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

Fax 09/377.53.71 GSM 0479/563705

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

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

SEPTEMBER 2018 - NUMMER 482

Beste atleten,
De werpers trekken het altijd wat langer maar het pisteseizoen 2018 laten we nu wel definitief
achter ons. Het was mooi, dat hebt u kunnen lezen in de voorgaande edities van deze Start.
Aan onze cadetten, scholieren, beloftes, junioren, masters die de voorbije weken hun laatste
wedstrijden afwerkten een dikke proficiat met de behaalde resultaten. Jullie plaatsten ACME
opnieuw op de Belgische atletiekkaart.
Voor jullie volgen nu enkele weken van sportieve rust, geniet ervan, profiteer er ten volle van en
kom uitgerust en met goeie moed opnieuw naar de eerste trainingen.
Wij hebben tijdens het volledige outdoorseizoen genoten van al jullie prestaties, van jong tot
minder jong. Als club zijn wij fier op onze atleten en op ons trainerscorps.
Onze lange afstandslopers zijn zich aan het klaarstomen voor het komende veldloopseizoen.
Start hiervan op zondag 7oktober met de oefencross in Aalter, die nog steeds georganiseerd
wordt voor de 2 clubs Hale en ACME samen. Op 21 oktober hebben we dit jaar de Relays
in Gent, waar gelopen wordt in ploegverband, 3 atleten per club die mekaar aflossen. Voor
de kleinsten, leuk, veel sfeer en ambiance! Voor de oudere categorieën zijn er al punten te
verdienen voor de Crosscup. Wie wil meelopen op 21 oktober kan dit best nu al meedelen aan
de coördinatoren van de jeugdcel, Marianne Huys en Franky Bauwens. Op 28 oktober krijgen
we dan onze eigen oefenveldloop in Zomergem. Het ware geweldig voor ons indien jullie hierop
massaal aanwezig zouden zijn. Je vind er een leuk parcours, mooie natuurprijzen en wat lekkers
te eten en te drinken. De ideale zondagnamiddag om eens samen te zijn onder clubgenoten!
September, dan weten we dat het tijd wordt om het lidmaatschap te hernieuwen. Jullie werden
al op de hoogte gebracht per mail en op training kregen jullie waarschijnlijk al een infobrochure
mee over de nieuwe procedure die begint met registratie via onze website. In deze Start vinden
jullie nog eens een kopie van de flyer die bedeeld werd in de kernen.
Dus niet vergeten, registreer u zo vlug mogelijk, betaal uw lidgeld op de ACME-rekening en
bezorg een getekende print/inschrijvingsfiche aan het sportief secretariaat bij Achiel Van Hyfte
achiel.van.hyfte@telenet.be . Dit alles bij voorkeur voor 15 oktober, dan bent u tijdig in orde
met de verzekering en kan je onbezorgd deelnemen aan de voormelde wedstrijden.
Tot binnenkort, ergens te velde?
Een trouwe supporter

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

Je wordt ondergedompeld in maar liefst
3 verschillende productieprocessen onder een
dak van 10.000m² bedrijfsgebouwen.
Een uiterst modern machinepark in combinatie met de vakkennis van ambachtslieden
toont je de unieke creaties van het meubelmaatwerk. Je zal verwonderd staan van de
metamorfose na het zandstralen en herkleuren van bestaande meubelen en je geniet van
de – nog uiterst zeldzame – ambacht van het herstofferen.
Neem een foto in de grootste zetel van het land en zoveel meer…
VAN 10 TOT 17

Van harte welkom op zondag 7 oktober van 10u tot 17u!
I n d u s t r i e l a a n 7 - 9 9 9 0 M A L D E G E M - 0 5 0 7 1 6 0 9 2 - l u x o r. b e

Krommewege 22
9990 Maldegem
050 70 45 44

Industrielaan 9b
9990 Maldegem
050 71 82 25

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

geeft vorm aan uw woonideeën
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Voorwoord
Inhoudstafel
Sprokkels
Clubrecords
Aansluiting/registratie
Puntentabel 2017-2018
Prestatiefiche jeugd
Werpersmeeting
Oefencross Aalter
Oefencross Zomergem
Jeugdkalender
Beknopt overzicht van de activiteiten van de voorbije maand
Aanbod clubkledij
Raadgevingen veldloop
Dirk Bogaert
Manon Depuydt
Uit Atletiekleven
Wedstrijdnieuws
Uit de pers

Blz. 1
Blz. 3
Blz. 4-5
Blz. 6
Blz. 7-9
Blz. 10-11
Blz. 12
Blz. 13-14
Blz. 15
Blz. 16
Blz. 17-18
Blz. 19-24
Blz. 29-32
Blz. 33
Blz. 34
Blz. 35
Blz. 36-37
Blz. 38-42
Blz. 43-46

De artikels voor jullie clubblad van oktober 2018 moeten binnengebracht worden uiterlijk op
08/10/2018 op het mailadres fernand.de.schrijver@telenet.be
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SPROKKELS
ACME VZW, BLOEMESTRAAT 36/D1 - 9990 MALDEGEM
BTW BE0430.583.394 BANK BE11 0015 1294 2948

www.acmeetjesland.be - acme@val.be

RvB - Voorzitter

Saskia Dejonghe

		

Louis Van Houtestraat 90
9050 Gent

gsm 0475 66 66 90
foodsaskia@hotmail.com

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

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

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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sINGLEt DaMEs

SPROKKELS
SPROKKELS
sINGLEt DaMEs

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

sINGLEt DaMEs

VERJAARDAGEN
VERJAARDAGEN

NOVEMBER
SEPTEMBER
21 n Van Daele Maité
20
Judith
22 nn Lammens
Dendooven
Victor
21 n Blondeel Jules
DECEMBER
21
n De Coster Jolan
01
DauwensIlio
Axelle
22 nn Cocquyt
03 n Willems Thibo
04 n Kerckaert Jade
OKTOBER
07 n De Smet De Staelen Marie
01 n De Schepper Senne
07 n Lemmens Ona
01 n Maenhout Nono
09 n De Pan Tom
01 n Wyffels Jasper
04 n Dierickx Warre
05 n De Meyer Ryan
05
n Dejonghe Saskia
CLAEYS
MARIE
07
n Leers Marnix
DE MEYERE
YARA

NIEUWE LEDEN

26 n Wauters Jesper
22
Sam
27 nn Decousemaecker
De Mits Thor
23 n Dewilde Jelke
24 n Dhaenens Leon
09 nn De
Schaeverbeke
Axana
25
Bruycker Kobe
09 n Van Schaik Laurens
12 n De Bruycker Jonas
12 n Slos Arne
09 n Vanlandeghem Kitana
16 n Tuytens Arthur
10 n Maenhout Eric
17 n De Ryck Aurélie
11 n Vanhaelewyn Robin
12 n Buysse Hanne
12 n Heude Elsie
12
SierensSIEN
Fien
VANn DAELE
13
n Vanseveren
Jade
VANDERLINDEN
RIEN

30
26
29

n
n
n

De Cocq Dréle
De Muynck Bram
Vanhaelwyn Milan

17 n Van Der Jeught Robbe
18 n Van Landschoot Batiste
19 n De Mits Marthe
19 n Willems Mathieu
14 n De Vrieze Emma
14 n De Vrieze Sam
15 n Declercq De Caignie Finn
15 n Steenbeke Mattice
16 n De Langhe Staf
16
n D'Havé Sam
MATTHYS
RUNE
19
n Herman Timothy
POTS
YENNA

WINDEY JULIE VAN
SCHAUVLIEGE NOAH
DE SCHEPPER SENNE
LANDSCHOOT BATISTE
STULENS NEELKE
DE SMET DE STAELEN MARIE
VAN LANDSCHOOT JULIEN
VAN DAMME MATISSE
DE WILDE WOUT
VAN NOORWEGE SENNE
DECLOEDT RUNE
DECOUSEMAECKER SAM
KERCKAERT JADE
DE RYCK AURELIE
FRANçOIS YENTL
ZENOBIE
VAN
GANSBEKE
DUTHOY JADE
VAN DER JEUGHT ZOE
NEIRYNCK
ANNA
Zenobie blijft gekwetst, zij is aan het revalideren, we wensen haar veel moed om te blijven doorzetten.
PINTER ELINE

ZIEKENBOEG

MARC HUYGHE
Marc Huyghe, een van onze betere en actievere werpers bij de masters, hadden we tot heden nog niet vermeld
in de ziekenboeg maar hij is al een tijdje op de sukkel met zijn rechterschouder en arm. Op 10 juli werd hij
geopereerd. Marc bleef in het verleden redelijk gespaard van blessures, voor de eerste keer in zijn 45-jarige
OVERLIJDEN
carrière
is hij nu
voor
lang uit.
Maar
hijzelfBOONAERT
is ervan overtuigd
We
vernamen
het
overlijden
van
de Heer
Noël. dat het zal lukken om terug op niveau in competitie
te komen.
We wensen
u het
beste Marc. Annie Boonaert, echtg. Rudy Claeys, Korte Boeken, Zomergem.
Noël
is de vader
van onze
medewerkster
De begrafenis vond plaats op vrijdag 10 november, in Lovendegem.
Langs deze willen we onze deelneming betuigen.

FAMILIENIEUWS

www.acmeetjesland.be
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CLUBRECORDS
GEWIJZIGDE CLUBRECORDS tem 10 september 2018
proef

Wie - prestatie – waar - wanneer

Was van

Polsstok Min H

Willems Charles – 2m25 – St Niklaas – 17/08

Martens Martin – 2m00 – 1986

1500m W45

Immesoete Lizzy – 4’56”59 – Oudenaarde -22/8

Haarzelf, zie vorige Start

Polsstok Min H

Huyghelier Jelle – 2m41- Beveren – 01/09

Willems Charles – zie hierboven.

3X600 Min D

De Muynck Fien – Haeck Tiana – Dossche Margaux

Agwazie Angel – Baeke Emma –

5’31”96 – Gent – 02/09

Claessens Melissa – 05’34”19 - 2013

Gaudissabois Victor – Vereecke Stijn –

Laenens Jef – De Muynck Bram –

Willems Charles – 5’09”00 – Gent – 01/09

Gilson Milan – 05’15”25 - 2016

3x600m Min H
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AANSLUITING/REGISTRATIE
Lidmaatschap ACME

versie 20180825
Lidmaatschap
ACME

Als atleet kan je lid worden van ACME door:

versie 20180825

- Jekan
lidmaatschap
aan te
vragen
endoor:
je te registreren via: www.acmeetjesland.be onder
Als atleet
je lid worden
van
ACME

-

-

de rubriek “registreren” (zie registratieprocedure hierna)
het lidgeld te betalen via overschrijving op de rekening van ACME vzw
Jeénlidmaatschap
aan te vragen en je te registreren via: www.acmeetjesland.be onder
(IBAN BE11 0015 1294 2948 – BIC GEBABEBB).

de rubriek “registreren” (zie registratieprocedure hierna)
én het
lidgeld
te betalenteviazijn
overschrijving
op de rekening
ACME vzw
Je- lidgeld
dient
overgeschreven
alvorens de aansluiting
wordt van
overgemaakt
aan de
(IBAN
BE11 0015
1294het
2948
– BIC GEBABEBB).
Vlaamse
Atletiekliga.
Vanaf
ogenblik
dat je aansluiting volledig in orde is ben je
verzekerd tijden het sporten.

Je lidgeld dient overgeschreven te zijn alvorens de aansluiting wordt overgemaakt aan de
Het lidgeld
bedraagt : Vanaf• €160/jaar
(voor aansluiting
met 1 gezinslid)
Vlaamse
Atletiekliga.
het ogenblik
dat je aansluiting
volledig in orde is ben je
•
€270/jaar
(voor
aansluitingen
met
2
gezinsleden)
verzekerd tijden het sporten.
Het lidgeld bedraagt :

• €360/jaar (voor aansluitingen met 3 gezinsleden)
• €400/jaar (voor aansluitingen vanaf 4 gezinsleden)

• €160/jaar (voor aansluiting met 1 gezinslid)
• €270/jaar
2 gezinsleden)
Kortingen voor meerdere gezinsleden
gelden(voor
enkelaansluitingen
bij gelijktijdige met
aansluiting.
• €360/jaar (voor aansluitingen met 3 gezinsleden)
€400/jaar
(voorvoor
aansluitingen
vanaf
gezinsleden)
In het lidgeld zit inbegrepen, •een
pakket loten
deelname aan
onze4 jaarlijkse
tombola

(met trekking op 26/01/2019). Je ontvangt 10 loten van 5 EUR (onafhankelijk van het aantal
gezinsleden).
ze te verkopen
recupereer
je enkel
alvast een
belangrijk deel
van je lidgeld.
Kortingen
voorDoor
meerdere
gezinsleden
gelden
bij gelijktijdige
aansluiting.
Het atletiekseizoen loopt van 1 november tot 31 oktober.

In het lidgeld zit inbegrepen, een pakket loten voor deelname aan onze jaarlijkse tombola
(met
op 26/01/2019).
Je ontvangt
10 loten
vanaansluit
5 EUR (onafhankelijk
het aantal
Hettrekking
eerste atletiekjaar
betaalt men
slechts €110
als men
na 1 april. Tot van
1 april
gezinsleden).
Door ze
te verkopen
recupereer
je alvast
belangrijk deel
van je
lidgeld.
gelden de gewone
tarieven
zoals hiervoor
vermeld.
Vanafeen
01 september
kan men
reeds
aansluiten tot het einde van het volgende seizoen, aan de voorwaarden gesteld voor dat

Het
atletiekseizoen
komende
seizoen. loopt van 1 november tot 31 oktober.

Nieuwe
atleten
mogen eerst
enkele
(max.
3) keren
proefdraaien,
pas nadiennadient
men aan
Het
eerste
atletiekjaar
betaalt
men
slechts
€110
als men aansluit
1 april.
Tot 1 april
te
sluiten.
gelden de gewone tarieven zoals hiervoor vermeld. Vanaf 01 september kan men reeds
aansluiten tot het einde van het volgende seizoen, aan de voorwaarden gesteld voor dat
Aansluiten kan men vanaf 1 januari vh kalenderjaar waarin men 6 jaar wordt.
komende seizoen.
Als lid bij ACME ontvang je 10 maal per jaar een clubblad “Start”. Je bent verzekerd op elke

Nieuwe
mogenjeeerst
enkele
(max. bijwonen
3) keren georganiseerd
proefdraaien,door
pas ACME
nadien
trainingatleten
en wedstrijd,
mag alle
trainingen
endient
je kanmen aan
te deelnemen
sluiten. aan alle wedstrijden georganiseerd door de VAL en de Franstalige vleugel LBFA.
Als jogger kan
ben men
je aangesloten
voor €25/jaar
(mogelijkewaarin
wijzigingmen
vanaf
1 jan.wordt.
2019). Je kan
Aansluiten
vanaf 1 januari
vh kalenderjaar
6 jaar
dan de trainingsmomenten bijwonen en bent hierbij verzekerd.

Als lid bij ACME ontvang je 10 maal per jaar een clubblad “Start”. Je bent verzekerd op elke
WWW.ACMEETJESLAND.BE
n
7bijwonen
n
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training
en wedstrijd, je mag alle trainingen
georganiseerd
door ACME en je kan
deelnemen aan alle wedstrijden georganiseerd door de VAL en de Franstalige vleugel LBFA.

AANSLUITING/REGISTRATIE
VRAGEN ?
Verdere inlichtingen, omtrent uw aansluiting als :
- atleet :
www.acmeetjeland.be
Eeklo 

Etienne De Vriendt
09/377.66.36
e_devriendt@hotmail.com
Maldegem  Andy De Spiegelaere
0479/79.89.76
andydespiegelaere@hotmail.com
Zomergem  Karen Mortier
0473/57.03.19
mortier.karen@telenet.be
- jogger :
Eeklo 

Geert Bourgonjon
0494/39.87.83
geert.bourgonjon@telenet.be
Maldegem  Rita de Valke
050/71.67.46
ritadevalke@scarlet.be
Zomergem  Karen Mortier
0473/57.03.19
mortier.karen@telenet.be

Registratie procedure
Versie 20180825

Je vergunning aanvragen voor een nieuw atletiekjaar kan je op een digitale manier. Hiervoor
moet je eerst een profiel aanmaken als atleet op de website. De juiste link hiervoor is:
www.acmeetjesland.be/aanmelden
Of je bereikt deze pagina via het punt ‘Registreren ‘ in het menu.

Op deze pagina vind je alle velden die de club nodig heeft om je aan te melden bij de VAL.
Gelieve deze correct in te vullen. De extra adresgegevens van vader of moeder moeten
ingevuld worden wanneer deze verschillend zijn van de adresgegevens van de atleet.
Het eerste deel bevat gegevens die de club echt nodig heeft en zijn ook verplicht in te vullen.
Alle gegevens zullen vertrouwelijk behandeld worden en enkel binnen de club gebruikt
worden.
Later, eenmaal aangemeld, kunnen de leden in beperkte mate ook gegevens van andere
leden gaan opzoeken. Dit gaat dan over de velden waarbij vermeld staat:

Hierbij heb je dus zelf de keuze of je wilt dat bvb je telefoonnummer of emailadres zichtbaar

WWW.ACMEETJESLAND.BE
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AANSLUITING/REGISTRATIE
is voor andere leden (via inloggen).
Velden waarbij dit vinkje niet vermeld is zijn afgeschermde gegevens.
Eenmaal je alle gegevens hebt ingevuld, klik je op ‘Registreren’. Je aanvraag wordt gemeld
bij ACME en dient nog goedgekeurd te worden. Wanneer dit gebeurd is, zal je op alle
vermelde emailadressen een mail ontvangen met een toelating om in te loggen, en je
aanvraagformulier in bijlage. Dit aanvraagformulier dien je zo vlug mogelijk nog
ondertekend terug te bezorgen aan de club. Dat kan je door:
•
•
•

het op papier te bezorgen aan uw trainer of kernverantwoordelijke
het via mail aan achiel.van.hyfte@telenet.be te bezorgen
het via post op te sturen naar Achiel Van Hyfte, Euerardstraat 14 9900 Eeklo

Alvast bedankt en veel success!

WWW.ACMEETJESLAND.BE
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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

deelname

2

2

2

2

2

(2)

deelname

10

10

10

10

10

(2)

deelname

10

10

10

10

10

(2)

ptn./wedstrijd

1. CLUBGEBEUREN

ACME-oefencross te Zomergem (15/10/2017)
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)

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
e

e

of : 2 - 5
of : winnaar

Beker v. Vlaanderen/Interclub A.C.

2. REGIONAAL
PK - Veldlopen

(6)

eindstand

deelname
of : 2e - 5e
of : winnaar

(2)

deelname
of : 9e - 25e
e

e

of : 4 - 8

of : 2e - 3e
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
e

e

of : 2 - 3
of : kampioen

PK - Outdoor aflossingen

(2)

ptn./discipline

deelname
of : kampioen

KvV - Indoor Cad/Schol

(2)

ptn./discipline

deelname
of : 4e - 8e
e

e

of : 2 - 3
of : kampioen

KvV - Indoor A.C.

(2)

ptn./discipline

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

e

of : 2 - 3
of : kampioen

BK - Indoor A.C.

(2) (5)

ptn./discipline

deelname
of : 4e - 8e
e

e

of : 2 - 3

of : kampioen

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

(2) (5) (6)

ptn./discipline

deelname
of : 2e - 3e
of : kampioen

(2) (5)

ptn./discipline

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

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

(2) (5)

ptn./discipline

deelname
of : 4e - 8e
e

e

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

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

ptn./discipline

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

BK - Outdoor aflossingen A.C.

(2) (5) (6)

ptn./discipline

deelname
e

e

of : 4 - 8

of : 2e - 3e
of : kampioen

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

1x /jaar /discipline
(6)

TOP 10 prestatielijst - seizoen

(3)

TOP 50 prestatielijst - aller tijden

(3)

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

1x /jaar /discipline
e

(3)

e

2 - 10
of : winnaar
ptn./categorie
(eigen en/of AC)

2e - 10e

of : 1e
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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PRESTATIEFICHE JEUGD
AFGEDRUKT
AFGEDRUKT IN
IN TE
TE DIENEN
DIENEN IN
IN HET
HET SPORTIEF
SPORTIEF SECRETARIAAT
SECRETARIAAT TEN
TEN LAATSTE
LAATSTE OP
OP 15
15 NOVEMBER
NOVEMBER
ACME
ACME -- Prestatieblad
Prestatieblad jeugd
jeugd -- zomer
zomer 2018
2018
NAAM EN VOORNAAM:
CATEGORIE:
GEBOORTEJAAR:
Benjamin
Pupil
Miniem
Kangoeroe

60m

600m

kogel

hockeybal

ver

hoog

60m

60 horden

1000m

kogel

hockey

discus

ver

hoog

80m

60-80horden

150horden

150m

300m

1000m

kogel

discus

speer

hoog

ver

polsstok

Datum & plaats
7 april - IR Deinze
21 april - BVV m Oostende
22 april - BVV j Roeselare
28 april - IR Maldegem
09 mei - Kidsmeeting Mald
12 mei - IR Aalter
21 mei - Werpmeeting Eeklo
02 juni - IR Rieme
16 juni - Luxor Meeting Mald
23 juni - PK Ben/Pup/Min Gent
30 juni - IR Oudenaarde
18 aug - IR KRC Gent
26 aug - IR KAAG
30 aug - Luxormeeting Mald
02 sept - PK Estafetten
29 sept - Werpmeeting Eeklo

Prestatiefiche - Jeugd Zomer 2018
Wanneer je als jeugdatleet deelgenomen hebt aan 6 pistewedstrijden kom je in aanmerking om gehuldigd te worden op de nieuwjaarsreceptie/huldiging
begin 2019. Graag dit document verder aanvullen en indien mogelijk, gelieve de prestatie van de atleet van die dag, naast de datum en de plaats neer te
schrijven in de desbetreffende kolommen.
Na het zomerseizoen dient de fiche afgegeven te worden aan onze Sportief Secretaris Achiel Van Hyfte Euerardstraat 14 te Eeklo, rechtstreeks of via uw
kernverantwoordelijke of via e-mail, achiel.van.hyfte@telenet.be
Om recht te hebben op de huldiging & trofee dient deze fiche binnen te zijn, uiterlijk 15 november 2018.
Wie nog vragen heeft kan terecht bij de trainer of kernverantwoordelijke.
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Hamer

MIN. MEISJES

n
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CAD + MAS HEREN (4kg-3kg)
SCHOL + MAS HEREN (5kg)

JS + MAS HEREN (1.750 - 2kg)

CAD + MAS DAMES 50+ (1kg - 750gr)

SCHOL + MAS HEREN (1.5kg)

SCHOL + MAS HEREN (5kg)

JS DAMES + MAS DAMES (4kg)

SCHOL DAMES (3kg)

CAD+ MAS HEREN +60 (4kg / 3kg)

CAD + MAS DAMES (3kg - 2kg)

JS + MAS DAMES - 50 (1kg)

JUN + MAS HEREN (6kg)
MAS DAMES (600GR)

CAD (500GR) + MAS D. (500GR --> 400GR)

MAS HEREN (800GR - 700GR)

CAD (600GR) + MAS H. (600GR -->400GR)

Speer

Speer / Hockey

ACME dankt U voor uw deelname.
We verwelkomen U graag opnieuw op Zaterdag 13 Oktober 2018.
Aanvang: 13.00u

Volgende meeting:

SEN + MAS HEREN (7.26kg)

JUN + MAS HEREN (6kg)

SCHOL DAMES (3kg)

CAD + MAS HEREN (1kg)

SEN + MAS HEREN (7,26kg)

JS DAMES + MAS DAMES (4kg)

SCHOL DAMES (1kg)

CAD + MAS DAMES (3kg - 2kg)

MIN. JONGENS

PUP. JONGENS

Discus

Discus
PUP. MEISJES

MIN. JONGENS

MIN. MEISJES

Kogel

Kogel

Inschrijvingsgeld: 1,5 € per proef

Aanvangsuur : 11.00 uur (Pup / Min)
13.00 uur (vanaf cadet)

Datum : Zaterdag 29/09/2018

PUP. JONGENS

PUP. MEISJES

Meetingnr: 18543

VIERDE MEETJESLANDSE WERPERSMEETING

MAS HEREN 70+ (7,26kg / 5,45kg )

MAS HEREN 50 / 55 (11,34kg )

SEN + MAS DAMES -60 (9,08kg / 7,26kg)

MAS HEREN 60 / 65 (9,08kg )

MAS DAMES 60+ (5,45kg / 4kg)

SEN + MAS HEREN -50 (15,88kg )

Gewichtwerpen

ACME vzw - Kern Eeklo

WERPERSMEETING

WWW.ACMEETJESLAND.BE

WWW.ACMEETJESLAND.BE

n

14

SCHOL + MAS HEREN (1.5KG)

SCHOL DAMES (3KG)

n

Speer

MAS DAMES (600GR)

CAD - SCH (500GR) + MAS DAMES (500GR --> 400GR)

MAS HEREN (800GR - 700GR)

CAD (600GR) + MAS HEREN (600GR -->400GR)

ACME dankt U voor uw deelname aan onze wedstrijden in 2018
We verwelkomen U graag opnieuw op onze organisaties in 2019.

SEN + MAS HEREN (7.26KG)

JUN + MAS HEREN (6KG)

SCHOL + MAS HEREN (5KG)

CAD + MAS DAMES 50+ (1KG - 750gr)

CAD + MAS HEREN (4KG - 3KG)

CAD + MAS HEREN (4kg-3kg)

JS + MAS HEREN (1.750 - 2KG)

JS DAMES + MAS DAMES (4KG)

CAD + MAS DAMES (3KG - 2KG)

JS + MAS DAMES -50 (1KG)

JUN + MAS HEREN (6KG)

SCHOL + MAS HEREN (5KG)

SCHOL DAMES (3KG)

CAD + MAS HEREN (1KG)

SEN + MAS HEREN (7,26KG)

Hamer
JS DAMES + MAS DAMES (4KG)

SCHOL DAMES (1KG)

Discus

Datum : zaterdag 13/10/2018
aanvangsuur : 13.00 uur
Inschrijvingsgeld: 1,50€ per proef

CAD + MAS DAMES (3KG - 2KG)

Kogel

Meetingnr: 18559

VIJFDE MEETJESLANDSE WERPERSMEETING

MAS HEREN 70+ (7,26KG / 5,45KG )

MAS HEREN 50 / 55 (11,34KG )

SEN + MAS DAMES -60 (9,08KG / 7,26KG)

MAS HEREN 60 / 65 (9,08KG )

MAS DAMES 60+ (5,45KG / 4KG)

SEN + MAS HEREN -50 (15,88KG )

Gewichtwerpen

vzw ACME - Kern Eeklo

WERPERSMEETING

WWW.ACMEETJESLAND.BE

OEFENCROSS AALTER
HALESTRA AC - OEFENCROSS AALTER
ZONDAG 7 OKTOBER 2018
SPORTTEREINEN
HALESTRA AALTER
AC - OEFENCROSS
START 14.30U

AALTER

ZONDAG 7 OKTOBER 2018
Deelnameprijs: Gratis

SPORTTEREINEN AALTER
De jaarlijkse oefenveldloop van HALE AC ter voorbereiding van het
START 14.30U
veldloopseizoen staat open voor niet-aangesloten recreatieve lopers
Deelnameprijs: Gratis
De jaarlijkse oefenveldloop van HALE AC ter voorbereiding van
veldloopseizoen staat open voor niet-aangesloten recreatieve lopers

het

Categorie

Geboortejaar

Geslacht

Rondes

Afstand

Kangoeroes/Benjamins

2010-2013

Meisjes

A

800m

Jongens

A

800m

Meisjes
Geslacht

A
Rondes

800m
Afstand

Jongens
Meisjes

AA

800m
800m

Jongens
Meisjes

AB

800m
1250m

2008-2009

Meisjes
Jongens

AB

800m
1250m

Cadetten
Miniemen

2004-2005
2006-2007

Jongens
Meisjes
Meisjes
Jongens

A2 x A

800m
1700m

BA + B

1250m
2150m

Scholieren
Cadetten

2002-2003
2004-2005

Jongens
Meisjes
Meisjes
Jongens
Jongens
Dames
Meisjes
Heren
Jongens
Heren
Dames

B

A+B
2xA
A+2xB
A+B
A+2xB
A+B
4xB
A+2xB
5xB
A+2xB

1250m

4xB

5300m

5xB

6650m

Pupillen
Categorie
Kangoeroes/Benjamins

Miniemen
Pupillen

Junioren/Senioren/Masters
Scholieren
Junioren/Masters*

2008-2009
Geboortejaar
2010-2013

2006-2007

2002-2003

Senioren*
Junioren/Senioren/Masters

* Junioren/Senioren/Masters Heren lopen samen

Junioren/Masters*
Senioren*

WWW.ACMEETJESLAND.BE
n
* Junioren/Senioren/Masters Heren lopen samen

Heren
Heren

15

n

2150m

1700m

3500m

2150m

3500m

2150m

5300m

3500m

6650m

3500m

WWW.ACMEETJESLAND.BE

OEFENCROSS ZOMERGEM

I

41ste oefenveldloop
ACME kern Zomergem
Zondag 28 oktober 2018
Waar?

Atletiekterrein Zomergem
Ingang via de Tennislaan

Kleedkamers:

Sporthal Den Boer

Inschrijving:

Vanaf 12u30
Garage Snoeck te Zomergem, Azaleastraat 44

Deelname:

Gratis

Prijsuitreiking:

Vanaf 15 uur
Naturaprijs voor iedere deelnemer!

Reeksen:

WWW.ACMEETJESLAND.BE

Kangoeroe (6jr) tot en met master (35+)

n
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n
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Sinterklaasfeestje

Buffalo Jeugdmeeting

Woensdag
5 december
om 18u

Zaterdag 8 december
om 13u

Memorial Valentien De Smet

Topsporthal Blaarmeersen
Zuiderlaan 14
9000 Gent

In de 3 kernen

Voetbalterreinen nabij de
atletiekpiste
Prins Leopoldstraat
9700 Oudenaarde

De Brielmeersen
Stadionlaan
9800 Deinze

21ste Grote Prijs Stad Deinze

Zondag 18 november
om 11u15

DECEMBER
Zondag 2 december
Om 12u

Sportterrein Sint-Maria-Aalter
Sparhoekdreef
9880 Aalter

10de Memorial Diederik Van Ooteghem
42steGrote PrijsProjectbouw Borgonjon

Don Bosco College
Grote Steenweg-Noord 113
9052 Gent-Zwijnaarde

Atletiekterrein
Ingang via de Tennislaan
9930 Zomergem

Blaarmeersen
Zuiderlaan 5
9000 Gent

Sportpark
Lindestraat 17
9880 Aalter

Zondag 11 november
om 12u

92ste Schaal De Booser
VRIJE CROSS GEEN
BEGELEIDNG

Oefencross Zomergem

Zondag 28 oktober
om 13u30

NOVEMBER
Zaterdag 3 november
Om 12u25

CrossCup Relays Oost-Vlaanderen

Oefenveldloop Aalter

Zondag 21 oktober
om 11u

OKTOBER
Zondag 7 oktober
om 14u30

WINTER 2018 - 2019

http://kaag.be/wedstrijden

Verdere info volgt via de kern

www.kasvo.be

www.acdeinze.be

www.halestra.be

www.kaag.be/wedstrijden

www.acmeetjesland.be

www.sport.be/crosscup/2018/nl/

www.halestra.be

JEUGDKALENDER
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APRIL

MAART
Zaterdag 16 maart
om 10uur
vertrek bus 7u45

Zondag 24 februari

Zondag 16 februari
om 13u

Eeklo

Eetfestijn kern Eeklo

Lenteloop

Topsporthal Blaarmeersen
Zuiderlaan 14
9000 Gent

Brussel

Topsporthal Blaarmeersen
Zuiderlaan 14
9000 Gent

VAL-jeugddag

BK Veldlopen + Finale CrossCup

Buffalo Jeugdmeeting

Nog in te vullen

Zomergem

Zondag 20 januari
12u30

Huldiging - Nieuwjaarsreceptie ACME

Sint-Annapark
Oude Aardenburgse Weg
9990 Maldegem

28ste Grote Prijs Atletiekclub
Maldegem

JANUARI
Zondag 13 januari

Zaterdag 26 januari
FEBRUARI
Zondag 3 februari

De Bevegemse Vijvers
Zottegem – Bevegem
Zwembadstraat

PK Veldlopen Oost-Vlaanderen

Zondag 30 december
Om 11u15

Markt
9930 Zomergem
Sportcentrum “Hoge Wal”
Guldensporenlaan 34
9940 Ertvelde

Christmas Evening
Kerstmannenloop
72ste Internationale Augustijn
Kerstprijs

Vrijdag 21 december

Verder info volgt

Verdere info via kern Eeklo

https://www.atletiek.be/jeugd/kids/jeugddag

Meer info volgt

www.kaag.be/wedstrijden

Verder info volgt

www.acmeetjesland.be

www.zottegem-atletiek.be

www.asrieme.be

JEUGDKALENDER

WWW.ACMEETJESLAND.BE

Beknopt
Beknopt overzicht
overzichtvan
vande
deactiviteiten
activiteitenvan
vande
devoorbije
voorbijemaand
maand

BEKNOPT OVERZICHT
PK
PKHamer
Hameren
enGewicht
Gewicht

Eeklo, 15 september 2018,
Eeklo, 15 september 2018,

VAN DE ACTIVITEITEN VAN
DE VOORBIJE MAAND

Op 15 september vond in Eeklo het PK Hamer en Gewicht plaats. 50 dames en 55 heren kwam opdagen, zij
Op 15 september vond in Eeklo het PK Hamer en Gewicht plaats. 50 dames en 55 heren kwam opdagen, zij
leverden samen 239 prestaties, en kwamen uit 39 verschillende clubs. ACME kern Eeklo is gekend als het
leverden
samen 2392018,
prestaties,
en kwamen
uit 39 verschillende clubs. ACME kern Eeklo is gekend als het
Eeklo,
15 september
PK Hamer
en Gewicht
over
werpen
gaat.
En
dat
was
te
zien
aan
de
medailles
die50
door
ACME-atleten
behaald
werden,
in zijn
Op
15werpen
september
vondEn
indat
Eeklo
hette
PKzien
Hamer
ende
Gewicht
plaats.
dames
en 55 heren kwam
opdagen,
zij elkelk
over
gaat.
was
aan
medailles
die door
ACME-atleten
behaald
werden,
in zijn
leverden
samen 239 prestaties,
en kwamen
uit 39 verschillende clubs. ACME kern Eeklo is gekend als het over
eigen
leeftijdscategorie.
Hierna
een overzicht:
eigen leeftijdscategorie.
Hierna
eenmedailles
overzicht:
werpen
gaat. En dat was te zien
aan de
die door ACME-atleten behaald werden, elk in zijn eigen
Van
Daele
Maité (goud), Bruggeman
Tim (goud),
De Witte Jennifer (2x goud), Lemmens Steffen (goud),
leeftijdscategorie.
een Bruggeman
overzicht:
Van Daele MaitéHierna
(goud),
Tim (goud), De Witte Jennifer (2x goud), Lemmens Steffen (goud),
De
Mirjam
(2 x Bruggeman
goud), De Vriendt
Etienne
(2 xJennifer
goud),(2x
Vangoud),
Petegem
Rania
(brons),
Lemmens Ona
VanSutter
Daele Maité
(goud),
Tim (goud),
De Witte
Lemmens
Steffen
(goud),
De
Sutter
Mirjam
(2
x
goud),
De
Vriendt
Etienne
(2
x
goud),
Van
Petegem
Rania
(brons),
Lemmens Ona
De SutterLemmens
Mirjam (2 xSteffen
goud), De
Vriendt
x goud),
Petegem Rania (brons), Lemmens Ona (zilver),
(zilver),
(zilver),
DeEtienne
Sutter(2Carine
(2Van
x zilver)
Lemmens
Steffen (zilver),
De Sutter
Carine
x zilver)
(zilver), Lemmens
Steffen
(zilver),
De(2Sutter
Carine (2 x zilver)

WK Masters
WK Masters

Malaga, 4-16 september 2018,
Malaga, 4-16
2018,
Malaga,
4-16september
september
2018, WK Masters
Onze
LizzyenenLucien
Luciennamen
namen
beiden
deel
800m
de 1500m.
Zij slaagden
er beiden in
Onze vertegenwoordigers
vertegenwoordigers Lizzy
beiden
deel
aanaan
de de
800m
en en
de 1500m.
Zij slaagden
er beiden
de de meest ondankbare plaats,
in
zich
te
kwalificeren
voor
de
finale.
Lizzy
werd
in
die
finales
2
x
eervol
4de,
Onzetevertegenwoordigers
enLizzy
Lucien
namen
aan de4 800m
en de ondankbare
1500m. Zij slaagden
er beiden
zich
kwalificeren voor deLizzy
finale.
werd
in diebeiden
finalesdeel
2 x eervol
, de meest
plaats, maar
ze magin
maar ze mag toch terugblikken op een zeer geslaagd WK. Lucien werd op de
deeervol 10de. In de 1500m
de 800m
toch
terugblikken
opvoor
een zeer
geslaagd
Lucien
op de
. In de
1500m verging
hetmaar
hemze mag
zich te
kwalificeren
de finale.
LizzyWK.
werd
in diewerd
finales
2 x800m
eervoleervol
4 , de10meest
ondankbare
plaats,
verging het hem echter minder goed door een opspelende kniekwetsuur. Proficiat aan beiden, voor deelname en
de
echter
minder
goedopdoor
kniekwetsuur.
aan beiden,
voor. In
deelname
en verging
resultaat.
toch terugblikken
eeneen
zeeropspelende
geslaagd WK.
Lucien werdProficiat
op de 800m
eervol 10
de 1500m
hetRespect!
hem
resultaat.
Respect!

echter minder goed door een opspelende kniekwetsuur. Proficiat aan beiden, voor deelname en resultaat. Respect!

Lizzy, Lucien en trainingspartner Dirk Schoonackers

Lizzy, Lucien en trainingspartner Dirk Schoonackers
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, Kermisloop
BEKNOPT
OVERZICHT

Maldegem, 14 september 2018

VAN DE ACTIVITEITEN VAN
DE VOORBIJE MAAND

Deze
2de editie14
in september
samenwerking
met
de Krekenlopers werd terug een succes met in totaal een 250
Maldegem,
2018,
Kermisloop
Deze 2de editie
samenwerking
met de van
Krekenlopers
werd terug
een succes Meetjesland”
met in totaal een
250 deelnemers.
deelnemers.
De in
wedstrijd
is onderdeel
het criterium
“Superprestige
georganiseerd
door
De wedstrijd is onderdeel van het criterium “Superprestige Meetjesland” georganiseerd door de Krekenlopers
de Krekenlopers en daardoor trek je sowieso al heelwat volk. Het criterium bestaat uit 9 wedstrijden in
en daardoor trek je sowieso al heelwat volk. Het criterium bestaat uit 9 wedstrijden in respectievelijk: Zelzate,
Zelzate, Sint-Margriete,
Zomergem, Watervliet,
Sint-Margriete,
Oosteeklo,
Bentille,en
Maldegem,
St-Laureins
respectievelijk:
Zomergem, Watervliet,
Oosteeklo,
Bentille, Maldegem,
St-Laureins
St-Laureins
De Comer.en StDe lopers
spreken
over
de te
organisatie
en het
parcours
datmooie
liep door
het centrum
Laureins
Dewaren
Comer.zeer
De te
lopers
waren
zeer
spreken over
de mooie
organisatie
en het
parcours
dat liepvan
door het
Maldegem
en
door
het
Park
en
eindigde
op
de
tartanpiste
van
ACME.
centrum van Maldegem en door het Park en eindigde op de tartanpiste van ACME.

Kessel-Lo, 8-9 september, BK Cad en Schol
Het BK cadetten en scholieren zit er nog eens op. De planning van dit BK, zo
Kessel-Lo,
8-9grote
september
, BK
Schol
vlak na de
vakantie
ligtCad
voor en
sommige
atleten wat moeilijk wat er dan
ook voor zorgt dat dit niet altijd hun beste wedstrijd van het seizoen is en
PR’s soms uitblijven. Maar wat voor hen heel belangrijk is om mee te nemen
Het
BKhet
cadetten
enseizoen
scholieren
nog
op. De
planning
BK, zo vlak na de grote vakantie ligt
naar
volgende
is hetzit
feiterdat
zijeens
zich toch
maar
mooi bijvan
de dit
24 of
voor
sommige
atleten
watlopen,
er danspringen
ook voor
dat dit niet altijd hun beste wedstrijd van het
de 12
beste atleten
vanwat
het moeilijk
land konden
of zorgt
werpen.
Niet te vergeten!
deden
het prima,
de ene
al hen
wat meer
tevreden dan
seizoen
is en PR'sZe
soms
uitblijven.
Maar
watwas
voor
heel belangrijk
is om mee te nemen naar het
de
ander.
Blijven
trainen
en
geloven
in
jezelf
en
dan
komen
jullie
er
volgend
volgende seizoen is het feit dat zij zich toch maar mooi bij de 24 of de 12 beste atleten van het land konden
seizoen alweer sterker uit. Bovendien leverde dit weekend toch twee
lopen,
springen of werpen. Niet te vergeten!
zilveren medailles op. 1 voor Jef Laenen, speerwerper en dit jaar al goed
Zevoor
deden
hetmooie
prima,
de ene was al En
wathijmeer
dan want
de ander.
enkele
podiumplaatsen.
deedtevreden
het met verve
hij Blijven trainen en geloven in jezelf en
dan
komen
jullie
er
volgend
seizoen
alweer
sterker
uit.
Bovendien
leverde dit weekend toch twee zilveren
gooide een fantastisch pr 47m60. Ook Joachim Bafort haalde een zilveren
medailles
1 voor
Jef Laenen,
speerwerper
enallen
dit jaar
medaille, op.
hij op
de 800m.
Dikke proficiat
aan jullie
! al goed voor enkele mooie podiumplaatsen. En hij
Hieronder
onze
deelnemers:
deed
het met
verve
want hij gooide een fantastisch pr 47m60. Ook Joachim Bafort haalde een zilveren
300horden,
Smet,Dikke
Nona proficiat
Van Houcke,
medaille,
hij Siska
op deDe
800m.
aan jullie allen ! Hieronder onze deelnemers:
400horden,
Xander
Dossche,
300horden, Siska De Smet, Nona Van Houcke, 400horden, Xander Dossche, Discuswerpen, Maité Van
Discuswerpen, Maité Van Daele,
Daele,
100m, Kato D’Hayere, 800m, Joachim Bafort, Kogelstoten, Maité Van Daele, Lobke Vanpeteghem,
100m, Kato D’Hayere,
3000m,
Emma Baecke,
800m, Joachim
Bafort, Thibault Willems, Speerwerpen, Rania Van Petegem, Jef Laenens, 80horden, Kato
D’Hayere,
Siska
De Van
Smet,
100horden,
Bram De Muynck, 200m, Jarne Baele.
Kogelstoten,
Maité
Daele,
Lobke Vanpeteghem,
Gent, 2 september 2018, PK Aflossingen
3000m, Emma Baecke, Thibault Willems,
Speerwerpen, Rania Van Petegem, Jef Laenens,
PK aflossingen, iedere keer weer een leuke en i
80horden, Kato D’Hayere, Siska De Smet,
was dit jaar niet anders. Maar liefst 20 teams va
100horden, Bram De Muynck,
aantal podiumplaatsen (benjamins 4 x 60, benja
200m, Jarne Baele.

met heel veel inzet en enthousiasme. Dankjewe
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BEKNOPT
OVERZICHT
PK Aflossingen

Gent, 2 september 2018,

VAN DE ACTIVITEITEN VAN
DE VOORBIJE MAAND

Gent,
2 september
2018,
PKweer
Aflossingen
PK
aflossingen,
iedere
keer
een leuke en indrukwekkende bedoening met heel veel deelnemers. Dat
PK
aflossingen,
iedere
keer
weer
een
leuke
indrukwekkende
heel en
veelhet
deelnemers.
was met een
was dit jaar niet anders. Maar liefst 20 en
teams
van ACMEbedoening
tekenden met
present
werd een Dat
feestje
dit jaar niet anders. Maar liefst 20 teams van ACME tekenden present en het werd een feestje met een aantal
aantal podiumplaatsen (benjamins 4 x 60, benjamins 3 x 600, AC H 4 x 100 en AC D 4 x 100) maar vooral
podiumplaatsen (benjamins 4 x 60, benjamins 3 x 600, AC H 4 x 100 en AC D 4 x 100) maar vooral met heel veel
met
heel veel inzet en enthousiasme. Dankjewel en proficiat !
inzet en enthousiasme. Dankjewel en proficiat !
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BEKNOPT OVERZICHT

VAN DE ACTIVITEITEN VAN
DE VOORBIJE MAAND

Foto’s Anne ¨Pharazyn

Foto’s Jourij Moudretsov

St-Niklaas, 1 sept. 2018, BK
DE SUTTER
DE SUTTER
DE VRIENDT
DE VRIENDT

MIRJAM		
MIRJAM		
ETIENNE
ETIENNE

HAMER EN GEWICHT				
BK HAMER 		
BK GEWICHTWERPEN
BK HAMER 		
BK GEWICHTWERPEN

ST NIKLAAS
ST NIKLAAS
ST NIKLAAS
ST NIKLAAS

1/09/2018
1/09/2018
1/09/2018
1/09/2018

BRONS
BRONS
BRONS
BRONS

HAMER
GEWICHT
HAMER
GEWICHT

PROFICIAT AAN DEZE MEDAILLEWINNAARS!
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DE SUTTER

MIRJAM

BK GEWICHTWERPEN

ST NIKLAAS

1/09/2018

BRONS

GEWICHT

DE VRIENDT

ETIENNE

BK HAMER

ST NIKLAAS

1/09/2018

BRONS

HAMER

DE VRIENDT

ETIENNE

BK GEWICHTWERPEN

ST NIKLAAS

1/09/2018

BRONS
GEWICHT
VAN DE ACTIVITEITEN VAN
DE VOORBIJE MAAND
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BEKNOPT OVERZICHT

PROFICIAT AAN DEZE MEDAILLEWINNAARS!

Oost-West Cup

Deinze,
1 september
Deinze,
1 september
2018,2018, Oost-West Cup
Enkele sfeerbeelden door Hans Potvliege (dank)
Enkele sfeerbeelden door Hans Potvliege (dank)
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, Atletiek- en Sportkamp
VAN DE ACTIVITEITEN VAN
Maldegem, 27-31
augustus 2018
, Atletieken sportkamp
Sportkamp
Traditioneel
organiseren
Philip
en Sarah een
in Maldegem, tijdens de laatste
week van
DE VOORBIJE
MAAND
Maldegem, 27-31 augustus 2018

Traditioneel
organiseren
enleiding
Sarah een
sportkamp
Maldegem,
tijdens dewerd
laatste
van record
augustus.
Marianne
Huys Philip
had de
op het
terrein.inMet
125 deelnemers
ditweek
jaar een

Maldegem, 27-31 augustus 2018, Atletiek- en Sportkamp
augustus.Op
Marianne
Huys
haden
de
leiding
op
hetde
terrein.
Met
125 deelnemers
werdvan
ditweek
jaar echte
een
record
gebroken.
donderdag
30
augustus
konden
jonge
atleetjes
eens
proeven
een
Traditioneel
organiseren
Philip
Sarah een
sportkamp
in Maldegem,
tijdens
de laatste
van augustus.
Marianne
Huys
de leiding
het terrein.
Metde125
deelnemers
werd
jaar een
gebroken. Op
gebroken.
Op had
donderdag
30 op
augustus
konden
jonge
atleetjes
eens dit
proeven
vanrecord
een echte
atletiekmeeting
die ’s avonds
werd
door
de kern
Sommigen
hadden
nog een
donderdag
30 augustus
kondengeorganiseerd
de jonge atleetjes
eens
proeven
vanMaldegem.
een echte atletiekmeeting
die ’s avonds
georganiseerd
werd
de kern
Maldegem. Sommigen
een beetje
hulp nodig
van de
trainers
atletiekmeeting
diedoor
’s avonds
georganiseerd
werd doorhadden
de kernnog
Maldegem.
Sommigen
hadden
nog
een en
beetje hulp nodig van de trainers en ja, zelfs van de scheidsrechters. Moet kunnen, leuk!
ja, zelfs van de scheidsrechters. Moet kunnen, leuk!

beetje hulp nodig van de trainers en ja, zelfs van de scheidsrechters. Moet kunnen, leuk!

Foto’s
Foto’sJourij
Jourij
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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

AANBOD CLUBKLEDIJ

Aanbod Erima-clLidmaatschap
ubkledij ACME
versie 20180825

Aan alle ACME-atleten (en sympathisanten) van AC Meetjesland,

Als atleet kan je lid worden van ACME door:
-

ErJe
kom
en terug twee pasaan
dagente
voo
r het aanen
bod je
vante
de registreren
ACME-clubkledivia:
j (Erimwww.acmeetjesland.be
a).
lidmaatschap
vragen
Aade
nborubriek
d

“registreren” (zie registratieprocedure hierna)
- én het lidgeld te betalen via overschrijving op de rekening van ACME vzw
Het aanbod bestaat uit verschillende stuks die steeds beschikbaar zijn voor kinderen en Heren. Voor de
(IBAN BE11 0015 1294 2948 – BIC GEBABEBB).
dames is er steeds een meer getailleerd model voorzien.

onder

wozijn
rden. alvorens
De beschikbade
re maansluiting
aten en de prijzwordt
en zijn terovergemaakt
ug te vinden in aan de
Alle stdient
uks kunnovergeschreven
en afzonderlijk besteldte
Je lidgeld
de tabel helemaal onderaan.
Vlaamse Atletiekliga. Vanaf het ogenblik dat je aansluiting volledig in orde is ben je
verzekerd
het sporten.
Pasdagtijden
en
Woensdag 17/10 : van 19u00 tem 20u00 (Kantine Maldegem)

Het lidgeld
met 1 gezinslid)
Woensdbedraagt
ag 24/10 : va:n 19u00 te•m€160/jaar
20u00 (Kleedk(voor
amers Zaansluiting
omergem)
•
€270/jaar
(voor
aansluitingen
met 2 gezinsleden)
Sponsoring
• €360/jaar (voor aansluitingen met 3 gezinsleden)
Alle bovenstukken (behalve het t-shirt) zullen vooraan voorzien zijn van kleine logo’s van “LUXOR”,
• €400/jaar (voor aansluitingen vanaf 4 gezinsleden)
“FIESIEK” en “ACME”. Achteraan komt het logo van “LUXOR” in het groot. De t-shirt zal vooraan enkel
voorzien worden van het logo van “ACME”.

Kortingen voor meerdere gezinsleden gelden enkel bij gelijktijdige aansluiting.
Bestellen

In hetBelidgeld
een
stellen kazit
n opinbegrepen,
de beide pasmom
entenpakket
of van zaloten
terdag 1voor
3/10 tedeelname
m zaterdag 27aan
/10 in onze
de winkjaarlijkse
el bij FIESIEKtombola
door het invop
ulle26/01/2019).
n en afgeven van heJe
t beontvangt
stelformulie10
r. Heloten
t volledvan
ig inge5vuEUR
ld bes(onafhankelijk
telformulier kan ookvan het aantal
(met trekking
e
n
d
i
t
t
e
n
l
a
a
t
s
t
e
o
p
z
o
n
d
a
g
2
8
/
1
2
.
N
a deze ddeel
atum isvan
besteje
llelidgeld.
n
d
o
o
r
g
e
m
a
i
l
d
w
o
r
d
e
n
n
a
a
r
i
n
f
o
@
f
i
e
s
i
e
k
.
b
e
gezinsleden). Door ze te verkopen recupereer je alvast een belangrijk
niet meer mogelijk.

Het atletiekseizoen
loopt van 1 november tot 31 oktober.
Betaling
Op het einde van de bestelperiode ontvang je van Andy een bevestigingsmail van je bestelling met daarin

Het eerste
het te beatletiekjaar
talen bedrag. Ditbetaalt
dient betamen
ald te wslechts
orden teg€110
en op reals
k. BEmen
11 0015aansluit
1294 2948na
van1ACapril.
ME vzw,Tot 1 april
geldenmede
hiervoor vermeld. Vanaf 01 september kan men reeds
t megewone
dedeling “ERtarieven
IMA + naamzoals
”
aansluiten tot het einde van het volgende seizoen, aan de voorwaarden gesteld voor dat
komende seizoen.
Nieuwe atleten mogen eerst enkele (max. 3) keren proefdraaien, pas nadien dient men aan
te sluiten.
Aansluiten
kanop]
men vanaf 1 januari vh kalenderjaar waarin men 6 jaar wordt.
[Geef tekst
Als lid bij ACME ontvang je 10 maal per jaar een clubblad “Start”. Je bent verzekerd op elke
WWW.ACMEETJESLAND.BE
n
29
n
WWW.ACMEETJESLAND.BE
training
en wedstrijd, je mag alle trainingen
bijwonen
georganiseerd
door ACME en je kan
deelnemen aan alle wedstrijden georganiseerd door de VAL en de Franstalige vleugel LBFA.

AANBOD CLUBKLEDIJ
AANBOD ERIMA Heren en Kids
Softshell Jack Basic

Performance T-Shirt

Jack met capuchon

Broek Ritsen

Spiketas

Running Jacket

Tight

Short Tight

Rugzak met bodemvak

[Geef tekst op]
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AANBOD CLUBKLEDIJ
AANBOD ERIMA Dames
Softshell Jack Basic

Performance T-Shirt

Jack met capuchon

Broek Ritsen

Spiketas

Running Jacket

Tight

Short Tight

Rugzak met bodemvak

[Geef tekst op]
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[Geef tekst op]

Product
Rugzak met bodemvak
Spiketas

Accessoires

Product
Softshell Jack Basic
Sweatjack
Running Jacket
Performance T-Shirt
Broek met doorlopende ritssluiting
Running Tight Lang
Running Tight Kort

Dames

Product
Softshell Jack Basic
Sweatjack
Running Jacket
Performance T-Shirt
Broek met doorlopende ritssluiting
Running Tight Lang
Running Tight Kort

Heren en Kids

34

116

36

38

128

Aantal

40

140

42

152

44

164

46

S

Matenlijst en Prijslijst
L

Prijs ACME
€ 24
€ 10

Prijs ACME
€ 74
€ 33
€ 40
€ 18
€ 30
€ 33
€ 25

M

XL

XXL

Prijs ACME
Kids
Heren
€ 66
€ 74
€ 30
€ 33
€ 35
€ 40
€ 14
€ 18
€ 26
€ 30
€ 29
€ 33
€ 20
€ 25

AANBOD CLUBKLEDIJ

WWW.ACMEETJESLAND.BE

RAADGEVINGEN VELDLOOP
RAADGEVINGEN AAN DE JONGE VELDLOPERS (EN HUN OUDERS)
1.
Het verzamelen van de atleetjes, voor de opwarming, gebeurt 1 uur voor de aanvang
van de eerste wedstrijd, aan de ACME-tent of bij afwezigheid aan de vlag of een centraal
verzamelpunt. De omloop wordt eerst in groep, al wandelend, verkend. Daarvoor is het
aangeraden ook een paar rubberlaarzen of stevige bottines mee te brengen. Zo vermijd je
dat je verkleund aan de opwarming te moet beginnen. Het opwarmen van de jonge atleetjes
gebeurt STEEDS onder leiding van de aangeduide jeugdtrainer(s). Ouders mogen wel
meelopen en meehelpen maar de leiding is best in de handen van de jeugdtrainer(s).
2.
Neem steeds voldoende reservekledij mee. Dit betekent dat je toch steeds, minimum,
4 paar kousen (natte voeten na de opwarming, natte voeten na de veldloop, natte voeten
na het loslopen na de wedstrijd), een t-shirt of polo met rolkraag, training, enz… moet
meebrengen. Op vele plaatsen bestaat de mogelijkheid tot douchen, dus wasgerief is
onontbeerlijk. Ook je sportschoenen en eventueel je spikes niet vergeten.
3.
De trainer die opwarming geeft zorgt er voor dat je in optimale omstandigheden aan
de start van de veldloop komt. Verknal het dus niet door enkele minuten te vroeg alle nietwedstrijd kledij af te werpen. De starters van dienst (of meehelpende ouders in samenspraak
met de trainer) verzamelen dan de atleetjes aan de wachtlijn in de startzone en controleren de
aanwezigheid van het deelnemerskaartje. Hoe een deelnemerskaartje bekomen, zie hieronder.
Enkele tellen voor de aanvang van de wedstrijd, wordt gemeld “klaarmaken” en pas dan doe
je de overtollige kledij af. Het is niet aangeraden te lopen met een muts (oververhitting).
4.
Wedstrijdkaartjes (crosskaartjes bovenop je borstnummer te spelden) zijn te verkrijgen
bij je kernverantwoordelijke of bij de aanwezige trainers, begeleiders of de vertegenwoordiger
van het bestuur. Ook andere collega lopers van je club hebben wellicht zo’n kaartje voor jou
voor het geval je niet terecht zou kunnen bij voormelde personen. Vul zo’n kaartje steeds
VOLLEDIG in met naam voornaam geboortejaar datum van de wedstrijd, organiserende
vereniging (zie kalender).
5.
Bij de aankomst is het best dat er een ouder of vervanger aanwezig is die je direct je
muts en (trainings)vest kan geven, teneinde onderkoeling te vermijden. Na enkele minuten
uithijgen is het ten zeerste aan te raden minimum een tiental minuten traag uit te lopen. Dit
kan gebeuren met je leeftijdsgenootjes uit dezelfde wedstrijd, of met een ouder. Daarna doe
je rekoefeningen zoals geleerd op training. Zodoende zal je de volgende dag geen stramme
spieren hebben.
6.
Vanaf een bepaald uur, bekendgemaakt door de inrichter, worden de prijzen
uitgedeeld. Dan krijg je een prijs in volgorde van aankomst. Dit kan soms ook vlak na de
aankomst gebeuren.
7.
Aarzel niet vragen te stellen aan je trainer, begeleider of iemand van het bestuur mocht
iets onduidelijk zijn.

VEEL SPORTGENOT
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DIRK BOGAERT
Juli 2018
Dirk Bogaert Snelwandelaar
eerst inSnelwandelaar
( heel ) lang was er een BK snelwandelen zonder
Juli 2018Voor
Dirkhet
Bogaert

Dirk Bogaert …
Wat is er aan de hand ? Wel rond half maart, dus een kleine 2 weken
Voor hetvoor
eerst
in ( heel ) lang was er een BK snelwandelen zonder
het EK in Madrid kreeg ik - redelijk wat - hinder in de achillespees .
Dirk Bogaert
…
Ontstekingsremmers
en een uitstekendebehandeling van kinesiste
Wat is erGaël
aanwaren
de hand
Wel rond
maart,
dus een
2 weken
niet ?afdoende
… half
Dan maar
besloten
omkleine
een foto
te laten
, daarop kreeg
bleek dat
redelijk wat
wat vocht
( ontsteking
voor hetnemen
EK in Madrid
ik -erredelijk
- hinder
in de ) rond
de pees
zat … Met nog 2 weken
gaan
tot het EK heeft de dokter
achillespees
. Ontstekingsremmers
enteeen
uitstekende
besloten een cortisone-injectie te geven en 5 dagen rust voor te
behandeling
van. kinesiste Gaël waren niet afdoende … Dan maar
schrijven
beslotenHet
omleek
een
foto
te te
laten
, daarop
bleek
dat er had
redelijk
wat
beter
gaannemen
. Maar na
mijn eerste
wedstrijd
ik
behoorlijk
wat pijn
. En na
tweede
wedstrijd
liep2ikweken
gewoon
wat vocht
( ontsteking
) rond
dede
pees
zat …
Met nog
tetegaan
manken
de pijn .besloten een cortisone-injectie te geven
tot het EK
heeft van
de dokter
Terug in België volgde een tweede cortisone-injectie , deze heeft
en 5 dagen rust voor te schrijven .
evenmin geholpen .

Het leek wat beter te gaan . Maar na mijn eerste wedstrijd had ik
behoorlijk
wat
pijn
. En naeen
deMRI-scan
tweede te
wedstrijd
ik duurde
gewoon
Dan
maar
besloten
nemen , liep
weken
hettevoor
terecht
kon.… Toen al besloot ik het zomerseizoen te laten voor
manken ikvan
de pijn
het volgde
was . een tweede cortisone-injectie , deze heeft
Terug in wat
België
Op die scan bleek dat er 2 scheurtjes in die pees zaten .
evenminDan
geholpen
is er een. afspraak geweest met een chirurg die gespecialiseerd is
Dan maar
besloten
een. Weer
MRI-scan
te nemen
, weken
duurde
het voor
in achillespezen
eens weken
wachten
voor ik
daar terecht
kon .
want bevonden
zich in een te
stuk
‘ overbodig
‘ weefsel
of niet
ik terechtTwijfel
kon …
… Toen
al beslootdieik scheurtjes
het zomerseizoen
laten
voor wat
het was
. …?
Voor
er
goed
en
wel
een
verslag
is
verstuurd
naar
de
huisdokter
waren
we
weer
eens
weken
verder
Sommige
Op die scan bleek dat er 2 scheurtjes in die pees zaten . Dan is er een afspraak geweest
met
een…chirurg
die
sporters worden met meer egards behandeld dan een oud mannetje dat aan snelwandelen doet … Wat zou
gespecialiseerd is in achillespezen . Weer eens weken wachten voor ik daar terecht kon . Twijfel … want
het worden ? Een kijkoperatie was in ieder geval nodig om te zien waar de scheurtjes zich precies bevonden en
bevonden
die scheurtjes
zich in een
stukik'voor
overbodig
' weefsel
mogelijks
was dit voldoende
. Koos
een open
operatie of
danniet
was…?
vrijwel zeker alles opgelost, maar dan was
Voor er goed
en wel revalideren
een verslag
het maanden
. is verstuurd naar de huisdokter waren we weer eens weken verder …
heb dus voor
de kijkoperatie
is uitgevoerd
juli . De
assistent-chirurg
me te vertellen
dat
SommigeIk sporters
worden
met meergekozen
egardsdeze
behandeld
dan op
een9 oud
mannetje
dat aanwist
snelwandelen
doet
één
scheurtje
is
weggenomen,
maar
dat
er
hogerop
in
de
pees
nog
eentje
zat
.
… Wat zou het worden ? Een kijkoperatie was in ieder geval nodig om te zien waar de scheurtjes zich
Maar … het kon dat men het daarbij kon laten .
precies bevonden
mogelijks
was
voldoende
Dan volgde en
er 10
dagen rust
endit
verzorging
thuis.. Koos ik voor een open operatie dan was vrijwel zeker
alles opgelost,
maar
dan
was
het
maanden
revalideren
Ondertussen probeer ik voorzichtig enkele minuten te.stappen . Het lukt zonder pijn , maar het gaat nog
moeizaam
Ik hoop van deze
winter deze
weer vloeiend
te kunnen
dan zien we wel of
ik ooit
Ik heb dus
voor de. kijkoperatie
gekozen
is uitgevoerd
op 9stappen
juli . De. En
assistent-chirurg
wist
me weer
te de
oude
word.
vertellen dat één scheurtje is weggenomen, maar dat er hogerop in de pees nog eentje zat .
Ik hoop het in ieder geval.
Maar … het
kon dat men het daarbij kon laten .
Dan volgde
er 10 dagen
rust en verzorging thuis . Ondertussen probeer ik voorzichtig enkele minuten te
September
2018 vervolg
stappen De
. Het
lukt
zonder
, maar
nog moeizaam
. Ik meer,
hoopmaar
van deze
winter weer
vloeiend
te
genezing van de pijn
blessure
gaathet
zeergaat
geleidelijk
. Pijn is er niet
de coördinatie
- souplesse
- verloopt
nog moeizaam
. zien we wel of ik ooit weer de oude word.
kunnen stappen
. En dan
Ik
train
in
stukjes
met veel rust ertussen , de stukjes drijf ik langzaam op in duur en dat zal nog een tijd zo blijven
Ik hoop het in ieder geval.

vooraleer er van ‘ snelheid ‘ sprake is .
Ondertussen is er een zwelling op de hiel die behoorlijk wat hinder geeft in een schoen . Verder onderzoek zal
September
2018uitwijzen
vervolgwat er kan aan gedaan worden .
moeten
Ik kanvan
nogde
altijd
geen garantie
geven
voor de toekomst
; maar
dingmaar
staat de
vastcoördinatie
: we blijven proberen
en geven
De genezing
blessure
gaat zeer
geleidelijk
. Pijn is er
nietéén
meer,
- souplesse
niet op.

verloopt nog moeizaam .
Ik train inVele
stukjes
met
rust voor
ertussen
groeten
en veel
het beste
allen ,, de stukjes drijf ik langzaam op in duur en dat zal nog een tijd zo
blijven vooraleer er van ' snelheid ' sprake is .
Ondertussen is er een zwelling op de hiel die behoorlijk wat hinder geeft in een schoen . Verder onderzoek
zal moeten uitwijzen wat er kan aan gedaan worden .
Ik kan nog altijd geen garantie geven voor de toekomst ; maar één ding staat vast : we blijven proberen en
geven niet op.
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Vele groeten en het beste voor allen ,

MANON DEPUYDT
Manon Depuydt, rust na een prachtig seizoen
Om hetManon
zomerseizoen
in optimale
voor teseizoen
bereiden
Depuydt,
rustomstandigheden
na een prachtig
gingen we met de VAL-stage naar het Turkse Belek.
Daar vonden we naast ideale weersomstandigheden een echte toplocatie
om trainingen op een hoog niveau uit te voeren.

Om het zomerseizoen in optimale omstandigheden voor te

Eenmaal terug in België werden de eerste wedstrijden afgewerkt met
bereiden
gingenInwe
metmoeten
de VAL-stage
het Turkse
ondermeer
de interclub.
België
we altijdnaar
een beetje
hopen
Belek.
Daar vonden we om
naast
op goede
weersomstandigheden
eenideale
sterke wedstrijd te kunnen lopen.
De weergoden
besloten echter omeen
hunechte
piekmoment
nog wat
te
weersomstandigheden
toplocatie
om uit
trainingen
stellen op
;-) Om
een
laatste
hand
te
leggen
aan
onze
conditie
gingen
we
een hoog niveau uit te voeren.
voor nog een paar dagen extra naar Turkije en bij terugkomst was
Eenmaal
terug
intoegeslagen.
België werden
deomstandigheden
eerste wedstrijden
de hittegolf
in eigen
land
Zware
om te
afgewerkt
met
ondermeer
de
interclub.
België moeten
trainen, maar echt wel ideaal om wedstrijden in af teIn
werken.
Iedere we
wedstrijd
ik erinhopen
om ietsop
sneller
te lopen.
altijd slaagde
een beetje
goede
Op hetweersomstandigheden
BK in Brussel hoopte ik mijn
piekmoment
beleven éntezokunnen
om een sterketewedstrijd
geschiedde. In de reeksen van de 200m op zaterdag wist ik mijn PR
lopen. De weergoden besloten echter om hun
bij te stellen naar 23.33 en zo kwalificeerde ik mij voor het EK in Berlijn!
piekmoment
wat uit
te stellen
;-) maar
Om een
laatsteniet
hand
Op zondag
wist ik nognog
de 100m
finale
te winnen
ik besloot
te te
leggen
aan
gingen
weeen
voor
nogblessure
een paar
van start
gaan in
de onze
finale conditie
van de 200m
omdat
lichte
mij watdagen
zorgenextra
gaf. naar Turkije en bij terugkomst was de

hittegolf in eigen land toegeslagen. Zware

In Berlijn beleefde ik mijn eerste EK bij de ‘groten’ en ik heb geprobeerd
om teIktrainen,
maar echt wel
er elke omstandigheden
seconde van te genieten.
was vrij zenuwachtig
toenideaal
ik aan om
wedstrijden
in
af
te
werken.
Iedere
wedstrijd
slaagde
de start kwam van de reeksen van de 200m. Ondanks het feit dat ik ik
een
van deerin
jongste
in lopen.
dit veld Op
was,het
wist
mijBrussel
toch te hoopte
omdeelneemsters
iets sneller te
BKikin
kwalificeren
voor
de halve finale
die avond.
ik mijn doel
ik mijn
piekmoment
te later
beleven
én zoOmdat
geschiedde.
In de
hiermee bereikt had kon ik met iets minder stress van start gaan. Ik ging zo snel als ik kon, maar een finaleplaats
reeksen
van
de
200m
op
zaterdag
wist
ik
mijn
PR
bij
te stellen naar 23.33 en zo kwalificeerde
was op dat moment nog iets te hoog gegrepen uiteraard.

ik mij voor het EK in Berlijn! Op zondag wist ik nog de 100m finale te winnen maar ik besloot
niet
vaninstart
gaan
finalerust
vanende
200m
omdat
lichtevan
blessure
mij wat
zorgen gaf.
Eenmaal
terug
Belgiëtenam
ik in
eende
weekje
moest
ik toch
weleen
bekomen
de geleverde
inspanningen
de afgelopen
weken.
Heel veel
tijd om
te rusten
kreeg
echter niet
want
werd uitgenodigd
omseconde
deel te nemen
In Berlijn
beleefde
ik mijn
eerste
EK bij
de ik‘groten’
en ik
hebik geprobeerd
er elke
van
aan hettehoofdprogramma
tijdens
de
Memorial
Van
Damme.
Ik
had
nog
twee
weken
de
tijd
om
mij
hiervoor
genieten. Ik was vrij zenuwachtig toen ik aan de start kwam van de reeksen van de 200m.
klaar te stomen. Een rugblessure zorgde er echter voor dat ik nauwelijks aan trainen toe kwam. Gelukkig hielp de
Ondanks
het feit
dat ikmij
een
jongste
deelneemsters
in dittussen
veld was,
ik mij tochNa
te
steun van
het Belgische
publiek
omvan
tochdenog
een mooie
tijd neer te zetten
al diewist
wereldtoppers.
kwalificeren
voor
de
halve
finale
later
die
avond.
Omdat
ik
mijn
doel
hiermee
bereikt
had
de kwalificatie en uiteraard het EK zelf in Berlijn was deze wedstrijd toch een derde hoogtepunt van het seizoen.
kon ik met iets minder stress van start gaan. Ik ging zo snel als ik kon, maar een finaleplaats
Twee dagen
na dat
de Memorial
wete
hethoog
zomerseizoen
een leuke manier afsluiten op het PK estafetten
was op
momentkonden
nog iets
gegrepenopuiteraard.
waar we als club enkele medailles wisten te bemachtigen.
Eenmaal terug in België nam ik een weekje rust en moest ik toch wel bekomen van de
geleverde
inspanningen
Tijd voor
enkele weken
rust nu! de afgelopen weken. Heel veel tijd om te rusten kreeg ik echter niet
want ik werd uitgenodigd om deel te nemen aan het hoofdprogramma tijdens de Memorial
Van Damme. Ik had nog twee weken de tijd om mij hiervoor klaar te stomen. Een
rugblessure zorgde er echter voor dat ik nauwelijks aan trainen toe kwam. Gelukkig hielp de
steun van het Belgische publiek mij om toch nog een mooie tijd neer te zetten tussen al die
wereldtoppers. Na de kwalificatie en uiteraard het EK zelf in Berlijn was deze wedstrijd toch
een derde hoogtepunt van het seizoen.
Twee dagen na de Memorial konden we het zomerseizoen op een leuke manier afsluiten op
het PK estafetten waar we als club enkele medailles wisten te bemachtigen.
Tijd voor enkele weken rust nu!
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WEDSTRIJDNIEUWS
zesde in 29”57, in de volgende reeks haalde Aude-Margaux
Vandenkerchove de vijfde rang in 30”31 en in de derde
reeks werd Siska tweede in 29”52. Aude-Margaux haalde
een vijfde stek in het speerwerpen met 22m55, duwde haar
kogel van 3kg 8m33 van zich af en overschreed 1m40 in het
hoogspringen.

Belgische titel voor Robbe WIldemeersch
Provinciaal brons op de 10.000m
De atletiekwedstrijden blijven elkaar opvolgen. Deze week
stond het PK 10.000m geprogrammeerd tussen vele andere
wedstrijden. De belangrijkste van deze periode was wel
het Belgisch Kampioenschap voor Juniores en Beloften in
Moeskroen.
Moeskroen 26 augustus
Een handvol van onze atleten was geselecteerd om deel te
nemen aan de wedstrijden. Manon Depuydt won de eerste
reeks over 100m in 11”90, Laura Beylemans werd derde
in 12”50. Beide dametjes plaatsten zich hier mee voor de
finale. Sensatie in het speerwerpen. Robbe Wildemeersch
lanceerde bij zijn tweede poging het werptuig naar 6m81.
Mory van OEH probeerde beter te doen maar slaagde daar
niet in. In de vierde beurt was er nog een 56+ te noteren.
Doorzetting, talent en goede begeleiding hebben hun
vruchten eindelijk afgeworpen. In de rechtstreekse finale van
de 400m horden verging het Maarten Raes minder goed.
Hij werd slechts vijfde in zijn reeks in 57”06, achtste in
totaal. Ontzetting in de finale 100m. Geen Manon Depuydt
te bespeuren. Zij diende af te haken met pijn in de rug. Dus
ook op de dubbele afstand mocht zij niet deelnemen. Twee
zekere medailles kwijt. Spijtig. Laura deed haar uiterste
best en pitste nog een honderdste af van haar tijd. Ze werd
zesde. Op de 200m haalde Laura een identieke plaats in de
sterkste reeks in 25”94. We kunnen dus wel stellen dat haar
kampioenschap geslaagd was.
Lier 18 augustus
Thibault Willems liet een 1500m en bereikte de finish na
4’11”81. Aurélie De Ryck won het polsstok springen door
een hoogte van 4m22 te overschrijden. Timothy Herman
overheerste een internationaal sterk bezette speerwerp
competitie door het werptuig van 800gr 72m87 ver van zich
af te werpen
Oudenaarde 22 augustus
Lizzy Immesoete won de wedstrijd 1500m. Na een
chaotisch begin besliste ze om de touwtjes in handen te
nemen en ging ze resoluut aan de leiding. Ze eindigde haar
wedstrijd in 4’56”59 en verbeterde daarmee haar eigen
clubrecord. Ook trainingsmaatje Lucien Heyde nam die
afstand voor zijn rekening en bereikte de finish na 4’41”61.
Voor beiden komt het belangrijkste medio september want
dan nemen ze deel aan het WK voor Master in Malaga.
Jasper Wyffels was aan zijn debuut toe op de 10000 meter.
Doordat hij geen referentietijd kon voorleggen liep hij in de
tweede reeks. Misschien was dat zelfs beter zoals trainer Rik
opwierp. Jasper ging resoluut aan de leiding en maalde de
rondjes af. Hij finishte na 34’36”26 en werd, tot zijn grote
verrassing derde in de totaalstand bij de Senior. In die zelfde
reeks liep ook Marnix Leers. Hij bereikte de eindstreep na
39’20”90. Hij was zeer blij met deze prestatie want zijn
beste ooit en ook al een bronzen plak waard. Nu kan hij
zich voorbereiden op een halve marathon in Evergem.
Oordegem 23 augustus
Kato D’Haeyere werd zesde in de eerste reeks 100m in
13”63, Siska De Smet werd zevende in de tweede reeks in
14”22. Een heroptredende Lien Baele evenaarde haar PR
op de 800m in 2’42”52. Hopelijk is nu de heropbouw goed
aangevat. Ook Glenn Potvliege nam deel aan dit nummer
en haalde met de klap twee seconden van zijn PR. Dit staat
nu op 2’17”73. Op de dubbele hectometer werd Kato weer
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Waregem 25 augustus
Cadet Asne Buysse liep een 1000m in 3’27”03 en werd
daarmee derde.
Moeskroen 25 augustus
Twee Meetjeslandse atleten waren weerhouden om deel
te nemen aan de nationale interprovinciale match om de
kleuren van Oost-Vlaanderen te verdedigen. Voor de 23ste
maal werd onze provincie de sterkste van allemaal. Jef
Laenens haalde een tweede plaats in het speerwerpen met
44m48 en dit is een goede voorbereiding voor het BK begin
september. Rania kende een minder goede herhaling,
blijkbaar door incompetentie bij de jury (twee geldige +40m
worpen werden afgekeurd) en zo werd ze pas zevende met
een worp van 31m72.
Gent 26 augustus
loopnummers
De wedstrijden begonnen met aflossingen, ideale
voorbereiding voor het PK estafetten volgende zondag.
Onze ploeg Benjamin werd tweede in hun wedstrijd. Ilya
Moudretsov, Lukas Fouquaert, Kas Caneele en Jules Blondeel
brachten de stok rond in 41”50. Bij de Pupillen jongens
wonnen Noah Buysse, Niels Staelens, Joran Claeys en Flavio
van Loo hun reeks in 36”10.
Lukas won nadien de eerste reeks van de 60m individueel
in 9”41, de snelste tijd van alle atleten. Victor Neyt werd
derde in 9”58. In de tweede reeks was er een vierde plaats
voor Kas in 10”34 en in de derde reeks finishte Ilya als vijfde
in 10”94. Jules werd vijfde in de vierde reeks in 10”74 en in
de zesde reeks werd Ferre Mattheeuws tweede in 10”66. In
de eerste reeks bij de Benjamin meisjes was er een zevende
rang voor Olivia Besson. In de zesde reeks bij de Pupillen
meisjes finishte Yuna De Meyer als zevende in 12”05.
Leeftijdsgenoot Flavio werd vijfde in de sterkste reeks in 9”12
na een gemiste start. Joran werd derde in de tweede reeks
in 9”21 en in de derde reeks was er een identieke rang voor
Niels in 9”83, Noah werd daar zesde in 10”10. In de derde
reeks 80m voor Miniemen meisjes haalde Margaux de vijfde
plaats in 12”12. Meer animo bij de Miniemen jongens.
Victor Gaudissabois werd vierde in de eerste reeks in 11”26,
Charles Willems werd zesde in 11”37. Stijn Vereecke haalde
de tweede plaats in de volgende reeks in 11”63, Emile
Willems zevende in 12”61. Mart Clauws haalde de zesde
stek in de derde reeks in 12”18 en Jelle Huyghelier won de
vijfde reeks in een identieke tijd. Jules Maenhout werd daar
vierde in 12”55. De minder gebruikelijke 150m stond ook op
het programma voor de Miniemen. Margaux werd vierde
in de vierde reeks in 25”15. Stijn won de tweede reeks in
22”88, Jelle werd vierde in 23”96. Victor won de vijfde
reeks, samengesteld uit enkel Meetjeslanders, in 22”81, voor
Charles in 22”85, Mart in 24”89 en Emile in 28”11.
Kampnummers
Victor stootte de kogel van 3kg naar 9m73, Charles haalde
8m99 en Emile 8m75. Stijn haalde 7m27, Mart 7m08
en Jelle precies 7 meter. Jules wist de bol 6m36 weg te
duwen. Margaux haalde met de bol van 2kg 4m41. In
het hoogspringen voor de Benjamin jongens wipten Victor,
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Lukas en Jules over 95cm. Ilya en Kas haalden 90cm en
Ferre 85cm. In het kogelstoten met de bol van 1kg haalde
Olivia 4m62. In het discuswerpen voor de Pupillen meisjes
liet Yuna geen enkele geldige poging optekenen. Spijtig.
Flavio was onze beste Pupil in het verspringen met 3m87,
Joran haalde 3m87, Niels 3m45 en Noah 3m06. Ook de
Benjamin jongens mochten de kogel van zich afduwen.
Victor was daar onze beste vertegenwoordiger met 7m65,
Ferre haalde 6m59 en Kas 6m42. Ilya liet 5m89 optekenen,
Jules 5m65 en Lukas 5m53. In het hoogspringen kon Olivia
de aanvangshoogte van 85cm niet overschrijden net als
een tiental andere atleten. De minimum hoogte moet altijd
boven de springmat aanvangen. Flavio lanceerde de discus
naar 15m38 en eindigt net voor Noah met 15m38. Niels
wierp 12m74 en Joran 10m34. In het verspringen haalde
Yuna 2m43.
Eindstanden
Na de 7 wedstrijden worden de beste 10 atleten gehuldigd.
Bij de Benjamin jongens werd Victor Neyt vierde (eerste van
zijn geboortejaar), Lukas werd zesde en Ilya tiende. Bij de
Benjamin meisjes strandde Olivia op de achtste stek. Flavio
wist zich naar een zesde plaats op te werken. (ook al de
eerste van zijn geboortejaar). Bij de Miniemen jongens
was er een vierde plaats voor Victor, een zesde plaats voor
Charles, gevolgd door Mart. Stijn wist de negende plaats te
veroveren.
Volgende week
Op volgende week zaterdag moeten de Master hun BK
hamer en gewichtwerpen betwisten in Sint Niklaas en op
zondag mogen de estafettelopers naar de Blaarmeersen
voor het provinciaal kampioenschap. Aan allen veel succes
toegewenst. (VHY)

Victor Gaudissabois

de deelnemers in Gent met
vooraan rechts Victor Neyt,
naast hem Lukas Fouquaert. In
de achtergrond Ilya Moudretsov
(met pet) en Jules Blondeel.

Marnix Leers

Podiumfoto van het BK Juniores speerwerpen met centraal Robbe
Wildemeersch
Jasper Wyffels
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Belgisch brons voor Mirjam en Etienne
De kampioenschappen volgen zich in sneltreintempo op.
Vorig weekend werden op zaterdag de ereplakken voor
Hamerslingeren en gewichtwerpen voor Master verdeeld.
Op zondag werd het PK estafetten betwist. En tussendoor
nog een gans pak wedstrijden op de plank
Maldegem 30 augustus
Als tussendoortje tijdens de zomerstage werden de
wedstrijden ingericht.
Benjamin Ferre Mattheeuws won de eerste reeks 60 meter in
10”45, Lars Van Landuyt werd vierde in 12”08. In de derde
reeks won Lukas Fouquaert in 9”52 voor Victor Neyt in 9”79.
Kas Caneele (10”39), Jules Blondeel (10”77), Ilya Moudretsov
(10”88) en Sietse Buysse in 11”44 hielden de kleuren van
sponsor Luxor Maldegem hoog. Bij de meisjes won Olivia
Besson de derde reeks in 10”54 voor Oona Naudts in 11”10
en Free Verstringe in 11”91. In de vierde reeks was er een
vierde plaats voor Aurélie Casteleyn in 11”17 gevolgd door
Fien Sierens in 11”55.
Joran Claeys won de tweede reeks 60m bij de Pupillen heren
in 9”61 gevolgd door clubmaatjes Niels Staelens (9”75),
Noah Buysse (9”96), Boris Destoop (10”05) en Paco Besson
in 11”04. Kato Van Hoecke won de eerste reeks bij de
meisjes in 9”89 voor Lore Sierens in 10”02. Lilith Destoop
(10”57), Charlotte Verbeerst (10”79) en Tercit Tessenaere in
11”693 waren ook druk doende in deze reeks. In de tweede
reeks werd Anna Ornelis vierde in 10”21 en Yuna De Meyer
zesde in 11”97.
De Miniemen dienden een 150m onder de knie te krijgen.
Victor Gaudissabois werd tweede in 20”85, gevolgd door
Charles Willems (21”29), Stijn Vereecke (21”49) en Mart
Clauws in 23”30. Bij de meisjes won Lotte Willem de eerste
reeks in 24”14 voor Nina Destoop (24”94), Astrid Van
Maldegem finishte na 25”14. In de tweede reeks was Fien
De Muynck de sterkste in 21”87, Tiana Haeck werd derde in
22”56 op een zucht gevolgd door Julie Ornelis in 22”75.
Al deze resultaten en de uitslagen van de kampnummers
kunnen teruggevonden worden op de site van Atletiekclub
Meetjesland onder de rubriek “resultaten en meer”.
Laken, 31 augustus
Manon Depuydt was geselecteerd om deel te nemen aan de
Memorial Van Damme. In sterk internationaal gezelschap
en op het einde van een vermoeiend seizoen werd ze achtste
in 23”69 en dat is maar 3 tienden boven haar persoonlijk
record. Nu mag ze de batterijen weer opladen.
Sint Niklaas 1 september
Onze werpers waren actief op de Sterre voor het BK
gewichtwerpen en hamerslingeren voor hun respectievelijke
categorie. Mirjam de Sutter haalde brons in de categorie
W40 door het gewicht van 9kg 7m92 weg te slingeren. In
het hamerslingeren (4kg) haalde ze een identieke rang met
22m72. Haar zus Carine werd zesde in het hamerslingeren
met de bol van 3kg 30m28 weg en dit bracht haar op een
zesde plaats. Met het gewicht van 7,26 kg werd ze vijfde
met een worp van 8m87. Werptrainer Etienne De Vriendt
haalde een bronzen plak in het gewichtwerpen met de bol
van 9kg in de categorie m65. Zijn tuig landde na 9m30.
In het hamerslingeren met de bol van 5kg liet Etienne zijn
werptuig neerploffen na 26m25 en ook dit bracht hem een
bronzen medaille op.
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Beveren 1 september
Drie van onze polsstokspringers en spé gingen de
trainingsarbeid omzetten in prestaties. Jelle Huyghelier won
de wedstrijd in een nieuwe clubrecordhoogte van 2m41.
Dat pikte hij van de tweede in de uitslag, Charles Willems
die ook de oude hoogte overwon en nu met een beste van
2m27 staat. Mart Clauws werd derde met 2m07.
Deinze 1 september
Enkele van onze atleten namen deel aan de Oost-West
cup. Joachim Bafort won de 1000m bij de Scholieren in
2’38”34 en ws daarmee zelfs sterke dan de Junioren en
Senioren in de volgende reeks. Glenn Potvliege slaagde in
zijn opzet om onder de drie minuten de duiken. Hij werd
derde in 2’87”09. Jef Laenens won het speerwerpen bij de
Cadetten met een worp van 43m14. Axana Schaeverbeke
won de kilometer bij de Alle Categorieën in 3’03”73. Niet
helemaal naar haar zin want te weinig tegenstand om een
toptijd te lukken. Lobke Vanpeteghem werd vierde in het
discuswerpen met 28m62 en won het kogelstoten met
11m70 op routine. Volgende week betwist zij en Jef het BK
in hun categorie.
Gent, 2 september
Op de Blaarmeersen werd gekampt om de provinciale titels
estafetten. Voordeel is dat je eens andere atleten aan de
start krijgt en dat de specialiteit geen rol speelt. Als je maar
een ploegje hebt en plezier maakt.
Op de 4x80m bij de Miniemen meisjes werden Fien De
Muynck, Astrid Van Maldegem, Tiana Haeck en Margaux
Dossche derde in hun reeks in 46 seconden precies.
Daarmee kwamen ze helemaal niet in de buurt van
eremetaal. Ook Victor Gaudissabois, Charles Willems, Mart
Clauws en Stijn Vereecke betwistten dit onderdeel. Zij
werden vierde in de sterkste reeks in 43”69. Bij de Pupillen
wordt 4x60m betwist. Lore Sierens, Jade Vanseveren,
Charlotte Verbeerst en Kato Van Hoecke werden vierde in
de tweede reeks in 39”26. Bij de jongens werden Flavio
Van Loo, Paco Besson, Niels Staelens en Joran Claeys
derde in hun reeks maar vielen net buiten de prijzen. Ook
de Benjamin betwisten die afstand. Emma Van Severen,
Aurélie Casteleyn, Fien Sierens en Olivia Besson werden
zesde in 42”13. De eerste medaille van de dag kwam van de
jongens in deze leeftijdsgroep. Victor Neyt, Kas Caneele, Ilya
Moudretsov en Lukas Fouquaert snelden als derde door het
oog in 38”88.
Toen was het tijd voor het langere werk bij de jeugd,
wedstrijden over 3x600m. Fien, Tiana en Margaux wonnen
hun reeks in een nieuwe clubrecordtijd van 5’31”96 maar
misten nipt het podium. Ook Victor, Stijn en Charles lieten
en nieuwe toptijd van 5’09”00 noteren, maar voor de
medailles kwamen ze niet in aanmerking. Charlotte, Lore en
Kato finishten na 6’24”72, Flavio, Niels en Noah deden dat
na 6’15”98. Bij de jongste atletes kwamen Olivia, Aurélie
en Fien door het oog na 7’51”19 maar een tweede medaille
kwam van Lukas, Ilya en Victor die hun reeks wonnen in
6’18”31 en daarmee derde werden. Mochten ze gelopen
hebben in de sterkste reeks zat er misschien meer in. In een
volgende reeks werden Kas, Sietse Buysse en Jules Blondeel
zevende in 7’12”90.
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In de namiddag was het dan aan de oudere atleten om
hun kunnen te tonen. Laura Beylemans, Reine Verdegem,
Lisa Lammens en Manon Depuydt werden derde in de
sterkste reeks 4x100m in 49”41. In dezelfde wedstrijd bij
de heren kwamen Severijn D’Hoedt, Maarten Raes, Seppe
Vanpeteghem en Tom Du Pan tot 43”39 waarmee ze zilver
mee kaapten. Op dit nummer, maar bij de Cadetten,
Haalden Kato D’Haeyere, Siska De Smet, Nona Van Hoecke
en Julie Windey de finish na 53”57, bij de jongens eindigden
Bram De Muynck, Jef Laenens, Milan Gilson en Imko Haers
achtste in 49”52. Op de langere afstand, 4x800m werden
Axana Schaeverbeke, Jenka Wittevrongel, Lien Baele en
Emma Baeke zesde in 10’22”84. Op die afstand bij de
Cadetten werden Asne Buysse, Ibe van Hoecke, Jade Van
Poucke en Aline Baeke vijfde in 10’50”52. Toen restten enkel
nog de wedstrijden over 4x200m. Voorgenoemde dames
op de 4x100m werden mooi tweede in 1’42”46, de jongens
dienden zich tevreden te stellen met brons in 1”30”85.
Volgende week
Op 8 en 9 september hebben in Kessel-Lo de BK voor
Cadetten en Scholieren plaats. Een handvol van onze atleten
mogen deelnemen. Wij wensen hen alle succes toe; (VHY)

in de eindstrijd diende ze nog twee plaatse prijs te geven.
Ze eindigde in 10’57”59, haar tweede beste tijd ooit. Kato
D’Haeyere en Siska namen ook deel aan de 80m horden.
Kato haalde de vijfde stek in de derde reeks in 13”53, net
voor Siska die 13”68 liet noteren. Beide meisjes haalden de
finale niet. Maité van Daele nam deel aan het kogelstoten
bij de Cadetten. Met 10m33 wist ze een zevende plaats uit
de brand te slepen. In het discuswerpen was haar 26m06
goed voor een dertiende stek. Lobke Vanpeteghem deed het
kogelstoten bij de Scholieren. Met 12m45 viel ze net buiten
de medailles maar is wel de beste van haar geboortejaar. Dit
beloof dus voor volgend jaar.
Rania Van Petegem was onze eerste vertegenwoordiger op
zondag. Zij nam deel aan het speerwerpen. Blijkbaar zat
het stressbeestje weer tussen de oren want ze kwam maar
tot 34m49 wat haar op een zevende plaats deed belanden.
Ze had zo graag nog eens over de 40m geworpen. Het zal
voor volgend jaar zijn. Bram De Muynck nam deel aan de
reeksen 100m horden en haalde de finish in 17”28. Kato
was ook weerhouden voor de 100m. Ze haspelde die af in
13”56 waarmee ze vijfde werd in haar reeks. Voorde 800m
Scholieren jongens deed ik beroep op de verslaggeving
door de papa van Joachim Bafort. Hierna zijn relaas.
“Joachim ,-die extra trainde op versnelling-, kwam vlot uit
de startblokken en nam na 200m al de leiding nauw op de
hielen gezeten door de hele groep. Hij bleef aan de leiding
tot in de laatste bocht waar een groepje van 4 licht losliep
van de overige atleten. Wieter Annaert (RCGent) nam
plots de leiding over samen met Van Looy Ruben (ARAC).
Joachim slaagde er uiteindelijk toch nog in om met een
knappe versnelling aan te sluiten en zich aan de finish zeker
te maken van de zilveren plak. Van Looy ,-met de beste
jaarranking-, was net iets te sterk. Toch kijkt Joachim heel
tevreden en voldaan terug op de wedstrijd. ”trainen loont
… opdracht volbracht.”, en Joachim behaalde daarbij zijn
mooiste prestatie tot op heden” Joachim finishte in 1’58”50.
Onze tweede zilveren plak kwam op naam van Jef Laenens.
Jef , ingeschreven met 44m75 als beste prestatie en als
derde op de ranglijst schudde 47m60 uit zijn mouw en wist
daarmee een felbegeerde plak te halen. De drie podium
atleten vestigden een PR en de aanvoerder van de ranglijst
viel naast het podium (VHY)

Ilya, Lucas en Lars,drie Benjamins die deelnamen aan de wedstrijd in
Maldegem vorige donderdag.

Belgisch zilver voor Jef en Joachim
Vorig weekend stonden de Belgische kampioenschappen
voor Cadetten en Scholieren op het programma. De
wedstrijden gingen door in Kessel-Lo (Leuven).
De wedstrijden zaterdag startten met een valse noot voor
Siska De Smet. Ze werd uitgesloten voor een valse start
in de reeksen 300m horden. Gebrek aan ervaring en een
pak stress als eerstejaars Cadet. Dat komt wel goed. In de
tweede reeks verdedigde Nona Van Hoecke de clubkleuren
van sponsor Luxor Maldegem met verve. Ze finishte in
52”34 maar kon zich daarmee niet plaatsen voor de finale.
Op de 400m bij de Scholieren heren haalde Xander Dossche
de eindstreep in 61”51, ook hij kon niet doorstoten naar
de eindstrijd. Emma Baeke nam deel aan de rechtstreekse
finale 3000m. ze liep een verstandige wedstrijd, steeds in de
groep. Lang kon ze zich handhaven rond de vijfde stek maar
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Jef Laenens haalde zilver op BK in het speerwerpen
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Joachim Bafort trekt het peloton op gang

Joachim Bafort wint zilver op het BK 800m Scholieren
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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.

