon niet meedoen voor goud of zilver. Toch kon hij alles nog
relativeren. Op de volle baanronden waren er dan nog de
zusjes Beylemans. Joke won haar reeks in 26”50, Laura won
ook haar reeks en knalde naar een nieuw PR van 25”55.
Op zondag viel de oogst nog meer tegen. Slechts enkele van
onze atleten waren weerhouden en Xander Dossche moest
afhaken door een val met de fiets op weg naar school. Piotr
Gilson was onzeker wegens pijn in de voet.
Bram de Muynck was de eerste Meetjeslander op de piste.
Hij werd vierde in de derde reeks 60m horden in 9”62. Piotr
probeerde wel op dit nummer maar diende halverwege te
stoppen wegens ondraaglijke pijn in de enkel. Daardoor
nam hij ook niet deel aan de vlakke sprint. Jarne Baele
werd vierde in zijn sprintreeks zonder horden in 7”52, vijf
honderdsten boven zijn PR. Niet slecht voor een voetballer
die niet specifiek traint op de sprint.
Ardooie 4 maart
Nog enkele van onze atleten trokken naar deze veldloop,
terend op de goede vorm na het BK. Benjamin Sietse Buysse
werd dertigste bij de jongens van 2009. Anna Ornelis werd
geklopt in een sprint met drie voor de tweede stek en viel net
naast het podium. Asne Buysse haalde de veertiende stek
bij de Cadetten meisjes. Lien Baele vertrok met een tevreden
gevoel uit de West-Vlaamse kleigrond na haar mooie derde
plaats bij de Scholieren dames. Marnix Leers werd achtste
bij de heren 50+ in een laatste voorbereiding voor zijn BK
volgende week in Gesves. Jasper Wyffels werd achtste in de
veldloop bij de Senior heren. Na een voorzichtige start kon
hij nog enkele tegenstrevers remonteren. Voor hem eindigt
zijn seizoen ook in schoonheid.

Maarten Raes die brons haalde op het BK Beloften. Foto genomen
door zijn papa Dominiek.

Volgende week zaterdag nemen enkele Master deel aan hun
BK indoor en op zondag gaat een trio naar Gesves in de
hoop nog een veldlooptitel mee te pikken. We wensen hen
alle succes. (VHY)
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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.

