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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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DE SUTTER A. & Zoon
bvba

Industrielaan 42 n 9900 Eeklo
Tel. 09 377 91 49 - Fax 09 378 54 74
e-mail: desuttera.enzoon@scarlet.be
website: desutteraenzoon.be
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De tijd vliegt
Het winterseizoen is nog maar pas begonnen en toch hebben we het gevoel dat er al heel wat
achter de rug ligt. En dat is ook zo!
Onze atleten konden zich uitleven tijdens: de oefencross in Aalter, de CC Relays in Gent, de
oefencross in Zomergem, de crossen in Zwijnaarde, Aalter en Deinze.
Door de afwezigheid van onze toppers - vanwege blessures - zien de resultaten er misschien
minder spectaculair uit maar dat betekent niet dat er niet goed gepresteerd werd.
De oefencrossen niet meegerekend, behaalden we reeds 7 overwinningen en 4 podiumplaatsen.
En ook belangrijk, we zien ons aantal jeugdatleten dat aan wedstrijden deelneemt terug
toenemen. In Aalter en Deinze stonden respectievelijk 17 en 14 ACME-benjamins aan de
start. Onze jonge atleten en hun ouders hebben dus de weg naar het veld en de competitie
gevonden. Er heerst een positieve sfeer rond de tent, mede dankzij enkele meedenkende
ouders die een aanstekelijke inbreng hebben. De leden van de jeugdcel met Marianne, Franky,
Cheyenne en Fernand kunnen voorlopig tevreden zijn.
Niet te vergeten, het winterseizoen bestaat uit meer dan alleen het veldlopen. Geleidelijk aan zal
binnenkort de indoormolen beginnen draaien. De eerste wedstrijden in Antwerpen en Limburg
zijn reeds achter de rug. De komende weken zal men in de topsporthal in Gent van start gaan.
En met de aanvang van het indoorseizoen zullen vanaf nu meer en meer andere namen van
clubgenoten in het nieuws komen. Onze pistiers, springers en werpers: cadetten, scholieren,
juniores, seniores en masters die de specifieke indooratletiek-disciplines beoefenen en trainen
onder de deskundige leiding van Philip Gilson, Tom Du Pan, Veerle Blondeel, Wim Blondeel,
Etienne De Vriendt, Marc Huyghe en Rik Braeckevelt, zullen de komende maanden van zich laten
horen.
Voor onze jeugd staat de eerste indoormeeting ingepland op 8 december.
Maar eerst komt de Sint. Op woensdag 5 december zal hij onze 3 kernen aandoen. Al wie
tijdens zijn bezoek in Eeklo, Maldegem en Zomergem aanwezig is op training ontvangt een klein
Sint-pakketje.
De ouders van de jeugdatleten worden ook verwacht, zij mogen meetrainen met hun kinderen
en krijgen achteraf in de plaatselijke kantine een extraatje aangeboden.
Laat ons van dit sociaal gebeuren een warm ACME-event maken.
Een trouwe supporter

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

WWW.ACMEETJESLAND.BE

n

1

n

WWW.ACMEETJESLAND.BE

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
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De artikels voor jullie clubblad van december 2018 moeten binnengebracht worden uiterlijk op
08/12/2018 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

Support allerlei, verzamelaar info Start
Fernand De Schrijver
Kard. Mercierstraat 3 bus 64
		
8301 Knokke-Heist

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

Secretariaat

Mario Van Petegem

		

RvB - penningmeester

Sarah De Pape

		

Posthoorn 40
9961 Assenede (Boekhoute)

tel. 0475 76 20 40
acme@val.be

Durmstraat 46c
9930 Zomergem

gsm 0474 97 87 83
sarahdepape@exilo.be

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

gsm 0474 77 24 57
sarahreynaert@hotmail.com

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

tel. 09 377 66 36
e_devriendt@hotmail.com

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

WWW.ACMEETJESLAND.BE
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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
n Topje
Topje (dames):
(dames): 30
30 EUR
EUR (maat
(maat 164
164 t/m
t/m XXXL)
XXXL)
sINGLEt DaMEs

sINGLEt DaMEs

VERJAARDAGEN
VERJAARDAGEN

NOVEMBER
NOVEMBER
21 n Van Daele Maité
21 n Van Daele Maité
22 n Dendooven Victor
22 n Dendooven Victor
DECEMBER
01 n Dauwens Axelle
DECEMBER
03 n Willems Thibo
03 n Willems Thibo
04 n Kerckaert Jade
05 n Moudretsov Darya
07 n De Smet De Staelen Marie
06 n Schauvliege Hailey
07 n Lemmens Ona
07 n Lemmens Steffen
09 n De Pan Tom
09 n Du Pan Tom

NIEUWE LEDEN
CLAEYS MARIE
NIEUWE
LEDEN

DE MEYERE YARA
BALLEGEER
ELENA
DE
SCHEPPER
SENNE
MEYERE
DE SMET
DEANDREAS
STAELEN MARIE
HIMSCHOOT
RENSKE
DE
WILDE WOUT
VERSTUYF PHEBE SAM
DECOUSEMAECKER
HIMSCHOOT
JERBEN
FRANçOIS
YENTL
MATTHEEUWS
ENORA
NEIRYNCK
ANNA
PINTER ELINE

26
24
27
26
09
09
09
12
12
12
12
16
17
17
17

n
n
n
n

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Wauters Jesper
Potvliege Quinten
De Mits Thor
Wouters Jesper

30
27
30

Schaeverbeke Axana
Van Schaik Laurens
Schauvliege Noah
De Bruycker Jonas
Himschoot Jerben
Slos Arne
Slos Lize
Tuytens Arthur
De Ryck Aurélie
De Ryck Aurélie
Van Der Jeught Robbe

17
18
19
19
19
19
20

VAN DAELE SIEN
VANDERLINDEN RIEN
TIMMERMAN
WINDEY
JULIETIMON
VAN
VERJANS JULESBATISTE
LANDSCHOOT
VERNIEST
CELESTE JULIEN
VAN
LANDSCHOOT
SCHAUVLIEGE
HAILEY
VAN
NOORWEGE
SENNE
PRAET JONAS
KERCKAERT
JADE
PRAET STIJN
DUTHOY
JADE

n
n
n

n
n
n
n
n
n
n

De Cocq Dréle
De Mits Thor
De Cocq Fréle
Van Der Jeught Robbe
Van Landschoot Batiste
De Mits Marthe
De Mits Marthe
Willems Mathieu
Willems Mathieu
Verjans Jules

MATTHYS RUNE
POTS YENNA
WILLEMS TRISTAN
SCHAUVLIEGE
NOAH
VANDE VYVER
BRITT
STULENS
NEELKE
MATTHYS
TRISTAN
VAN
DAMME
MATISSE
BARCLEY PAULIEN
DECLOEDT
RUNE
VRIENDT
WARRE
DE RYCK
AURELIE
DOBBELAERE
FRANZOE
VAN
DER JEUGHT

FAMILIENIEUWS
FAMILIENIEUWS
OVERLIJDEN
Wij melden u het overlijden van Marcel Van Massenhove. Hij was de vader van Dominiek en Grietje Raes-Van
We
vernamenenhet
van de Heer
Noël.
Massenhove
deoverlijden
opa van Maarten
Raes,BOONAERT
atleet bij AC
Meetjesland.
Noël
de vader
onze
medewerkster
Annie
Boonaert,
echtg. Rudy Claeys, Korte Boeken, Zomergem.
ACMEis deelt
meevan
in de
rouw
van de familie
Raes-Van
Massenhove.
De begrafenis vond plaats op vrijdag 10 november, in Lovendegem.
Langs deze willen we onze deelneming betuigen.

www.acmeetjesland.be
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SPROKKELS
ZIEKENBOEG
Zenobie Vangansbeke: is aan de beterhand, ze kan lopen maar competitie zit er nog niet in. We verwachten
haar tegen einde van de winter, begin van de zomer 2019.
Marc Huyghe: revalideert verder van zijn schouderoperatie. Ook hem verwachten we terug bij de aanvang van
het zomerseizoen.
Lucien Heyde: sukkelt ook al een tijdje met blessures, maar hij is terug aan het lopen en groeit stilaan naar een
voor hem aanvaardbaar niveau. Lucien wordt terug verwacht in competitie, rond nieuwjaar.
Robbe Wildemeersch: speerwerper is ook wat op de sukkel. Bepaalde oefeningen kan hij uitvoeren (conditie)
maar bij het typische speerwerpen wordt hij gehinderd, hij werkt aan zijn revalidatie.
Hanne Buysse: is ook al geruime tijd uit de circulatie, zij hoopt binnenkort te hervatten.
Benoit Tierenteyn: ons trouw jurylid uit Moorslede, is op de sukkel met zijn gezondheid. Atletiekactiviteiten of
een bezoekje aan onze kantine, het is eventjes niet aan de orde. Van harte beterschap Benny.
Louise Carton: liet ons volgend berichtje geworden, om te delen met de clubgenoten.

Hey iedereen,
hopelijk verloopt jullie winterseizoen vlot en kunnen jullie genieten van leuke wedstrijden!
Ik moet jammer genoeg van de zijlijn toekijken. Mijn achillespees houdt mij voorlopig weg van het lopen. Eerlijk gezegd heb
ik het daar best moeilijk mee, want lopen blijft toch het leukste wat er is hé?!
Ik blijf echter niet bij de pakken zitten en probeer zo veel mogelijk op alternatieve manieren aan mijn conditie te werken.
Alternatieve trainingen kunnen heel intensief zijn en nemen vaak meer tijd in beslag dan looptrainingen. Mijn duurtrainingen
doe ik graag op de elliptigo. Je kunt buiten sporten en je kunt een hoge hartslag bereiken. Mijn intervaltrainingen doe
ik in de vorm van aquajoggen, wat je heel pittig kunt maken! Daarnaast heb ik een stabilisatie – en krachtprogramma,
vaak aangevuld met wat losfietsen of crosstrainen. Dus zeker voldoende opties om hard te blijven werken! Veel van deze
trainingen doe ik alleen, dus dat ik maar wel snel weer die loopschoenen kan aantreken! ;-)
Aan iedereen die gezond en fit is: enjoy!
Aan iedereen die ook geblesseerd is: houd de moed er in en ga er voor!

AAN ALLEN VAN HARTE SPOEDIG HERSTEL!
Moet je noodgedwongen uit competitie blijven, blessures, ziekte, andere………bezorg een kort verslagje
of stand van zaken aan fernand.de.schrijver@telenet.be

WEDSTRIJDTRUITJES
Competitie, graag eens meedoen, maar twijfel of men het wel plezant zal vinden en of men dus zal
doorgaan of niet!
De aankoop van een clubtruitje (dat misschien maar 1 keer gebruikt zal worden) kan in dat geval een
belemmering zijn.Wel enkele moeders van jeugdatleten wiens pupillen wel al aan competitie doen willen dit
oplossen. Zij zullen ervoor zorgen dat er deze winter, bij iedere wedstrijd een paar reservetruitjes aanwezig zijn.
Deze kunnen dan gebruikt worden door atleetjes die nog geen truitje hebben.
Hoe kunnen we die bereidwillige moeders helpen?
Wel bezorg hen het te klein geworden truitje van uw kind en die truitjes zullen dan tijdelijk uitgeleend worden
aan een atleetje dat eens wilt proberen.
Interesse? Mail naar elspierets@hotmail.com

NIEUWJAARSRECEPTIE 2018
HULDIGING - NIEUWJAARSRECEPTIE ACME
ZAL DOORGAAN IN ZOMERGEM
OP ZATERDAG 26 JANUARI 2019 OM 17u30
NOTEER DIT ALVAST IN UW AGENDA!
WWW.ACMEETJESLAND.BE
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CLUBRECORDS
GEWIJZIGDE CLUBRECORDS tem 1 november 2018
proef

Wie - prestatie – waar - wanneer

Was van

Speer AC H

Herman Timothy – 79m41 – St Niklaas – 20/10

Hemzelf – 78m98 - 2012

HULDIGING
NIEUWJAARSRECEPTIE
TE HULDIGEN JEUGD ZOMER 2018
Benjamin
BESSON OLIVIA
BLONDEEL JULES
CANEELE KAS
COCQUYT ILIO
FOUQUAERT LUKAS
MOUDRETSOV ILYA
NEYT VICTOR

Miniem
BUYSSE HANNE
CLAUWS MART
DOSSCHE MARGAUX
HAECK TIANA
MAENHAUT JULES
VAN DAELE MORGANE
VAN MALDEGEM ASTRID
VEREECKE STIJN
WILLEMS CHARLES
WILLEMS EMILE
HUYGHELIER JELLE
DE MUYNCK FIEN

Pupil
BUYSSE NOAH
CLAEYS JORAN
DE MEYER YUNA
ORNELIS ANNA
PIETERS MAURO
STAELENS NIELS
VAN HOECKE KATO
VAN LOO FLAVIO

WWW.ACMEETJESLAND.BE
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SINTERKLAAS
Sinterklaas is terug in het land …
… en dus ook bij ACME

Dag allemaal!!

Het is weer zover, Sinterklaas is terug in het land!
Hij heeft ons in een lange brief laten weten dat hij
zal langskomen in atletiekclub Meetjesland.
Op woensdag 5 december komt hij een kijkje
nemen tijdens de trainingen in Maldegem, Eeklo en
Zomergem. Ook na de training zal hij nog wat
blijven. Hij heeft dat reeds in zijn drukke agenda
gepland.  De Sint en zijn Pieten zullen een
heleboel lekkers meebrengen voor ALLE atleten
die die dag op de training aanwezig zullen
zijn in onze kernen Eeklo, Maldegem,
Zomergem.
Maar er is meer!!
De ouders worden op die dag mee uitgenodigd
en kunnen misschien eens proeven van een uurtje
atletiek en mee trainen met hun kinderen, of ze
kunnen een spelletje meespelen, of gewoon
supporteren kan ook natuurlijk. ZEKER DOEN!!!
Na de training wordt in ieder geval een extraatje
aangeboden!!
Tot woensdag 5 december!

bestuur
en
trainers

WWW.ACMEETJESLAND.BE
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CROSS MALDEGEM

M
e

Zondag 20 januari 2019 - St-Annapark - centrum Maldegem

Dames- en herenveldloop
28° Grote Prijs Atletiekclub Meetjesland
CATEGORIE

M/V

VOLKSVELDLOOP

M/V

KANGOEROES

MEISJES
JONGENS

BENJAMINS

PUPILLEN

MINIEMEN
KADETTEN
SCHOLIEREN
JUN / MAS / SEN
JUN / MAS
SENIOREN

MEISJES
JONGENS
MEISJES
JONGENS
MEISJES
JONGENS
MEISJES
JONGENS
MEISJES
JONGENS
DAMES
HEREN
HEREN

AFSTAND

alle
leeftijden

’12-‘13
’12-‘13
'11
‘10
'11
‘10
‘09
‘08
‘09
‘08
‘07
‘06
‘07
‘06
‘04-'05
‘02-'03

1.600 meter
of : 3.200 m
530 meter

890 meter

1.400 meter

1.600 meter
2.150 meter
2.800 meter
3.200 meter
4.800 meter
4.800 meter
6.400 meter
9.600 meter

START
11.30u
12.15u
12.22u
12.30u
12.38u
12.46u
12.53u
13.00u
13.08u
13.16u
13.23u
13.30u
13.38u
13.46u
13.53u
14.00u
14.12u
14.25u
14.40u
15.00u
15.25u
15.55u

Prijzenpot t.w.v. 10.000 EUR in geld– en naturaprijzen!!
1
2
3
4
5
6-9
10-12
13-15

Seniores
120 EUR
90 EUR
70 EUR
50 EUR
30 EUR
25 EUR
20 EUR
15 EUR

GELDPRIJZEN
Masters
Juniores
1
75 EUR
1
70 EUR
2
60 EUR
2
50 EUR
3
50 EUR
3
40 EUR
4
35 EUR
4
30 EUR
5
25 EUR
5
25 EUR
6-15
15 EUR
6-15
15 EUR
Sneltombola : prijzen afhalen vanaf
15.15u

PRIJZEN
12.45u

naturaprijzen
(via loting)

Bij de aankomst

13.30u
13.45u
13.30u
13.45u
14.10u
14.30u
14.10u
14.30u
14.50u
15.10u
14.50u
15.10u
15.30u
15.30u
16.00u
16.00u
16.30u
17.10u
17.45u

naturaprijzen

geld- &
naturaprijzen

INKOM : 5 EURO
Info-stand,
secretariaat & inschrijvingen,
prijzen & cafetaria,
douches & kleedkamers :
 Jeugdlokalen + tent
(in het park – naast omloop !)

www.acmeetjesland.be
WWW.ACMEETJESLAND.BE
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BELANGRIJKE INFO :
1.Voor alle inlichtingen en
informatie kan u terecht aan de
info- & inschrijvingsstand in de
jeugdlokalen.
2. De atleten verzamelen 10 minuten
voor elke wedstrijd in de
verzamelzone aan de "Start".

CROSS MALDEGEM

JEUGDINFO
(voor nieuwkomers maar misschien ook nog wel nuttig voor de anderen)
SEIZOENEN :

Een atletiekjaar telt een winter- én zomerseizoen. Het start op 1 november en eindigt op 31 oktober.
In principe wordt er dus het volledige jaar door getraind.
l Het winterseizoen loopt vanaf het laatste weekend van oktober tot het laatste weekend van maart.
Wedstrijden = veldlopen + indoor(piste)
l Het zomerseizoen loopt vanaf het eerste weekend van april tot het voorlaatste weekend van oktober.
Wedstrijden = piste
(in oktober zijn jeugdwedstrijden eerder uitzondering dan regel.)

TRAININGEN JEUGD (BEN-PUP-MIN) :

Er wordt getraind (onderverdeling in groepen van beperkte omvang) onder leiding van deskundige,
gemotiveerde en gekwalificeerde trainers. In functie van de ambitie van de atleten wordt er een onderscheid
gemaakt tussen de kerntrainingen (= basistraining voor recreatieve & competitieve atleten) op woensdag en de
competitieve trainingen op vrijdag.
l

l

l

Kerntrainingen(= iedere woensdagavond van 18.00u-19.30u in de 3 kernen, Eeklo, Maldegem,
Zomergem):
De kerntraining is de basistraining voor alle jeugdatleten. In principe traint iedereen in zijn eigen kern,
alhoewel trainen in één van de andere kernen geen probleem oplevert. Deze kerntrainingen gaan door te :
q Maldegem : op het atletiekterrein (Sportstadion De Waele) in de Bloemestraat,
q Zomergem : op het atletiekterrein naast het voetbalveld, Sportlaan
q Eeklo : op de werpterreinen aan de Sportlaan, de Finse piste of in de sporthal.
Competitieve trainingen (= iedere vrijdagavond te Maldegem, Bloemestraat 36/D1):
Voor zij die willen deelnemen aan wedstrijden is het zeker aangewezen om 2 x per week te trainen.
Doelstelling is om deze geïnteresseerde en gemotiveerde atleten naar een hoger niveau te brengen.
De competitieve jeugd zal dus in principe een kerntraining bijwonen in eigen kern op woensdag en een 2e
competitief georiënteerde training op vrijdag te Maldegem.
Om het niveau van deze competitieve trainingen blijvend voldoende hoog te kunnen houden, wordt er
gevraagd om aan minimum 4 wedstrijden per seizoen (winter/zomer) deel te nemen.
Enkel door het strikt aanhouden van deze afspraken kunnen wij garanderen dat wij zowel aan recreatieve als
competitieve atleten de gewenste kwalitatieve trainingen kunnen leveren.
Benjamins en pupillen, trainen van 18u tot 19u30 bij onze jeugdtrainers,
Miniemen, trainen van 18u30 tot 20u30 bij een miniementrainer.
Specialiteitentrainingen voor miniemen:
De miniemen kunnen, als voorbereiding naar de cadetten, 1x per week deelnemen aan een extra
specialiteitentraining bij:
- Wim Blondeel op dinsdag van 18 u tot 19 u 30 (best vooraf contact opnemen met Wim)
- Etienne Devriendt op maandag van 18 u 30 tot 20 u 15 (best vooraf contact opnemen met Etienne)
- Marc Huyghe (na overleg en afspraak)
- Andere trainers (misschien mogelijk na voorafgaand contact en de nodige afspraken met de miniementrainer en de specialiteitentrainer, de trainers beslissen)
Deze mogelijkheid is enkel toegestaan aan diegenen die zowel de kerntraining als de competitieve training
bijgewoond hebben of regelmatig bijwonen. Die 3e training is dus geen must, wel een mogelijkheid.
De bedoeling is vooral kennis te maken met de specialiteitentrainers, hun werking, hun atletengroep, de sfeer
in hun groep, de ambities van hun atleten, enz.

l

Stages:
De ACME-trainers organiseren tijdens de schoolvakanties sport-atletiekkampen in de 3 kerngemeenten
van ACME : Eeklo, Maldegem en Zomergem. Deze kampen staan volledig los van het normale ACMElidmaatschap en zijn vrijblijvend om er wel of niet aan deel te nemen.
Tijdens het atletiekjaar organiseert ACME ook een stagedag aan zee voor alle jeugdatleten, neemt deel aan
de VAL-jeugddag, ea….
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JEUGDINFO
TRAININGEN ALLE CATEGORIEËN = SPECIALITEITENTRAININGEN :

Cadetten, scholieren, juniores, senioren en masters trainen in kleinere groepen bij de specialiteitentrainers, en
werken gericht per discipline én op competitie. Deze trainingen gaan voornamelijk door in Maldegem, Eeklo of
Gent (Topsporthal), al naargelang het seizoen en de gekozen discipline(s).
De trainers bepalen data, plaats en uur. Op de website vind je een totaaloverzicht, alsook alle contactgegevens
van de trainers.
Specialiseren kan vanaf de categorie van cadet, maar is geen must ! Er kan namelijk ook gekozen worden voor
meerkamp. Je volgt dan een schema waardoor je iedere week zowel een loop-, spring- als werptraining hebt.
Over een periode van 2 weken proberen we – in de mate van het mogelijke - alle disciplines aan bod te laten
komen.
De trainingsintensiteit bij de specialiteitentrainers wordt op basis van de leeftijd en de ambities van de atleet
individueel vastgelegd tussen trainer en atleet. Globaal genomen trainen de meesten vanaf cadet een 3-tal keer
per week (scholieren streven naar 4x per week, …).
Verschillende specialiteitentrainers bij ACME organiseren in de loop van het jaar één of verschillende (soms
buitenlandse) stages voor enkele of een ruimere groep van hun atleten.
Deze stages staan los van het lidmaatschap bij ACME, en zijn dus vrijblijvend voor de atleten om er aan deel te
nemen of niet. Deelnemers spreken alle praktische modaliteiten af met de organiserende trainer.

WEDSTRIJDEN JEUGD (BEN-PUP-MIN) :

Tijdens het winterseizoen worden vooral veldlopen betwist. Daarnaast wordt soms al eens deelgenomen aan een
paar indoorwedstrijden die meestal doorgaan op de indoorpiste van de Topsporthal te Gent.
’s Zomers staan allerlei outdoorwedstrijden geprogrammeerd op de piste.
De jeugdcel (bestuurders/trainers) maakt per seizoen een kalender van de wedstrijden waar we als club naartoe
trekken. Deze ACME-wedstrijdkalender staat in het clubblad “Start” en is terug te vinden op de site. Tijdens
deze aangeduide wedstrijden voorzien we :
l begeleiding door ACME-trainers : zij zorgen voor opwarming en begeleiding vóór, tijdens en na de
wedstrijden en zullen ook een individuele evaluatie maken van de geleverde prestaties.
l een gezamenlijke verzamelplaats op het terrein, waar meestal de ACME-tent (of vlag) staat,
waar(in) we mekaar ontmoeten en waar iedereen zijn spullen kan onderbrengen en achterlaten.
Het aantal wedstrijden op de ACME-kalender is beperkt. Richtinggevend is dat 2 per maand : dit stellen wij naar
iedereen zowel als minimum én als maximum ! De kalender is evenwichtig samengesteld, er wordt rekening
gehouden met verplaatsingen, ea.
Iedereen is uiteraard vrij om naast de ACME-kalender toch nog aan andere wedstrijden uit de VAL-kalender te
gaan deelnemen, doch als systematiek zouden wij dit ten stelligste willen afraden : jeugdatleten maken in hun
lichamelijke ontwikkeling nogal eens “grote sprongen”, we moeten daar rekening mee houden. De resultaten
zijn soms gebonden aan de groei of uitgroei van de atleet, hou ook daar rekening mee. Wij vinden het van
groot belang dat de atleten zo veel mogelijk in groep aantreden en elkaar aanmoedigen en meetrekken naar
telkens betere prestaties. Zij moeten er zijn voor elkaar, ook als het eens iets minder gaat.
Onze leuze/visie : samen sterk - elkaar ondersteunen & vooruittrekken - spelenderwijs!
Wij zien al onze atleten als wedstrijdatleten. Dit betekent dat wij hopen dat elkeen toch af en toe eens aan
een wedstrijd deelneemt, ook al is het maar om er de sfeer te proeven en te zien wat hij/zij er van terecht kan
brengen, eens proeven, mogelijkheden ontdekken.
Maar, verplichten doen we onze jeugdatleten dus niet. Wij moedigen ze er wel sterk toe aan, aangezien
wij vinden dat iedere atleet toch als doelstelling moet hebben: “het eigen prestatieniveau verhogen”. Een
atletiekclub zonder competitieve atleten is ondenkbaar, vandaar ons duwen in de richting van.
Maar hoe dan ook, keuze tussen competitie of geen competitie, ons trainingsaanbod is in die zin gediversifieerd
dat het passend is voor zowel, meer of minder competitief gemotiveerde atleten.
Tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie organiseert ACME een kampioenenhulde. De jeugdatleten die aan 6
wedstrijden per seizoen (zomer/winter) deelnamen (los vh resultaat behaald tijdens die wedstrijden), worden
gehuldigd en ontvangen een geschenk.
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KERSTMANNENLOOP

Kerstmannenloop op vrijdag 21 december
Markt Zomergem
Start kids run om 18u45 - 600m (2 euro inschrijving)
Start Volwassenen om 19u - 3, 5 of 7 km (3 euro inschrijving)
Praktisch:
* Er worden rondjes gelopen van 1 km door de met kerst verlichte dorpskern
van Zomergem.
* Inschrijving enkel mogelijk de dag zelf - bij inschrijving krijgen de volwassenen
een kerstmuts en 1 bonneke voor een welverdiende jenever of warm drankje
* De kindjes krijgen een zakje snoep.
* Als je bij inschrijving volledig in kerstmanuitrusting bent (pak, baard én muts)
mag je gratis deelnemen.
* Het Marktplein zal volledig in kerstsfeer worden ingekleed

Dit event is een samenwerking tussen:
WE ALL LOVE RUNNING / ACME / GEMEENTELIJK FEESTCOMITE ZOMERGEM
Op vrijdag 21 december is er geen jeugdtraining in Maldegem, we nemen met
z’n allen deel aan de Kerstmannenloop in Zomergem.
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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

DE VOORBIJE MAAND

VAN DE ACTIVITEITEN VAN
DE VOORBIJE MAAND

Deinze, 18 november 2018, Grote Pijs Stad Deinze

Deinze, 18 november 2018, Grote

Pijs Stad Deinze
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vedette. Zij won bij de juniores en was heel gelukkig. Papa Koen was in de wolken. Veel lachende
enkele traantjes van ontgoocheling (bij Jenka bv) maar terugkeren na een lange afwezigheid is niet makkelijk.
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ook enkele komt
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Victor
Jules Blondeel zat het ook niet mee, hij was gevallen en dat was te zien aan zijn uitslag. Maar de
was daar ook zodanig van geschrokken dat hij stopte en de
wachtte. Toen ze uiteindelijk met hun beiden dan
ongelukkigste van allen was Victor Neyt, ondanks zijn 2 plaats. In de laatste bocht naar de aankomst
vertrokken, nog voor het aanstormende peleton, moest het gebeuren in een korte sprint en daarbij moest Victor
botste
concurrent
volle tegen
duel tegen
een boom.
Victor
was daar ook zodanig van geschrokken dat hij
nipt dezijn
duimen
(10cm) in
leggen
De Rocker
Maxime
van KAAG.
Dank aan
atletenToen
en trainers
voor hun
aanwezigheid!
stopte
en alle
wachtte.
ze uiteindelijk
met
hun beiden dan vertrokken, nog voor het aanstormende
peleton, moest het gebeuren in een korte sprint en daarbij moest Victor nipt de duimen (10cm) leggen
tegen De Rocker Maxime van KAAG.
Dank aan alle atleten en trainers voor hun aanwezigheid!
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BEKNOPT
OVERZICHT
Memorial Diederik Van Ooteghem

Aalter, 11 november 2018,

Grote
Aalter, 11 november 2018,

VAN DE ACTIVITEITEN VAN
DE VOORBIJE MAAND

Prijs Projectbouw
Borgonjon
Memorial
Diederik Van
Ooteghem
Grote Prijs Projectbouw Borgonjon

Een nieuw seizoen, een nieuwe start. Ondanks het feit dat Rik met zijn afstandslopers er niet was in Aalter
Een nieuw
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start.aan
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hetHet
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toch
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ACME toch met 38 atleten aan de Start. Het was toch al een tijdje geleden dat we zoveel jeugd bijeen kregen
bijeen
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als vanouds.
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ensfeer
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De sfeer
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was als
mochten
ook
gezien
worden,
6
podiumplaatsen
waaronder
3
winnaars
(Ballegeer
Elena,
Neyt
Victor
en
Dossche
vanouds. De resultaten mochten ook gezien worden, 6 podiumplaatsen waaronder 3 winnaars (Ballegeer
Margaux), 2 2de plaatsen (Ornelis Anna en Willems
Thibault) en een 3de plaats voor Axana Schaeverbeke. de
Elena,
Victortonen
en Dossche
Margaux),
2 2de plaatsen
Anna envormpeil.
WillemsDe
Thibault)
en een
3
ThibaultNeyt
en Axana
bij de start
van dit seizoen
een meer(Ornelis
dan behoorlijk
organisatie
in Aalter
plaats
Thibault
en Axana
tonen bijatleten,
de start680
vandeelnemers
dit seizoendit
een
meer
zelf wasvoor
iets Axana
minderSchaeverbeke.
tevreden met het
totaal aantal
deelnemende
jaar,
waardan
men in
het
verleden
toch
soms
rond
de
1000
telde.
behoorlijk vormpeil. De organisatie in Aalter zelf was iets minder tevreden met het totaal aantal
deelnemende atleten, 680 deelnemers dit jaar, waar men in het verleden toch soms rond de 1000 telde.

Foto’s Mattias en Jourij, dank
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BEKNOPT
OVERZICHT
Oefencross
Zomergem, 28 oktober 2018,

VAN DE ACTIVITEITEN VAN
DE VOORBIJE MAAND

De verkiezingen zorgden ervoor dat dit clubgebeuren niet kon doorgaan op onze vaste datum namelijk de

Zomergem, 28 oktober 2018, Oefencross
zondag van zorgden
oktober.ervoor
Noodgedwongen
moestenniet
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uitwijken
naarop28onze
oktober,
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na de
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deRelays.
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de zondag
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en de
concurrentie
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van SMO
en de na
Krekenlopers
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begin
van deinherfstvakantie
en de concurrentie
met ideale
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van
SMO
en we
de Krekenlopers
zich voelen
toch
zich voelen
het aantal deelnemers,
110. Geen
datum
dus
maar
wilden deze lieten
41ste editie
in het aantal deelnemers, 110. Geen ideale datum dus maar we wilden deze 41ste editie toch laten doorgaan.
laten doorgaan. Niettegenstaande
zagen we een
paar spannende
en ambiancevolle
Niettegenstaande
voorgaande zagen voorgaande
we een paar spannende
en ambiancevolle
wedstrijdjes
waarin tot op de
wedstrijdjes
waarin
opde
deoverwinning.
streep gestreden
werd voorhad
de overwinning.
Kerneen
Zomergem
had ooken
streep
gestreden
werdtot
voor
Kern Zomergem
ook gezorgd voor
goed aangekleed
aantrekkelijk
terrein.
Het
weer
zat
nog
mee
maar
de
eerste
koude
wind,
daar
moesten
we
toch
eventjes
gezorgd voor een goed aangekleed en aantrekkelijk terrein. Het weer zat nog mee maar de eersteaan
koude
wennen. Dank aan alle aanwezigen, atleten, ouders, broertjes en zusjes, opa’s en oma’s, trainers, juryleden en
wind, daar moesten we toch eventjes aan wennen. Dank aan alle aanwezigen, atleten, ouders, broertjes en
medewerkers.

zusjes, opa’s en oma’s, trainers, juryleden en medewerkers.

Dank aan alle fotografen die hun foto’s doorstuurden: Hans, Mattias, Gaby, Jourij, Sofie…. Ze zijn beperkt te zien in deze
Start, maar de uitgebreide reeksen vind je op onze ACME-site www.acmeetjesland.be
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BEKNOPT
OVERZICHT
Schaal De
Booser

Zwijnaarde 3 november 2018,

VAN DE ACTIVITEITEN VAN
DE VOORBIJE MAAND

Deze wedstrijd werd dit jaar reeds voor de 92ste keer georganiseerd. Na de Relays en de oefencrossen bijt
Zwijnaarde
3 november
2018, Schaal
DeRegio.
Booser
KAAG
ieder jaar
de veldloopspits
af in onze
619 deelnemers kwamen aan de start waaronder 10
Deze wedstrijd werd dit jaar reeds voor de 92ste keer georganiseerd. Na de Relays en de oefencrossen bijt
ACME-ers.
Omdat we niet teveel wedstrijden na mekaar wilden plannen (volgende weken volgen immers
KAAG ieder jaar de veldloopspits af in onze Regio. 619 deelnemers kwamen aan de start waaronder 10 ACMEAalter
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noteerden we nog een aantal eervolle plaatsen. Proficiat aan allen die onze kleuren verdedigden!
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BEKNOPT OVERZICHT
Waregem, 4 november 2018

, Jongerencross

VAN DE ACTIVITEITEN VAN
DE VOORBIJE MAAND

Waregem, 4 november 2018, Jongerencross
Jaren
TheThe
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To Be
vele beginnende
jonge lopers.
De wedstrijd
werd dit werd
Jarengeleden
geledenwas
wasdedejongerencross
jongerencross
Place
Tovoor
Be voor
vele beginnende
jonge lopers.
De wedstrijd
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voor
de
61ste
keer
georganiseerd,
op
en
rond
de
fameuze
Hippodroom
in
Waregem.
Officieel
om
zacht om
te
ste
dit jaar voor de 61 keer georganiseerd, op en rond de fameuze Hippodroom in Waregem. Officieel
beginnen maar misschien toch ook wel een vleugje nostalgie, zorgen ervoor dat Rik ieder jaar zijn
zacht telaat
beginnen
maar
misschien toch ook wel een vleugje nostalgie, zorgen ervoor dat Rik ieder jaar zijn
atleten
starten in
Waregem.
In
Waregem
vertrekkers waaronder 13 ACME-ers. Axana en Emma stonden op het podium, Aline
atleten
laat waren
startenerin695
Waregem.
Baeke
viel
er
met
haar
4de
net naast.
In Waregem waren er 695plaats
vertrekkers
waaronder 13 ACME-ers. Axana en Emma stonden op het podium,

Aline Baeke viel er met haar 4de plaats net naast.

Dank aan Hans voor de foto’s
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CC Relays OVERZICHT
Gent, 21 oktober 2018,

VAN DE ACTIVITEITEN VAN
DE VOORBIJE MAAND

Jullie hadden nog iets tegoed over deze Relays. In de voorgaande Start gaven we reeds mee dat we met 14

Gent, 21 oktober 2018, CC Relays
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atleet die aan onze tent passeerde. Hieronder nog enkele foto’s.

terecht fier waren op iedere ACME-atleet die aan onze tent passeerde. Hieronder nog enkele foto’s.

Dank aan de ondertussen gekende fotografen: Gaby De Vos, Mattias Neyt, Jourij Moudretsov, Hans Potvliege……….. – meer
foto’s vind je op de site
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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

Bank & Verzekeringen
T +32 (0)50 72 86 70 | E maldegem@ing.be
Bart Van Biesbroeck - Glenn Van den Broeck
FSMA BE0674 856 021

MAARTEN RAES

Maarten Raes,

ACME-atleet 400h, student, developer, webontwikkelaar, die stage doet bij Stichting Jeugdtandverzorging
in Suriname. Wat doet hij ginder zoal? https://blog.tech-it-up.be/#/post/7

De zoektocht naar alle klinieken van JTV
Dag 54, Waar liggen al die klinieken juist?

Het is tijd om één van de belangrijkste functionaliteiten van de JTV-applicatie te ontwikkelen, namelijk de
locaties weergeven op een overzichtelijke manier, het tonen van de dichtstbijzijnde kliniek en dan ook de
route naar die kliniek. Uiteindelijk is het volgens mij een geslaagde feature, maar best wel complex. Het
begon al goed aangezien er een heel aantal klinieken niet te vinden zijn op hun adres op Google Maps.
Vanaf je buiten Paramaribo gaat zijn enkel nog de hoofdwegen terug te vinden. We waren dus aangewezen
tot het gebruiken van coördinaten. Om alle klinieken terug te vinden heb ik verschillende uren samengezeten
met de chauffeurs die rondrijden om documenten en materiaal te brengen & op te halen bij de verschillende
klinieken.
Samen met hen zijn we er uiteindelijk in geslaagd om de coördinaten van alle klinieken terug te vinden.
Daarna was het tijd om alle locaties weer te geven. Om dit te doen heb ik gebruik gemaakt van een Google
Maps package die in react kan gebruikt worden (google-maps-react). Met deze package kan je markers
plaatsen op een map. Dus voor elke koppel coördinaten wordt er op de map een marker geplaats waar je dan
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MAARTEN RAES
ook kan op klikken. Als je er op klikt komt er een popup-venster bovenop de map die de belangrijkste info
toont zoals het adres en de openingsuren van de kliniek.
Naast de verschillende locaties van de kliniek wordt ook de locatie van het toestel weergegeven. Hierdoor is
het ook mogelijk om uit te rekenen hoe ver je van de verschillende klinieken bent. Die afstand wordt dan
weergegeven op de lijst van klinieken die je naast de map kan zien. Hier wordt opnieuw alle info getoond
met dezelfde component die in het info venster wordt getoond.
Daarnaast kan je in de lijst ook 2 knoppen terugvinden, de ene kan je gebruiken om de geselecteerde locatie
te centreren op de map. De andere wordt gebruikt om de route naar de kliniek vanaf je huidige locatie te
genereren. Hierbij wordt een nieuw tabblad geopend naar Google Maps zelf om dan de route op basis van de
meegegeven coördinaten te tonen.
De laatste feature van deze pagina was de mogelijkheid om te filteren. Met de zoekbalk kan je zoeken op
naam en sector van de verschillende klinieken. De gefilterde klinieken worden dan weergegeven op de lijst
en de map. De communicatie tussen de verschillende componenten maakt dat dit een vrij complexe pagina is
geworden. Er wordt vertrokken vanuit een containercomponent die alle andere onderdelen van de pagina
oproept (map, lijst, zoekbalk). In deze overkoepelende parent-component zitten ook veel van de functies
waarbij data wordt gemanipuleerd. Want als je zoekt in de filtercomponent worden zowel de map als de lijst
upgedate.
Gelukkig maakt de structuur van React het goed mogelijk om al deze data en functies door te geven waar
nodig waardoor je als gebruiker niet merkt dat je vanuit verschillende componenten data manipuleert die dan
wordt gebruikt in alle componenten in de pagina. Op dit moment zitten er nog een aantal kleine bugs in die
zullen worden opgelost in de komende dagen/weken wanneer er meer getest wordt.
Nu is het tijd om te werken aan de FAQ pagina die ook push notificaties moet kunnen sturen wanneer een
nieuwe vraag/antwoord of tips worden toegevoegd!
Maarten out! 👋👋👋👋

Vliegen over de jungle naar de indianen van Palumeu!
Dag 41, Luxeverblijf bij de indianen in de ongerepte jungle
Vorig weekend stond er terug een tripje naar de jungle op het programma, en deze keer was het met een
klein vliegtuigje. Op zich was de vlucht naar Pamuleu al een avontuur op zich. Met 12 mensen in een klein
vliegtuigje die 32 jaar oud was. Daarmee vlogen we een uur lang over de ongerepte jungle! Een uur lang
jungle jungle en jungle, af en toe een grote mijnoperatie, maar voor de rest puur natuur. Over het gigantische
Brokopondo stuwmeer waar enkele grote rivieren vanuit de jungle in uitmonden. Na een kleine 300km in de
lucht maakten we ons klaar voor de landing op het "vliegveld" van Palumeu, een dorpje langs de
Tapanahony rivier. Het vliegveld is eigenlijk een 800m lange strook van afgebrand gras, die ook dienst doet
als voetbalvelden wanneer er geen vliegtuigjes met touristen of cargo erop landen.
Een rustige landing was het allerminst, gedurende de volledige daling onder de wolken was het een hobbelig
stukje! Zo erg dat er zelfs 2 mensen hun ontbijt hebben moeten opofferen net voor de landing 😅😅😅😅 Al bij al
zette de 2 piloten ons wel vlotjes op het vliegveld en meteen na onze landing kwamen er 4 indianen met
kruiwagens om alle bagage en eten uit het vliegtuig naar de "aankomsthal" te brengen. De befaamde
aankomsthal is een een hut met bladerdak waar er net genoeg plaats is om met de 12 mensen die in het
vliegtuig zaten te zitten op de zelfgemaakt houten bankjes 😄😄😄😄
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Na onze aankomst werden we meteen uitgenodigd in de lounge, een grote hut waar de komende dagen de
maaltijden werden geserveerd, waar er een bar was voor drankjes te benuttigen en er enkele hangmatten en
zeteltjes waren om tijdens de warme middaguren even rustig te puffen. We kregen een fris drankje, de
hutten waar we gingen slapen werden verdeeld en de rest van de planning werd meegedeeld.

De rest van de planning voor de namiddag was vrij simpel. We gingen met een bootje een twintigtal minuten
varen stroomafwaarts naar een klein eilandje op de rivier waar er een strand was. Hier konden we de rest van
de namiddag rustig relaxen, even op adem komen na de hobbelige vlucht en een eerste ervaring hebben met
de bootsmannen. Aangezien het droge tijd is was het niet altijd even makkelijk om op de rivier te navigeren
met hun korjalen.
Het was best fascinerend om te zien hoe de stuurman die voorop in de boot zat met verschillende fluittonen
en simpele handgebaren doorgaf aan de indiaan die aan het roer zat wanneer er een grote rots was die ze niet
meteen wisten liggen. Maar je merkte al snel aan de manier waarop ze varen dat ze eigenlijk de rivier heel
erg goed kennen. Uiteindelijk kwamen we aan op het onbewoond eilandje waar we de rest van de dag
gebleven zijn, genoten hebben van een prachtige zonsondergang alvorens terug te gaan naar het resort voor
het avondeten.
De volgende dag was het al vroeg op, want om 5u30 vertrokken we op tocht naar de Potihill, een grote
granietrots die boven de jungle uitkijkt. Om daar te raken is het wel een lange tocht, eerst een uur en een half
met de korjaal, waarna er een twee uur durende junglewandeling op het programma stond. Onze gids Julius
had aangeraden om allemaal stevige schoenen en een lange broek aan te doen maar tot onze verbazing
liepen onze bootsmannen allebei rond in hun slippers en bloot bovenlijf. Gewapend met machetes en een
jachtgeweer om ons veilig te houden van de eventuele gevaren in de jungle. Eénmaal aangekomen op de
Potihill werden we getrakteerd op prachtige uitzichten over de uitgestrekte jungle. Het enige dat je kon zien
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waren bomen, in de verte enkele bergen maar voor de rest enkel ongerepte natuur, de schoonheid van de
natuur in zijn puurste vorm. Iets om echt te koesteren.
Na de tocht terug hadden we de rest van de namiddag vrij om dan 's avonds te leren boogschieten met hun
zelfgemaakte pijl en boog. Daarna kregen we ook een rondleiding in het inheemse dorp. Een mix van de
oude behouden cultuur met enkele moderne elementen in het dorp. Er is bijvoorbeeld in sommige hutten
elektriciteit, maar die werkt al enkele maanden niet omdat de generator geen diesel meer heeft. Want die
benzine wordt voorzien door de overheid, en die laat al een tijdje op zicht wachten. Er zijn wel enkele
zonnepanelen in het dorp, wat belangrijk is voor de mensen op hun smartphones op te laden. Jawel, bijna
alle volwassen indianen hebben een smartphone om contact te houden met mensen die naar de stad gaan.
Maar buiten dit is er van de echte beschaafde wereld weinig te merken, mensen zijn bezig met hun eigen
gejaagd eten klaar te maken, katoen aan het spinnen om handgemaakte hangmatten te maken of de mannen
zijn bezig met nieuwe korjalen te maken uit een gigantische boomstammen. Zo liep ook de dag op zijn einde
en konden we onder onze muskietennetten en met geluid van de brulapen aan de andere kant van de rivier
gaan slapen.
De volgende dag stond er weer een dagtocht gepland. Deze keer naar de Mabukawatervallen, een lange
uitgestrekte strook van meer dan een km bezaaid met watervalletjes en stroomversnellingen. We werden
afgezet aan het begin van een stroomversnelling, waarna we die over de rotsen konden afdalen. En nadat de
indianen hun bootje door de stroomversnelling hadden geloodst werden we terug opgepikt en naar het
basiskamp bij de watervallen gebracht. Het basiskamp bestond uit 2 hutten waar er een barbecue was
gebouwd, enkele tafeltjes en bankjes en waar dan ook genoeg bomen waren om de hangmatten op te hangen.
Hier konden we dan ook terug de rest van de dag genieten van een combinatie van "hangmateren" (het
liggen in een hangmat), zwemmen in het water en klimmen over de rotsen van de watervallen. In de
namiddag ben ik ook wat verder stroomafwaarts gegaan samen met de 2 bootsmannen om te vissen naar
anjumara in de stroomversnellingen. 😃😃😃😃
Dit was de laatste dag die dan ook werd afgesloten met een lekkere bbq om daarna terug te varen naar
Palumeu. Op de laatste ochtend voor we terug vertrokken naar de stad kregen we nog de kans om het begin
van de schoolweek mee te maken. Elke ochtend zingen de kinderen daar het Surinaams volkslied terwijl de
vlag de lucht in wordt gehesen. Dan volgt tot een uur of één waarna ze in de namiddag ook leren jagen,
vissen en al spelend met hun zelfgemaakte bootjes de rivier verkennen! Na het ontbijt was het dan tijd om
terug te vliegen naar de stad, opnieuw een hobbelige vlucht maar uiteindelijk een vlotte landing op asfalt
deze keer en was het tijd om terug naar huis te gaan en de werkweek te hervatten 🤓🤓🤓🤓
Eigenlijk kan ik nog even blijven schrijven over mijn avonturen in de jungle, maar foto's zeggen meer dan
woorden, dus binnenkort zullen er ook extra foto's worden toegevoegd hier op de website!
Maarten out! 👋👋👋👋
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“Ik ben Robbe Wildemeersch, 18 jaar en afkomstig uit Eeklo. Van kleins af aan was ik altijd
geïnteresseerd in sport. Ik heb ijshockey gedaan, survival, omnisport, judo, rugby… Tot ik bij
ACME begon te lopen. Als benjamin/pupil ben ik in een fantastische groep terecht gekomen,
waar ik jaren plezier beleefd heb. Het leuke aan atletiek is dat het niet enkel lopen is.
De eerste jaren begonnen we dus wel met lopen, maar ook met verspringen, kogelstoten en
allerlei sportieve spelletjes.

ROBBE WILDEMEERSCH
Robbe Wildemeersch, vond zijn weg in de wereld van de atletiek
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niet te veel wedstrijden gedaan om de schouder niet onnodig te belasten. Deze worp doet alleszins het
“Twee jaar geleden moest mijn schouder noodgedwongen onder het mes. Ondanks die operatie heb ik nog
beste vermoeden voor het volgende seizoen. Mijn doel is nu om een goede winter te draaien en dit in de
tot eind vorig jaar pijn ondervonden waardoor ik twijfelde om het speerwerpen aan de kant te schuiven.
zomer bekroond te zien worden met een worp voorbij de 80 meter”, vertelde Herman na afloop.
Plots was de pijn toch weg waardoor ik samen met mijn kinesist en mijn trainer Luc Van Maldegem alles op
alles hebben gezet voor 2018, met een negende Vlaamse en vierde Belgische titel tot gevolg. Ik heb bewust
niet te veel wedstrijden gedaan om de schouder niet onnodig te belasten. Deze worp doet alleszins het
beste
vermoeden voor het volgende seizoen.
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geweest, een zalige reis.”
Na de deugddoende vakantie liep het mis. “De eerste weken was er een contractuur in mijn
kuit, maar die was snel onder controle. Nu ben ik helaas al enkele weken aan het sukkelen met
mijn achillespees. Het is begonnen aan de hiel, en daardoor heb ik op een andere manier mijn
achillespees belast, waardoor die ontstoken geraakte. Eerst was er gezegd dat ik de trainingen
voorzichtig mocht opdrijven, maar op een gegeven moment begon het echt pijn te doen.”
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In het
Milan Augustijns 12/11/2018 Nationaal, Piste
begin was ik vol goede moed en smeet ik mij volop op de alternatieve trainingen. De

erin te houden

Ze hoopte gezond en wel aan de wintertrainingen te kunnen starten en een brede basis uit te bouwen, maar een
achillespeesblessure houdt Louise Carton al wekenlang aan de kant. De specialiste van de 5.000 meter geeft eerlijk toe dat ze
soms moedeloos wordt van alle blessurelast. Dat vertelde ze bij de VAL.
“Al twee maanden ben ik amper aan het lopen”, vertelt Louise Carton/ACME. Het gaat op sportief vlak niet zo goed met de
West-Vlaamse. Na het EK in Berlijn was ze wel nog fit en trainde ze nog even verder. “Tot eind augustus ben ik rustig blijven
doortrainen. Geen zware trainingen, maar blijven onderhouden. In de eerste helft van september ben ik op vakantie geweest,
een zalige reis.”
Na de deugddoende vakantie liep het mis. “De eerste weken was er een contractuur in mijn kuit, maar die was snel onder
controle. Nu ben ik helaas al enkele weken aan het sukkelen met mijn achillespees. Het is begonnen aan de hiel, en daardoor
heb ik op een andere manier mijn achillespees belast, waardoor die ontstoken geraakte. Eerst was er gezegd dat ik de
trainingen voorzichtig mocht opdrijven, maar op een gegeven moment begon het echt pijn te doen.”

Het is moeilijk op deze manier de moed erin te houden en positief te blijven voor Louise. “Eerst dacht ik nog: het is nog
maar september, er is nog tijd. Maar het blijft aanslepen. In het begin was ik vol goede moed en smeet ik mij volop op de
Timothy Herman - Foto: Johnny De C
alternatieve trainingen. De afgelopen weken kreeg ik een planning om weer op te bouwen, maar ik voelde gewoon dat het
niet ging. Ik word heen en weer geslingerd tussen moed en teleurstelling. Er zijn dagen dat ik mij moedeloos voel. Ik mis het
lopen en voel mij zelfs een beetje een buitenstaander omdat ik zo lang niet meer aan de crossen kan meedoen. Ik wil er weer
bij horen. Ik probeer te focussen op wat mij momenteel wel lukt, en de ene dag lukt het beter dan de andere. Het is mentaal
geen makkelijke periode voor mij.”

Herman werpt speer n

Ook bij de werpers begint het s
echter
niet om
Louise is ondertussen niet blind voor het patroon van kwaaltjes dat haar nu al een hele poos teistert,
en probeert
naar ook laat op het
structurele oplossingen te zoeken. De opeenstapeling van blessures is geen zuivere pech, en dat weet de olympiër van Rio
tijdens de ‘Werpersmeeting va
in 2016 zelf ook. “Het zijn geen abnormale blessures die ik voorheb, maar het is ook niet allemaal puur toeval dat ik dat
allemaal aan de hand heb. Ik sta voor de spiegel en durf mezelf in vraag te stellen.”
speer maar liefst bijna vier met
jaarprestatie
aan,
“Tot twee jaar geleden had ik niet veel blessures, maar sindsdien ga ik een beetje van het ene naar
het andere. Ik heb
mij maar wierp h

zeker al de vraag gesteld hoe dat komt. Helemaal ben ik daar nog niet uit, maar ik kijk met alle mensen rondom mij wat er
misloopt. Op een zeker moment ben ik te veel beginnen focussen op resultaten, en ben ik druk beginnen voelen. Als je niet
Timothy
Herman
al jaren
goed in je vel zit, lukt alles minder goed. Ik probeer die focus te verleggen naar andere dingen, maar
dat is niet
makkelijk.draait
Het
lukt wel steeds beter. Ik probeer terug te gaan naar het onbevangene.”
de laatste jaren echter regelma

standhield.
Opis de meeting in S
Een perspectief plakken op het heropstarten van de intensieve trainingsarbeid of het weer aantrekken
van de spikes,
momenteel nog niet aan de orde. “In het beste geval kan ik binnen een week weer opstarten, maar
dat
zal
opnieuw
kwam Hermanvan
al in de buurt va
nul zijn. Het doel is om toch nog aan het BK veldlopen te kunnen meedoen, en ik maak me sterk dat dat gaat lukken. Nog
verder. De speer landde maar l
belangrijker is om nu weer op een gezonde manier aan het trainen te geraken.”

40 binnen op de Europese jaarr
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WEDSTRIJDNIEUWS
Beste jaarprestatie voor Timothy Herman
Zege voor Benjamin jongens op de crosscup relays
Vorig weekend stond in Sint Niklaas de laatste wedstrijd
van het zomerseizoen op de kalender. Op zondag begon
de winter officieel met de Crosscup in Gent.
Sint Niklaas 20 oktober
Maité Van Daele won het hamerslingeren bij de Cadetten
met een worp van 38m24 en dit is een mooie afsluiter van
een straffe zomer. Tim Bruggeman sloot zijn Scholieren
periode af met een worp van 31m13 en een zege. In het
discuswerpen werd hij derde met 25m91 achter zijn naam.
Jennifer Dewitte haalde bij de Senior dames een tweede
plaats door haar hamer 36m80 weg te zwieren. Ook Steffen
Lemmens nam deel. Hij betwistte de werpvijfkamp. In
het hamerslingeren zetten ij 45m81 op de tabellen. Zijn
kogel landde na 9m97, in het discuswerpen liet hij 27m34
optekenen, in het speerwerpen vloog zijn tuig 34m36 en in
het gewichtwerpen haalde hij 13m64. DE prestatie van de
dag voor Meetjesland kwam van Timothy Herman. In het
speerwerpen lanceerde hij het tuig van 800gr naar 79m41.
Dit is een verbetering van zijn 6 jaar oude bestprestatie. Na
zes jaar blessureleed staat hij eindelijk terug waar hij wou
zijn. Ook het provinciaal record ging aan diggelen en hij
heeft natuurlijk de beste jaarprestatie in België. Hopelijk
kent hij nu een goede winter en kan hij volgend jaar eindelijk
die 80m grens overschrijden.
Gent 21 oktober
De winter start traditioneel met een estafette wedstrijd
waarbij 3 atletes de clubkleuren moeten verdedigen. Bij
de Benjamin meisjes werden Fleur Besson, Lotte Sierens
en Olivia Besson twaalfde. Bij de jongens een aangename
verrassing. Kas Caneele, Jules Blondeel en Victor Neyt
gingen met de zege lopen. In het begin konden onze kerels
die van Duffel niet volgen. Naarmate de wedstrijd vorderde
kwamen ze dichter en dichter. Het was met een ultieme
inspanning dat Victor op en over de tegenstrever ging en de
zege binnen haalde. De tweede ploeg met Lennerd Claeys,
Lander Wouters en Tristan De Greve wist beslag te leggen
op de twintigste plaats op 55 ploegen. De Pupillen meisjes
met Yuna De Meyer, Fien Sierens en Anna Ornelis haalden
de finish in 38ste stelling. Bij de jongens van deze categorie
vielen Flavio Van Loo, Niels Staelens en Noah Buysse net
naast het podium, het tweede team met Jolan De Coster,
Sem Buysse en Ilya Moudretsov konden beslag leggen op
de 28ste stek en hielden bijna nog 50 ploegen achter zich.
Bij de Miniemen meisjes liepen Astrid Van Maldegem, Lena
Van Renterghem en Margaux Dossche zich de ziel ui het lijf
en eindigden op een mooie 15de rang. Bij de mannelijke
tegenhangers Haalden Jules Maenhout, Jesper Wouters en
Joran Claeys de 64ste plaats.
Bij de Cadetten meisjes wisten Asne Buysse, Ibe Van Hoecke
en Aline Baeke zich als veertigste te plaatsen in een mooie
voorbereiding voor het nieuwe seizoen. Bij de Cadetten
jongens hadden we twee ploegen aan de start. Mart
Clauws, Max van De Sompel en Emile Willems finishten als
15de na een prangende eindsprint met 6 teams. Het tweede
team met Victor Gaudissabois, Stijn Vereecke en Charles
Willems kwam een tiental seconden als 18de over de finish.
Hier waren 74 teams ingeschreven. Aan die lichting gaan
we nog veel plezier beleven. Domper op de feestvreugde
bij de Senior dames was de onbeschikbaarheid van Louise
Carton. In het begin van de week was ze nog vol vuur en
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vlam maar op woensdag moest ze forfait geven wegens een
probleem aan de achillespees. Hopelijk verknoeit dit niet
haar ganse winter. Jade Van Poucke, Lien Baele en Jenka
Wittevrongel haalden de 59ste plaats. Emma Baeke, Axana
Schaeverbeke en last minute invalster Karen Mortier kwamen
twee plaatsen later over de eindstreep. Bij de Senior heren
haalden Arthur Bruyneel, Thibault Willems en zijn broer
Mathieu de eindstreep als 48ste, Mattice Steenbeke, Glenn
Potvliege en Jasper Wyffels wisten de eindstreep te halen als
87ste.
Volgende week
Op zondag 27 oktober organiseert Kern Zomergem haar
oefengalop. Dit kon niet doorgaan op de gewone datum
omwille van de gemeenteraadsverkiezingen en daarom
moest doorgeschoven worden naar het eind van de maand.
Inschrijvingen gebeuren in garage Snoeck in de Azalealaan
vanaf 12 uur. De eerste wedstrijd wordt gelopen om 1330hr
en dit betreft de jongste meisjes. Na de jeugd is er een
kleine pauze en het programma voor de atleten vanaf Cadet
start om 1510hr. Atleten en supporters allemaal op post.
(VHY)

cadetten meisjes

Benjamin jongens met
Gaston Roelandts,
atletiekfenomeen

Alle Benjamin
jongens
die deelnamen
in 1 beeld
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Benjamin
meisjes
Besson, Sierens,
besson

Oefenveldloop ook afgewerkt
Vorige zondag stond in Zomergem de oefenveldloop van
de lokale Kern geprogrammeerd. Door de verkiezingen kon
deze niet op de normale datum doorgaan en dat hebben de
organisatoren ondervonden. Slechts 2/3 van de opkomst
van vorig jaar kon opgetekend worden. Gelukkig was er nog
een delegatie van Halestra
.
Bij de Eerste jaar Benjamin meisjes liepen ook de Kangoeroes
mee. Dit zijn kinderen die de atletiek leren ontdekken onder
spelvorm en die nog niet in competitie mogen meelopen,
tenzij bij hoge uitzondering. De wedstrijd werd gewonnen
door Elena Ballegeer. Flore Mouton werd derde, Sien Van
Daele haalde de zesde stek voor Darya Moudretsov, Paulien
Barclay werd negende en Enora Mattheeuws tiende. Bij de
meisjes van geboortejaar 2010 ging de zege naar Anaïs La
Fontaine voor Nina Tevels, Olivia Besson vervolledigde het
podium. Fleur Besson werd vijfde en Marthe Declerck zesde.
Bij de jongste kerels was de zege voor Cies Vandemaele,
Lennerd Claeys werd derde. Ryan de Meyer mocht de
achtste prijs ophalen, Sam Caneele werd negende en Lucas
Van Acker tiende.
Bij de Pupillen meisjes won Marie De Coninck. Ine
Mattheeuws werd vijfde. Bij de meisjes van 2008 ging Anna
Ornelis overtuigend met de zege lopen, Tercit Tessenaere
mocht op de laagste trede van het podium plaatsnemen.
Frêle De Cocq haalde de vierde plaats voor Yuna De Meyer.
Bij de jongste mannekes won Senne De Latter voor Lukas
Fouquaert en Corneel Ballegeer. Ilya Moudretsov werd
vijfde, gevolgd door Thor Jonckheere Jules Verjans, Marcel
Ochocki en Jayden De Guchteneere. Bij de oudste jongens
stond geen maat op Flavio Van Loo die Noah Buysse en
Niels Staelens zag opduiken aan zijn zijde. Briek Dierens
haalde de vierde stek, Paco Besson werd achtste en Adriaan
Torczkinski negende.
Weinig animo bij de Miniemen. Bij de meisjes van 2007
won Kato Van Hoecke voor Chloé Peeters en bij de oudste
meisjes won Margaux Dossche onbedreigd voor Een sterk
opzettende Astrid Van Maldegem. Bij de jongste jongens
won Jonas Claeys , Francis Kinget staat als vijfde genoteerd.
En bij de jongens van 2006 moest Jelle Huyghelier het met
zichzelf uitvechten.
De korte cross wordt ingericht voor de sprinters maar
het was enkel de sprintjeugd die present tekende. Reine
Verdegem won in een prangende milimetersprint het pleit
van Siska De Smet. Charlot Swanckaert mocht mee op
het podium. Kato D’Haeyere werd vierde, Aude-Margaux
Vandenkerchove vijfde en Lotte Willem zesde. Bij de heren
domineerde 800m bronzenmedaille van het BK de wedstrijd.
Mik Van Daele werd derde, Stijn Vereecke vierde en werper
Steffen Lemmens vijfde.
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Bij de Cadetten meisjes ging de zege naar Aline Baeke voor
Ibe Van Hoecke en Asne Buysse stond op de laagste trede.
Bij de jongens overtrof Charles Willems zonder moeite de
jongens van Halestra. Emma Baeke was de beste Juniore en
bij de Seniores won Axana Schaeverbeke onbedreigd. Bij de
heren van deze categorie liet Jasper Wyffels enkel zijn hielen
zien aan de roodwitten uit Aalter. Jasper staat zeer scherp,
dat belooft voor binnenkort.
Volgende week wordt op zaterdag gelopen in de wedstrijd
van KAAG in Zwijnaarde of op zondag in de cross der
jongeren in Waregem. (VHY)

pupillen jongens 2008

pupillen meisjes 2008

benjamin jongens

benjamin meisjes

Daria Moudretsov.
Alle foto’s zijn van Jurij Moudretsov.
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Max Van De Sompel

Veldloopzege voor Victor en Flavio
Vorig weekend waren de veldlopers actief op twee
fronten. Op zaterdag trokken enkele jeugdigen naar
Gent, op zondag was de groep van trainer Rik in
Waregem.
Gent
De wedstrijd in Gent stond wel niet op onze jeugdkalender,
toch spoedden een tiental atleetjes naar het Don Bosco
Instituut in Zwijnaarde. Aan de wedstrijd mochten ook
Kangoeroes deelnemen. Die kinderen van minder dan 7
jaar lopen onder begeleiding tot 200m voor de eindstreep.
Darya Moudretsov kwam halverwege de groep over de
streep. Bij de eerstejaars Benjamin viel Nina Tevels net naast
het podium, Anaïs la Fontaine finishte 17de. Lennerd Claeys
wist zich als vijfde van zijn leeftijdsgroep te plaatsen. De
eerste maal dat we de kleuren van sponsor Luxor Maldegem
op het podium zagen was bij de oudste Benjamin. Victor
Neyt ging er als een speer vandoor en de anderen wisten
dat ze geklopt waren. Kas Caneele wist zich als zesde van
46 te plaatsen. Bij de Pupillen meisjes van 2008 strandde
Anna Ornelis op de meest ondankbare plaats na een
millimetersprint tegen een Oostendse concurrente die haar
armen onreglementair spreidde maar daar werd niet op
gereageerd door de jury. Bij de jongens van 2009 haalde
Ilya Moudretsov een mooie 16de rang op 44 aangekomen
deelnemers. De tweede zege van de dag ging naar Flavio
Van Loo. Hij had het niet zo gemakkelijk tegen een jongen
uit Aalst maar wist uiteindelijk toch de bovenhand te halen.
Bij de jongste Miniemen jongens wist Joran Claeys een zeer
verdienstelijke zesde plaats te veroveren.

Ibe Van Hoecke
en Asne Buysse

Aurélie Casteleyn

Anna Ornelis

Waregem
Dames
Aurélie Casteleyn haalde de 39ste plaats bij de Pupillen na
een daverende eindsprint. Bij de Cadetten haalde Aline
Baeke de vierde stek binnen, Ibe Van Hoecke werd 13de
en Asne Buysse 18de. Bij de Scholieren was er een 13de
stek voor Jade Van Poucke. Bij de Junior, Senior en Master
wordt in 1 wedstrijd gelopen dus daar moet je wel eens
uitkijken naar de juiste positie. Aan de aankomst werd ook
nog een grote fout gemaakt want de atletes liepen een
ronde te weinig. Axana Schaeverbeke mocht als tweede op
het schavotje en misschien had een overwinning er wel in
gezeten mits de volledige afstand overbrugd was geweest.
Emma Baeke wist zich bij haar eerste wedstrijd bij de
Juniores als tweede te plaatsen.
Heren
Léon Casteleyn haalde de zestigste plaats bij de Benjamin.
Anders dan in andere veldlopen wordt hier nog wel per
categorie en niet per geboortejaar gelopen. Emiel Calle
haalde bij de Pupillen de 68ste rang, Sietse Buysse werd
79ste. Max Van De Sompel wist zich als twaalfde Cadet
over de meet te wurmen, Louis Calle werd daar 35ste. Bij
de Scholieren een puike prestatie van Glenn Potvliege die als
16de eindigde. Nu nog een beetje snelheid aanscherpen
voor de sprint en hij zal nog dichter eindigen. Senior
Jasper Wyffels was zeer tevreden van zijn wedstrijd waar
hij negende eindigde. Hij ziet een grote vooruitgang
buiten vorig jaar. Atleten die hem vorig jaar een minuut
achterstand aansmeerden liet hij nu zijn hielen zien.
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WEDSTRIJDNIEUWS
Overwinning voor Elena, Victor en Margaux in Aalter
Vorig weekend stond in St Maria Aalter de 10de memorial
Diederik van Ooteghem op het programma van de
Veldlopers van Atletiekclub Meetjesland. Er werden
prachtige resultaten neergezet.

Volgende week staat voor de Meetjeslandse atleten de
veldloop in Deinze geprogrammeerd. We wensen alle
atleten veel succes. (VHY)

Bij de eerste wedstrijd was het al prijs. Eerste jaar Benjamin
Elena Ballegeer sprintte zich naar een mooie eerste
overwinning. Nore Mattheeuws haalde de vierde rang en
Lotte Sierens werd als zevende genoteerd. Darya Moudretsov
kwam als 15de over de meet. Bij de oudste meisjes van deze
categorie werd Nina Tevels tiende en snoepte Olivia Besson
de dertiende plek weg onder de neus van Anaïs La Fontaine.
Bij de jongste kerels van deze categorie verdedigde Cies
Vandemaele de kleuren van sponsor Luxor Maldegem met
verve. Hij sprintte zich naar plaats zes. Lennerd Claeys werd
vijftiende, Léon Casteleyn 37ste en Ryan De Meyer 43ste.
Onze tweede overwinning van de dag kwam op naam van
Victor Neyt die al zijn tweede medaille van het seizoen
veroverde. Hij liet de concurrenten geen kan en finishte
met ruime voorsprong. Tristan de Greve viel net naast het
podium, Jules Blondeel veroverde een voortreffelijke zesde
rang en was matig tevreden want hij wil zo graag nog
eens op het podium. Kas Caneele haalde de 15de plaats en
Lander Wouters werd als 33ste opgeschreven.
Bij de jongste Pupillen meisjes haalde Aurélie Casteleyn
de 15de plaats en Fien Sierens werd als 22ste geboekt. Bij
de oudste dametjes haalde Anna Ornelis een zeer mooie
zilveren medaille binnen in een daverende sprint met twee.
Een hele opluchting na het verlies na onsportief gedrag
van een Oostends meisje vorige week. Yuna De Meyer werd
32ste. Bij de jongste kerels werd Ilya Moudretsov als 20ste
opgetekend. Noah Buysse was helemaal niet tevreden over
zijn plaats bij de oudste Pupillen want hij werd vierde van
een uitgestrekte groep. Niels Staelens werd twaalfde, Jolan
De Coster 23ste en Sam Decousemaecker 28ste.
Kato Van Hoecke was onze beste eerste jaar Minieme op
een elfde stek, Lena Van Renterghem werd 15de. Onze
derde zege van de dag kwam er met Margaux Dossche. In
een mooie strijd wist ze een meisje uit Aalst af te houden,
nummer 3 kwam 13 seconden later binnen. Joran Claeys
was de beste Meetjeslander bij de jongens van 2007 op een
veertiende plek. Francis Kinget snoepte Jesper Wouters de
37ste plaats af. In de laatste wedstrijd voor de jeugd werd
Jules Maenhaut veertiende van de 31 aangekomen atleten.
Cadet Charles Willems betaalde direct leergeld. Hij sleurde
als een bezetene aan de kop maar in het tweede gedeelte
van de wedstrijd kon hij twee atleten niet volgen en in
de eindsprint diende hij te plooien voor een jongen uit
Westhoek. Een goede eerste kennismaking met de nieuwe
categorie. Juniore Lien Baele haalde de vijfde rang in haar
categorie. Bij de dames Senior haalde Axana Schaeverbeke
een mooie derde plaats. Marnix Leers liep in de wedstrijd
voor Master +50. Hij presteerde zeer goed en was zeer
tevreden over zijn elfde stek. Junior Thibault Willems had
dezelfde streken als zijn broer bij de Cadetten. Hij ging
aan de leiding lopen in de gecombineerde wedstrijd met
de Master. Ondanks zijn lichte terugval naar een tweede
stek in zijn categorie en vijfde in de wedstrijd heeft hij toch
bewezen dat hij durft de strijd hard te maken. Dit zal hem
enkel sterken in zijn ambitie.

WWW.ACMEETJESLAND.BE

n

Anna Ornelis die zilver
haalde

Margaux Dossche die
won bij de jongste
Miniemen

Ballegeer Elena won de
veldloop bij de Benjamin
meisjes

Leon Casteleyn

37

Aurelie Casteleyn
en Fien Sierens

n

WWW.ACMEETJESLAND.BE

UIT DE PERS
Herman plaatst orgel-speer-punt achter zomerseizoen
Auteur: Michel JORDENS (site VAL)
Timothy Herman sluipt dichter bij de 80 meter-grens.
De zomeratletiek zit er nu helemaal op in Vlaanderen. Net op tijd, want de veldlopers
hebben hun winterseizoen al ingelopen tijdens de Gentse CrossCup Relays. Tijdens de laatste
zomerconfrontatie vorige zaterdag in Sint-Niklaas, zorgde Timothy Herman nog voor een
zomers orgel – speer – punt.
De Oudenaardse Meetjeslander slingerde zijn speer al bij de eerste poging naar 79m41. Dat
is noch min, noch meer de 5de Belgische prestatie aller tijden. De vier mannen die Herman
nog voorafgaan, kregen hun 800gram-tuig allen voorbij de 80 meter. Dat lijkt voor Timothy
er volgend jaar ook wel aan te komen, want zijn 79m41 was geen toevalstreffer: zijn tweede
worp werd in het Bontinckstadion 78m65 opgemeten. Het was de tiende speerwerpcompetitie van Timothy Herman deze zomer, die naast zijn Vlaamse (73m46) en nationale
titel (75m62) ook al de beste jaarprestatie achter zijn naam had staan (Kessel-Lo, 04
augustus, 75m90). Met 79m41 komt Herman op plaats 38 in de Europese ranglijst van 2018.
Het persoonlijk record van Timothy Herman stond bij 78m98 en dateerde al van 2012.
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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.

