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CLUBBLAD VAN ATLETIEKCLUB MEETJESLAND

VOORWOORD

OKTOBER 2018 - NUMMER 483

Ondanks de zomerse temperaturen en de azuurblauwe lucht staan we nu toch opnieuw aan de start van het nieuwe
atletiekseizoen.
En een nieuw atletiekseizoen dat betekent Veldcross. Te starten vanaf nu zondag en dan de hele winter door worden
er, overal in het land, in parken, bossen en velden veldlopen georganiseerd. Op modderige parcours, op snelle harde
parcours, regen, wind, sneeuw en vriestemperaturen, soms onder een stralend winters zonnetje. Veel variatie, maar
altijd veldlopen.
Daarom dus dat jouw trainer jou tijdens de wintertrainingen steeds wat extra looptraining zal geven, jullie willen
uiteraard niet onvoorbereid aan de start van de cross komen.
Zondag 21 oktober wordt het officiële startschot (nog niet door Achiel) gegeven met de Cross Cup Relays in Gent.
Hiervoor werden heel wat ploegjes samengesteld en wij kunnen nu al niet wachten om te gaan supporteren.
Zondag 28 oktober worden jullie dan allen verwacht op onze eigenste ACME oefencross in Zomergem, met
aangepaste afstanden van benjamin tem master. En altijd met heel mooie prijzen, voor elke deelnemer. Niet te missen
dus. Als atleet, of als supporter.
De volledige winterkalender voor de jeugd vinden jullie terug op onze site acmeetjesland.be en ontvingen jullie eerder
ook reeds via mail.
Traditioneel, bij de start van een nieuw seizoen, leveren wij als bestuur en club ook extra inspanningen om de
kwaliteit van onze trainingen nog te verbeteren.
Zo verlengen wij de samenwerking met Tim Moriaux, die vorig jaar werd opgestart. Rik krijgt van Tim Moriaux
sportieve ondersteuning voor zijn ondertussen uitgebreide lange afstand groep.
Verder voorzien wij nieuw sport- en trainingsmateriaal dat ons door trainers wordt gevraagd, om er zo voor te zorgen
dat atleetjes en atleten zich ten volle verder sportief kunnen ontwikkelen.
Ook, en dat is nieuw, starten wij vanaf nu de samenwerking met een sportief coordinator. Die zal er ondermeer voor
zorgen dat sportieve organisaties, van trainingen tot sportkampen op wieltjes zullen lopen, dat de jeugdtrainers van
de drie kernen sportief voldoende worden ondersteund, trainerscoordinator, lid van de jeugdcel, schakel tussen de
Val en de club, enz. Kortom, alles wat met de sport atletiek te maken heeft binnen onze club daaraan zal hij zijn
steentje bijdragen.
Wij zochten deze sportieve duizendpoot en vonden hem in de persoon van Tom Du Pan. Sinds een klein jaar trainer
binnen onze club, licentiaat Sportwetenschappen, A-trainer, jong en heel enthousiast. Wat kunnen we ons nog meer
wensen ?
Bedoeling was eigenlijk dat Tom hierin voor een deel zou worden bijgestaan door Sarah Reynaert, die zelf jarenlang
trainerscoördinator was binnen ACME.
Om welgekende redenen heeft Sarah vlak voor het begin van het nieuwe seizoen beslist om geen taken meer op zich
te nemen binnen de club. Uiteraard betreuren wij dit ten zeerste maar begrijpen wij ook haar redenen en hebben wij
begrip voor haar beslissing.
Haar trainingen worden overgenomen door Veerle Blondeel, Philip Gilson en Tom Du Pan. Haar plaats binnen de RVB
wordt voorlopig nog niet ingevuld.
Sarah had als geen ander de kracht en het talent om jonge atleten (cadetten en scholieren) de beginselen en
fijne kneepjes van de sprint en horden bij te brengen en begeleidde zo heel wat atleten naar mooie persoonlijke
prestaties op de piste. Wij zullen haar ongetwijfeld heel hard missen, haar kennis, enthousiasme, doorzetting en haar
welluidende stem .
Dank Sarah !
Aan elkeen van jullie een goeie seizoensstart gewenst, geef er maar een goeie lap op en zeg neen tegen online haat !
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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EN NU DE FEITEN
En nu de feiten
Na de commotie rond het al dan niet aansluiten van Jana de Smedt brengen wij jullie op de hoogte
van de uiteindelijke uitkomst.
Na enkele testtrainingen bij een aantal specialisatietrainers was gebleken dat Jana kon aansluiten bij
ACME om de lange afstandstrainingen te volgen bij Rik om zo haar conditie op te bouwen en stilaan
wat technische oefeningen onder de knie te krijgen.
Afspraak was om dit met Jana en haar ouders te bespreken, samen met Ann Lampaert
(vertrouwenspersoon binnen ACME), Mario Van Peteghem, secretaris, en mezelf.
Zover is het echter niet gekomen aangezien familie de Smedt niet op de afspraak was en na
telefonisch contact bevestigden dat zij niet langer geïnteresseerd waren in lidmaatschap van ACME.
Daarmee sluiten we een korte maar hevige storm binnen onze club af.
Graag wil ik iedereen oproepen om de rangen opnieuw te sluiten en met de neuzen in dezelfde
richting het nieuwe seizoen te starten.
Het volgende geef ik ook nog even mee :
• Bij problemen, ontevredenheid om een of andere reden of feit, vragen, … spreek ons, het 		
		 Bestuur, aan. Niemand anders, want die zullen jou niet kunnen helpen of jou geen antwoord
		 op je vraag kunnen geven. Ik ben geen Wonderwoman en het onmogelijke kunnen we
		 ook niet doen (al proberen we dat toch af en toe) maar het is wel zo dat wij voor elke vraag,
		 voor elk mogelijk probleem open staan en hiervoor een oplossing proberen te vinden.
		 Een klein beetje vertrouwen in onze werking en onze neutraliteit hebben we wel verdiend me
		dunkt.
• Elk verhaal heeft steeds twee kanten, ga niet zomaar mee in een roddel die voorbijkomt, 		
		 elke actie geeft een reactie, elke beslissing heeft een reden.
		 Heb je daar vragen rond ? Stel ze ons. Wij hebben nog nooit iemand gebeten laat staan
		 volledig opgegeten. Geen angst dus, in de mate van het mogelijke leggen wij u onze 		
		 beslissing uit en geven wij u onze kant van het verhaal.
• Gooi nooit, maar dan ook nooit zomaar gratuite kritiek op ACME , of op haar atleten of 		
		 trainers op de Sociale media. Je richt hier heel veel schade mee aan en je kwetst mensen 		
		 op een ongeloofelijk harde manier, niemand kan zich tegen zulke zaken verdedigen. In de
		 toekomst zullen wij dit als club niet tolereren en zal dit een reden zijn om geschorst te
		 worden van training en wedstrijddeelname met eventueel een volledige uitsluiting als
		 uiteindelijk gevolg. Dit wordt ook zo in de gedragscode van de club toegevoegd.
		 Toon respect en moed en confronteer op een rustige en beleefde manier persoonlijk diegene
		 waarmee je een probleem hebt, of breng je klacht naar het bestuur. Wij zijn steeds bereid tot
		 luisteren en helpen om tot een oplossing te komen.
		 Als club zijn we sterk genoeg om dit overwinnen, volgende week staat de eerste wedstrijd
		 van het nieuwe seizoen al op de kalender en zullen we weer al onze aandacht en 			
		 enthousiasme gebruiken om ACME en onze atleten aan te moedigen en vooruit te stuwen.
ACME, One Team One Goal
Saskia Dejonghe
Voorzitter
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De artikels voor jullie clubblad van november 2018 moeten binnengebracht worden uiterlijk op
08/11/2018 op het mailadres fernand.de.schrijver@telenet.be
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Gerealiseerd door

Luxor voert interieurprojecten uit
van a tot z, vormgegeven door
eigen interieurarchitecten of in
samenwerking met de architect
van de klant.

Krommewege 22
9990 Maldegem
050 70 45 44

Industrielaan 9b
9990 Maldegem
050 71 82 25

l u xo r. b e
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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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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
NOVEMBER
VERJAARDAGEN

30

21 n Van Daele Maité
OKTOBER
22 n Dendooven Victor
24 n Lalami Moulay Lamine
25
n Welvaert Jef
DECEMBER
26
01 nn Bastiaen
DauwensJuul
Axelle

26
27
26
28
29
09

03 n Willems Thibo
NOVEMBER
04 n Kerckaert Jade
01 n Van Den Heede Mathis
07 n De Smet De Staelen Marie
04 n Foré Hermes
07 n Lemmens Ona
04 n Vangansbeke Zenobie
09 n De Pan Tom
05 n Canoot Jamesson Godin
05 n Destoop Boris
05 n Destoop Lilith
06
n Vanhooreweder Febe
CLAEYS
MARIE

09 n Van Schaik Laurens
12 n De Bruycker Jonas
07 n Dhont August
12 n Slos Arne
07 n Dhont Sam
16 n Tuytens Arthur
08 n Delaleeuw Eleana
17 n De Ryck Aurélie
10 n Vanwaes Jana
11 n Pieters Mauro
12 n Dossche Lucas
13
De Baerdemaeker
Hariz-Omar
VANn DAELE
SIEN

DE MEYERE YARA
DE SCHEPPER SENNE
DE SMET DE STAELEN MARIE
DE WILDE WOUT
DECOUSEMAECKER
DECLERCK MARTHE SAM
FRANçOIS
YENTL
HERMIE KOBE
NEIRYNCK
ANNA
MATTHEEUWS
NORE
PINTER
ELINE DARYA
MOUDRETSOV

VANDERLINDEN RIEN
WINDEY JULIE VAN
LANDSCHOOT BATISTE
VAN LANDSCHOOT JULIEN
VAN
NOORWEGE SENNE
DE GUCHTENAERE
JAYDEN
KERCKAERT
JADE
DE LATTER SENNE
DUTHOY
JADE
MAENHAUT
ALICE

NIEUWE LEDEN

NIEUWE LEDEN

n
n
n
n
n
n

Wauters Jesper
De Mits Thor
Depauw Jaron
Leers Marnix
De
Mits Viek Axana
Schaeverbeke

29
30
31
17
18
19
16
19
17
18
19
19

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

De Cocq Dréle
Sucaet Wannes
Sierens Lotte
Maenhout
Eric Robbe
Van Der Jeught
Van Landschoot Batiste
De Mits Marthe
Buysse Gertjan
Willems Mathieu
Bauwens Victor
De Smet Karen
Blomme Xander
Pots Yenna

MATTHYS RUNE
POTS YENNA
SCHAUVLIEGE NOAH
STULENS NEELKE
VAN DAMME MATISSE
DECLOEDT
DE BACKERRUNE
PEPIJN
DE RYCK
AURELIE
WEVER
RENEE
VAN
DER
JEUGHT ZOE
POLLET
CYRIEL

PAUWELS DREW
STEYAERT JORDI
CALLE EMIEL
WILLAERT LAURA
POTVLIEGE QUINTEN
CALLE LOUIS
FOCKAERT FLORIAAN
VAN LANDUYT JENS
VAN ACKER LUCAS
OVAERE SIEN
VAN LOO LEONIE
OVERLIJDEN
DE WILDE JELKE
TEICHMAN SEBASTIEN
VERSTUYF PHEBE
We vernamen het overlijden van de Heer BOONAERT Noël.
LA FONTAINE ANAÏS
VERTENTEN GUSTAVE
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.

FAMILIENIEUWS

www.acmeetjesland.be
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SPROKKELS
ZIEKENBOEG
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Benoit (Benny) Tierenteyn werd geopereerd en zal in januari nog eens onder het mes moeten, hij zal dus 		
maanden buiten strijd zijn. ACME wenst hem het beste! Stuur hem een berichtje: benoit0067@outlook.be
Zenobie, loopt al terug voorzichtig maar blijft noodgedwongen nog uit competitie.
Van harte beterschap Zenobie we hopen je vlug terug te zien.
Louise Carton blijft op de sukkel met opspelende blessures. Hopelijk blijft alles beperkt en kan ze binnenkort
terug voluit gaan.
Marc Huyghe was ook geopereerd, hij revalideert. We wensen u het beste Marc!

FAMILIENIEUWS
l

Heugelijk nieuws: Seppe Thys is papa geworden en Saskia dus terug oma.
FELICITATIES VANWEGE ACME VOOR DE FAMILIE THYS en DEJONGHE

CLUBRECORDS
GEWIJZIGDE CLUBRECORDS tem 14 oktober 2018
proef

Wie - prestatie – waar - wanneer

Was van

1000m Min H

Willems Charles – 2’54”96 - Nivelles – 29/09

D’Hoedt Severijn – 2’56”41 - 2013

Halve Marathon W35

Mortier Karen – 1u49’56” 9 – Kuurne – 06/10

Instelling

Halve Marthon M45

Van Daele Mik – 1U50’30”1 – Kuurne – 06/10

Instelling

Speerwerpen M55

Steijvers Peter – 35m34 – Eeklo – 13/10

Instelling

Hamer W50

De Sutter Carine – 32m54 – Eeklo – 13/10

Haarzelf – 32m32
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MEDAILLES 2018
NAAM

KAMPIOENSCHAP PLAATS

DATUM

MEDAILLE

PROEF

						
VANPETEGHEM LOBKE
PK INDOOR
GENT
6/01/2018
ZILVER
KOGEL
BAELE JARNE
PK INDOOR
GENT
6/01/2018
GOUD
60M
DE BAERDEMAEKER HARIZ-OMAR
PK INDOOR
GENT
6/01/2018
BRONS
60M
DEPUYDT MANON
PK INDOOR
GENT
6/01/2018
GOUD
60M
DU PAN TOM
PK INDOOR
GENT
6/01/2018
BRONS
60M
BAELE JARNE
PK INDOOR
GENT
6/01/2018
BRONS
200M
BEYLEMANS LAURA
PK INDOOR
GENT
6/01/2018
BRONS
200M
VAN DAMME MATISSE
PK INDOOR
GENT
6/01/2018
ZILVER
POLSSTOK
DE RYCK AURELIE
PK INDOOR
GENT
6/01/2018
BRONS
VER
BRUYNEEL ARTHUR
PK INDOOR
GENT
6/01/2018
GOUD
800M
BOGAERT DIRK
KVV INDOOR
GENT
27/01/2018
GOUD
5KM SNELWANDELEN
DE RYCK AURELIE
KVV INDOOR
GENT
28/01/2018
GOUD
POLSSTOK
BRUYNEEL ARTHUR
KVV INDOOR
GENT
28/01/2018
BRONS
800M
NEYT VICTOR
PK VELDLOPEN
LOKEREN
4/02/2018
GOUD
VELDLOPEN
DOSSCHE MARGAUX
PK VELDLOPEN
LOKEREN
4/02/2018
GOUD
VELDLOPEN
WILLEMS CHARLES
PK VELDLOPEN
LOKEREN
4/02/2018
BRONS
VELDLOPEN
VANGANSBEKE ZENOBIE
PK VELDLOPEN
LOKEREN
4/02/2018
GOUD
VELDLOPEN
HEYDE LUCIEN
PK VELDLOPEN
LOKEREN
4/02/2018
GOUD
VELDLOPEN
STEIJVERS PETER
BK MASTER MEERKAMP GENT
4/02/2018
ZILVER
MAS 50+
STEIJVERS PETER
KVV MASTER MEERKAMP GENT
4/02/2018
ZILVER
MAS 50+
VANPETEGHEM RANIA
CHAMP REGIONAL HAUTS DE FRANCE 11/02/2018
GOUD
SPEER
LANCER LONG
BRUAY LA BUISSIERE
DEPUYDT MANON
BK AC INDOOR
GENT
17/02/2018
GOUD
60M
BOGAERT DIRK
BK AC INDOOR
GENT
17/02/2018
GOUD
5KM SNELWANDELEN
RAES MAARTEN
BK JUN EN BEL INDOOR GENT
3/03/2018
BRONS
400M
STEIJVERS PETER
BK MASTER INDOOR
GENT
10/03/2018
ZILVER
60HORDEN
STEIJVERS PETER
PK MASTER INDOOR
GENT
10/03/2018
GOUD
60HORDEN
IMMEZOETE LIZZY
BK MASTER INDOOR
GENT
10/03/2018
GOUD
800M
IMMEZOETE LIZZY
PK MASTER INDOOR
GENT
10/03/2018
GOUD
800M
HEYDE LUCIEN
BK MASTER INDOOR
GENT
10/03/2018
GOUD
1500M
HEYDE LUCIEN
PK MASTER INDOOR
GENT
10/03/2018
GOUD
1500M
STEIJVERS PETER
BK MASTER INDOOR
GENT
10/03/2018
GOUD
VER
STEIJVERS PETER
PK MASTER INDOOR
GENT
10/03/2018
GOUD
VER
HEYDE LUCIEN
BK VELDLOPEN
GESVES
17/03/2018
GOUD
MAS M60
IMMEZOETE LIZZY
BK VELDLOPEN
GESVES
17/03/2018
GOUD
MAS W45
BOGAERT DIRK
EK MASTER
MADRID
21/03/2018
ZILVER
3KM SW indoor
BOGAERT DIRK
EK MASTER
MADRID
23/03/2018
ZILVER
5KM SW weg
LAMMENS LISA
PK DAG 1
LEBBEKE
28/04/2018
GOUD
100M
BEYLEMANS LAURA
PK DAG 1
LEBBEKE
28/04/2018
ZILVER
100M
VANPETEGHEM LOBKE
PK DAG 1
LEBBEKE
28/04/2018
ZILVER
KOGEL
DE MUYNCK BRAM
PK DAG 1
LEBBEKE
28/04/2018
BRONS
100HORDEN
LAENENS JEF
PK DAG 1
LEBBEKE
28/04/2018
GOUD
SPEER
BEYLEMANS LAURA
PK DAG 1
LEBBEKE
28/04/2018
GOUD
200M
LAMMENS LISA
PK DAG 1
LEBBEKE
28/04/2018
BRONS
200M
WILDEMEERSCH ROBBE
PK DAG 1
LEBBEKE
28/04/2018
GOUD
SPEER
HERMAN TIMOTHY
PK DAG 1
LEBBEKE
28/04/2018
GOUD
SPEER
VANHOOREWEDER FEBE
PK DAG 2
DEINZE
29/04/2018
BRONS
400HORDEN
VAN PETEGEM RANIA
PK DAG 2
DEINZE
29/04/2018
GOUD
SPEER
RAES MAARTEN
PK DAG 2
DEINZE
29/04/2018
GOUD
200M
LAMMENS LISA
PK DAG 2
DEINZE
29/04/2018
GOUD
100HORDEN
PINTER ELINE
PK DAG 2
DEINZE
29/04/2018
ZILVER
1500M
DEPUYDT MANON
KVV AC
DEINZE
19/05/2018
GOUD
200M
DE RYCK AURELIE
KVV AC
DEINZE
19/05/2018
GOUD
POLSSTOK
HERMAN TIMOTHY
KVV AC
DEINZE
19/05/2018
GOUD
SPEER
VANHAEREN STEF
KVV AC
DEINZE
19/05/2018
ZILVER
800M
BRUYNEEL ARTHUR
KVV AC
DEINZE
19/05/2018
BRONS
800M
VANPETEGHEM RANIA
CHAMPIONNAT DU NORD - TOURCOING 3/06/2018
ZILVER
SPEER
GEERAERT ANNICK
BK MAS
NINOVE
16/06/2018
BRONS
100M
HEYDE LUCIEN
BK MAS
NINOVE
16/06/2018
GOUD
1500M
IMMEZOETE LIZZY
BK MAS
NINOVE
16/06/2018
GOUD
800M
HEYDE LUCIEN
BK MAS
NINOVE
17/06/2018
GOUD
800M
VAN LOO FLAVIO
PK JEUGD
GENT
23/06/2018
ZILVER
60M
WILLEMS CHARLES
PK JEUGD
GENT
23/06/2018
ZILVER
1000M
WILLEMS CHARLES
PK JEUGD
GENT
23/06/2018
ZILVER
SPEER
GAUDISSABOIS VICTOR
PK JEUGD
GENT
23/06/2018
BRONS
DISCUS
GAUDISSABOIS VICTOR
PK JEUGD
GENT
23/06/2018
BRONS
KOGEL
VAN DAELE MAITE
KVV HAMER
MERKSEM
24/06/2018
GOUD
HAMER
DE SUTTER MIRJAM
KVV HAMER
MERKSEM
24/06/2018
ZILVER
HAMER
HUYGHE MARC
KVV HAMER
MERKSEM
24/06/2018
GOUD
HAMER
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MEDAILLES 2018
DE VRIENDT ETIENNE
HUYGHE MARC
VANPETEGHEM RANIA

KVV HAMER
MERKSEM
24/06/2018
ZILVER
HAMER
PK WERPVIJFKAMP
ST NIKLAAS
29/06/2018
GOUD
W5K
CHAMP REGIONAL
TOURCOING
1/07/2018
ZILVER
SPEER
HAUTS DE FRANCE
BRUYNEEL ARTHUR
BK AC
LAKEN
8/07/2018
BRONS
800M
DEPUYDT MANON
BK AC
LAKEN
8/07/2018
GOUD
100M
DE RYCK AURELIE
BK AC
LAKEN
8/07/2018
GOUD
POLSSTOK
HERMAN TIMOTHY
BK AC
LAKEN
8/07/2018
GOUD
SPEER
VANDENKERCHOVE AUDE-MARGAUX
PK VIJFKAMP
OORDEGEM
21/07/2018
BRONS
VIJFKAMP
VANPETEGHEM RANIA
KVV SCHOL
GENT
15/08/2018
ZILVER
SPEER
BAEKE EMMA
KVV SCHOL
GENT
15/08/2018
BRONS
3000M
WYFFELS JASPER
PK LANGE AFSTAND
OUDENAARDE 22/08/2018
BRONS
10000M
LEERS MARNIX
PK LANGE AFSTAND
OUDENAARDE 22/08/2018
BRONS
10000M
WILDEMEERSCH ROBBE
BK JUNIOR
MOESKROEN
27/08/2018
GOUD
SPEER
DE SUTTER MIRJAM
BK HAMER
ST NIKLAAS
1/09/2018
BRONS
HAMER
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
NEYT VICTOR
PK ESTAFETTEN
GENT
2/09/2018
BRONS
4X60M
CANEELE KAS
PK ESTAFETTEN
GENT
2/09/2018
BRONS
4X60M
MOUDRETSOV ILYA
PK ESTAFETTEN
GENT
2/09/2018
BRONS
4X60M
FOUQUAERT LUKAS
PK ESTAFETTEN
GENT
2/09/2018
BRONS
4X60M
NEYT VICTOR
PK ESTAFETTEN
GENT
2/09/2018
BRONS
3X600M
MOUDRETSOV ILYA
PK ESTAFETTEN
GENT
2/09/2018
BRONS
3X600M
FOUQUAERT LUKAS
PK ESTAFETTEN
GENT
2/09/2018
BRONS
3X600M
BEYLEMANS LAURA
PK ESTAFETTEN
GENT
2/09/2018
BRONS
4X100M
VERDEGEM REINE
PK ESTAFETTEN
GENT
2/09/2018
BRONS
4X100M
LAMMENS LISA
PK ESTAFETTEN
GENT
2/09/2018
BRONS
4X100M
DEPUYDT MANON
PK ESTAFETTEN
GENT
2/09/2018
BRONS
4X100M
D’HOEDT SEVERIJN
PK ESTAFETTEN
GENT
2/09/2018
ZILVER
4X100M
RAES MAARTEN
PK ESTAFETTEN
GENT
2/09/2018
ZILVER
4X100M
VANPETEGHEM SEPPE
PK ESTAFETTEN
GENT
2/09/2018
ZILVER
4X100M
DU PAN TOM
PK ESTAFETTEN
GENT
2/09/2018
ZILVER
4X100M
BEYLEMANS LAURA
PK ESTAFETTEN
GENT
2/09/2018
ZILVER
4X200M
VERDEGEM REINE
PK ESTAFETTEN
GENT
2/09/2018
ZILVER
4X200M
LAMMENS LISA
PK ESTAFETTEN
GENT
2/09/2018
ZILVER
4X200M
DEPUYDT MANON
PK ESTAFETTEN
GENT
2/09/2018
ZILVER
4X200M
D’HOEDT SEVERIJN
PK ESTAFETTEN
GENT
2/09/2018
BRONS
4X200M
RAES MAARTEN
PK ESTAFETTEN
GENT
2/09/2018
BRONS
4X200M
VANPETEGHEM SEPPE
PK ESTAFETTEN
GENT
2/09/2018
BRONS
4X200M
DU PAN TOM
PK ESTAFETTEN
GENT
2/09/2018
BRONS
4X200M
VAN DAELE MAITE
PK HAMER & GEWICHT EEKLO
15/09/2018
GOUD
HAMER
LEMMENS ONA
PK HAMER & GEWICHT EEKLO
15/09/2018
BRONS
HAMER
VAN PETEGEM RANIA
PK HAMER & GEWICHT EEKLO
15/09/2018
BRONS
HAMER
BRUGGEMAN TIM
PK HAMER & GEWICHT EEKLO
15/09/2018
GOUD
HAMER
DEWITTE JENNIFER
PK HAMER & GEWICHT EEKLO
15/09/2018
GOUD
HAMER
DEWITTE JENNIFER
PK HAMER & GEWICHT EEKLO
15/09/2018
GOUD
GEWICHT
LEMMENS STEFFEN
PK HAMER & GEWICHT EEKLO
15/09/2018
ZILVER
HAMER
LEMMENS STEFFEN
PK HAMER & GEWICHT EEKLO
15/09/2018
GOUD
GEWICHT
DE SUTTER MIRJAM
PK HAMER & GEWICHT EEKLO
15/09/2018
GOUD
HAMER
DE SUTTER CARINE
PK HAMER & GEWICHT EEKLO
15/09/2018
ZILVER
HAMER
DE SUTTER MIRJAM
PK HAMER & GEWICHT EEKLO
15/09/2018
GOUD
GEWICHT
DE SUTTER CARINE
PK HAMER & GEWICHT EEKLO
15/09/2018
ZILVER
GEWICHT
DE VRIENDT ETIENNE
PK HAMER & GEWICHT EEKLO
15/09/2018
GOUD
HAMER
DE VRIENDT ETIENNE
PK HAMER & GEWICHT EEKLO
15/09/2018
GOUD
GEWICHT
LEERS MARNIX
KVV + PK MASTER
MERKSEM
22/09/2018
GOUD
PK 5000M
GEERAERT ANNICK
KVV + PK MASTER
MERKSEM
22/09/2018
ZILVER
KVV 100M
GEERAERT ANNICK
KVV + PK MASTER
MERKSEM
22/09/2018
ZILVER
PK 100M
MAENHOUT ERIC
KVV + PK MASTER
MERKSEM
22/09/2018
ZILVER
KVV KOGEL
MAENHOUT ERIC
KVV + PK MASTER
MERKSEM
22/09/2018
ZILVER
PK KOGEL
GEERAERT ANNICK
KVV + PK MASTER
MERKSEM
22/09/2018
BRONS
KVV 200M
GEERAERT ANNICK
KVV + PK MASTER
MERKSEM
22/09/2018
GOUD
PK 200M
LANNOO LUC
KVV + PK MASTER
MERKSEM
22/09/2018
ZILVER
KVV 400M
LANNOO LUC
KVV + PK MASTER
MERKSEM
22/09/2018
GOUD
PK 400M
IMMESOETE LIZZY
KVV + PK MASTER
MERKSEM
22/09/2018
GOUD
KVV 1500M
IMMESOETE LIZZY
KVV + PK MASTER
MERKSEM
22/09/2018
GOUD
PK 1500M
VAN DAELE MAITE
BK HAMER
LEUVEN
23/09/2018
GOUD
HAMER CADET
LEMMENS STEFFEN
BK HAMER
LEUVEN
23/09/2018
BRONS
HAMER BELOFTEN
MORTIER KAREN
KVV HALVE MARATHONKUURNE
5/10/2018
BRONS
1/2 DE MAR. V35
						

PROFICIAT AAN ALLE MEDAILLEWINNAARS EN HUN TRAINERS!!
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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
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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.

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
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n

11

n

WWW.ACMEETJESLAND.BE

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!
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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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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+)
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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
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Marc Huyghe

Na afspraak
Topsporthal Gent
18u15 - 19u45

Polstokspringen
Vanaf 2e jaars miniem

Tony Duchateau

Tony Duchateau

Wim Blondeel

Maldegem-piste
18.15u-20.00u

Etienne De Vriendt

Maldegem piste
18u30 – 20u30

Maldegem-piste
18.15u-20.00u

Wim Blondeel

Etienne De Vriendt

Eeklo werpterrein
18u15 - 20u15

Speerwerpen
Vanaf Cadet

Maldegem piste
18u00 - 19u30

Maldegem piste
18u30 – 20u15

Kogel/discus
Vanaf Cadet

Speerwerpen
Vanaf miniem

Discus/kogel
Vanaf miniem

Werpen vanaf 5/11
Vanaf miniem

Rik Braekevelt

Rik Braekevelt

Philip Gilson
Tom Du Pan
Afstandlopen
Vanaf Cadet

Maldegem piste
18u30 – 20u30

Sprint-horden
Vanaf Cadet

VRIJDAG

Maldegem piste
18u30 - 19u45

DONDERDAG

Maldegem piste
18u30 - 19u45

Werpen
Vanaf Cadet

Veerle Blondeel

Philip Gilson
Tom Du Pan

Afstandslopen
Vanaf cadet

Maldegem piste
18u30 – 20u30

Topsporthal Gent
18u – 20u

WOENSDAG
Sprint-horden
Vanaf Cadet

DINSDAG

Sprint-horden
Vanaf cadet

MAANDAG

Philip Gilson

Gent - Blaarmeersen
9u30 – 11u30

Sprint-horden
Enkel voor geselecteerden

ZATERDAG

Versie: 17/10/2018

Etienne De Vriendt

Eeklo werpterrein
10u00 - 12u00

Werpen
Vanaf Cadet

Rik Braekevelt

Na afspraak
Beernem

Afstandslopen
Vanaf Cadet

Veerle Blondeel

Maldegem piste
10u00 – 12u00

Sprint-horden
Enkel voor geselecteerden

ZONDAG

SPECIALITEITSTRAININGEN WINTERSEIZOEN 2018 (VAN 01/10/2018 TEM 01/04/2019)

SPECIALITEITSTRAININGEN

WWW.ACMEETJESLAND.BE

BEKNOPT OVERZICHT

VAN DE ACTIVITEITEN VAN
Beknopt overzicht van de activiteiten van de voorbije maand
DE VOORBIJE MAAND
Gent, 21 oktober 2018, Cross Cup Relays

Gent, 21 oktober 2018, Cross Cup Relays
de start
officiële
van het winterseizoen.
Het iseen
en evenement
blijft een evenement
omteUzeggen,
tegen te
CC RelaysCCinRelays
Gent, in
deGent,
officiële
van start
het winterseizoen.
Het is en blijft
om U tegen
zeggen,
met
duizenden
atleten
en
toeschouwers.
ACME
was
vertegenwoordigd
met
14
ploegen
die allen
met duizenden atleten en toeschouwers. ACME was vertegenwoordigd met 14 ploegen die allen hun uiterste
best deden.
meegereisde
ouders
ACME-sympathisanten
schreeuwden onze jongens
en meisjesonze
vooruit.
hunAlle
uiterste
best deden.
Alleen
meegereisde
ouders en ACME-sympathisanten
schreeuwden
jongens en
Onze benjamins
jongens
toonden
zich
superieur
en
haalden
de
gouden
medaille
binnen.
meisjes vooruit. Onze benjamins jongens toonden zich superieur en haalden de gouden medaille binnen.
Meer over de Relays in een volgende Start en op de site van ACME. Hieronder enkele foto’s.

Meer over de Relays in een volgende Start en op de site van ACME. Hieronder enkele foto’s.

St-Niklaas, 20 oktober 2018, werpersmeeting
Timothy St-Niklaas,
Herman (speerwerpen)
gooit een fantastisch persoonlijk record 79m41, en komt daarmee op de 38ste
20 oktober 2018, werpersmeeting
plaats op de Europese ranglijst.

Timothy Herman (speerwerpen) gooit een fantastisch persoonlijk record 79m41, en komt daarmee op de
38ste plaats op de Europese ranglijst.

Eeklo, 13 oktober 2018, Werpersmeeting
Deze laatste werpersmeeting in Eeklo is een seizoensafsluiter. Hier en daar zal er nog wel iets georganiseerd
worden voor werpers, maar wij sluiten af in Eeklo. In de loop van de zomer werden in Eeklo 5 werpmeetings
georganiseerd. Hieronder een woordje van dank vanwege de man die aan het roer staat in de ACME-kern Eeklo.
Beste atletiekvrienden,
Zaterdag 13 oktober kwam ACME terug in de kijker met de organisatie van de laatste wedstrijd van het
zomerseizoen 2018 te Eeklo.
Zoals bij onze vorige wedstrijden hadden we bij deze sluitingsmeeting ook het geluk om te mogen genieten van
fantastische weersomstandigheden en -niettegenstaande het late tijdstip van de organisatie- werden die dag
toch nog verschillende persoonlijke records genoteerd!
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een massa succesvolle organisaties tot gevolg!
Met oprechte dank,
De Vriendt Etienne
voorzitter VZW ACME - Kern Eeklo

BEKNOPT OVERZICHT

VAN DE ACTIVITEITEN VAN
DE VOORBIJE MAAND

Dank zij de gezamenlijke inspanningen van iedereen, mogen we dit jaar opnieuw terugblikken op een succesvol
verloop van al onze zomerorganisaties. Hierdoor wordt de waarde van onze club op het gebied van organisaties
terug bevestigd
wordtwe
nog
meer
bekendheid
verworven terugkijken
in binnen- en
atletiekkringen.
Hopelijken
mogen
in de
toekomst
nog meermaals
opbuitenlandse
een samenwerking
zoals dit jaar, met
Omwille een
van massa
de kans
om
iemand
te
vergeten
lijkt
het
vernoemen
van
namen
mij
ongepast
bij een dankwoordje.
succesvolle organisaties tot gevolg!
Toch mag worden gezegd dat het niet mogelijk was om wedstrijden van dergelijke omvang op touw te zetten
zonder een
samenwerking
en belangloze inzet van bestuursleden, jury en de diverse medewerkers, die
Metgoede
oprechte
dank,
heel watDe
vrije
dagen
opofferden
voor
het welslagen van onze organisaties.
Vriendt Etienne
Hopelijk voorzitter
mogen weVZW
in deACME
toekomst
nog
meermaals terugkijken op een samenwerking zoals dit jaar, met een
- Kern Eeklo
Hopelijk mogen
we in detot
toekomst
nog meermaals terugkijken op een samenwerking zoals dit jaar, met
massa succesvolle
organisaties
gevolg!
een massa succesvolle organisaties tot gevolg!

Met oprechte dank,
oprechte dank,
De VriendtMet
Etienne
De Vriendt Etienne
voorzitter VZW
ACME - Kern Eeklo
voorzitter VZW ACME - Kern Eeklo

Aalter, 7 oktober 2018,

Oefenveldloop

Aalter, 7 oktober 2018,

Oefenveldloop

Aalter, 7 oktober
2018,
Oefenveldloop
Aalter, 7 oktober
2018,
Oefenveldloop

WWW.ACMEETJESLAND.BE

n

21

n

WWW.ACMEETJESLAND.BE

BEKNOPT OVERZICHT

VAN DE ACTIVITEITEN VAN
DE VOORBIJE MAAND

Dank voor de foto’s aan Hans Buysse, Hans Potvliege en Jourij Moudretsov.

Sinds jaar en dag, in aanloop naar het cross-seizoen organiseren Halestra en ACME samen 2 oefencrossen.
Eentje gaat door in Aalter, en eentje in Zomergem. In Aalter kwamen 25 ACME-atleten opdagen. Zij gaven
Dank
voor
de van
foto’s
aanHans
Hans
Hans
Potvliege
en Jourij
Moudretsov.
Dankhet
voorbeste
de
foto’s
aan
Buysse,
Hans
Potvliege
en Jourij
Moudretsov.
Dank
voor
de foto’s
aanBuysse,
Hansenkele
Buysse,
Hans
Potvliege
en
Jourij
Moudretsov.
zichzelf,
met
podiumplaatsen
tot
gevolg.
Dank
de dag,
foto’s
vadernaar
Buysse
en Hans Potvlieghe.
Sinds voor
jaar en
in aan
aanloop
het cross-seizoen
organiseren Halestra en ACME samen 2 oefencrossen.

en dag,
in aanloop
naarhet
hetcross-seizoen
cross-seizoen organiseren
Halestra
en ACME
samen
2 oefencrossen.
SindsSinds
jaarjaar
en dag,
in aanloop
naar
organiseren
Halestra
en ACME
samen
2 oefencrossen.
Eentje gaat
door
ininAalter,
enen
eentje
in Zomergem.
In Aalter
kwamen
25 ACME-atleten
opdagen.
Zij gaven Zij gaven het
Eentje
gaat
door
Aalter,
eentje
in
Zomergem.
In
Aalter
kwamen
25
ACME-atleten
opdagen.
Eentje
door
in Aalter,
en
eentje
in Zomergem.
In Aalter kwamen 25 ACME-atleten opdagen. Zij gaven
Polsstok
St-Niklaas,
30 september
2018,
hetgaat
beste
zichzelf,
met
enkele
podiumplaatsen
tot
beste
vanvan
zichzelf,
met
enkele
podiumplaatsen
tot gevolg.
gevolg.
het beste
van
zichzelf,
metBuysse
enkele
podiumplaatsen
tot gevolg.
Dank voor
de foto’s
aan vader
en Hans
Potvlieghe.

miniemen
te Sint-Niklaas.
Net geen nieuw clubrecord voor Charles met een prachtige 2m40. Mart
DankLaatste
voor demeeting
foto’s
vader Buysse
en Hans
Potvlieghe.
Polsstok
St-Niklaas,
30aan
september
2018,
Polsstok
St-Niklaas, 30 september
2018,maar
verpulverde
zijn
pr
met
liefst
28cm
en
sprong
Laatste meeting miniemen te Sint-Niklaas. Net
geen2m35!!
nieuw clubrecord voor Charles met een prachtige 2m40.
Yelle
een mindere
maar
blijft
clubrecord
2m41.
Mart had
verpulverde
zijn
prdag
met
maar
liefst
28cm en houder
sprong met
2m35!!
St-Niklaas,
30
september
2018,
Laatste meeting miniemen te Sint-Niklaas. Net geen nieuw clubrecord voor Charles met een prachtige 2m40. Mart
Yelle
had
een
mindere
dag
maar
blijft
clubrecord
houder
met
2m41.
PROFICIAT
allen!
verpulverde zijn
pr met maar liefst 28cm en sprong 2m35!!
PROFICIAT
allen!
Laatste meeting miniemen te Sint-Niklaas. Net geen nieuw clubrecord voor Charles met een prachtige 2m40. Mart

Polsstok

Yelle had een mindere dag maar blijft clubrecord houder met 2m41.
PROFICIATzijn
allen!
verpulverde
pr met maar liefst 28cm en sprong 2m35!!

Yelle had een mindere dag maar blijft clubrecord houder met 2m41.
PROFICIAT allen!

Nijvel, 29 september 2018, Nationaal Jeugdcriterium Nijvel
Nijvel, 29 september 2018, Nationaal Jeugdcriterium Nijvel
Onderstaande
prachtige
spreken voor
zich. De jeugd van Nijvel
ACME gelukkig en in hun sas tijdens het
Nationaal
Jeugdcriterium
Nijvel,
29 september
2018, foto’s
officieuze
BK
voor
benjamins,
pupillen
en
miniemen
in
Nijvel.
Onderstaande prachtige foto’s spreken voor zich. De jeugd van ACME gelukkig en in hun sas tijdens het
De groep (Lukas, Olivia, Flavio, Margaux en Charles kwamen tevreden naar huis met enkele pr’s, een clubrecord
officieuze BK voorprachtige
benjamins,foto’s
pupillen
en miniemen
Nijvel.
Onderstaande
spreken
voor in
zich.
De jeugd van ACME gelukkig en in hun sas tijdens het
op de 1000m voor Charles Willems en een zilveren medaille voor Flavio Van Loo op de 60 m horden.
De
groep
(Lukas,
Olivia,
Flavio,
Margaux
en
Charles
kwamen
tevreden
naar
huis met
enkele pr’s,
eende fotograaf van
officieuze
BK voor
pupillen
in Lukas
Nijvel.
Marianne Huys
was benjamins,
de trainster van
diensten
enminiemen
de papa van
(Kristiaan
Fouquaert)
was
clubrecord
op
de
1000m
voor
Charles
Willems
en
een
zilveren
medaille
voor
Flavio
Van
Loo
op
de
60 m
dienst.
De
(Lukas,
Olivia,
Flavio, Margaux
en Charles kwamen
tevreden naar huis met enkele pr’s, een
Nationaal
Jeugdcriterium
Nijvel
Nijvel,
29groep
september
2018,
horden.

clubrecord
op de 1000m voor Charles Willems en een zilveren medaille voor Flavio Van Loo op de 60 m
En nu op naar de winter, de jeugdkalender is gekend, we weten wat te doen en we kijken ernaar uit!
Onderstaande
prachtige
voor
zich. De
jeugd van
ACME dank!
gelukkig en in hun sas tijdens het
horden.
Onder, de foto’s
en eenfoto’s
mooi spreken
verslag van
Kristiaan
Fouquaert,
waarvoor
officieuze BK voor benjamins, pupillen en miniemen in Nijvel.
De groep (Lukas, Olivia, Flavio, Margaux en Charles kwamen tevreden naar huis met enkele pr’s, een
clubrecord op de 1000m voor Charles Willems en een zilveren medaille voor Flavio Van Loo op de 60 m
horden.
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Marianne Huys was de trainster van dienst en de papa van Lukas (Kritiaan Fouquaert) was de fotograaf
dienst.
Marianne Huys was de trainster van dienst en de papa van Lukas (Kritiaan Fouquaert) was de fotograaf van
En nu op naar de winter, de jeugdkalender is gekend, we weten wat teVAN
doen
we kijkenVAN
ernaar uit!
DEen
ACTIVITEITEN
dienst.
DE VOORBIJE MAAND
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Onder, de foto’s en een mooi verslag van Kristiaan Fouquaert, waarvoor dank!
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Charles liep op de 1000 meter een heel sterke wedstrijd en werd verdienstelijk achtste in een nieuwe
scherpe besttijd.
VAN DE ACTIVITEITEN VAN
Voor onze atleten werd het een geslaagde dag en een onvergetelijke belevenis.
DE VOORBIJE MAAND
Proficiat, deelnemen aan dit criterium is al een overwinning op zich. Dank aan Marianne voor de
begeleiding
endedank
heteen
ACME
voorendewerd
steun.
Charles liep op
1000aan
meter
heel thuisfront
sterke wedstrijd
verdienstelijk achtste in een nieuwe scherpe
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dank aan het ACME thuisfront voor de steun.
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Moh wie ik hier nu tegenkom, tijdens de proclamatie van de
Gent, 6 oktober 2018, Arthur Bruyneel
Masters of Science van UGent. Arthur Bruyneel, aka 'Tuurke'
Op de site konden we in het begin van
de maand oktober het volgende lezen.
liep deze zomer het CR op de 800m aan flarden en werd 3e op
het BK. Nog eens het bewijs dat sport en studie mooi kunnen

Mits uiteraard
planning,
werken,
Moh wie ik hier nu tegenkom, tijdens samengaan.
de proclamatie
vaneen
degoeie
Masters
ofhard
Science
doorzetting en heel veel goesting. Proficiat Arthur !
van UGent. Arthur Bruyneel, aka ‘Tuurke’
liep deze zomer het CR op de 800m
aan flarden en werd 3e op het BK.
Nog eens het bewijs dat sport en studie mooi kunnen samengaan.
Mits uiteraard een goeie planning, hard werken, doorzetting en heel veel goesting.
Proficiat Arthur !
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PK Aflossingen

VAN DE ACTIVITEITEN VAN
DE VOORBIJE MAAND

Gent, 2 september 2018,
Gent, 2 september 2018, PK Aflossingen
Zie ook
ook vorige
vorige Start,
Zie
Start, hierbij
hierbijnog
nogeen
eenpaar
paarsfeefbeelden.
sfeefbeelden.

Metdank
dankaan
aanMattias
MattiasNeyt
Neyt
Met

Gent, 6 oktober 2018,

Arthur Bruyneel
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site konden we in het begin van de nmaand25
oktobernhet volgende
lezen.

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
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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
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30
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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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In 1970 sloot ik aan bij Kortrijk Sport, in die tijd zeer prestatiegericht en met weinig aandacht voor de
mindere atleten, waardoor ik mij daar niet echt thuis voelde. In die korte periode bij KKS behaalde ik wel
mijn enige overwinning in een veldloop. Een krant schreef: “Nadat Lannoo had gezegevierd bij de junioren,
kwamen de senioren en de masters aan de start.” Het was een oefencross van KKS en ze vertelden er niet
bij dat ik de enige junior was en had meegelopen met de senioren en de masters. Het krantenartikel, dat ik
koesterde, werd samen met mijn portefeuille gestolen tijdens een training in Beernem.

LUC LANNOO

Luc Lannoo – Einde van een lange atletiekcarrière

In 1972 kwam ik in Sobec AC in Zwevegem (later overgegaan in Atletiek Zuid West) terecht. Ik bleef er 20
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Beverhout AC in Beernem voor nog eens 19 jaar. Mijn strafste week beleefde ik in 1996. Op vrijdag 5 juli

In 1972 kwam ik in Sobec AC in Zwevegem (later overgegaan in Atletiek Zuid West) terecht. Ik bleef er 20
liep ik een 100m in Waregem, op zondag 7 juli de marathon Kortrijk – Brugge (zonder specifieke
jaar. In de beginperiode trokken we bijna wekelijks met een bus vol atleten en supporters naar de veldlopen.
voorbereiding) en op vrijdag 12 juli stond ik in Lebbeke aan de start van een 400m en nam er ook nog het
In 1973 versloeg ik zelfs de legendarische Gaston Roelands op het BK veldlopen. Omdat hij Willy Polleunis niet
verspringen bij.
kon volgen, gaf hij op. Ik haalde de eindstreep zodat ik die dag dus beter was dan hem. In 1975 leerde ik op
een grasveld in Zwevegem (veel clubs hadden geen piste) starten uit startblokken en begon ik pistewedstrijden
In 2011 tenslotte kwam ik in ACME terecht en maakte er nog eens 7 jaar vol. Mijn leukste moment was
te lopen. Mijn toptijden zijn 11.8 op 100m, 23.8 op 200m en 53.6 op 400m. In die tijd waren dat allemaal
ongetwijfeld de interclub masters van 7 juni 2015. Door een tekort aan atleten moest ik op de 100m, als 63handgestopte tijden.
jarige, zorgen voor 1 punt. Dat ene puntje bleek achteraf van goudwaarde want het leverde de tweede
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200m.
In 2011 tenslotte kwam ik in ACME terecht en maakte er nog eens 7 jaar vol. Mijn leukste moment was
Nu hangen mijn spikes aan de haak, maar mijn loopschoenen bijlange nog niet.
ongetwijfeld de interclub
masters van 7 juni 2015. Door een tekort aan atleten moest ik op de 100m, als
63-jarige, zorgen voor 1 punt. Dat ene puntje bleek achteraf van goudwaarde want het leverde de tweede plaats
en promotie naar de hoogste afdeling op. De derde had een half punt
minder.
1
Op 20 september 2018 zette ik er op het KVV in Merksem een punt achter met een mooie 32.35 op de 200m.
Nu hangen mijn spikes aan de haak, maar mijn loopschoenen bijlange nog niet.
Laatste uitslag zie hierboven in het artikel, KVV en PK Masters Olse Merksem 22/09/2018
Laatste uitslag zie hierboven in het artikel, KVV en PK Masters Olse Merksem
Laatste
22/09/2018
uitslag zie hierboven in het artikel, KVV en PK Masters Olse Merksem 22/09/2018

Laatste medaille

Laatste medaille

Laatste start

Laatste medaille

Laatste start

Laatste start

Luc was ook de man achter de Kids Atletiek, en is nog steeds ACME-jurylid.
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Luc was ook de man achter de Kids Atletiek, en is nog steeds ACME-jurylid. Luc we konden/kunnen altijd op u
rekenen en we hopen u nog lang in ons midden te kunnen houden. In ieder geval al dank voor wat je deed en
voor diegene die je was bij ACME!
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Als men het over atletiek heeft wordt door velen automatisch de link gelegd naar het lopen
of springen. Hierbij wordt dan meestal minder aandacht besteed aan de andere disciplines
(zoals werpnummers) welke hier ook bij thuishoren.
Teneinde de belangstelling voor deze nummers enigszins aan te wakkeren bij het grote
publiek organiseert Atletiekclub Meetjesland te Eeklo jaarlijks een vijftal wedstrijden waarbij
alle werpdisciplines van de atletieksport aan bod komen. Gezien het minder aantal
Succesvol verloop voor Meetjeslandse atleten
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Verwacht wordt dat dergelijke prestaties voor betreffende atleten een motivatie zijn bij hun
deelname aan de Belgische kampioenschappen welke eerstdaags plaatsvinden!

PK HAMER EN GEWICHT
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Winterkriebels
opop
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Winterkriebels––Louise
LouiseCarton:
Carton:“Hoop
“Hoop
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weer
veldlopen
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domineren”

Met de Structabo CrossCup Relays van zondag 21 oktober nadert de start van het veldloopseizoen 2018-19
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gestaag
weer
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op te bouwen.”
was nodig
om
er conditie
weer bovenop
te komen. Nu is het tijd om dat allemaal achter mij te laten en dankbaar te zijn
dat ik er dit jaar wel weer kan bijzijn.”
Wat wordt jouw grote doel deze winter?
“Een hele winter kunnen doortrainen, daar teken ik maar al te graag voor! Stap voor stap wil ik weer naar mijn
beste niveau toegroeien. Ik hoop om elke wedstrijd weer iets beter te doen en om zo hopelijk met een nieuwe
Belgische titel mijn winterseizoen te kunnen afsluiten. Met het EK veldlopen ben ik voorlopig helemaal nog niet
bezig. Eerst weer fit worden en dan zien we wel verder.”
Op vorig jaar na domineerde jij de jongste jaren het veldlopen in ons land. Denk je dat je opnieuw
in staat bent om dé vrouwelijke spilfiguur te worden in het veldlopen?
“Ik heb zeker die ambitie! Ik realiseer mij wel dat ik daar nog wat geduld voor moet uitoefenen. Op dit moment
is mijn niveau gewoonweg niet hoog genoeg waardoor ik de eerste crossen heel wat tegenstand verwacht van
Sofie (Van Accom, red.), Imana (Truyers, red.) en Nina (Lauwaert, red.).”
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Axelle Dauwens keert terug naar België:
“Al behaalde ik er niet de verhoopte
resultaten, ik zou opnieuw naar
Denemarken trekken.”
Foto: Peter Wagemans Jolien De Bock 04/10/2018 Nationaal, Piste,

Foto: Peter Wagemans Jolien De Bock 04/10/2018 Nationaal, Piste,

Axelle Dauwens trok twee jaar geleden naar Denemarken met enkele grote doelen in het achterhoofd, waaronder regelmatig
Axelle Dauwens keert terug naar België: “Al behaalde ik er niet de
in de 55 seconden op de 400m horden lopen en een topvijfstek bemachtigen op het EK in Berlijn. Een opzet waarin de
verhoopte
resultaten,
opnieuw
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trekken.”
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Axelle Dauwens trok twee jaar geleden naar Denemarken met enkele grote doelen in hetliggen.
achterhoofd, waaronder regelmatig in de 55 seconden op de 400m horden lopen en een

“Ik
trok effectief naar Denemarken met die doelen, omdat ik er ook echt van overtuigd was dat ik ze kon waarmaken.
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bekeken zou houden”, begon Dauwens haar relaas, nadat ze
twee moeilijke jaren achter de rug heeft waarin voor het eerst geen selecties voor internationale kampioenschappen uit de
“Ik trok effectief naar Denemarken met die doelen, omdat ik er ook echt van overtuigd was
bus
kwamen en tijden die eerder achteruit dan vooruit gingen. “Ik heb nooit resultaat kunnen halen uit mijn verhuis naar
dat ik ze kon waarmaken. Doordat dit niet is gelukt, heb ik lange tijd overwogen om te
Denemarken.
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jaar was voor
mij aanpassen
en hetwat
laatste
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bij
momenten
wist
ik niet meer
ik jaar
moest
doen.
Na een
tijd zit je met zoveel gedachten en kan je ze gewoonweg niet
op aan de voet”, ging Dauwens verder.
meer op een rijtje zetten, waardoor ik met anderen ben gaan praten. Ik merkte uiteindelijk dat ik nog niet kon zeggen dat
het
genoeg
was
Ik kijkmet
welfamilie,
uit naar
eenen
‘normaal’
leven, maar ik weet dat ik nog zoveel jaren zo’n leven kan leiden,
Na lang
twijfelen,
eengeweest.
resem gesprekken
vrienden
een sportpsychologe,
werd de een
knoopatletiekcarrière
uiteindelijk toch doorgehakt
en beslist
om voorlopig
de atletiek
nog geen
terwijl
nu gevormd
wordt.
Als ik mijn
carrière
beëindig, dan wil ik dat in schoonheid kunnen doen.”
vaarwel
te zeggen.
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kan olympische
vrij veel verdragen,
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bij momenten
ik
Niet
alleen
het “Ik
verlangen
omendie
droom
te wist
beleven,
heeft bijgedragen aan de beslissing om toch door te
niet meer wat ik moest doen. Na een tijd zit je met zoveel gedachten en kan je ze
gaan, ook het ongekend hoog niveau op de 400m horden in ons land heeft hiertoe geleid. “Ik heb een beetje de trend gezet
om 400m horden te gaan doen en het is leuk om te zien dat het iets in beweging heeft gezet. Het spreekt aan om weer bij
de beste hordelopers te kunnen horen.”
Hoewel Dauwens net gestart is met de voorbereiding voor het winterseizoen, is het nog niet zeker dat we haar deze zomer
nog op een atletiekpiste zullen terugvinden. “Ik begin het seizoen opnieuw en zal op het einde van dit winterseizoen
bekijken of ik het effectief nog altijd kan. Ik moet daarom geen Belgisch kampioen worden, maar ik moet wel voelen dat ik
vooruitgang maak en weer mijn betere tijden kan lopen. Verder zullen eventuele blessures en motivatie ook meespelen. Het
kan voor mij dus elk moment gedaan zijn, maar ik ga er wel keihard voor. Ik wil hier geen grote doelen aangeven, daarvoor
heb ik eerst resultaten nodig. Stap voor stap, beginnende met de opbouw
van mijn
seizoen.”
Louise
Carton
- Foto: Peter Wagemans

Jolien

Na twee jaar trainen in Denemarken zoekt Dauwens opnieuw vertrouwde oorden op in eigen land. “Net zoals vroeger ga ik
weer onder Philip Gilson trainen. Dat heeft meerdere belangrijke redenen: Philip kent mij en heeft mij al richting snelle tijden
geloodst en daarnaast heeft hij al meermaals bewezen dat hij de 400m horden echt in zich heeft. Ik had nooit gedacht dat
ik ooit nog zou terugkeren, niet omdat ik vond dat er een probleem was in zijn aanpak of wat dan ook, maar omdat ik het
nodig had om te veranderen en iets volledig nieuws te proberen. Een andere belangrijke reden is de aanwezigheid van Margo
Van Puyvelde. Mocht zij er niet zijn geweest, dan zou ik weer alleen moeten trainen en daar heb ik geen zin meer in. Ik moet
echt iemand hebben om mee samen te trainen en die mij vooruit kan helpen.”

Winterkriebels – Louise Carto
veldlopen te kunnen domine

De aanpak van haar voormalige Deense coach, Mikkel Larsen, leverde misschien niet het verhoopte succes op, maar hem
iets verwijten doet ze zeker niet. Spijt van haar verhuis heerst er allerminst. “Het klinkt misschien raar gezien mijn resultaten,
maar ik zou absoluut opnieuw naar Denemarken zijn getrokken mocht ik de tijd kunnen terugdraaien. Voor mij was dit een
levenservaring van onschatbare waarde”, klinkt het vol enthousiasme. “Het zijn niet alleen de sport en de resultaten die
tellen. Het leven is meer dan atletiek alleen. Ik heb het lef gehad om mijn zak te pakken, mijn thuis achter te laten en een
nieuw leven in Denemarken te beginnen. Ik heb er de taal geleerd, gewerkt, nieuwe ervaringen opgedaan en fantastische
mensen leren kennen. Uit deze ervaring haal ik een voldoening die meer waard is dan welk resultaat dan ook. De aanpak
daar was misschien niet perfect voor mij, maar dat is nu eenmaal een risico dat ik bereid was te nemen. Trouwens, in België
blijven, was voor mij geen optie. Ik had niet meer de motivatie om hier te blijven. Het doet pijn in mijn hart om het daar
achter te laten. Daarnaast ben ik ervan overtuigd dat de aanpak van daar me nog van pas zal komen”, besluit Dauwens.
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Met de Structabo CrossCup Relays van
veldloopseizoen 2018-19 zienderogen.
crossen zal Atletieknieuws – in samenw
voorbeschouwingen online plaatsen w
prominenten uit de Belgische atletiekw
rij is Louise
Carton. Carton moest vorig
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WEDSTRIJDNIEUWS
Belgische titel voor Maité Van Daele
Pakken medailles op Vlaamse en provinciale
kampioenschappen
Het is de periode van de eindafrekening voor de
zomeratleten. De kampioenschappen volgen elkaar in
sneltempo op.
Leuven 23 september
Op het Belgisch kampioenschap hamerslingeren voor
Cadetten, Scholieren, Juniores en Beloften kon het niet beter
beginnen. Maité Van Daele, die gans de week ingepakt zat
in gips na een val de week voordien op de eigen meeting
in Eeklo, slingerde haar hamer naar 39 meter precies.
Ze won de wedstrijd met meer dan 6 meter voorsprong
op de tweede. Tim Bruggeman slingerde een goede
wedstrijd, maar zonder uitschieter. Hij strandde net naast
het podium met 31m85. Bij de beloften heren was er een
tweede eremetaal voor de Meetjeslandse aanhang. Steffen
Lemmens slingerde zijn werptuig van 7kg naar een nieuw
persoonlijk record van 48m36 en wist brons te veroveren.
Merksem 22 september
Op de “Rode loop” in Merksem werden de Vlaamse en
provinciale kampioenschappen voor Master betwist. Een
jaarlijkse kermis waar de ouderdomsdekens van de atletiek
elkaar proberen te overtreffen.
In de eerste wedstrijd werd al een medaille veroverd. Marnix
Leers liep de 5000meter in een nieuw persoonlijk record
van 18’45”14 en was daarmee de beste Oost-Vlaming bij
de heren 50+. Na het middagmaal werden de andere
nummers betwist. Annick Geeraert sprintte naar 14”07 op
de 100m. Nog net volledig hersteld van een griepaanvalletje
moest ze zich tevreden stellen met een zilveren plak zowel
op Vlaams als provinciaal niveau. Eric Maenhout nam
deel aan het kogelstoten bij de 65+. Hij duwde de bol
van 5kg naar 9m73 en werd daarmee tweede op beide
kampioenschappen. Annick nam ook deel aan de dubbele
hectometer waar ze derde werd in 30”18 maar toch de
beste was van onze provincie. Op de 200m bij de heren
65+ sloot Luc Lannoo zijn carrière van 50 jaar op de piste af
met een zilveren medaille op Vlaams niveau en provinciaal
goud. Zijn tijd van 32”35 betekent een mooi eindpunt voor
hem. Op de 1500m bij de W45 stond geen maat op Lizzy
Immesoete. Van in het begin ging ze er vandoor en won de
wedstrijd met 13 seconden voorsprong op de tweede die
dan nog de beste W35was. Wat een overmacht.
Eeklo 15 september
Kern Eeklo hat de eer het provinciaal kampioenschap
hamerslingeren in te richten voor atleten vanaf Cadet
en kreeg op dezelfde dag oog het PK gewichtwerpen er
bovenop voor atleten vanaf Senior.
Cadet Maité Van Daele stootte de kogel 10m99 en werd
daarmee eerste, Aude-Margaux Vandenkerchove haalde een
zesde stek met 7m93 en Ona Lemmens werd achtste met
6m10. In het hamerslingeren gaf Maité er een patat op.
Ze slingerde haar werptuig naar een dik nieuw persoonlijk
record van 42m82 en haalde goud, Oona werd tweede op
het PK met 14m96. Bij het discuswerpen haalde Maité”
23m46 en werd derde maar ze viel bij haar laatste poging
en bezeerde haar pols. Paniek natuurlijk in het vooruitzicht
van het BK van de week nadien. Ona werd vijfde met
14m96. In het speerwerpen werd Aude-Margaux op een
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zesde plaats gerangschikt met 22m28. In het kogelstoten
bij de Scholieren dames haalde Lobke Vanpeteghem de zege
met 12m33, Rania Van Petegem werd derde met 9m71. In
het speerwerpen werd Lobke tweede met 29m16. Rania
nam voor het eerst ooit deel aan het hamerslingeren en
haalde brons op het PK met een worp van 30m81. In het
speerwerpen werd Rania tweede met 32m88, resultaat
waar ze helemaal niet gelukkig mee was, en Lobke werd
derde met 29m30. Simon Dauwe won het kogelstoten bij
de jongens van deze leeftijdsgroep met 10m70 en werd
tweede in het discuswerpen met 30m07.L Tim Bruggeman
kroonde zich tot provinciaal kampioen in het hamerslingeren
met 32m19. Juniore Jana Vanwaes stootte de kogel 7m96
ver en slingerde haar discus naar 23m89 en dit bracht
haar tweemaal op de vierde rang. In het hamerslingeren
voor Senior dames wist Jennifer Dewitte goud te veroveren
met 37m81. In het gewichtwerpen was ze ook primus
met 10m84. Senior Steffen Lemmens werd vijfde in het
discuswerpen met 27m28 maar wist zilver te veroveren op
het PK hamer met 45m04; In het gewichtwerpen deed hij
daar nog een schepje boven op met een gouden plak met
een afstand van 14m69. Mirjam de Sutter won goud in
het hamerslingeren W40 met een worp van 23m79, haar
zus Carine haalde zilver bij de W50 met 32m26. Mirjam
herhaalde haar medailleambities bij het gewichtwerpen
en haalde ook daar goud met 7m66, Carine veroverde
opnieuw zilver met 9m25. Werptrainer Etienne De Vriendt
kon natuurlijk niet achterblijven bij zijn atleten en veroverde
goud in het hamerslingeren met 25m56 en herhaalde dit
kunststuk in het gewichtwerpen met een worp van 9m69.
Volgende week is er opnieuw een werpermeeting in Eeklo,
met jeugd er bij. De wedstrijden starten om 1030hr voor de
jeugd en om 13 uur voor de atleten vanaf Cadet. (VHY)

De medaillewinnaars op het PK in Eeklo met vlnr Carine De
Sutter, Mirjam De Sutter, Etienne De Vriendt, Steffen Lemmens,
Tim Bruggeman en Maité Van Daele (die de week nadien ook BK
werd). Jennifer Dewitte ontbreekt wegens vertrokken met andere
verplichtingen.

Vlaams brons voor Karen Mortier
Zomerseizoen op laatste benen
Vorig weekensd stonden nog enkele wedstrijden op het
programma voor de atleten van Atletiekclub Meetjesland.
In Eeklo was er de vierde werpermeeting en in Nivelles werd
het “Nationaal Criterium” betwist. De week nadien was
er het Vlaams kampioenschap halve Marathon en vorige
zaterdag werd in Eeklo de vijfde en laatste werpermeeting
betwist.

41

n

WWW.ACMEETJESLAND.BE

WEDSTRIJDNIEUWS
Eeklo 29 september
De wedstrijden begonnen al vroeg in de voormiddag voor de
jeugdatleten. De meeste hadden blijkbaar geen zin om uit
de veren te komen. Pupil Flor Laenens won het kogelstoten
met 8m07 voor Joran Claeys met 6m90 en Francis Kinget
met 5m26. In het balwerpen was Joran de beste met
29m03, voor Flor met 27m42 en Francis met 16m95. Bij
de Miniemen meisjes werd Morgane Van Daele tweede in
het kogel met 8m40, gevolgd door Tiana Haeck (7m35) en
Julie Ornelis (6m16). In het speerwerpen werd Tiana tweede
met 25m96, gevolgd door Morgane met 14m79 en Julie
met precies 11 meter. Brend Goethals was de beste in het
kogelstoten met 5m67 en in het discuswerpen met 15m67
In de namiddag kwamen dan de atleten vanaf Cadet in actie
om de kleuren van sponsor Luxor Maldegem te verdedigen.
Cadet Maité Van Daele haalde de tweede stek in het
kogelstoten met 9m62. Kato D’Haeyere werd vierde met
8m44 gevolgd door Aude-Margaux Vandenkerchove met
8m07 en Ona Lemmens met 5m89. Ona werd tweede in
het discuswerpen met 13m58. In het hamerslingeren ging
Maité met de zege lopen met 37m42, Ona werd derde met
12m02. In het speerwerpen tenslotte werd Aude-Margaux
tweede met 22m44 en Kato vierde met 18m60.
Scholier Simon Dauwens stootte de bol van 5kg 10m43 ver
en werd daarmee vierde. In het discuswerpen een zelfde
rang met 31m40. Tim Bruggeman veroverde de tweede
stek in het hamerslingeren met 32m79. Jana Vanwaes
haalde de vierde stek in het kogelstoten met 8m40, in
het discuswerpen haalde ze de tiende rang met 23m48.
Jennifer Dewitte liet de hamer neerploffen na 36m59 en dit
plaatste haar op een vijfde stek. Mirjam De Sutter wierp
23m36 en dit was goed voor een achtste plaats. Jennifer
won het gewichtwerpen met 10m86, Mirjam werd derde
met 7m78. In het hamerslingeren voor Senior heren werd
Steffen Lemmens als tweede geklasseerd met 46m14, Tim
Van Goethem werd derde met 34m05. Steffen schreef het
gewichtwerpen op zijn naam met 14m86. Master Carine
De Sutter werd derde in het hamerslingeren met 31m83.
Etienne De Vriendt haalde de vierde stek in het discuswerpen
met 26m81 en won het hamerslingeren met 25m89. In het
gewichtwerpen werd hij tweede met 9m72.
Nivelles 29 september
Op het “nationaal criterium” kunnen de beste atleten zich
kandidaat stellen om deel te nemen. De beste 18 lopers
en 16 kampers worden weerhouden. Ambitieuze ouders
spreken al rap van een BK, maar dat is het helemaal niet.
Benjamin Olivia Besson werd vierde in haar reeks 60m in
10”10. Leeftijdgenoot Lukas Fouquaert werd derde in zijn
reeks in 9”38. Pupil Flavio Van Loo haalde een vierde stek
in zijn reeks over dat nummer in 9”11 maar in de reeksen
van de 60m horden presteerde hij het om een tweede plaats
te halen in 10”74 waarmee hij zich plaatste voor de finale.
Lukas liep de 600m in 2’01”36 en werd veertiende. Wat
er met Miniem Margaux Dossche aan de hand was weet
ik niet maar ze finishte ver na de voorlaatste atlete op de
1000m in 3’23”02. Charles Willems haalde de achtste stek
op dit nummer maar met 2’54”96 wist hij wel een nieuw
clubrecord te vestigen. In de finale van de 60m horden
verbaasde Flavio zichzelf en de Meetjeslandse aanhang
door als tweede door het oog te flitsen in 10”37, slechts 3
honderdsten boven het CR. Vermits Flavio eerste jaar Pupil
is, is de kans groot dat dit volgend zomerseizoen sneuvelt.
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Sint Niklaas 30 september
Charles Willems won het polsstok springen met 2m40
en blijft daarmee maar 1cm onder het CR. Mart Clauws
verpulverde zijn PR en bracht het op 2m35 wat goed was
voor een derde stek. Jelle Huyghelier had zijn dagje niet en
sneuvelde op de vierde stek met 2m10. (VHY)
Kuurne 5 oktober
Twee Meetjeslanders die deelnamen aan het Vlaams
kampioenschap halve Marathon in West-Vlaanderen. Karen
Mortier eindigde de 21km in 1u49’56”9 en haalde daarmee
de derde stek bij de W45. Echtgenoot Mik Van Daele liet de
eer aan zijn vrouwtje en finishte in 1u50’20”1 en haalde de
twaalfde stek in zijn categorie. Beiden vestigden ook een
nieuw clubrecord.
Eeklo 13 oktober
Cadet Maité Van Daele haalde de derde stek in het
kogelstoten met 10m09, gevolgd door Aude-Margaux
Vandenkerchove met 8m56 en Kato D’Haeyere met 8 meter
precies. Ona Lemmens werd zevende met precies zes meter.
In het discuswerpen werd Maité vierde met 24m22 en Ona
zesde met 12m18. Maité won het hamerslingeren met
39m02, Ona werd derde met 12m12. In het speerwerpen
werd Aude-Margaux tweede met 23m81 en Kato derde
met 17m86. Scholiere Rania Van Petegem sloot haar
seizoen in het speerwerpen af met een worp van 36m34
en toonde zich tevreden met die afsluiter. Leeftijdsgenoot
Tim Bruggeman won het discuswerpen met 26m9 en
het hamerslingeren met 34m68. Senior Jennifer Dewitte
werd derde in het discuswerpen met 26m45 en ook derde
in het hamerslingeren met 39m22. Master Mirjam de
Sutter haalde hier de vijfde plaats met 23m90. In het
gewichtwerpen was Jennifer de primus met 11m54. Senior
Steffen Lemmens werd tweede in het kogelstoten met 9m99
achter zijn naam, in het hamer werd hij tweede met 48m33
en in het gewichtwerpen won hij met 13m97. Carine De
Sutter haalde de tweede plaats in het hamer met 32m54 en
won het gewichtwerpen in haar categorie met 9m31 net
als haar zus Mirjam in haar categorie (en met een zwaarder
gewicht) met 7m62. Peter Steijvers sloot zijn carrière af
met een derde stek in het kogelstoten met 9m57, een
nieuw clubrecord in het speerwerpen met 35m34 en een
overwinning met het gewicht en 12m32. Etienne De Vriendt
werd in de categorie 60+ derde in het hamerslingeren met
25m92 en een zelfde plaats in het gewichtwerpen met
9m42.

Lukas Fouquaert op de 60m
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Margaux Dossche

Charles Willems
in actie

Flavio haalde het zilver op de 60m horden

de papa van Lukas (Kristiaan Fouquaert) was de fotograaf
van dienst.
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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.

