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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

START

CLUBBLAD VAN ATLETIEKCLUB MEETJESLAND

VOORWOORD

MEI 2018 - NUMMER 479

Ah Interclub,
Volgens sommigen (onder wie kenners), de mooiste atletiekwedstrijd van het jaar.
En inderdaad, de opdracht luidt simpel : vorm een team van atleten die elk een verschillend onderdeel van
de 15 of 16 disciplines voor zich nemen.
Jouw clubteam maakt dan onderdeel uit van een bepaalde categorie of klasse(bv landelijke 2 of Erecategorie Val of, als het heel erg goed is Nationale KBAB reeks), samen met 11 andere clubteams.
Per discipline komen dan de 12 verschillende clubs tegen elkaar uit, de beste prestatie wordt 13 punten
toebedeeld, de minste prestatie krijgt 1 punt.
Het team dat uiteindelijk eindigt met het minste aantal punten degradeert het volgende jaar naar een
lagere categorie, het team dat de meeste punten behaalt stijgt naar een hogere categorie.
Zit jouw team in de hoogste nationale afdeling en winnen ze dat dan zijn ze Kampioen van Belgie , wat
by the way, onze dames drie jaar geleden voor elkaar kregen.
Tot zover het theoretische gedeelte, wat daarna volgt is vaak het moeilijkste, het samenstellen van het
team.
1e spelbreker is de datum waarop de Interclubwedstrijden zijn ingepland, eind april, begin mei :
communiefeesten, lentefeesten, schoolfeesten, schoolreizen, moederdag, ...... waardoor het voor een
aantal atleten al niet mogelijk is om deel te nemen.
Daarna volgt voor de trainers opnieuw een moeilijke taak, immers van de originele bezetting die zij
hebben voorzien blijft niet iedereen meer over en moeten zij een volwaardig alternatief vinden voor de
atleten die niet kunnen deelnemen.
U denkt misschien, kan toch niet moeilijk zijn om tussen die 350 leden een atleet te vinden die kan
vervangen ?
Wel het tegendeel is waar, het wordt vaak een nerveuze, stresserende zoektocht om uberhaupt een
kandidaat te vinden die net die discipline (400H of 3000 steeple of speer of polsstok) aankan. En zo
gebeurt het dan dat atleten moeten aantreden op een discipline waarvoor zij helemaal niet getraind zijn
maar die toch het belang van de wedstrijd inzien en bereid zijn om voor 1 puntje te strijden. Chapeau !
Want het is helemaal niet zo evident om bv als goeie sprinter plots te moeten hoogspringen en daar dan
1 punt op te halen terwijl je eigenlijk gewoon bent om op je eigen nummer 10 punten te halen.
Daarom zijn wij als club zo dankbaar en trots dat we telkens opnieuw, naast onze vaste waarden atleten
bereid vinden om deel te nemen, enkel en alleen in het belang van de club.
Een dikke dankjewel dus aan alle atleten en trainers die er dit jaar opnieuw stonden en die al hun inzet,
talent, vechtlust en enthousiasme in de schaal legden om onze ACME-teams te versterken.
Onze pupillen en miniemen beten de spits af en deden dit het super, een 5e en 7e plaats was het
resultaat, iets waar we allemaal trots op kunnen zijn.
En hoewel het voor onze cadetten en scholieren jongens en meisjes minder goed afliep en we niet konden
verhinderen dat beide teams degraderen hebben we vooral veel jonge atleten gezien die er het beste van
zichzelf gaven. Geef hen nog een jaartje en volgend jaar staan ze er opnieuw, sterker en gedrevener dan
ooit.

(vervolg op achterzijde)
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VOORWOORD
Bij de dames en heren senioren liep het beter af maar bleef het spannend tot het eind.
De dames lieten ons bibberen tot op het allerlaatste moment en het was pas na het bekendmaken van de
uitslag dat we er zeker van waren dat het team 10e eindigde (11 en 12 degradeert). Ook dit team had
veel te lijden van afzeggingen en geblesseerde atletes waardoor zij al zwaar gehandicapt aan de start
verschenen en waardoor het eindresultaat werkelijk een huzarenstukje was.
Bij de heren leek het iets makkelijker te gaan maar toch stonden zij 9e gepositioneerd vlak voor de
aflossing. Maar gezien hun sterke reputatie hierin stelden zij niet teleur en werden zij mooi 7 in de
eindstand.
Ook hier waren er een aantal disciplines die dienden ingevuld te worden door atleten voor wie de
discipline nieuw was.
Laat alle ACME teams volwaardige teams zijn dan spelen wij in 2 van de 4 gevallen mee voor het podium
en hoeven we geen moment te twijfelen aan het behoud van de andere twee teams.
Daaruit blijkt nog maar eens het belang om als atleet deel te nemen aan deze clubwedstrijden, wij
hebben iedereen nodig. Dit is de enige dag in het atletiekjaar dat de club echt een beroep op jullie doet,
niet enkel voor onszelf als club maar ook voor je teamgenoten en trainers. Soms komt het op 1 puntje
aan of het team al dan niet degradeert en dan is het bijzonder fijn dat jij toch wel voor de punt kon
zorgen.
Dus bewaar nu alvast volgende data in jullie agenda : 3e weekend van april voor de jeugd, 1e weekend
van mei voor cadetten en scholieren en 2e weekend van mei voor senioren. Wij kijken er alvast naar uit :-)
De Interclubwedstrijd bij de heren kreeg nog een extra feestelijk staartje, het was immers de laatste
competitiewedstrijd van Seppe Thys. Seppe begon ooit als benjamin in kern Zomergem en groeide later,
onder leiding van coach Philip Gilson, uit tot een nationale topper op de 400m. Hij bezorgde zichzelf, de
club en de supporters heel wat mooie atletiekmomenten, clubrecords, Vlaamse en Belgische medailles,
een zilveren EK medaille, deelname aan de Europabeker, deelname aan het 4 x 400 aflossingsteam. Hij
zette mee ACME op de atletiekkaart en maakte van ons een trotse club. Daarnaast was hij een echte
teamplayer en een ongelofelijke clubman.
Elk jaar opnieuw nam hij deel aan de Interclub (ook hij heeft als cadet ooit nog eens deelgenomen
aan het hoogspringen bij de seniors, voor 1 punt) en gaf hij het beste van zichzelf in de
aflossingskampioenschappen. Maar evenzeer was hij elk jaar op post om mee te helpen met de
koekenverkoop, enerzijds omdat hij besefte hoe belangrijk dit was voor de club, en ook hoe belangrijk
het was om het voorbeeld aan jongere atleten te geven en anderzijds ook omdat hij op die manier iets
kon terugdoen voor de club die hem doorheen al die jaren vertrouwen gaf en in hem geloofde.
Wij zullen hem missen op de piste, maar hij blijft in het geschiedenisboek van de club staan als ACMEtopper, en wie weet misschien zien we hem nog wel eens als supporter aan de zijlijn. In elk geval blijft hij
welkom op onze jaarlijkse koekenverkoop :-) Het ga je goed Seppe, heel veel succes in wat het leven jou
verder brengt.
Sportieve groeten
Jullie grootste 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!
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Voorwoord
Inhoudstafel
Sprokkels
Clubrecords
Puntentabel 2017-2018
Kermisloop Zomergem
Jeugdmeerkamp
Interregio
Wedstrijdkalender jeugd
Sportkampen
Specialiteitstrainingen
Beknopt overzicht van de activiteiten van de voorbije maand
Uit Atletieknieuws
Louise Carton Zazou
Uit Atletiekleven
Wedstrijdnieuws
Uit de pers

Blz. 1-2
Blz. 3
Blz. 5-7
Blz. 8
Blz. 9-10
Blz. 11-12
Blz. 13
Blz. 14-15
Blz. 16-17
Blz. 18-19
Blz. 20
Blz. 21-34
Blz. 35-36
Blz. 37
Blz. 38
Blz. 39-44
Blz. 45-46

De artikels voor jullie clubblad van juni 2018 moeten binnengebracht worden uiterlijk op
08/06/2018 op het mailadres fernand.de.schrijver@telenet.be
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Krommewege 22
9990 Maldegem
050 70 45 44

Industrielaan 9b
9990 Maldegem
050 71 82 25

Voor meer info:
www.luxor.be
info@luxor.be

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

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

Verzamelaar info Start, support allerlei
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

Doorgeven van prestaties - felicitaties naar atleten
Sandy Santens
Gebroeders Van de Woestijneplein 11
		
9900 Eeklo

sandy.santens@telenet.be			

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
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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: FIESIEK,
11, 9990
Maldegem
(openclubkledij
van 10u00 tot
en van 14u00
tot 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
30

De Cocq Dréle

21 n Van Daele Maité
MEIn Dendooven Victor
22
20 n Reyniers Leonie
DECEMBER
21 n Vanpoucke Jade
01
Axelle
23 nn Dauwens
Caneele Kas
03
Thibo
23 nn Willems
Haeck Tiana
04
n Kerckaert Jade
24 n Sey Mathias
07
SmetLotte
De Staelen Marie
24 nn De
Willem
07 n Lemmens Ona
09 n De Pan Tom

26 n Wauters Jesper
27 n De Mits Thor
25 n Dauwe Simon
25 n Van Daele Viktor
09
25 nn Schaeverbeke
VanpeteghemAxana
Lobke
09
Schaik
Laurens
26 nn Van
Sierens
Lotte
12
Bruycker
Jonas Zara
28 nn De
Van
Cauwenbergh
12
Arne Stan
29 nn Slos
Aerssens
16 n Tuytens Arthur
17 n De Ryck Aurélie

29 n De Baere Gust
29 n Lannoo Laurence
17
DerCastor
Jeught Robbe
31 nn Van
Cusse
18
Landschoot
31 nn Van
De Decker
Rune Batiste
19 n De Mits Marthe
19 n Willems Mathieu

JUNI
02 n Rosseel Manon
03 n Schauvliege Noah
CLAEYS MARIE
04 n De Wilde Wout
DE MEYERE YARA
04 n Haers Diewke
DE SCHEPPER SENNE
05 n Destoop Nina
DE SMET DE STAELEN MARIE
05 n Vanseveren Emma
DE WILDE WOUT
DECOUSEMAECKER SAM
FRANçOIS YENTL
NEIRYNCK ANNA
PINTER ELINE

06 n De Meyere Anna
08 n Moudretsov Ilya
VAN DAELE SIEN
08 n Swanckaert Toon
VANDERLINDEN RIEN
09 n Buysse Asne
WINDEY JULIE VAN
10 n Duthoy Jade
LANDSCHOOT BATISTE
11 n Lammens Lisa
VAN LANDSCHOOT JULIEN
VAN NOORWEGE SENNE
KERCKAERT JADE
DUTHOY JADE

12 n Sierens Bavo
15 n Symoens Maxim
MATTHYS RUNE
15 n Vanhaen Shana
POTS YENNA
19 n Peeters Vince
SCHAUVLIEGE NOAH
19 n Van Landuyt Fien
STULENS NEELKE
VAN DAMME MATISSE
DECLOEDT RUNE
DE RYCK AURELIE
VAN DER JEUGHT ZOE

VAN VOOREN IMKE
CRUYSBERGHS JELLE

SLOCK JUTTA
SIERENS BAVO

NIEUWE LEDEN

n

NIEUWE LEDEN
DE BAERE KLARA
FAMILIENIEUWS

VANDEMAELE CIES
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 deze willen we onze deelneming betuigen.
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SPROKKELS
ZOMERKAMPIOENSCHAPPEN 2018
SLUITINGSDATA INSCHRIJVINGEN BELGISCHE EN VLAAMSE KAMPIOENSCHAPPEN (ref federale kalender VAL)
Kampioenschap
Datum
Plaats
Bij Srt ACME
			VóóR 1200hr

Bij VAL

BK 10km A.C.
Za 5 mei
Naimette (RFCL)
Woe 25 april
Vrij 27 april
+ 3000steeple V
KvV AC
Za 19 mei
Deinze (DEIN)
Zat 12 mei
ma 14 mei
BK Berglopen A.C.
Za 19 mei
Malmédy (MALM)		
bij organisator
en Mas
BK + KvV 100km
Za 19 mei
Aalter (DEIN)		
Bij organisator
AC +MAS 				
voor 6 mei
KvV meerkampen
za-zo 26-27 mei
Herentals (ACHL)		
bij organisator
BK Masters
Za Zo 17/18 juni
Ninove (EA)
Zat 3 juni
Ma 5 jun
BK 20km Snlwnd
Zat 23 juni
Charleroi (GOSP)
Zat 16 juni
bij organisator
KvV hamerslingeren
Zo 24 juni
Merksem (OLSE)
Zat 16 juni
Ma 18 jun
Cad/Sch/Mas
BK werpvijfkamp Mas
Za 30 juni
Sint Niklaas (ACW)		
Bij organisator
BK Alle Categorieën
za-zo 7-8 juli
Brussel (BKAB)
Zat 30 jun
Ma 02 jul
BK 10km weg
Zat 4 aug
Lokeren (AVLO)		
Bij organisator
				
voor 24/7
KvV Cad/Schol
wo 15 augustus
Gentbrugge (RCG)
Zat 4 aug
Ma 6 aug
BK Meerkampen
za-zo 18/19 aug
Herve (HERV)
Zat 11 aug
Ma 13 aug
BK Juniores en Beloften zo 26 augustus
Mouscron (JSMC)
Zat 18 aug
Ma 20 aug
BK Hamer en Gew
Za 1 september
Sint Niklaas (ACW)
Zat 25 aug
Ma 27 aug
Master
BK Cad/Schol
za-zo 8/9 sep
Kessel-Lo (DCLA)
Zat 1 sep
Ma 3 sep
+ Estafetten Juniores
BK Estafetten
zo 16 september Andenne (OCAN)
Zat 8 sep
Ma 10 sep
KvV & PK Masters
za 22 september Merksem (OLSE)		
ter plaatse
BK Hamerslingeren
zo 23 september Kessel-Lo (DCLA)
Zat 15 sep
ma 17 sep
Cad/Schol/Jun/Bel
KvV ½ Marathon
Vr 5 oktober
Kuurne (KKS)		
Bij organisator
				
voor 30/9
BK 50km snelw
Zo oktober
Tilburg (NED)		
Bij organisator
BK marathon
Zo 14 oktober
Eindhoven		
bij organisator
BK ½ Marathon
Za 27 oktober
Herve (HERV)		
Bij organisator
Inschrijven ENKEL via de site. (indien nog niet in orde rechtstreeks bij sportief secretariaat, per mail)
De datum - tijd voor het doorsturen naar het clubsecretariaat is bindend. Niet op tijd, spijtig…….
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CLUBRECORDS
GEWIJZIGDE CLUBRECORDS tem 21 mei 2018
proef

Wie - prestatie – waar - wanneer

Was van

Discus M65

De Vriendt Etienne – 28m20- Eeklo – 13/04

Hemzelf – 27m81

Kogels Sch D

Vanpeteghem Lobke – 12m13 – Lebbeke – 28/4

Van Herzele Melina – 12m00 - 2014

Speerwerpen Sch D

Van Petegem Rania – 34m78 – Lille (Fr) 06/05

Van Laere Ellen – 32m28 - 1999

Van Petegem Rania – 40m17 – Lille (Fr) 10/05

Bauwens Lore – 37m60 - 2014

Depuydt Manon – 11”66 – Tilburg 21/05

Haarzelf – 11”72 - 2017

600gr
Speerwerpen Sch D
500gr
100m D A.C.
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PUNTENTABEL 2017-2018
Puntentabel ACME seizoen 2017-2018
Categorie : ……………………..

Naam : ……………………………………………………………….
CAD SCH

JUN

SEN MAS

Ptn.

Toelichting (data, …)

0. ALGEMEEN
Deelname aan wedstrijden

(2)

ptn./wedstrijd

deelname

2

2

2

2

2

1. CLUBGEBEUREN

ACME-oefencross te Zomergem (14/10/2018)
ACME-cross te Maldegem (14/01/2018)
ACME-werpersmeetings te Eeklo
HALE-wedstrijden
Flanders Cup, CrossCup, Flanders wegcriterium
ACME-clubrecord - Individueel
ACME-clubrecord - Estafette
Beker v. Vlaanderen Cad/Schol - Masters

(2)

deelname

10

10

10

10

10

(2)

deelname

10

10

10

10

10

Beker v. Vlaanderen/Interclub A.C.

(6)

2. REGIONAAL
PK - Veldlopen

(2)

ptn./wedstrijd

deelname

10

10

10

10

10

(2)

ptn./wedstrijd

deelname

2

2

2

2

2

(2)

ptn./wedstrijd

deelname

2

2

2

2

2

1x /jaar /discipline

8

8

8

12

8

(6)

1x /jaar /discipline

2

2

2

3

2

(6)

eindstand

50
70
80
100
130
140

50
70
80
100
130
140

100
130
140

100
130
140

50
70
80
100
130
140

2
15
20
40
50
2
20
40
50
2
20
40
50
2
4
2
30
50
60
2
80
100
120
2
30
50
60
4
80
100
120
4
20
30
50
60
2

2
15
20
40
50
2
20
40
50
2
20
40
50
2
4
2
30
50
60
2
80
100
120
2
30
50
60
4
80
100
120
4
20
30
50
60
2

2
20
30
50
70
2
30
50
70
2
30
50
70
2
4

2
30
40
60
100
2
40
60
100
2
40
60
100
2
6

2
15
20
40
50
2
20
40
50
2
20
40
50
2
4

2
80
100
120

2
80
100
120

4
80
100
120
4
40
60
80
100

4
80
100
120
4
50
80
100
120

2
80
100
120
2
30
50
60
4
80
100
120
4
20
30
50
60

3
30
50
80
100

3
30
50
80
100

3
50
80
150
180

4
70
100
200
250

3
30
50
80
100

deelname
of : 2e - 5e
of : winnaar

eindstand

deelname
of : 2e - 5e
of : winnaar

(2)

deelname
e

e

of : 9 - 25
e

e

e

e

of : 4 - 8

of : 2 - 3
of : kampioen

PK - Indoor

(2)

ptn./discipline

deelname
of : 4e - 8e
of : 2e - 3e
of : kampioen

PK - Outdoor

(2)

ptn./discipline

deelname
of : 4e - 8e
of : 2e - 3e
of : kampioen

PK - Outdoor aflossingen

(2)

ptn./discipline

deelname
of : kampioen

KvV - Indoor Cad/Schol

(2)

ptn./discipline

deelname
of : 4e - 8e
of : 2e - 3e
of : kampioen

KvV - Indoor A.C.

(2)

ptn./discipline

deelname
of : 4e - 8e
e

e

of : 2 - 3
of : kampioen

KvV - Outdoor Cad/Schol – Masters

(2)

ptn./discipline

deelname
of : 4e - 8e
of : 2e - 3e
of : kampioen

KvV - Outdoor A.C.

(2)

ptn./discipline

deelname
of : 4e - 8e
of : 2e - 3e
of : kampioen

KvV - Veldlopen

(2)

deelname
of : 9e - 25e
of : 4e - 8e
of : 2e - 3e
of : kampioen

Interprovinciale match CAD/SCHOL

3. NATIONAAL
BK - Veldlopen

deelname

(2) (5)

deelname
of : 9 - 25
of : 4 - 8
of : 2 - 3
of : kampioen

ACME vzw
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PUNTENTABEL 2017-2018
Puntentabel ACME seizoen 2017-2018
Categorie : ……………………..
BK - Indoor Cad/Schol - MAS - JUN - BEL

(2) (5)

ptn./discipline

Naam : ……………………………………………………………….
deelname
of : 4e - 8e
of : 2e - 3e
of : kampioen

BK - Indoor A.C.

(2) (5)

ptn./discipline

deelname
e

e

e

e

of : 4 - 8
of : 2 - 3

of : kampioen

BK - Indoor aflossingen

(2) (5) (6)

ptn./discipline

deelname
e

e

of : 2 - 3

of : kampioen

BK - Outdoor Cad/Schol - MAS - JUN - BEL

(2) (5)

ptn./discipline

deelname
of : 4e - 8e
of : 2e - 3e
of : kampioen

BK - Outdoor A.C. (Olympische Nrs.)

(2) (5)

ptn./discipline

deelname
e

e

e

e

of : 4 - 8

of : 2 - 3
of : kampioen

BK - Outdoor A.C. (Niet-Olympische Nrs.)

(2) (5)

ptn./discipline

CAD SCH

JUN

SEN MAS

3
50
80
100
10
100
200
250
2
10
20
3
50
80
100
20
100
200
250

3
50
80
100
10
100
200
250
2
10
20
3
50
80
100
20
100
200
250

3
80
150
180
10
100
200
250
2
10
20
3
80
150
180
20
100
200
250

3
100
200
250
10
100
200
250
2
10
20
3
100
200
250
20
100
200
250
2
100
200
250

2
6
12
25
5
10
20
50
120
60
20
120
20
120
30

2
6
12
25
5
10
20
50
120
60
20
120
20
120
30

2
6
12
25
5
10
20
50
160
80
20
160
20
160
30

5
10
20
50
200
100
40
200
40
200
50

3
50
80
100
10
100
200
250
2
10
20
3
50
80
100
20
100
200
250
2
50
80
100
2
6
12
25
5
10
20
50
120
60
20
120
20
120
30

120

120

120

120

120

120

120
30

deelname
e

e

e

e

of : 4 - 8
of : 2 - 3

of : kampioen

BK - Outdoor aflossingen Cad/Schol - JUN - MAS (2) (5) (6)

ptn./discipline

deelname
e

e

of : 4 - 8

of : 2e - 3e
of : kampioen

BK - Outdoor aflossingen A.C.

(2) (5) (6)

ptn./discipline

deelname
e

e

e

e

of : 4 - 8
of : 2 - 3

of : kampioen

Belgisch record - Individueel
Belgisch record - Aflossingen
Lotto CrossCup - eindstand

1x /jaar /discipline
(6)

1x /jaar /discipline
e

(3)

e

2 - 10

of : winnaar

TOP 10 prestatielijst - seizoen
TOP 50 prestatielijst - aller tijden

4. INTERNATIONAAL

Interland Juniors/Beloften/Masters
Winterthrowing / Europabeker Senior
Memorial / Nacht van de atletiek
Flanders indoor (hoofdprogramma)
EK en WK veldlopen
EK/WK Indoor A.C.
EK/WK Juniors en EK U23
EK/WK/OS outdoor A.C.
EK/WK indoor en outdoor Masters
EYOF / WK Schol

(3)
(3)

ptn./categorie
(eigen en/of AC)

2e - 10e
e

of : 1
ptn./categorie (eigen en/of AC)

Ptn.

Toelichting (data, …)

(2)
(4)
(4)

30

30

30

30

20

20

20

20

20

(1) (4)

500

750

1 500

500

(1) (4)

500

750

1 500

500

750

750

750

1 500

(1) (4)

500

(1) (4)

500
500

(1) (4)

250

(1) (4)

5. TOTAAL
Algemene voorwaarden :

- De ingevulde lijst dient uiterlijk 15/11/2018 (mét bijlages) op het clubsecretariaat van ACME te worden binnengebracht : ofwel alles afgedrukt op papier (Euerardstraat 14 - Eeklo), ofwel
alles per mail (achiel.van.hyfte@telenet.be). Voor wie toch nog indient tussen 15/11 en 01/12 : wordt het puntentotaal verminderd met 10%. Na 01/12 komt men niet meer in aanmerking.
- Om in aanmerking te komen voor de rangschikking moet een minimum behaald worden van 100 punten in het totaal.
- De uitkering vd onkostenvergoeding op basis van deze puntentabel vindt plaats in januari 2019, tijdens de Huldiging-Njreceptie. De atleet dient hierop zelf aanwezig te zijn, vr behoud van rechten.
- Bij twijfel of discussie is het de Raad van Bestuur van ACME die het laatste woordt heeft
- Rubriek 0 is Algemeen, alle andere rubrieken zijn extra (= bovenop rubtriek 0)

Bijkomende bepalingen :
(1) : indien geselecteerd maar niet deelgenomen (t.g.v. ziekte, kwetsuur), krijgt de atleet de helft van de punten toegewezen.
(2) : uittreksel van de uitslag van de wedstrijden waaraan werd deelgenomen bij te voegen.
(3) : kopie van de ranglijsten bij te voegen
(4) : de vermelde punten slaan op de deelname ; voor halve finale (eerste 16) ==> ptn. x2 ; voor finale (eerste 8) ==> ptn. x3
(5) : voor de Belgische Kampioenen is er bijkomend een afzonderlijk systeem
(6) : voor de reserves van ploegen (BvV & interclub, estafette) : wie vemeld stond op de def. deelnemerslijst én aanwezig was, heeft recht op de behaalde punten (estafette : max. 6 atleten/discipline).

ACME vzw
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Zondag 24 juni 2018

Zomergem

Kermisloop

KERMISLOOP ZOMERGEM

WWW.ACMEETJESLAND.BE

KERMISLOOP ZOMERGEM
NIEUW!!!
 Onze kermisloop maakt deel uit van de Superprestige 2018 van de
Krekenlopers!
 Tijdsregistratie & prijsuitreiking
PROGRAMMA:
 9u30 - Kidsloop
o Tot en met 6 jaar
250 m
o 7 en 8 jaar
500 m
o 9 en 10 jaar
1 000 m
o 11 en 12 jaar
1 500 m
 10 u – Kermisloop
o 5 km – 10 km – 15 km
WAAR?
Atletiekpiste te Zomergem, Sportlaan
Mogelijkheid tot douchen in Sportcentrum Den Boer
KOSTPRIJS:
 Kidsloop: €3,00
 Kermisloop: € 6,00
ONTBIJT – In te schrijven vóór 17 juni:
 mortier.karen@telenet.be
georgettebeirnaert@hotmail.com
 € 3,00 voor deelnemers kermisloop
€ 6,00 voor niet-lopers
Vooraf over te schrijven op rekening ACME Zomergem met nummer BE18
0015 1294 4665
KINDEROPVANG & ATLETIEKINITIATIE:
Terwijl de ouders lopen, genieten de kinderen vanaf 6 jaar van een uurtje
atletiekplezier!
Ook voor de kleuters hebben we toezicht voorzien!
NA HET LOPEN:
Opent onze cavabar opnieuw zijn deuren voor zij die
nog wat willen nagenieten!
WWW.ACMEETJESLAND.BE
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JEUGDMEERKAMP
LUXOR jeugdmeerkamp

zaterdag 16 juni 2018 - aanvang 14.00u
Atletiekstadion sportpark De Waele - Bloemestraat 36d/1 Maldegem
BEN H : 4K (60m/600m/ver/kogel) - 4x60m

BEN D : 4K (60m/600m/hoog/kogel) - 4x60m

PUP H : 4K (60m/1000m/ver/discus) - 4x60m

PUP D : 4K (60m/1000m/ver/discus) - 4x60m

MIN H : 5K (80H/1000m/hoog/kogel/speer)-4x80m

MIN D : 5K (60H/1000m/hoog/kogel/speer)-4x80m

BENJAMINS HEREN
14.00u : kogel (1kg)
15.10u : 60m
16.00u : ver
17.00u : 600m

PUPILLEN HEREN
14.00u : discus (600gr)
14.45u : 60m
15.00u : ver
16.40u : 1000m

4x60

4x60m

BENJAMINS DAMES
14.00u : hoog
15.20u : 60m
15.45u : kogel (1kg)
17.10u : 600m

PUPILLEN DAMES
14.00u : ver
14.55u : 60m
16.10u : discus (600gr)
16.50u : 1000m

4x60

4x60m

MINIEMEN HEREN
14.00u : 80m Horden
14.40u : speer (400gr)
15.15u : hoog
16.25u : kogel (3kg)
17.20u : 1000m
4x80m
MINIEMEN DAMES
14.15u : 60m Horden
14.45u : kogel (2kg)
15.25u : speer (400gr)
16.15u : hoog
17.30u : 1000m
4x80m

Loopnummers
14.00u :
14.15u :
14.45u :
14.55u :
15.10u :
15.20u :
16.40u :
16.50u :
17.00u :
17.10u :
17.20u :
17.30u :

80H
60H
60m
60m
60m
60m
1000m
1000m
600m
600m
1000m
1000m

Ver

MIN H
MIN D
PUP H
PUP D
BEN H
BEN D
PUP H
PUP D
BEN H
BEN D
MIN H
MIN D

Hoog

14.00u : PUP D
15.00u : PUP H
16.00u : BEN H

14.00u : BEN D
15.15u : MIN H
16.15u : MIN D

Kogel
14.00u :
14.45u :
15.45u :
16.25u :

Speer

BEN H
MIN D
BEN D
MIN H

Discus
14.00u : PUP H

14.40u : MIN H
15.25u : MIN D
16.10u : PUP D

De aflossingen worden gelopen van
zodra de piste en atleten vrij zijn
inschrijven: 4,00 EUR (per meerkamp)

-

medailles per meerkamppodium

 Alle vermelde tijden zijn louter indicatief en kunnen wijzigen i.f.v. de omstandigheden !!!
ACME organiseert dit seizoen nog volgende pistemeetings :
- jeugdmeeting te Maldegem : donderdag 30 augustus 2018 (aanvang 17.30u)
Ook steeds welkom op de zomer-sportkampen georganiseerd door ACME'ers :
ma 02/07 t/m vr 07/07 (Zomergem - atletiek - voor jeugd °2011-°2005) ;
ma 27/08 t/m vr 31/08 (Maldegem - atletiek-omnisport - voor jeugd °2011-°2005)
Alle verdere info en uitslagen op :

www.acmeetjesland.be
Toonzalen :
Industrielaan 9b, Maldegem, +32 50 71 82 25
Krommewege 22, Maldegem, +32 50 70 45 44
www.luxor.be - info@luxor.be

WWW.ACMEETJESLAND.BE
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INTERREGIO

INTERREGIO

Titel

De interregio-jeugdcup is een jeugdcompetitie voor atleten van de clubs Meetjesland,
Oudenaarde,
Versie
20180101
Deinze, Halesta, AC Rieme, KAAGent, en Racing Gent. Elk van deze clubs organiseert een wedstrijd
waarop de atleten punten kunnen verdienen voor drie disciplines. Alle disciplines (kogel, discus,
speer, ver, hoog, de sprintnummers en 600m/1000m) komen aan bod gedurende die 7 wedstrijden,
lkjdflqjdfmq
maar niet allemaal tijdens dezelfde wedstrijden (3 disciplines per wedstrijd voor benjamins, pupillen
en miniemen (behalve te Deinze)). Wie aan het eind van de rit het meeste punten heeft verzameld,
wint een prijs.
Meer details over de regels van deze competitie vind je hieronder.

DE SPELREGELS

Alle prestaties die geleverd worden binnen het criterium, worden omgezet naar punten a.d.h.v. de
“VAL puntentabel jeugd”. Voor het bepalen van de Interregio-jeugdkampioenen worden per
meeting alle punten opgeteld van de geprogrammeerde disciplines (voor de meerkamp in Deinze
tellen enkel de punten van de vermelde proeven). Concreet betekent dit dat de deelnemende
atleten punten krijgen voor evenredig verdeelde loopnummers, sprintnummers en kampnummers.
Op de laatste meeting gebeurt de bekendmaking en prijsuitreiking van de Interregiojeugdkampioenen per categorie en per geslacht. De 10 winnaars worden de atleten met de hoogste
score voor de som van de hoogste punten van 5 meetings. Je moet aan 4 meetings deelnemen om in
aanmerking te komen voor een eindprijs. Wie aan minstens 4 meetings deelneemt krijgt een
geschenkje.
Voor veel sfeer zorgt de Gouden 2000 estafettenloop. Dit is een estafette van 10 x 200m . De ploegen
worden samengesteld uit atleten van elke jeugdcategorie en elk geslacht. De Gouden 2000 wordt na
afloop van iedere wedstrijd van het criterium gelopen, met een wisselbeker als inzet.

PROGRAMMA SEIZOEN 2018

Enkel de nummers die meetellen voor het klassement
Jongens

Meisjes

Deinze - zaterdag 7 april

Jeugdmeerkamp

ben

600 ver kogel

60 600 ver

pup

1000 ver hockey

1000 ver hockey

min

80 1000 hoog

80 1000 hoog

Maldegem zaterdag 28 april

Jeugdmeeting

ben

60 hoog hockey

60 hockey kogel

pup

60 ver kogel

60 hoog hockey

min

300 ver discus

300 ver discus

WWW.ACMEETJESLAND.BE
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INTERREGIO

Aalter zaterdag 12 mei

Jeugdmeeting

ben

60 ver kogel

600 ver kogel

pup

60 1000 discus

60 1000 discus

min

1000 hoog speer

1000 hoog speer

Ertvelde zaterdag 2 juni

Jeugdmeeting

ben

60 600 hockey

60 600 hoog

pup

60H hoog hockey

60H ver kogel

min

80H 150 kogel

60H 150 kogel

Oudenaarde zaterdag 30 juni

Jeugdmeeting

ben

600 ver hockey

600 ver hockey

pup

1000 hoog kogel

1000 hoog kogel

min

80 ver speer

80 ver speer

Racing Gent zaterdag 18 augustus

Jeugdmeeting

ben

60 kogel hockey

60 kogel hockey

pup

60H hoog hockey

60H hoog hockey

min

80H 300 discus

60H 300 discus

KAA Gent zondag 26 augustus

Jeugdmeeting

ben

60 hoog kogel

60 hoog kogel

pup

60H ver discus

60H ver discus

min

80 150H kogel

80 150H kogel

lkjdflqjdfmq

Titel

Versie 20180101

Toegang is gratis voor supporters, atleten betalen 4 EUR deelnameprijs, onafhankelijk van het aantal
disciplines waaraan de atleet deelneemt. Bij inschrijving ontvangt de atleet inschrijvingskaartjes, per
discipline moet zo'n kaartje ingevuld worden. Per geslacht is er een ander kleur.
Tijdens de wedstrijd moeten de ouders van aan de zijlijn toekijken en supporteren. Bij betreding van
het middenplein zal de jury het publiek terecht wijzen. Net zoals voor de veldloopwedstrijden, wordt
gevraagd dat de atleten een uurtje vóór aanvang van de wedstrijd aanwezig zijn, want aan de
inschrijvingen kunnen lange wachtrijen zijn. Bovendien moeten de atleten opgewarmd worden, want
meestal beginnen die wedstrijden met een sprintnummer. Atleten die tijdens de wedstrijd een
discipline willen verlaten om naar het toilet te gaan, of om een andere goede reden, moeten de jury
inlichten, zodat die dat kunnen aanduiden op de deelnemerslijst. Als je dit niet doet, en je bent niet
tijdig terug voor je volgende beurt, verlies je die beurt automatisch.

WWW.ACMEETJESLAND.BE
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BvV Pup / Min Jongens

INTERREGIO 2 – MALDEGEM

Zondag 22 april

Zaterdag 28 april

n

16

INTERREGIO 3 – AALTER

Werpersmeeting
Pupillen en miniemen

Zaterdag 12 mei

Maandag 21 mei

n

PK Ben / Pup / Min Oost-Vlaanderen

Zaterdag 23 juni

Wedstrijdbegeleiding voorzien

Wedstrijdbegeleiding voorzien

Luxor Jeugdmeeting

Zaterdag 16 juni

Wedstrijdbegeleiding voorzien

INTERREGIO 4 – RIEME

JUNI
Zaterdag 2 juni

Wedstrijdbegeleiding voorzien

Wedstrijdbegeleiding voorzien

Kids Meeting Maldegem

Wedstrijdbegeleiding voorzien

Wedstrijdbegeleiding voorzien

Woensdag 9 mei

MEI

BvV Pup / Min Meisjes

Zaterdag 21 april

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

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

Atletiekpiste ACME
Bloemestraat 36d/1
9990 Maldegem

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://krcgentatletiek.be/

www.acmeetjesland.be

http://www.asrieme.be/

www.acmeetjesland.be

http://www.halestra.be/sites/default/files/17-0513%20Programma%20Interregiocup.pdf

www.acmeetjesland.be

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
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Werpersmeeting
Pupillen en miniemen

Zaterdag
29 september

Wedstrijdbegeleiding voorzien

PK Estafetten

Wedstrijdbegeleiding voorzien

Wedstrijdbegeleiding voorzien

Luxor Jeugdmeeting

Wedstrijdbegeleiding voorzien

INTERREGIO 7 – KAAG Gent

Wedstrijdbegeleiding voorzien

SEPTEMBER
Zondag 2 september

Donderdag
30 augustus

Zondag 26 augustus

INTERREGIO 6 – KRC GENT

AUGUSTUS
Zaterdag
18 augustus

Wedstrijdbegeleiding voorzien

INTERREGIO 5 – OUDENAARDE

Zaterdag 30 juni

Wedstrijdbegeleiding voorzien

Kermisloop met ontbijt
ACME – kern Zomergem

Zondag 24 juni

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

9050 Gentbrugge
Atletiekterrein ACME
Sportlaan
9930 Zomergem
ASVO Oudenaarde
Burgemeester
Thienpontstadion
Prins Leopoldstraat
9700 Oudenaarde

www.acmeetjesland.be

www.acmeetjesland.be

http://kaag.be/wedstrijden

http://krcgentatletiek.be/

http://www.kasvo.be

www.acmeetjesland.be
Verder info volgt via mail

WEDSTRIJDKALENDER JEUGD
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SPORTKAMPEN
Sportkampen 2018
Sportkampen 2018
MALDEGEM
MALDEGEM
PAASVAKANTIE

GROTE VAKANTIE

Titel

Versie 20180101

PAASVAKANTIE
GROTE VAKANTIE
Wanneer?
ot en met vrijdag
6 april
Maandag 27 tot en met vrijdag
31 augustus
Wanneer?
Wanneer?
ot 12u30 enlkjdflqjdfmq
van
13u30 tot
16u
9u30
tot 12u30 en van
13u30 tot
Dinsdag
3 tot
en metVan
vrijdag
6 april
Maandag
2716u
tot en met vrijdag 31 augustus
Van 9u30 tot 12u30 en van 13u30 tot 16u
Van 9u30 tot 12u30 en van 13u30 tot 16u
Voor wie?
en pupillen
Benjamins tem miniemen Voor wie?
Voor wie?
ren 2007 tem 2011)
(geboortejaren 2005 tem 2011)
Benjamins en pupillen
Benjamins tem miniemen
(geboortejaren 2007 tem 2011)
(geboortejaren 2005 tem 2011)
Prijs:
ME: € 80,00
Leden ACME: € 100,00 Prijs:
Prijs:
€ 90,00
Niet leden: € 110,00
Leden ACME: € 80,00
Leden ACME: € 100,00
Niet leden: € 90,00
Niet leden: € 110,00
Betaling:
lijk 17 maart Betaling:
Tegen uiterlijk 11 augustusBetaling:
g BE24 4429 6106
7138
Op rekening BE24 4429 6106
7138
Tegen uiterlijk 17 maart
Tegen
uiterlijk 11 augustus
: naam kind Op rekening BE24 4429
Mededeling:
naam kind Op rekening BE24 4429 6106 7138
6106 7138
Mededeling: naam kind
Mededeling: naam kind

ein te Maldegem,
Bloemestraat 36/D1
Waar?
Atletiekterrein te Maldegem, Bloemestraat 36/D1
g en info:
n: 0476 711 613
Inschrijving en info:
hilipgilson1958@gmail.com
Philip Gilson: 0476 711 613
van:
Mail naar philipgilson1958@gmail.com
Vermelding van:
aam kind

Naam kind
eboortedatum

Geboortedatum
dres
 ouders
Adres
SM / telefoon en naam

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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SPRINGEN
Vanaf miniem
Maldegem-piste
18u00 - 19:30u
Polsstok springen en
hinkstap springen
Marc Huyghe

Werpen
Vanaf miniem
Maldegem-piste
18.30 h – 20.15
Etienne De Vriendt

Sprint-horden
Enkel geselecteerden
Gent
18.00u- 20:00u
Tom Du Pan

MAANDAG

Discus/kogel
Vanaf miniem
Maldegem-piste
18.30u-20.30u
Wim Blondeel

Werpen
Vanaf cadet
Eeklo - werpterreinen
18.15u-20u15
Etienne De Vriendt

Afstandslopen
Vanaf cadet
Maldegem-piste
18.30u-20.30u
Rik Braeckevelt

Afstandslopen
Vanaf cadet
Maldegem-piste
18.30u-20.00u
Rik Braeckevelt

Speerwerpen
Vanaf miniem
Maldegem-piste
18.15u-19.30u
Tony Duchateau

Sprint-horden
Vanaf cadet
Maldegem– piste
18.30 u– 20.30 u
Veerle Blondeel

WOENSDAG

Sprint-horden
Vanaf cadet
Maldegem– piste
18.00 u– 19.30 u
Philip Gilson

DINSDAG

DONDERDAG

n

SPRINGEN
Vanaf miniem
Maldegem-piste
18u30-20:00u
Hoogspringen en
verspringen
Tom Du Pan

Hamerslingeren
Vanaf cadet
Eeklo – werpterreinen
18.15 h – 20.15 h
Etienne De Vriendt

Discus/ kogel
Vanaf cadet
Maldegem-piste
18.30u-20.30u
Wim Blondeel

Speerwerpen
Vanaf cadet
Maldegem-piste
19.00u-21.00u
Tony Duchateau

Afstandlopen:
Vanaf cadet
Maldegem-piste
18.30u-20.30u
Rik Braeckevelt

Sprint-horden
Vanaf cadet
Maldegem – piste
18.30u – 20.30u
Philip Gilson
Sarah Reynaert

VRIJDAG

Afstandslopen
Vanaf miniem
Na afspraak
Beernem
Rik Braeckevelt

afstandslopen
Vanaf cadet
Na afspraak
Beernem
Rik Braeckevelt

Sprint-horden
Enkel geselecteerden
Maldegem-piste
10.00u-12.00u
Veerle Blondeel

ZONDAG

Versie: 12/04/2018

Sprint-horden
Enkel geselecteerde
Gent
Na afspraak
Philip Gilson

ZATERDAG

SPECIALITEITSTRAININGEN ZOMERSEIZOEN 2018 (VAN 01/04/2018 TEM 01/10/2018)

SPECIALITEITSTRAININGEN
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Beknopt overzicht van de activiteiten van de voorbije maand

Werpmeeting met jeugd
BEKNOPT
OVERZICHT
Eeklo, 21 mei 2018,

VAN DE ACTIVITEITEN VAN
DE VOORBIJE MAAND

In de voormiddag was het nog wat regenachtig maar daarna bloeide de dag open en kregen we goed weer.
Onze jeugd
liet2018,
het afweten,
misschienmet
toch ook
wel wat door het onzekere weer. De meeting stond wel op
Eeklo,
21 mei
Werpmeeting
jeugd
dede
kalender,
in Start
dewat
siteregenachtig
maar dat ismaar
misschien
voldoende.
In deennamiddag
hetweer.
andere
In
voormiddag
was en
hetop
nog
daarnaniet
bloeide
de dag open
kregen wewas
goed
Onze
jeugd
liet
het
afweten,
misschien
toch
ook
wel
wat
door
het
onzekere
weer.
De
meeting
stond
wel
op
koek. Al vroeg werd duidelijk dat deze meeting een succesmeeting zou worden. Een lange rij atleten
de kalender, in Start en op de site maar dat is misschien niet voldoende. In de namiddag was het andere koek.
(waaronder 17 Nederlanders en 3 Luxemburgers) stond aan te schuiven om de werptuigen (hamer, kogel,
Al vroeg werd duidelijk dat deze meeting een succesmeeting zou worden. Een lange rij atleten (waaronder
speer,
discus…) en
te laten
wegen bij Geert
verantwoordelijk
jurylid
vankogel,
dienst.
Zeker
17
Nederlanders
3 Luxemburgers)
stond Bourgonjon,
aan te schuiven
om de werptuigen
(hamer,
speer,
discus…)
te
laten
wegen
bij
Geert
Bourgonjon,
verantwoordelijk
jurylid
van
dienst.
Zeker
vermeldenswaardig,
niemand
vermeldenswaardig, niemand minder dan Philip Milanov himself was afgezakt naar Eeklo om er het beste
minder dan Philip Milanov himself was afgezakt naar Eeklo om er het beste van zichzelf te geven met zijn
van zichzelf te geven met zijn discus. Zijn aanwezigheid zorgt iedere keer voor een zekere ambiance op het
discus. Zijn aanwezigheid zorgt iedere keer voor een zekere ambiance op het terrein, en de atleet zelf kan er wel
terrein,
en deGeslaagde
atleet zelforganisatie!
kan er wel van genieten. Geslaagde organisatie!
van
genieten.
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BEKNOPT OVERZICHT
Zo stond het op de site, 21 mei, 20 mei 2018,

TILBURG en TORHOUT

VAN DE ACTIVITEITEN VAN
DE VOORBIJE MAAND

Vandaag ook twee ACME toppers op de T-meeting in Tilburg. Lisa Lammens die week na week haar chrono
verscherpt op de 100H en Manon Depuydt die er nog een schepje bovenop doet en zomaar eventjes het
clubrecord
opop
de de
100m
op21
haar
naam
schrijft
in een
fantastische
11.66. Great Job Girls !
Zo
stond het
site,
mei,
20 mei
2018,
TILBURG
en TORHOUT

Vandaag ook twee ACME toppers op de T-meeting in Tilburg. Lisa Lammens die week na week haar chrono
Vandaag lieten
enDepuydt
scholieren
zien
dat ook
zij in goede
doen
zijn.eventjes
Kato, Julie,
verscherpt
op deonze
100Hcadetten
en Manon
die sprinters
er nog een
schepje
bovenop
doet en
zomaar
het Jarne, Milan,
clubrecord
op de tekenden
100m op haar
naam
in een
fantastische
Job Girls records
!
Louis en Xander
present
opschrijft
de piste
in Torhout.
Met11.66.
nieuweGreat
persoonlijke
voor Kato (100m) en
Vandaag
lieten
onze
en scholieren
sprinters zien dat ook zij in goede doen zijn. Kato, Julie, Jarne,
voor Milan,
Louis
encadetten
Xander (300m).
Nice work
Milan, Louis en Xander tekenden present op de piste in Torhout. Met nieuwe persoonlijke records voor Kato
(100m) en voor Milan, Louis en Xander (300m). Nice work
Deinze, 19 mei 2018, Vlaams Kampioenschap

Deinze, 19 mei 2018, Vlaams Kampioenschap
13
zichzich
in Deinze
meten
en testen
tijdens dit
KVV, in
volgorde: Duvolgorde:
Pan Tom Du Pan Tom
13 ACME-ers
ACME-erskwamen
kwamen
in Deinze
meten
en testen
tijdens
ditwillekeurige
KVV, in willekeurige
400m, Vanhaeren Stef 800m, Bruyneel Arthur 800m, Vanpeteghem Seppe 400h, Herman Timothy speer,
400m, Vanhaeren Stef 800m, Bruyneel Arthur 800m, Vanpeteghem Seppe 400h, Herman Timothy speer,
Lammens Lisa 100m, Beylemans Laura 100m en 200m, Beylemans Joke100m, Depuydt Manon 200m, Pinter
Lammens
Beylemans
Laura 100m
200m,
Depuydt Manon 200m,
Eline
800m,Lisa
Van 100m,
Haen Shana
100h, Dewitte
Jenniferen
hamer,
DeBeylemans
Ryck Aurelie Joke100m,
polsstok.
Timothy,
Manon
en Aurelie
werden
Vlaams
Kampioen,
StefJennifer
en Arthur
werdenDe
2de
en 3de,
Proficiat!
Pinter Eline
800m,
Van Haen
Shana
100h,
Dewitte
hamer,
Ryck
Aurelie
polsstok.

Timothy, Manon en Aurelie werden Vlaams Kampioen, Stef en Arthur werden 2de en 3de, Proficiat!

Met dank aan Steven Depuydt, Gaby de Vos en Sarah Reynaert voor de mooie foto’s.

Met dank aan Steven Depuydt, Gaby de Vos en Sarah Reynaert voor de mooie foto’s.
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BEKNOPT OVERZICHT
, sportprestaties beïnvloed door ons brein

Maldegem, 17 mei 2018

VAN DE ACTIVITEITEN VAN
DE VOORBIJE MAAND

Lucien Heyde, psychotherapeut, bracht een uiteenzetting over optimaal presteren op een genietbare
manier. 22 atleten en trainers hadden zich vooraf ingeschreven.

Maldegem, 17 mei 2018, sportprestaties beïnvloed door ons brein
Lucien Heyde,
psychotherapeut,
bracht
een
uiteenzetting
optimaal
presteren
op een
genietbare
manier.
22
Genietend
beter
worden, geduld,
inzet,
training,
grinta,over
ambitie,
opgelegde
druk,
haalbare
doelen,
trainen
atleten
en
trainers
hadden
zich
vooraf
ingeschreven.
in groep, plezier tijdens het trainen, optimaal presteren, zelfkennis, ruimte om te groeien, zelfkennis,

wedstrijd
feest,
wie mentaal
goed training,
zit straaltgrinta,
fysiek,ambitie,
meditatie
en positieve
focus leren
ontwikkelen,
Genietendeen
beter
worden,
geduld, inzet,
opgelegde
druk, haalbare
doelen,
trainen inen
zoveel
het kwam
aan bod.presteren,
Het onderwerp
wasruimte
heel interessant
en de
tijd was wedstrijd
veel te kort.
groep, meer,
plezier tijdens
het allemaal
trainen, optimaal
zelfkennis,
om te groeien,
zelfkennis,
een
feest, wie mentaal goed zit straalt fysiek, meditatie en positieve focus leren ontwikkelen, en zoveel meer, het

kwam
aan bod.
Het onderwerp
heel interessant
de tijd
te kort.
Er
werdallemaal
afgesloten
met een
praktische was
workshop
onder de en
vorm
vanwas
eenveel
geleid
zelfonderzoek voor en
door de deelnemers.

Er werd afgesloten met een praktische workshop onder de vorm van een geleid zelfonderzoek voor en door de
deelnemers.

Dampicourt, 12 mei 2018, Interclub Dames 1st KBAB
ACME staat weer aan de start van een druk Interclubweekend. Onze dames komen aan de start in de
allerhoogste12nationale
(in voetbal
noemen1st
ze zoiets
Play Off 1) en het wordt zeker spannend. Door een
Dampicourt,
mei 2018,klasse
Interclub
Dames
KBAB
aantal blessures en wat afzeggingen missen we enkele van onze sterkhouders. Enkele ‘jongskes’ nemen hun
plaats staat
in enweer
maken
debuut
het
hoogste
atletiekniveau.
Hundames
inzet +
de sterkte
deinervaren
atleten
ACME
aanhun
de start
vanop
een
druk
Interclubweekend.
Onze
komen
aan devan
start
de allerhoogste
zal hopelijk de juiste mix zijn om onze plaats bij de nationale top te handhaven. het wordt beslist een boeiende,
nationale klasse (in voetbal noemen ze zoiets Play Off 1) en het wordt zeker spannend. Door een aantal blessures en
spannende en lange atletiekdag in het verre Dampicourt, zomaar eventjes 300km ver.
wat afzeggingen missen we enkele van onze sterkhouders. Enkele 'jongskes' nemen hun plaats in en maken hun
debuut
op hetishoogste
Hun
inzet + de
van de
ervaren
atleten
zal hopelijk
de juiste
mix zijn om
De interclub
elk jaar atletiekniveau.
het belangrijkste
gebeuren
insterkte
onze club.
Tijdens
deze
drie weekends
wordt
de club
gemeten
en
gewogen.
Waar
zijn
we
goed
in?
Wat
kunnen
onze
atleten?
Wie
overstijgt
zichzelf
ook
buiten
onze plaats bij de nationale top te handhaven. het wordt beslist een boeiende, spannende en lange atletiekdagzijn
in
comfortzone?
Want iedereen
moet wel
eens ver.
een nummer doen, waar men niet of minder op traint.
het
verre Dampicourt,
zomaar eventjes
300km
De sprinter dubbel van Manon Depuydt, de overwinning van Louise Carton , de welverdiende punten van
Aurélie en de sterke prestatie van het 4x100m team legden de basis voor het behoud in de hoogste afdeling. En
belangrijk, er stond een ploeg op het terrein. De wil en de inzet van alle deelnemende atleten zorgde ervoor dat
we volgend jaar terug mogen komen. We hebben het dan ook gevierd als een overwinning ! We blijven dus in
de hoogste Nationale reeks tussen de grote clubs.
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stond een ploeg op het terrein. De wil en de inzet van alle deelnemende atleten zorgde ervoor dat we volgend jaar
terug mogen komen. We hebben het dan ook gevierd als een overwinning ! We blijven dus in de hoogste Nationale
reeks tussen de grote clubs.

BEKNOPT OVERZICHT

VAN DE ACTIVITEITEN VAN
DE VOORBIJE MAAND

Kessel-lo, 13 mei 2018, Interclub Heren, Ere-divisie-Val,
De heren moesten naar Leuven. Kampioen worden zat er misschien niet in maar een goed resultaat neerzetten
dat moest
kunnen.
Ook hier Heren,
terug enkele
jongeren aan de start, zij toonden dat wij in de toekomst op hen
Kessel-lo,
13zeker
mei 2018,
Interclub
Ere-divisie-Val,
zullen kunnen rekenen.
Te koude temperaturen, maar de mannen maakten zelf het mooie weer. Overwinningen voor Maarten, Wim en
De
heren en
moesten
Leuven.
Kampioen
worden
zat er misschien
nietonze
in maar
een goed
resultaat neerzetten
dat
Timothy
tweedenaar
plaatsen
voor
Arthur en
Stef zorgden
ervoor dat
mannen
vrij comfortabel
de middag
doorkwamen.
Ook hier
paarjongeren
atleten buiten
komen
hen
moest
zeker kunnen.
Ookmoesten
hier terugeen
enkele
aan dehun
start,comfortzone
zij toonden dat
wij inendeaantreden
toekomst in
opeen
henvoor
zullen
minder
gekende
discipline.
Groot
respect!
Een
fijne
zevende
plaats
en
volgend
jaar
met
vertrouwen
naar
de
IC.
kunnen rekenen.
Ook
een
mooi
afscheidsmoment
voor
Seppe
die
na
jarenlange
trouwe
dienst
de
troepen
verlaat.
Het
ga
je
goed!
Te koude temperaturen, maar de mannen maakten zelf het mooie weer. Overwinningen voor Maarten, Wim en
Timothy en tweede plaatsen voor Arthur en Stef zorgden ervoor dat onze mannen vrij comfortabel de middag
doorkwamen. Ook hier moesten een paar atleten buiten hun comfortzone komen en aantreden in een voor hen
minder gekende discipline. Groot respect! Een fijne zevende plaats en volgend jaar met vertrouwen naar de IC. Ook
een mooi afscheidsmoment voor Seppe die na jarenlange trouwe dienst de troepen verlaat. Het ga je goed!
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Deze interclubwedstrijd was ook een mooi afscheidsmoment voor Seppe die na jarenlange trouwe dienst de troepen
verlaat. Het ga je goed!

BEKNOPT OVERZICHT

VAN DE
ACTIVITEITEN
Deze interclubwedstrijd was ook een mooi afscheidsmoment voor Seppe die na jarenlange
trouwe
dienst de VAN
troepen
DE VOORBIJE MAAND
verlaat. Het ga je goed!

Deze Klasbak liep zijn laatste competitiewedstrijd. Hij startte als Benjamin (speelvogel). Talent, doorzetting,
Deze interclubwedstrijd
ook en
eencoach
mooiPhilip
afscheidsmoment
voor
Seppe
jarenlange
dienst met
de hier
vechtlust, hard was
werken
Gilson brachten
hem
naardie
dena
nationale
top trouwe
van de 400m,
troepen verlaat. Het ga je goed!
en daar een succesvol uitstapje naar de korte sprintnummers. De kers op de taart was een zilveren
Deze Klasbak liep zijn laatste competitiewedstrijd. Hij startte als Benjamin (speelvogel). Talent, doorzetting,
op het
Beloften
enGilson
enkelebrachten
deelnames
internationale
Seppe met
was niet
vechtlust,medaille
hard werken
enEK
coach
Philip
hemaan
naar
de nationalewedstrijden.
top van de 400m,
hier enkel
en
gedreven
atleetnaar
maar
een Teamplayer
veel
clubliefde.
deelname
aanop
de
daar een een
succesvol
uitstapje
deevenzeer
korte sprintnummers.
Demet
kersheel
op de
taart
was eenZijn
zilveren
medaille
het EK Beloften
en enkele deelnames
aan dan
internationale
wedstrijden.
Seppe
niet enkel
een gedreven
atleetzijn
Interclubwedstrijd
vandaag was
ook een passend
slot van
heel was
wat mooie
atletiekjaren,
hij heeft
maar evenzeer
een
Teamplayer
met
heel
veel
clubliefde.
Zijn
deelname
aan
de
Interclubwedstrijd
vandaag
was
pagina in het geschiedenisboek van ACME verdiend. Seppe bezorgde zichzelf, de club, zijn coach en
zijn
dan ook een passend slot van heel wat mooie atletiekjaren, hij heeft zijn pagina in het geschiedenisboek van
mama (moederdag
) heelzichzelf,
wat mooie
atletiekherinneringen.
Seppe en May
Thewat
Force
Be With You
ACME verdiend.
Seppe bezorgde
de club,
zijn coach en zijn Bedankt
mama (moederdag
) heel
mooie
atletiekherinneringen. Bedankt Seppe en May The Force Be With You

BVV Cad en Schol J

Nieuwpoort,
mei 2018,
dank aan de6mama
van Maarten Raes, voor de mooie foto(s)

Ook hier was er aan inzet geen gebrek. Ook hier zagen we heel wat records, limieten voor Belgische

Nieuwpoort,
6 mei 2018,Een
BVV
encadettenploeg,
Schol J daar droomden we vorig jaar van. Onze jongens toonden
kampioenschappen…
bijnaCad
volledige
Ook hier temspirit,
was er aan
inzet
geenMaar
gebrek.
Ook hier
zagen
we heel
wat
records,
limieten
voor
lef en
vechtlust.
het betrof
wel een
wedstrijd
cad en
schol
en uiteindelijk
keken
weBelgische
in totaliteit toch
kampioenschappen…
Eenvan
bijna
volledige
cadettenploeg,
daar droomden
vorigalles,
jaarniet
van.
jongens
aan tegen een muur
6 disciplines
zonder
deelnemer. Daardoor
konden we, we
ondanks
opOnze
tegen clubs
toonden met
temspirit,
lef enbezetting.
vechtlust.
Maarjaar
hetkomen
betrofwewel
een
cad
schol
uiteindelijk
keken
een volledige
Volgend
uit in
eenwedstrijd
lagere reeks.
Ween
gaan
onzeen
jongens
laten groeien
enwe
in totaliteit
tochzeker
aanterug.
tegenWeeen
muur
6 disciplines
zonder
Daardoor konden we, ondanks alles,
komen
hopen
dat van
volgend
jaar iedereen
presentdeelnemer.
kan zijn.
niet op tegen clubs met een volledige bezetting. Volgend jaar komen we uit in een lagere reeks. We gaan onze
jongens laten groeien en komen zeker terug. We hopen dat volgend jaar iedereen present kan zijn.
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De cadetten en scholieren meisjes ploeg trok vol verwachtingen naar IEPER. Aan inzet was er geen gebrek.

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

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

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

Spanjaardshoek 41
9991 ADEGEM
GSM: 0494 98 58 84
http://www.fietsenkristof.be

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

BEKNOPT OVERZICHT

VAN DE ACTIVITEITEN VAN
DE VOORBIJE MAAND

Ieper, 5 mei 2018, BVV Cad en Schol M
De cadetten en scholieren meisjes ploeg trok vol verwachtingen naar IEPER. Aan inzet was er geen gebrek.
Niettegenstaande heel wat persoonlijke records sneuvelden konden we ons, met een te klein aantal aanwezigen
niet handhaven in onze reeks en konden we dus niet anders dan degraderen.
Positief was zeker dat ook deze mooie groep meisjes teamspirit en inzet liet zien. Spijtig voor hen dat het niet
beter afliep.
Een leerschool waarbij nu iedereen weet waarom er hard en veel en regelmatig getraind moet worden.
Maar kop op, jullie positivisme zal de bovenhand halen en volgend jaar doen we beter!

Aalter, 12 mei 2018,

Interregio Aalter

, Interregio Aalter

In Aalter
telde2018
men 258 deelnemers, behoorlijk veel dus. Een druk atletiekweekend was het want op 12 en 13
Aalter,
12 mei
mei gingen ook overal de interclubwedstrijden voor de AC door.

In
Aalter telde
258
deelnemers,
behoorlijk
veel dus. Een druk atletiekweekend was het want op 12 en
Brugge,
1 meimen
2018,
Julien
Saelens
Meeting
13
mei gingen
ookspeerwerpgroep
overal de interclubwedstrijden
voor deop
ACde
door.
4 atleten
van onze
waren op 1 mei present
Julien Saelens Meeting in Brugge. Lobke
had de smaak te pakken na de werpersmeeting in Eeklo waar ze zichzelf overtrof in het speerwerpen (nieuw PR
31m29) en deed in Brugge naarstig mee.
Aude haalde
een mooie
4deSaelens
plaats bij de
cadetten meisjes met een worp van 22m20. Een nieuwe PR.
Brugge,
1 mei 2018,
Julien
Meeting
Jef toonde dat er geen maat staat op hem bij de cadetten heren. Hij plofte zijn speer in het gras na 44m75! Een
PR met
eenonze
verbetering
van maarwaren
liefst 4m.
4dikatleten
van
speerwerpgroep
op 1 mei present op de Julien Saelens Meeting in Brugge. Lobke
Rania
haartewedstrijd
bijde
dewerpersmeeting
scholieren damesinmet
eenwaar
worpze
van
36m04.
Geen PR
na haar PK goud
had
dewon
smaak
pakken na
Eeklo
zichzelf
overtrof
inmaar
het speerwerpen
(nieuw
werd
ze geselecteerd
voor
het Kamp.
vanmee.
Frankrijk voor clubs in de Nationale 2 equipe op 6 mei in Calais.
PR
31m29)
en deed in
Brugge
naarstig
Robbehaalde
verbaasde
eenplaats
pijnlijke
met een meisjes
prestatiemet
overeen
58m99
1ste
jaar junior.
Uiteraard
Aude
een ondanks
mooie 4de
bij rug
de cadetten
worpals
van
22m20.
Een nieuwe
PR.een
nieuw
PR
en
hiermee
nestelt
hij
zich
op
de
2de
plaats
in
de
ranglijsten
bij
de
junioren
heren.
Proficiat!
Jef toonde dat er geen maat staat op hem bij de cadetten heren. Hij plofte zijn speer in het gras na 44m75!

Een dik PR met een verbetering van maar liefst 4m.
Rania won haar wedstrijd bij de scholieren dames met een worp van 36m04. Geen PR maar na haar PK goud
werd WWW.ACMEETJESLAND.BE
ze geselecteerd voor het Kamp. van Frankrijk
voor
2 equipe op 6 mei in Calais.
n
30 clubs nin de Nationale
WWW.ACMEETJESLAND.BE
Robbe verbaasde ondanks een pijnlijke rug met een prestatie over 58m99 als 1ste jaar junior. Uiteraard een
nieuw PR en hiermee nestelt hij zich op de 2de plaats in de ranglijsten bij de junioren heren. Proficiat!
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Maldegem, 9 mei 2018,

VAN DE ACTIVITEITEN VAN
DE VOORBIJE MAAND

7de Kids Meeting

Maldegem, 9 mei 2018,

7de Kids Meeting

De tijd staat echt niet stil. We waren dit jaar al aan onze 7de Kids Meeting. Een competitie in groep, met
Maldegem, 9 mei 2018, 7de Kids Meeting
alternatieve
proeven
waarin
alle atletiekbewegingen
aan Kids
bod Meeting.
komen. Er
stonden
6 proeven
opmet
het
De tijd staat echt
niet stil.
We waren
dit jaar al aan onze 7de
Een
competitie
in groep,
de Kids Meeting.
De
tijd
staat
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niet
stil.
We
waren
dit
jaar
al
aan
onze
7
Een
competitie
in
groep,
programma.
We begonnen
omatletiekbewegingen
18u met een gezamelijke
en het strakke
tijdsschema
van
Luc met
alternatieve proeven
waarin alle
aan bodopwarming
komen. Er stonden
6 proeven
op het programma.
alternatieve
proeven
waarin
alle
atletiekbewegingen
aan
bod
komen.
Er
stonden
6
proeven
op
het
Lannoo
zorgdeom
ervoor
dat een
de prijsuitreiking
stipt om 20u45
doorgaan.
Het van
wasLuc
eenLannoo
geslaagde
editie
We begonnen
18u met
gezamelijke opwarming
en het kon
strakke
tijdsschema
zorgde
programma.
We begonnen
om
18u
metkon
eendoorgaan.
gezamelijke
opwarming
en
het
strakke
tijdsschema
vanIkLuc
ervoor
datdeelnemers.
de prijsuitreiking
om
20u45
Het was
een geslaagde
editie
met
104
met
104
Ik zagstipt
veel
gelukkige
kinderen
tevreden
huiswaarts
keren.
Dank
aan
alledeelnemers.
zag
veel
gelukkige
kinderen
tevreden
huiswaarts
keren.
Dank
aan
alle
medewerkers,
begeleiders
en
juryleden
om
Lannoo
zorgde
ervoor
dat
de
prijsuitreiking
stipt
om
20u45
kon
doorgaan.
Het
was
een
geslaagde
editie
medewerkers, begeleiders en juryleden om alles in goede banen te helpen leiden.
alles
goede
banen te helpen
metin104
deelnemers.
Ik zagleiden.
veel gelukkige kinderen tevreden huiswaarts keren. Dank aan alle

medewerkers, begeleiders en juryleden om alles in goede banen te helpen leiden.
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Maldegem 28 april 2018,

VAN DE ACTIVITEITEN VAN
DE VOORBIJE MAAND

Interregio Maldegem

Maldegem
28 april
Interregio
Maldegem
Eerste meeting
van 2018,
het jaar
in Maldegem.
De interregio gaat dit jaar door met 7 clubs i.p.v. 6, namelijk:

Interregio Maldegem

Maldegem
28 aprilvan
2018,
Eerste meeting
het jaar in Maldegem. De interregio gaat dit jaar door met 7 clubs i.p.v. 6, namelijk: Rieme,

Rieme, Deinze, Hale, RCG, Kaag, Oudenaarde en ACME. Dat betekent voor de kinderen mooie meetings, en
Deinze, Hale, RCG, Kaag, Oudenaarde en ACME. Dat betekent voor de kinderen mooie meetings, en voor de
voor de organisators
aan de
bak. 225 kwamen
deelnemers
kwamen er opdagen,
onder hen 37 clubgenoten. In
organisators
vol van
aan het
de vol
bak.
deelnemers
er opdagen,
hen 37
Eerste
meeting
jaar225
in Maldegem.
De interregio
gaat ditonder
jaar door
metclubgenoten.
7 clubs i.p.v.In6,Maldegem
namelijk:
Maldegem
krijgen
alle
deelnemers,
op
het
einde
van
de
meeting,
een
tipzak
snoep.
En
sportief
krijgen
alle
deelnemers,
op
het
einde
van
de
meeting,
een
tipzak
snoep.
En
sportief
belangrijk,
onze
jeugdbelangrijk,
mocht
Rieme, Deinze, Hale, RCG, Kaag, Oudenaarde en ACME. Dat betekent voor de kinderen mooie meetings,
en
na
afloop
nog
eens
pronken
met
de
beker,
zij
liepen
fier
hun
ereronde!
onze
jeugd
mocht
na
afloop
nog
eens
pronken
met
de
beker,
zij
liepen
fier
hun
ereronde!
voor de organisators vol aan de bak. 225 deelnemers kwamen er opdagen, onder hen 37 clubgenoten. In
Maldegem krijgen alle deelnemers, op het einde van de meeting, een tipzak snoep. En sportief belangrijk,
onze jeugd mocht na afloop nog eens pronken met de beker, zij liepen fier hun ereronde!
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VAN DE ACTIVITEITEN VAN
DE VOORBIJE MAAND

Provinciale
Kampioenschappen
Provinciale
Kampioenschappen

Lebbeke
enen
Deinze
28 en28
29 en
april
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Lebbeke
Deinze
292018
april

Mooie prestaties op het PK in Lebbeke. Goud was er voor Lisa Lammens (100m), Jef Laenen (speer), Robbe

Wildemeersch
(speer),
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(speer),
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en Bram
Demuynck
(100H).
Proficiat
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Mooie
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Robbe
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ook
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Hermans
die hier
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en Bram Demuynck
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100M

(100H).
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allemaal ! Verder
BEYLEMANS
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100M onze eerste jaarskadetten Siska, Kato en Aude-Margaux ook
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LISA
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100M
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LOBKE		 Jullie hebben
ZILVER KOGEL
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overstap
van miniem naar cadet duidelijk goed verteerd. speciale
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100H
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Timothy
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die
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LAMMENS
DE MUYNCK

JEF		

GOUD SPEER

LOBKE
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LOBKE

ZILVER
n
ZILVER

100H

33100M
KOGEL

n

WWW.ACMEETJESLAND.BE

BEKNOPT OVERZICHT
LAENENS

JEF
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BEYLEMANS
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BRONS

200M

WILDEMEERSCH
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VAN DE ACTIVITEITEN VAN
DE VOORBIJE MAAND

BEYLEMANS
LAURA		
GOUD 200M
HERMAN
TIMOTHY
GOUD
SPEER
LAMMENS
LISA		
BRONS 200M
WILDEMEERSCH ROBBE		
GOUD SPEER
VALT OP : 3 van de 4 speertitels werden binnen gehaald door onze atleten
HERMAN
TIMOTHY
GOUD SPEER
VALT OP : 3 van de 4 speertitels werden binnen gehaald door onze atleten

Ondanks dat de weergoden zich niet van hun beste kant lieten zien waren er op de tweede dag van het PK
in Deinze toch opnieuw heel wat mooie prestaties van onze atleten. Goud was er voor Rania Van Petegem
Ondanksendat
de Lammens
weergoden(100H),
zich niet
van voor
hun beste
lieten
zien waren
er opvoor
de tweede
(speer), Maarten Raes (200m)
Lisa
zilver
Eline kant
Pinter
(1500m)
en brons
Febe dag van het PK in
Vanhooreweder (300H).
Proficiat
!
Deinze toch opnieuw heel wat mooie prestaties van onze atleten. Goud was er voor Rania Van Petegem
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vonden
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Ibe, Jade,
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Kato…., en brons voor
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(200m)
en Lisa
(100H),
zilverAsne,
voor Aline,
Eline Pinter
een opsteker!
Febe Vanhooreweder (300H). Proficiat !
Ook heelwat eerstejaars cadetten vonden hun weg naar de buitenpiste, Ibe, Jade, Asne, Aline, Siska,
VANHOOREWEDER
FEBE		
BRONS 400H
Kato…., een opsteker!
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LAMMENS		LISA		GOUD 100H
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Seppe Thys aan het werk op de Europabeker in Dublin - Foto: Jasper Jacobs
Foto: Bjorn Paree (https://www.oypo.nl/runn
Simon Van Glabeke 15/05/2018 Nationaal, Piste,

Louise
Carton werkt in Zuid-Afrik
Seppe Thys houdt atletiekcarrière voor bekeken:
“Killersinstinct
ontbrak me”
Louise Carton, die maandag haar 24e verjaa

in het Zuid-Afrikaanse Dullstroom. Het eerst
Zoeken naar de naam van Seppe Thys op de deelnemerslijst van het
VlaamsDe
kampioenschap
verlopen.
Oostendse experimenteert dez
is verloren moeite, de 400m-specialist werkte zondag de laatste wedstrijd
uit
zijn
vertelde ze aan de VAL.
atletiekcarrière af. Als afluister stond de interclub met ACME op het programma, met de
4×400 meter als eindnoot. “Het is tijd voor een nieuw hoofdstuk.”“De aanpassing aan de hoogte verloopt dit j
tien dagen goed kunnen trainen”, laat Louis
Na 20 jaar lopen, verzuren en weer doorgaan hing Seppe Thys zondag
de spikes
de haak.
verblijft
er met aan
Ali Hamdi,
Dries De Smet, M
Het was een aangekondigd afscheid, want na de zomer van 2016 vond
de
Oost-Vlaming
een
Kersten. Na de eerste tien dagen liep het he
nieuwe passie in zijn job en maakte hij meer tijd voor vrienden enrusten.
familieIkvrij.
wasVoorbije
wat ziekjes na een aantal kille
winter liep hij nog een aantal indoorwedstrijden, maar niet meer met
de topvorm
enmet
goesting
kunnen
oppikken
een goeie tempotrain
van weleer. “Na de gemiste selectie voor de Olympische Spelen van Rio is de motivatie nooit
meer ten volle teruggekeerd. Met mijn chrono op de 400 meter behoorde
ik lange tijd tot de
Ook het scheenbeen speelt een beetje op, m
zes snelsten van België voor de aflossingsploeg, maar uiteindelijk viel ik daar net buiten. Dat
geleverde werk. “Er zit wat vocht rond mijn
was even moeilijk, maar na een rustperiode maakte ik de switch naar mijn job als video
Over het algemeen ben ik heel tevreden ove
editor, waarvoor ik de voorbije jaren een enorme liefde heb ontwikkeld.”
van bepaalde prikkels.”

Thys maakte zo’n vijf jaar deel uit van de Belgische top op de 400 meter. Op een korte
Een trainingsweek van Louise ziet er tegenw
onderbreking in de jeugdcategorieën na, was hij steevast vooraan te vinden. “De Olympische
werken nu met een ander soort cyclus, waa
Spelen in Beijing, waar de Belgische 4x400m-ploeg als vierde eindigde, wakkerden mijn
meer volume
draai
op deen
trainingsdagen. W
dromen aan om ooit ook op het hoogste podium mee te strijden. Samen
met Philip
Gilson
belasting
en ikendurf
later ook Korneel Deblock als manager groeide ik gestaag naar mijn
topniveau
konsneller
ik trainingen aanpa
nu
nog
twee
weken
goed
deelnemen aan een reeks internationale wedstrijden, waaronder het EK voor beloften in doortrainen.”
Tampère.” In 2011 toonde Seppe Thys als deel van de 4x400m-ploeg zijn potentieel op het
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n

35

n

WWW.ACMEETJESLAND.BE

UIT ATLETIEKNIEUWS
EK junioren in Tallinn, twee jaar later stond er in Tampere plots een Belgisch kwartet op het
podium. Enkel Rusland ging de Belgische ploeg met Seppe, Stef Vanhaeren, Dylan Borlée en
Julien Watrin vooraf. “Niemand had verwacht dat we zilver zouden veroveren, temeer omdat
we de selectie te danken hadden aan individueel gelopen tijden. Het gevoel dat me toen te
pakken had was onbeschrijfelijk, dat is later nooit meer teruggekomen. En als je kijkt naar de
ploeg die ons toen klopte, kan je gezien de recente dopingschandalen je ook vragen stellen,
maar dat is vijgen na Pasen. ”
Met een voldaan gevoel blikt de 26-jarige ACME-atleet dus terug op zijn rijkgevulde
atletiekcarrière. Een beetje met spijt in het hart, maar een voltijdse job valt nu eenmaal
moeilijk te combineren met het atletenbestaan. “Mijn sterkste wedstrijd heb ik wellicht in
Dublin gelopen, toen ik in 2013 Kevin Borlée verving op de individuele 400 meter van de
Europabeker. Ik dook voor het eerst onder de 47 seconden en enkele nieuwe deuren gingen
open. Ik mocht mee met de broertjes Borlée op stage in Valbonne.”
“Ik kon mijn voet zetten naast de grote mannen, maar al snel werd ik gewaar dat ik de minste
was van die waanzinnig sterke lichting. Dylan Borlée was destijds een opkomend talent en ik
wist waar mijn plaats was.” Die bescheidenheid siert Thys, al moet hij toegeven dat het hem
ook heeft afgeremd in zijn ontwikkelingsproces. “Ik was vaak onder de indruk van mijn
concurrenten, mijn respect voor hen was onbegrensd. Dat begon door mijn hoofd te spelen en
ik miste op de beslissende momenten killersinstinct om het af te maken. Vandaar dat ik op
Belgische kampioenschappen zelden volledig tot mijn recht kwam. Een sportpsycholoog heeft
me daar na enige tijd bij geholpen, maar helaas iets te laat. Toch mag ik niet ontgoocheld zijn,
ik behaalde tal van Belgische titels over verschillende leeftijdscategorieën en de atletiek heeft
me gevormd tot wie ik ben. De broers Borlée hebben mij geïnspireerd, hopelijk heb ik op
mijn beurt enkele kinderen tot lopen aangezet.”

Seppe Thys geeft hier de stok door aan Antoine Gillet op de 4x400m op de Europabeker in
Dublin – Foto: Jasper Jacobs
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LOUISE CARTON
26 april 2018

Louise Carton: Hoogtestage
Hi iedereen!
Vorige keer had ik het over de harde weg die we vaak moeten
nemen om onze doelen te bereiken.
Vaker niet dan wel gaat alles zo vlot als we hadden gepland.

Louise Carton: Hoogtestage
26 Apr 2018

[COLUMN] 29 Maart

1 april vertrok ik op hoogtestage naar Dullstroom in Zuid-Afrika.
Ik had mezelf in de weken daar voor een aantal doelen gesteld,
niet gericht op een bepaalde prestatie, maar bijvoorbeeld:
fris op stage vertrekken. Dat is me uiteindelijk goed gelukt
en het heeft duidelijk zijn vruchten afgeworpen.
De aanpassing hier in Zuid-Afrika verliep veel beter dan vorig jaar.
Ik kan meer volume draaien met een beter gevoel.
Hoewel we hier best traag lopen, kan ik toch wat sneller gaan.
Gelukkig, want vorig jaar was het eerder joggen
dan echt lopen ;-)

Louise Carton: Ju
Hi iedereen,

Eerst en vooral bedank
Ondertussen is het al mijn 3de hoogtestage en weet ik hoe dat gaat. De eerste keer dat ik op hoogte ging, was ik wat
omtrent het stellen va
te enthousiast. Nu weet ik dat ik mijn lichaam voldoende tijd moet geven om aan te passen. De eerste week ben je vaak
gefrustreerd, omdat je heel traag moet lopen en nog niet te veel mag doen. Als je op stage gaat, dancolumn
wil je vooral veel
enIk ben er on
hard trainen, want daar dient een stage toch voor? Zeker en vast, maar op hoogte ligt dat anders. Je lichaam moet zich
aanpassen aan het lagere zuurstofgehalte (daardoor maakt je lichaam meer rode bloedcellen aan). Alsslag
je tijdens
dat proces te
gegaan!
zware inspanningen levert, dan wordt je lichaam te veel onder druk gezet. Zo verlies je het positieve effect waarvoor je in de
Hi iedereen!

Vorige keer had ik het over de harde weg die we vaak moeten nemen om onze doelen te
bereiken. Vaker niet dan wel gaat alles zo vlot als we hadden gepland.

1 april vertrok ik op hoogtestage naar Dullstroom in Zuid-Afrika. Ik had mezelf in de weken
daar voor een aantal doelen gesteld, niet gericht op een bepaalde prestatie, maar bijvoorbeeld:
fris op stage vertrekken. Dat is me uiteindelijk goed gelukt en het heeft duidelijk zijn vruchten
afgeworpen. De aanpassing hier in Zuid-Afrika verliep veel beter dan vorig jaar. Ik kan meer
volume draaien met een beter gevoel. Hoewel we hier best traag lopen, kan ik toch wat sneller
gaan. Gelukkig, want vorig jaar was het eerder joggen dan echt lopen ;-)

eerste plaats op hoogte gaat.

Doelen stellen is de ee
eerlijk zijn, eigenlijk no
Want
danje pas begint h
Hoe weet je nu wat en hoeveel je kunt doen? Dat is heel individueel. Hoe snel je bent aangepast en hoeveel
belasting
aankan, is voor iedereen verschillend.
doelstelling bereik je n
Er zijn wel een aantal parameters waar je best rekening mee houdt. Wij meten elke ochtend onze hartslag en
zuurstofsaturatie. Die kunnen aangeven hoe goed je bent aangepast, hoe goed je herstelt of hoe moeben
je bent.je heel enthousias
Bijna alle trainingen lopen we met een hartslagmeter. We proberen bepaalde zones in onze hartslagen te respecteren,
erdanmeteen
invliegen, w
hoewel je die op hoogte soms met een korreltje zout moet nemen. Je hartslagen liggen vaak wat hoger
op zeeniveau.
de

Ondertussen is het al mijn 3 hoogtestage en weet ik hoe dat gaat. De eerste keer dat ik op
Vorig jaar verliep de aanpassing heel traag, pas na 10 dagen kon ikhoogte
metging,
een
beter gevoel lopen. Ik paste mijn schema aan
was ik wat te enthousiast. Nu weet ik dat ik mijn lichaam voldoende tijd moet
geven
aan te uit
passen.
De stage
eerste week
ben je vaak gefrustreerd,
omdat
je heel
traagveel
moet
volgens mijn gevoel. Door mijn grenzen te respecteren ben ik wel heelom
goed
die
gekomen.
Ik had er
niet
heel
lopen en nog niet te veel mag doen. Als je op stage gaat, dan wil je vooral veel en hard
kilometers gelopen en niet aan hoge intensiteit getraind. Toch wastrainen,
ik nadien
na
een
aantal
weken
in
goeie
vorm.
Ik
kon
hardJe
want daar dient een stage toch voor? Zeker en vast, maar op hoogte ligt dat anders.
lichaam
moet effect.
zich aanpassen aan het lagere zuurstofgehalte (daardoor maakt je lichaam meer
trainen en herstelde enorm vlot. De hoogte op zich heeft dus al een
groot
rode bloedcellen aan). Als je tijdens dat proces te zware inspanningen levert, dan wordt je

Toch kan je hartslag een richtlijn zijn die kan aangeven dat je misschien wat rustiger aan moet doen of dat je wat vlotter kan
gaan.

Zo gaat het toch bij me
had opgesteld, had ik e
verlopen. Welke stapp
trainingen ik ging doen
Hoe ziet een trainingsstage er eigenlijk uit? Eten, trainen, opnieuw eten, rusten, opnieuw trainen, opnieuw
eten en verloopt.
slapen.
perfect
Er zij
En dat voor 4 weken. Op een rustdag doen we soms een kleine uitstap, maar vaak hebben we die dagen nodig om de
voeding,
weerso
batterijen even op te laden. ’s Avonds halen we de kaarten eens boven of kijken we wat televisie. Nietslaap,
zo spannend
allemaal,
maar een stage dient dan ook om hard te kunnen werken. Naast het trainen, doen we ook zelf boodschappen en koken we
vooral te kampen met
ons eigen potje. Samen in groep is dat nog zo veel leuker. De sfeer zat er goed in dit jaar 
recuperatie. Mijn spier
Mijn tips voor een trainingsstage (vooral op hoogte):
- Vertrek met een fris lichaam: zorg ervoor dat de laatste week voor je stage niet te zwaar is.
ik mij hier heel hard in
Laat ook je bloed nakijken (vooral je ijzerwaarden zijn van belang op hoogte).
De aanpassing verloopt vlotter als je uitgerust kunt vertrekken.
zoals ik het me had vo
- Neem voldoende tijd om aan te passen: gebruik de eerste week om je lichaam te laten wennen aan de hoogte.
Beperk je tot rustige trainingen en overdrijf niet in volume.
wist dat het geen zin h
- Eet voldoende! Je traint veel en op hoogte ligt je verbruik nog hoger. Zorg er dus voor dat je veel energie inneemt.
paste gewoon mijn tra
Succes en have fun! 
voor veel sporters den
plan’, ‘ik moet wel mij
WWW.ACMEETJESLAND.BE
37
WWW.ACMEETJESLAND.BE
is ok dat die er zijn, zo
op lange termijn, heb
De allerbelangrijkste parameter op hoogte: je gevoel. Trainen op hoogte is zwaar. Je hartslag en ademhaling vliegen de lucht
in en je vindt amper een vlakke kilometer. Het is dus logisch dat je niet elke training met een goed gevoel kunt afwerken. Als
je lichaam echter aangeeft dat het te veel wordt, moet je de trainingen durven aanpassen. Maak je duurloop wat korter, loop
wat trager, laat een 2de sessie vallen en duw vooral niet door tijdens tempo – of intervaltrainingen. Op die manier krijgt je
lichaam de kans om voldoende te herstellen. Zo is de kans groter dat je snel weer betere dagen krijgt. Zelf had ik een dipje na
10 dagen. Ik was heel moe en had wat keelpijn. 3 dagen heb ik het rustiger aan moeten doen. Op stage is dat natuurlijk niet
leuk, maar als ik toen geen rust had genomen, dan had ik dat mogelijks de rest van de stage meegesleurd.
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Provinciale titels bij de vleet
Massa jeugd in Maldegem
Vorig weekend stonden de provinciale kampioenschappen
outdoor al op het programma. Onze atleten brachten een
respectabel aantal medailles terug naar de basis. De jeugd
amuseerde zich te pletter tijdens de eigen wedstrijd in
Maldegem
Zaterdag Lebbeke
De eerste dag van het PK vond plaats in Lebbeke. De
eerste om de kleuren van sponsor Luxor te tonen was Kato
D’Haeyere in de reeksen 100m. Ze werd derde in haar
reeks in 13”33 en haalde nipt de finale. Jinske Boudin
werd vijfde in de derde reeks bij de Scholieren. Ze liep
14”45 tijdens haar eerste wedstrijd ooit op de piste. Bij
de Junior en Senior dames won Laura Beylemans de eerste
reeks in 12”75, Lisa Lammens werd derde in 12”84. Beiden
mochten zich opmaken voor de finale. Ondertussen
was Cadet Bram De Muynck bezig aan het verspringen.
Hij haalde de zevende stek met een sprong van 4m85.
Op de 800m zagen de meegereisde supporters Axana
Schaeverbeke aan het werk. Ze werd vijfde senior in de
sterkste reeks in 2’21”91. Lobke Van Peteghem viel net
naast het podium discuswerpen bij de Scholieren. Haar
werptuig van 1kg landde na 30m10. Cadette AudeMargaux Vandenkerchove nam deel aan het kogelstoten en
haalde de zesde plaats met 7m97 op de tabellen. De 400m
wordt betwist in een rechtstreekse finale. In de eerste reeks
won Louis Gaudissabois in 54”21, in de derde en sterkste
reeks werd Xander Dossche vijfde in 54”90. Junior Seppe
Vanpeteghem haalde de derde stek in de eerste reeks van
dit onderdeel. Zijn tijd van 53”59 was niet sterk genoeg
voor een podiumplaats. In de finale van de hectometer bij
de Cadetten snelde Kato naar een vijfde stek in 13”31. Bj
de Senior dames haalden we zelfs twee medailles. Lisa
snelde naar 12”46 en was daarmee nipt de betere van
Laura die 12”53 liet noteren en waar de fotofinish het in
de duizendsten moest uitmaken voor de zilveren medaille.
Ondertussen stonden twee van onze cadetten aan het
hoog. Aude-Margaux wipte over 1m40 en werd daarmee
vijfde, Siska De Smet haalde 1m30 en strandde op de
zevende stek. Aan de andere kant van de piste was Lobke
ondertussen bezig aan een goede wedstrijd kogelstoten
waar ze de zilveren plak kon opeisen met 12m13 achter haar
naam. Bram had blijkbaar niet al zijn pijlen verschoten want
hij snelde naar de bronzen medaille in de 100m horden
in een tijd van 17”10. Toen moesten onze speerwerpers
nog van zich laten horen. Bij de Cadetten won Jef Laenens
onbedreigd met een worp van 40m19, Bij de Junioren
haalde Robbe Wildemeersch de titel met 56m65 en lijkt
daarmee verlost van alle blessureleed van vorig seizoen. Als
kers op de taart veroverde Timothy Herman goud bij de
Senior met 74m05 el lijken alle schouderproblemen van
de baan. Ondertussen waren de reeksen 200m bezig. In
de eerste reeks haalde Siska de vijfde stek in 29”02, in de
tweede reeks liep Kato naar een vierde stek in 27”93. Jinske
liep in de eerste reeks in haar categorie naar een tweede stek
in 29”32. Bij de Senior dames werden de rollen tussen onze
dames omgekeerd. Laura won de sterkste reeks in 26”01,
Lisa haalde brons in 26”18.
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Maldegem
loopnummers
225 atleten present op de tweede manche van de Interregio
Jeugdcup. Het was gezellig druk op en rond de piste in
Maldegem en de weergoden toonden zich van hun meest
genereuze kant want de voorspelde regen kwam geen roet
in het eten gooien.
De wedstrijd ving aan met de reeksen 80m miniemen
meisjes. Charlot Swanckaert werd tweede in de eerste reeks
in 12”40. In de tweede reeks was er een zege voor Anna
Van De Straete in 11”90, Morgane Van Daele werd zesde
in 13”23. Hanne Buysse won de derde reeks in 11”61 voor
Tiana Haeck in 11”91. In de vierde reeks was er een vijfde
stek voor Margaux Dossche in 11”92 en in de sterkste reeks
was er een derde stek voor Fien De Muynck die 11”55 liet
optekenen. In de eerste van vijf reeksen voor de jongens
haalde Brent De Baets de vierde rang in 13”18. In de derde
reeks haalde Mart Clauws de tweede stek in 12”09, Jelle
Huyghelier werd vijfde in 12”28 en Jules Maenhaut had
twee honderdsten meer nodig voor die afstand. In de vijfde
reeks haalde Stijn Vereecke de vijfde plaats in 11”48, net
voor Charles Willems in 11”50 en tweelingbroer Emile zette
11”86 neer.
Direct daarna was het aan de Pupillen meisjes om een
60m te betwisten. Ook daar waren er vijf reeksen. Lore
Sieren werd derde in de eerste reeks in 9”98 net voor Jade
Vanseveren die na 10”23 door het elektronisch oog flitste.
In de vierde reeks haalde Kato Van Hoecke de vierde rang
in 9”67. Bij de jongens van deze leeftijdsgroep werd Flor
Laenens derde in de tweede reeks in 10”23, Paco Besson
werd vijfde in de derde reeks in 10”45 en in de derde reeks
haalde Mauro Pieters de tweede rang in 9”70. In de vijfde
van zeven reeksen werd Niels Staelens tweede in 9”46, Noah
Buysse staat op rang vier met 9”50 en Emiel Strobbe haalde
de zesde rang in 9”86. In de laatste reeks ging Flavio Van
Loo lopen met zilver in 8”86.
Bij de Benjamin dames werd Dieuwke Haers tweede in
de tweede reeks in 10”98, Fien Sierens haalde de vierde
plaats in 11”38 net voor haar zus Lotte in 11”49 en Emma
Vanseveren in 11”51. Bij de jongens was er een tweede stek
in de eerste reeks voor Sem Buysse, Jules Blondeel haalde
de vierde stek in 10”82 en was daarmee net de betere
van Ilio Cocquyt in 10”96 en Sietse Buysse in 11”47. Ilya
Moudretsov won de tweede reeks in 10”22, Victor Neyt
haalde de zege in de vijfde reeks in 9”68 en in de zesde
reeks snelde Lukas Fouquaert naar goud in 9”31.
Op de 300m voor Miniemen haalde Morgane e zesde stek
in de tweede reeks in 67”46, Margaux snelde naar de vierde
stek in de vierde reeks in 49”81 en in de vijfde reeks was er
een vierde rang voor Tiana in 50”57. In de zesde en sterkste
reeks haalde Fien brons in 47”30. Stijn won de tweede
reeks bij de heren in 49”16, Mart haalde de tweede stek bij
de jongens in de derde reeks in 49”91, Jules werd daar vijfde
in 52”21. In de vierde reeks wond Victor Gaudissabois in
49”20 voor Jelle in 52”42. Charles werd derde in de vijfde
reeks in 47”62 voor Emile in 51”29.
Kampproeven
In het hoogspringen voor Benjamins haalde Victor de
aanvangshoogte van 80cm, net als Sietse, Sem en Jules. In
het balwerpen voor Pupillen staat Kato op een achtste rang
met 23m22, Lore haalde 22m22. De Pupillen heren namen
deel aan het verspringen waar Flavio vijfde werd met 3m94,
Mauro sprong 3m48, Niels 3m13, Flor 3m09,Emiel Strobbe
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3m05, Paco 2m73 en Noah 2m67. In het kogelstoten voor
Benjamin meisjes haalde Fien 5m62 wat haar op rang 7
deed belanden. Lotte stootte 4m06, Olivia 3m48 en Emma
3m20. Fien haalde zilver bij de Miniemen in het verspringen
met een wip van 4m26, Anna sprong 4m02, Tiana 3m92,
Charlot 3m82. Margaux landde in de zandbak na 3m73
en dit was 10cm beter dan Hanne. Morgane wipt 3m18
voorbij de afstootbalk. De Miniemen jongens mochten
de discus van 750gr wegwerpen en Victor was daar onze
beste vertegenwoordiger. Met zijn worp van 27m64 viel hij
net naast het podium. Emile wierp 26m10, Mart 18m96,
Stijn 18m73 en Charles 18m24. Jules kon 16m55 laten
optekenen en Jelle lanceerde de schijf na 13m43. In het
verspringen voor deze jongens haalde Emile de vijfde stek
met 4m48, Stijn haalde 3m81, Jelle 3m74 net als Jules.
Mart wipte 3m69 en dit was 3cm beter dan Charles. Victor
liet 3m46 optekenen en Brent 3m19. In het hoogspringen
voor Pupillen meisjes haalde Lore 1m10 en Kato 1m05.
Ook de Miniemen meisjes mochten de discus werpen.
Charlot haalde 20m55 en dit was goed voor rang 7, Tiana
wierp 18m44, Morgane 16m23, Fien 16m02, Margaux
13m71 en Anna 13m06. Pupil Flavio stootte zijn kogel naar
de vijfde stek met 7m42 achter zijn naam, Flor haalde 7m24,
Niels 6m62, Mauro 5m93 en Paco 5m50. In het balwerpen
voor de Benjamin meisjes viel Fien net naast het podium met
13m92, Olivia haalde 12m85, Lotte 9m90 en Emma 7m74.
Bij de jongens van deze leeftijdsgroep en op dezelfde proef
werd Victor vijfde met 24m06, Ilio wierp de bal 22m20, Ilya
16m75, Jules 16 meter precies, Lukas 15m56, Sietse 14m88
en Sem 10m62.
Deinze 29 april
Op de tweede dag van het PK, nu op de piste aan de
Brielmeersen, werden niet zo’n sterke prestaties neergezet
De weergoden waren niet met de organisatoren want gans
de dag viel er nattigheid.
Cadet Jaron Depauw haalde in zijn eerste wedstrijd ooit
op de piste de finish van een 800m in 2’57”02. Bij de
meisjes van deze leeftijdsgroep was er een achtste rang
op de 1500m voor Aline Baeke in 5’37”85, Asne Buysse
haalde 5’43”54, Ibe Van Hoecke 5’47”15 en Jade Van
Poucke 5’53”17 Trainer Rik weet direct waar de werkpunten
liggen. Kato D’Haeyere werd tweede in de eerste reeks
80m horden n 13”02, de prijzen werden in de volgende
reeks verdeeld. Siska De Smet liep een 300m horden in
50”89 en dit allemaal in voorbereiding van de Interclub van
volgende week. Aude-Margaux haalde de achtste rang in
het speerwerpen met 18m76 en ondertussen was Siska aan
het werk in de zandbak waar ze 4m04 liet optekenen. Jarne
Baele werd tweede in de tweede kwalificatiereeks 100m in
11”82 en plaatste zich daarmee voor de finale in die finale
werd hij vierde (beste eerste jaars) in 11”78. In de reeksen
200m voor Scholieren werd Xander Dossche derde in de
eerste reeks in 24”66. Febe Vanhooreweder haalde brons in
de 400m horden door de baanronde af te leggen in 75”76;
In het speerwerpen voor de Scholieren meisjes haalde Rania
Van Petegem de gouden medaille. Met een zeer sterke worp
van 37m45 brak ze haar PR met meer dan een meter. Junior
Karen De Smet viel net naast het podium op de 400m in
62”79 maar ik denk dat ze vooral blij zal zijn er terug bij te
horen na een zeer lange periode van blessures.
Senior Maarten Raes haalde de zege op de dubbele
hectometer in 22”21; Laura Beylemans viel nipt naast het
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podium op de 400m die ze aflegde in 61”09. Op de 1500m
was er een zilveren medaille voor Eline Pinter die deze
afstand overbrugde in 4’46”10. Lisa Lammens veroverde
ook nog goud op de 100m horden door de hindernissen te
bedwingen in 17”53 (VHY)
het podium speerwerpen Senior
heren met Timothy Herman.
De derde vond het niet nodig
zijn medaille op te halen.

Robbe Wildemeersch die
het speerwerpen won bij de
Junioren heren.

Maarten Raes die goud haalde bij
de Senior op de 200m.

de Senior Dames waarbij Lisa en Laura elke een gouden medaille
haalden.
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Herentals 1 mei
Enkele van onze atleten aanwezig op de meeting van
ACHL. Stef Vanhaeren won de tweede reeks 800m in
1’54”08. Jennifer Dewitte haalde de negende stek in het
hamerslingeren met een worp van 38m70. Junior Mathieu
Willems finishte in een reeks 3000m in 9’03”85, zijn
broer Thibault liep, als Scholier, in de volgende reeks naar
9’13”31.

haar eerste wedstrijd op dit nummer naar een niet onaardige
68”12, Oona haalde op dit onderdeel 72”29. Febe sprong
3m84 in de verspringbak en Aude-Margaux haalde een
mooie vierde stek in het speerwerpen met 22m10. In de
afsluitende 4x100m haalde de Schooieren meisjes met Febe,
Thaïsa, Lobke en Jinske 55”24, de Cadetten met Kato, Siska,
Nona en Aude-Margaux flitsten door het elektronisch oog
na 54”87.

Oordegem 1 mei
Geknoei allerhande met de elektronische tijd liet de atleten
lang verstoken van een uitslag. Lisa Lammens haalde
de vierde stek in de eerste reeks 100m in 12”82. In de
volgende reeks haalde Laura Beylemans de finish als tweede
in 12”68. Cadet Siska De Smet liep in de tweede reeks
voor haar categorie naar een derde stek in 14”32. Nadien
liep ze nog een 80m horden in 13”99. Maarten Raes werd
tweede op een 400m in 48”75 waarmee hij zijn besttijd van
vorig seizoen al breekt bij de eerste wedstrijd. Lisa werd
zevende in een sterk bezette 100m horden in 15”42 waarbij
ze haar start totaal mistte. Laura werd vierde op de halve
baanronde in 25”51 en in datzelfde nummer haalde Seppe
Vanpeteghem een vierde stek in 23”83.

Nieuwpoort 6 mei
Ook onze jongens konden zich niet redden. Enkele
gekwetsten en een paar atleten die gewoonweg niet
opdaagden zorgden er voor dat er op 6 proeven geen
punten gescoord werden. Als je dan aantreedt in de
hoogste afdeling weet je op voorhand dat je lot bezegeld
is. Ondanks alles deden de andere atleten het voortreffelijk
en werden redelijk wat PR’s gescoord. Milan Gilson was de
eerste om de clubkleuren van sponsor Luxor te verdedigen,
op de 300m horden. Hij liep die afstand in 45”48 wat niet
slecht kan genoemd worden voor een eerste jaar Cadet.
Leeftijdsgenoot Bram De Muynck nam het verspringen voor
zijn rekening en wipte 4m66 voorbij de plank. Scholier
Simon Dauwe werd achtste in het discuswerpen met een
worp van 26m97 . Xander Dossche won de eerste reeks
van de 400m horden in 59”84 en werd daarmee derde in
de totaalstand. Cadet Imko Haers liep naar een vijfde stek
op de hectometer in 13”21 en bij de Scholieren was dit
een kolfje naar de hand van Jarne Baele die een vierde stek
haalde in de totaalstand in 11”86. Tim Bruggeman liet de
speer neerdalen na 25m70 maar hij werp waarschijnlijk
toch liever met de hamer. Imko liep ook nog de 800m
waar hij door het oog liep na 2’20”26. Op de 800m bij de
Scholieren heren liep Thibault Willems naar 2’03”4 wat ons
een derde plaats opleverde. Cadet Laurens Van Schaik wipte
over 1m30 en Jarne nam het verspringen voor zijn rekening
met een sprong van 5m21. Simon haalde een achtste stek
in het kogelstoten met 10m51 en Jaron De Pauw liep als
Cadet zijn eerste 1500m waar hij finishte na 6’22”20. Bij de
Scholieren was dit nummer weggelegd voor Glenn Potvliege
die 5’16”83 nodig had voor die afstand. Jef Laenens
herhaalde zijn kunststukje van het PK in het speerwerpen en
haalde hier ook de overwinning met 40m53. Bram werd
zesde in de sterkste reeks 100m horden in 17”11 en Laurens
werd vijfde in de eerste reeks over de halve baanronde in
27”88. Bij de oudste kerels was dit weggelegd voor Xander
die tweede werd in zijn reeks in 24”66. Milan wierp
ondertussen de discus naar 26m48 wat niet slecht is voor
iemand die dit werptuig amper ter hand neemt gedurende
het jaar. Jef werd gediskwalificeerd op de 400m en Louis
Gaudissabois liep naar een zesde stek in de sterkste reeks in
54”44. Xander, Louis, Simon en Jarne liepen de 4x100m in
46”39, Bram, Laurens, Jef en Imko rondden dit nummer af
in 51”07. Dikke proficiat aan de atleten die hun namiddag
opofferden voor de club en ook aan de trainers die een zo
goed mogelijk team probeerden op de rails te zetten.

Ieper 5 mei
Onze meisjes Cadetten en Scholieren hebben het niet
kunnen redden. In Ieper werden ze laatste van hun reeks en
zakken naar 3de landelijke. Een pak gekwetste atleten en
een onervaren team met meestal eerste jaar atleten deden
ons de das om ondanks de inzet en veel nieuwe persoonlijke
records.
Cadet Siska De Smet werd derde in de eerste reeks van de
300m horden in 50”87, Scholier Febe Vanhooreweder liep
naar een zelfde stek op de 400m horden in 75”23. Cadet
Aude-Margaux Vandenkerchove stootte haar kogel naar
8m32 wat haar een zevende rang opleverde. Scholiere
Jinske Boudin liep de hectometer naar 14”26 en werd
daarmee zesde in haar reeks. Bij de Cadetten nam Kato
D’Haeyere dit voor haar rekeningen werd vierde in de tweede
reeks in 13”38. Scholiere Lobke Vanpeteghem haalde de
vierde stek in het discuswerpen met een mooie worp van
28m66. Oona Van Basselaere offerde zich op tijdens het
hoogspringen en werd achtste Scholiere met 1m40. Cadet
Ibe Van Hoecke was aangeduid om verspringen te doen
en haalde de twaalfde stek met een sprong van 3m45.
Ondankbare taak als afstandsloopster maar tijdens de
interclub valt dat al eens voor. Leeftijdsgenoot Asne Buysse
liep een 1500m in 5’55”49 en weet nu ook wat dat inhoudt.
Bij de Scholieren was deze taak weggelegd voor Emma
Baeke die een tijd van 54”52 neerzette, goed voor een zesde
stek. Lobke haalde een voortreffelijke tweede plaats in het
kogelstoten en duwde de bol 11m92 van zich af. Kato nam
ook de dubbele hectometer voor haar rekening en werd
derde in de eerste reeks in 27”70, Jinske deed dit in haar
leeftijdscategorie en liet de chrono stoppen na 29”79. De
800m bij de Cadetten was weggelegd voor Aline Baeke die
een tiende plaats haalde in 2’41”28, bij de Scholieren was
deze taak weggelegd voor Thaïsa De Knock dit 2’59”80
op de tabellen zette. Rania Van Petegem vond haar draai
niet in het speerwerpnummer en diende zich tevreden te
stellen met een tweede stek en 33m67. Siska nam het
hoogspringen op zich een wipte over 1m35. Nona Van
Hoecke mocht de volledige baanronde bedwingen en liep in

WWW.ACMEETJESLAND.BE

n

Lille (Fr) 6 mei
Rania Van Petegem was door haar Franse club gevraagd deel
te nemen aan de Interclub in Lille. Zij won de wedstrijd,
als Scholiere, tussen de Franse Seniors. Haar speer landde
na 34m68 waarmee ze ook het 2 jaar oude clubrecord
verbreekt. Dit stond sinds 1999 op naam van Ellen Van
Laere met 32m28.
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Volgend weekend moeten onze dames hun beste beentje
voorzetten op zaterdag in KBAB ereklasse en ze moeten
daarvoor de verre verplaatsing maken naar Dampicourt
(Virton). De heren moeten hun plaats verdedigen in VAL
Ereklasse op zondag in Kessel-Lo. We wensen beide teams
veel succes toe. (VHY)

De Cadetten en Scholieren jongens samen met hun trainsters Veerle
en Sarah;
De andere foto zijn de Cadetten en Scholieren meisjes

Dames en heren kunnen behoud verzekeren
De interclub Alle categorieën is altijd een
evenwichtsoefening voor de trainers. Je mag nog zo
lang aan je ploeg werken toch gebeuren er op het
laatste moment nog dingen waardoor je de ploeg
moet overhoop halen. Het was dit jaar niet anders,
voornamelijk bij de dames.
Saint Mard, 12 mei
Onze dames moesten de verre verplaatsing maken naar het
stadion van Dampicourt. Reeds om 9 uur ’s morgens werd
de rit begonnen tot voorbij Virton. Enkele atletes reden
individueel naar daar.
De eerste om de kleuren van sponsor Luxor Maldegem te
verdedigen was Jennifer Dewitte bij het hamerslingeren.
Zij haalde een verdienstelijke zesde stek met een worp
van 38m03. Nadat deze proef afgewerkt was nam Laura
Beylemans de start van de 400m horden, in afwezigheid
van Axelle Dauwens. Zij was gelukkig de eindstreep te
halen bij de eerste maal dat zij dit nummer liep. Haar
tijd was 72”80. Daarna begonnen ook de verschillende
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kampnummers en sprintnummers. Manon Depuydt won
met groot overwicht de hectometer in 12”09 en nam onder
meer de maat van Anne Zagré. Lobke Vanpeteghem nam
deel aan het hoogspringen en wipte over 1m50. Plots
werd ze echter aangevallen door de paal die op haar hoofd
belandde. Beduusd diende ze de strijd te staken en moest
ze de pijnlijke plek behandelen met ijs. Shana Vanhaen nam
deel aan twee competities op hetzelfde moment. Ze werd
elfde in het verspringen met 4l92 en haalde een identieke
plaats in het speerwerpen met 20m62. Juist daarnaast was
Jana Vanwaes aan het kogelstoten en ze werd twaalfde
met 7m65. Toch tof dat ze ondanks alles dit nummer op
zich wilde nemen. De 400m werd voor ons gelopen door
Karen De Smet. Voor de eerste maal dat ze dit liep wist
ze nog niet goed hoe ze dit nummer moest aanvangen en
indelen. Toch kweet ze zich goed van haar taak en finishte
ze in 62”74. Eline Pinter liep de 800m. in het begin volgde
ze gemakkelijk met de kop van de wedstrijd maar toen het
even versnelde was ze net ingesloten waardoor ze voeling
verloor. Ze probeerde nog terug te komen maar slaagde
daar niet in. Ze was helemaal niet tevreden met haar zesde
stek want ze vond zelf dat ze nog teveel overschot had
op het einde. Op de 1500m konden we beroep doen op
Louise Carton die haar eerste wedstrijd van het seizoen
betwistte. Ze zette zich onvervaard aan de kop en dreef
langzaam het tempo op. Slechts 1 atlete, Stephanie Barnes,
kon haar lange tijd volgen maar had geen antwoord op de
eindsprint van Louise. Een mooie overwinning in een goede
tijd van 4’26”10 ondanks de af en toe sterke tegenwind.
Op de 100m horden liep Lisa Lammens een zeer goede
wedstrijd. Ze won de eerste reeks in 15”24 wat een sterke
tijd kan genoemd worden want gelopen bij meer dan 4
meter tegenwind. Ze voegde kostbare punten bij aan het
totaal. Ondanks haar lichte hoofdpijn nam Lobke deel aan
het discuswerpen waar ze het werptuig 25m74 van zich af
slingerde. Dank je voor de inzet. Ondertussen was Axana
Schaeverbeke bezig aan een 3000m. ze volgde goed in
een tweede groepje maar plots ging het licht uit om voor
haar onbekende reden. Ze kon niet meer aanklampen
en verloor nog enkele plaatsen. Haar achtste plaats in
10’44”62 kon haar niet tevreden stemmen. Manon nam
toen opnieuw plaats in de startblokken voor de dubbele
hectometer. Ook dit nummer schreef ze op haar naam in
24”28 met terug een tegenwind van 2,7m/sec. wat haar
nog meest van al plezier deed was dat ze haar kwelduivel
tijdens de beloften kampioenschappen van vorig jaar ruim
achter zich kon houden. Ondertussen was Aurélie De Ryck
eindelijk begonnen aan het polsstok springen. Zij moest
lang wacht eer haar aanvangshoogte bereikt was. Ze wipte
over 3m80 en staakte toen de wedstrijd omdat ze voelde dat
er niet meer in zat. Het bleef maar wachten op de laatste
sprongen van de polsstok deelneemsters om de aflossingen
aan te vatten. We verkeerden in moeilijke papieren want we
stonden tiende van de twaalf ploegen met slechts 6 puntjes
voor KAA Gent. De aflossingsstok moest rondgebracht
worden, en we moesten tweemaal proberen de Gentse
meiden achter ons te houden. Op de 4x400m lukte dit niet
helemaal want Laura, Eline, Axana en Louise eindigden twee
plaatsen achter hen. De kloof was nu wel redelijk klein.
Op de 4x100m werden Shana, Laura, Lisa en Manon mooi
tweede en lieten een ruime afstand tussen onze sterkste
concurrenten. Het was dan ook een enorme zucht van
opluchting die geslaakt werd door onze dametjes toen de
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uitslag bekend gemaakt werden en bleek dat het verblijf in
de hoogste categorie bestendigd werd ten nadele van KAAG
en FC Luik. Proficiat aan al onze deelneemsters, de ouderssupporters en de meegereisde bestuursleden en trainers.

Kessel-Lo 13 mei
ROBA diende te organiseren op de piste van Leuven omdat
hun eigen piste voor sommige proeven afgekeurd was.
Vol goede moed trokken onze mannen naar daar om het
behoud in VAL Ereklasse veilig te stellen.
Kampnummers
Steffen Lemmens wipte met de polsstok over 3 meter
en Seppe Vanpeteghem sprong over 1m60. Hariz-Omar
De Baerdemaeker wist de bak niet te bereiken in het
hinkstapspringen dus de eerste proeven waren niet al te
hoopgevend. Het keerde echter met Timothy Herman
die slechts 1 worp nodig had om de zege te halen in het
speerwerpen met 73m39. Wim Blondeel deed al even goed
in het kogelstoten waar hij de zege haalde met 15m13. Dit
gaf moed aan de brave burger. Severijn D’Hoedt sprong
5m54 ver en Wim plakte nog een tweede plaats vast aan
zijn overwinning door de discus 43m27 van zich af te
zwieren. Ondanks het feit dat hij niet meer traint op de
werpnummers kan hij nog steeds zijn mannetje staan.
Loopnummers
Maarten Raes opende zeer sterk op de 400m horden en
won die wedstrijd in 55”38. Direct daarna was het aan
Stef Vanhaeren die een derde plaats wist te veroveren in de
400m in 49”97. Seppe Thys nam mooi afscheid van het
interclubgebeuren. Na al die jaren in de weer geweest te
zijn voor de club had hij aangekondigd dat dit zijn laatste
competitie zou zijn. Het beroeps- en familieleven verhindert
hem te trainen dus hangt hij de spikes aan de wilgen.
Hij wist nog een zesde stek te behalen op de hectometer
in 11”20.Dank je Seppe voor al die mooie jaren. Arthur
Bruyneel vocht zich naar een voortreffelijke tweede plaats op
de 800m in een mooie seizoenopener van 1’53”91. Scholier
Thibault Willems liep een voortreffelijke 1500m tussen al
de sterke Senior. Hij werd negende in 4’15”44, dat belooft
voor de toekomst. Op het dubbele van die afstand wist zijn
broer Mathieu, ook nog Junior, een voortreffelijke achtste
plaats te verwerven in 8’54”54 wat een serieuze hap uit zijn
beste seizoentijd betekende. Jasper Wyffels nam de langste
afstand voor zijn rekening. Op de 5000m finishte hij na
16’03”07 en verpulverde daarmee zijn persoonlijk record.
Indrukwekkend die vooruitgang in 1 jaar tijd. Tom Du Pan
liep voor de troepen van Luxor de dubbele hectometer en
finishte als vijfde in 22”74. Nieuwkomer Yentl François had
de ondankbare taak op zich genomen om de 300m steeple
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te bedwingen. Hij deed dit zeer goed voor een eerste maal
en eindigde in 11’45”81. In de afsluitende aflossingen
wisten Severijn, Seppen Tom en Seppe Vanpeteghem beslag
te leggen op de tweede plaats in hun reeks 4x100m in
43”63. In de 4x400m wonnen Tom, Arthur, Stef en Seppe
Thys hun reeks in 3’22”96 waarmee onze heren finaal als
zevende gerangschikt werden. Proficiat aan allen voor hun
inzet.

Aalter 12 mei
De jeugd kon deelnemen aan de derde wedstrijd voor de
Interregio jeugdcup.
Benjamin
Olivia Besson werd vijfde op de 600m in 2’25”06, Fien
Sierens haalde de elfde stek in 2’29”78. In het verspringen
werd Olivia gedeeld derde met 3m18, Fien wipte 2m78 ver.
Fien was onze beste kogelstootster en duwde de bol van
1kg 5m42 weg, Olivia haalde 3m67. Lukas Fouquaert won
de eerste reeks 60m in 9”28, in de tweede reeks werd Ilya
Moudretsov tweede in 10”35 en Jules Blondeel zevende in
10”81. Ilio Cocquyt werd vijfde in de vierde reeks in 10”90.
In het verspringen werd Lukas zevende met 3m11, Ilya wipte
2m94ver, Jules 2m81 en Ilio 2m76. Ilio haalde 5m74 met de
kogel en dit was 2cm verder dan Ilya. Jules stootte 5m38 en
Lukas 5m04.
Pupillen
Lore Sierens haalde de vierde stek in de eerste reeks 60m in
9”98, in de tweede reeks won Anna Ornelis in 10” precies.
Yuna De Meyer werd achtste in de vierde reeks in 11”84 en
in de volgende reeks werd Kato Van Hoecke tweede in 9”78,
Imke Van Vooren flitste door de meet na 11”21. Anna
liep in haar reeks 1000m naar 3’46”50, Yuna in de tweede
naar 4’54”54. In de derde reeks haalde Kato 3’57”38,
Lore 4’08”44 en Imke 4’30”01. In het discuswerpen werd
Lore zesde met 14m30, Kato wierp 7m91, Anna 5m30 en
Yuna 5m08. Bij de jongens sprintte Niels Staelens naar
een achtste stek in de tweede reeks in 9”73, Noah Buysse
liep in de volgende reeks naar 9”41 en Mauro Pieters naar
9”80. Op de 1000m werd Noah tiende in de eerste reeks in
3’43”11. In de tweede reeks werd Niels achtste in 4’05”22
en Mauro dertienede in 4’36”84. In het discuswerpen
slingerde Noah de schijf naar 11m01, Niels naar 10m44 en
Mauro haalde 8m96.
Miniemen
Margaux Dossche sprintte de 80m in 12”07. Hanne
Buysse liep in een volgende reeks naar 12”12 en Astrid Van
Maldegem liep door het oog na 12”64. Margaux won de
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1000m in 3’22”60, Hanne liep door het oog na 3’38”96.
In het hoogspringen wipte Margaux over 1m20. Bij het
speerwerpen was Astrid de beste Meetjeslandse met 11m67,
Hanne haalde 11m49 en Margaux 7m19. Bij de jongens
van deze leeftijdsgroep werd Louis Gaudissabois derde in de
eerste reeks 80m in 11”11, in de volgende reeks won Charles
Willems in 11”22 net voor Stijn Vereecke in 11”61 en zijn
broer Emile in 11”96. Mart Clauws werd tweede in de
derde reeks in 11”88. Op de 1000m liepen al onze heren in
de zelfde reeks. Charles won overtuigend in 3’08”89, Emile
werd vierde in 3’15”72. Victor vinden we op de negende
stek in 3’23”14 terwijl Mart Stijn de elfde plaats ontfutselde
in 3’26”03 tegen 3’28”40. Jelle Huyghelier werd 17de in
3’46”45. In het hoogspringen wipte Charles naar 1m38,
identiek als Emile. Mart, Jelle en Victor haalden 1m30 en
Stijn 1m20. Mart was de beste speerwerpen onder onze
atleten op een tweede plaats met 30m06. Charles haalde
28m84n Victor 24m87 en Emile 24m55. Stijn wist de tiende
stek te bereiken met 20m94 net voor Jelle met 20m34.

de deelnemers van de kids athletics wachten op hun prijsuitreiking
(foto Marc Huys)

Sint Niklaas 10 mei
Tim Bruggeman slingerde zijn hamer naar 33m01 en mag
nu ook gerust zijn in de deelname aan het BK. In het
discuswerpen slingerde hij zijn schijf van anderhalve kilo naar
25m11. Master Mirjam De Sutter slingerde haar hamer naar
23m35 en de bol van 9kg wierp ze naar 7m57. Carine De
Sutter haalde 30m49 met haar hamer, haar gewicht van 7kg
landde na 9m02. Etienne De Vriendt nam zijn atleten op
sleeptouw en zijn bol van 9kg landde na 9m67, zijn hamer
plofte neer na 25m77. Er werd oog gelopen die namiddag.
Cadet Kato D’haeyere liep een 200m in 28”31, Siska De
Smet haalde de streep in 29”08. Scholiere Jinske Boudin liep
deze afstand in 29”51. Op de 80m horden kwalificeerden
onze Cadetten zich voor het BK. Siska liep 13”25 en Kato
13”67.
Maldegem 9 mei
Op woensdagavond werd een kid’s athletics ingericht voor
onze clubleden en niet aangesloten kinderen. Zo moest er
onder andere om duploblokken gesprint worden om een
toren te bouwen, diende met beide voeten samen zo ver
mogelijk gesprongen worden en de atleten mochten verder
springen waar hun vriendje geëindigd was. Er werd ook met
fietsbanden geworpen rond paaltjes en met een pseudo
speer naar een cirkel op de grond. Alle punten werden
samengeteld.
Bij de Benjamins won de ploeg met Lucas Fouquaert, Ilya
Moudretsov, Ferre Mattheeuws, Castor Cusse, Lennerd
Claeys, Thor Jonckheere en Bas Ovaere. Bij de Pupillen was
de eer voor Emiel Strobbe met Noah Buysse, Niels Staelens,
Jolan De Coster, Jens Van Landuyt, Andreas Demeyere,
Sam Decousemaecker en Francis Kinget. Bij de Miniemen
haalden Sam D’Hondt, Lucas Vanheule, Hanne Buysse, Rien
Vanderlinden, Astrid Van Maldegem, Margaux Dossche en
Jelle Huyghelier de zege binnen. Alle kinderen kregen een
mooie naturaprijs.
Volgende week
Op zaterdag staat het Vlaams kampioenschap alle
Categorieën op het programma. De wedstrijden gaan door
in Deinze. Op maandag 21 (2de Pinksteren) kunnen onze
werpers aan de slag op eigen terrein in Eeklo (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.

