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CLUBBLAD VAN ATLETIEKCLUB MEETJESLAND

VOORWOORD

DECEMBER 2018 - NUMMER 485

Beste ACME-ers,
Een nieuw jaar, nieuwe uitdagingen, sportieve en andere, nieuwe plannen, nieuwe doelen. Een nieuw jaar, om verder
te werken aan datgene waaraan je in 2018 begonnen bent.
We wensen jullie succes in wat je verder zal ondernemen en vooreerst aan allen die onontbeerlijke goede gezondheid
en heel veel warmte, liefde en vriendschap. Voor jou maar ook voor al diegenen die jullie lief zijn. A new year, make
the best of it !
Tussen al het feestgedruis in denkt de club aan de toekomst. We willen stappen vooruit zetten en daarom pakken we
uit met een ambitieus plan.
Sportief Coördinator Tom Dupan
Als club proberen wij jaar na jaar onze sportieve werking te verbeteren en te verstevigen. Technisch onderlegde
specialisatie- en jeugdtrainers, voldoende en kwaliteitsvolle sportmaterialen, aangepaste en onderhouden terreinen,
….Daarbij komt dan nog de organisatie van alle verschillende trainingen, in de verschillende kernen, het organiseren
van wedstrijden , sportkampen en stages.
Om dit alles in goeie banen te leiden en verder uit te breiden hebben wij besloten om met het trainerscorps/bestuur
samen te werken met een sportief coördinator.
Die zal ondermeer instaan voor:
• het organiseren van meerdere sportkampen, verdeeld over de verschillende schoolvakanties,
• Een betere en kwalitatievere jeugdwerking op te zetten,
• Begeleiden van de jeugdcel en hun trainers,
• Meer ACME atleten op de wedstrijden, sportkampen en andere sportieve events krijgen,
• Het organiseren van de vergaderingen voor jeugdtrainers en voor specialisatietrainers,
• In alle sportieve beslissingen en organisaties zal hij een ondersteunende en adviserende rol hebben,
• Verder zal hij op vraag van de RVB het sportief beleid uitwerken en structureren.
Wij hebben Tom Dupan - nu reeds trainer bij de sprintgroep - bereid gevonden om deze taken op zich te nemen.
Uiteraard zal hij daar jullie medewerking en steun in nodig hebben. Ik hoop dan ook dat jullie ons hierin zullen volgen
en dat we er op die manier in slagen om met ACME alweer een sportieve stap vooruit te zetten.
Er zal een nauwe samenwerking zijn tussen Tom en de RVB. Alle voorstellen, beslissingen en verwezenlijkingen zullen
dan ook gedragen en ondersteund worden door het bestuur.
Concreet : onze werking zal nu niet plots helemaal wijzigen, wel kunnen jullie vanaf heden bij vragen rond allerhande
sportieve zaken bij Tom terecht en hij zal, indien nodig, jullie bijspringen en zaken bijsturen.
Dit zal uiteraard moeten groeien, graag vraag ik jullie dan ook om ons nieuwe initiatief en Tom wat tijd te gunnen
om dit een goeie kans op slagen te kunnen geven. Wij zelf hebben er het volste vertrouwen in.
Wij kennen hem ondertussen maar belangrijk is ook dat jullie atleten, trainers en ouders hem goed leren kennen want
uiteindelijk zullen jullie veel met hem samenwerken. Hieronder alvast een kleine voorstelling van zijn doelen, drijfveren
en dromen.
Of zoals Jambers het zou zeggen : wie is hij, wat doet hij, wat drijft hem :-)
Hoe en wanneer begonnen met atletiek:
In 1e middelbaar meegedaan met Dwars door Brugge (15km).
Idem in 2e middelbaar en na goed resultaat (1u04min over 15km) had ik de loopmicrobe te pakken en heb ik mij
aangesloten bij een atletiekvereniging (Atletiekvereniging Jabbeke, onderafdeling van Hermes Club Oostende).
Welk parcours doorlopen:
Tot aan mijn 18e lange afstand gelopen (800m tot 3000m steeple). Door een zware voetblessure daarna 3
jaar lang niet kunnen trainen. Wel sportief actief door het volgen van de opleiding Lichamelijke Opvoeding en
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VOORWOORD
Bewegingswetenschappen aan de KUL. Daarna geleidelijk aan beginnen met sprinttrainingen omdat ik dit nog nooit
gedaan had en het beviel me wel. Observatiestage in functie van mijn trainer A diploma sprint/horden afgelegd
bij Philip Gilson en op die manier voor de eerste keer in aanraking gekomen met zijn sprintgroep en met heel wat
atleten van ACME. Tijdens mijn daaropvolgende studie sportmanagement aan de VUB ben ik ook begonnen als
trainer aan de topsportschool atletiek in Gent en heb ik gevraagd aan Philip of ik mij mocht aansluiten bij zijn
trainingsgroep. Voor mij was dit de ideale manier om mij zowel als atleet verder te ontwikkelen, en als beginnende
trainer heel wat kennis op te doen bij een ervaren trainer die Philip is. Op sportief vlak heb ik dan ook heel wat te
danken aan hem!
Eigen sportieve ambities:
De afgelopen jaren heb ik mij omwille van kwetsuregevoeligheid gefocust op de 400m. Omdat ik meer en meer
controle kreeg over mijn eigen lichaam begon ik af en toe weer korte sprintnummers uit te voeren. Dit resulteerde
vorige zomer alvast in een verbetering van het clubrecord op de 100m. Samen met Philip hebben we dan ook
besloten om ons komend jaar te gaan focussen op de combinatie 100/200m. Ik ga nog iedere dag met heel veel
plezier gaan trainen en het is fantastisch om in een groep te kunnen trainen waarin iedereen even ambitieus is.
Zolang ik vooruitgang blijf maken en de combinatie met het professionele leven het toelaat blijf ik zeer ambitieus en
wil ik mijzelf nog zoveel mogelijk verder ontwikkelen als atleet. Het helpt uiteraard ook wel dat mijn vriendin (Manon
Depuydt) ook met evenveel ambitie aan haar weg timmert richting de topatletiek en we dus eenzelfde levensstijl erop
nahouden.
Ambities binnen job:
Dezelfde ambities die ik als atleet heb kan ik perfect doortrekken binnen mijn professionele functies want ook daar
ben ik bijna constant met atletiek bezig. Als docent atletiek aan de UGent en VUB draag ik voor een klein stukje bij
aan de opleiding van de mensen die in de toekomst actief zullen zijn binnen de sportwereld. Daarnaast ben ik ook
constant bezig met mijn verdere ontwikkeling als trainer. Het coachen van atleten begint stilaan toch een passie te
worden. Hetzelfde zalige gevoel die je als atleet kunt ervaren wanneer je jouw persoonlijk doel bereikt hebt kun je als
trainer hebben wanneer een atleet van jouw zijn/haar vooropgesteld doel kan behalen. Ik hoop dan ook om op dat
vlak in de toekomst te kunnen samenwerken met echte topatleten. Dromen mag…
En last but absolutely not least ben ik klaar om er helemaal in te vliegen als sportief coördinator binnen ACME!
Toen het voorstel kwam om deze functie op te nemen binnen de club heb ik niet lang moeten twijfelen. Ik hoop
dat ik er kan in slagen om het harde werk die vele mensen de afgelopen jaren binnen de club reeds verwezenlijkt
hebben door te kunnen trekken en er voor te zorgen dat er een continuïteit kan komen die als het dan even kan mag
resulteren in sterke ACME-prestaties!
Ambities voor ACME:
Als sportief coördinator is het mijn ambitie om binnen ACME een sportieve werking op te zetten waarvan zowel
atleet als trainer het gevoel heeft optimaal te kunnen functioneren. Daarbij dienen we zowel aandacht te hebben
voor kwantiteit als kwaliteit. Een absolute voorwaarde is dat we een voldoende grote instroom én doorstroom
hebben. Vele jeugdatleten die ook na de leeftijd van 18 jaar verder willen gaan met hun sportieve carrière vormen de
basis voor goede clubprestaties. Daarnaast moeten we ook een hoge kwaliteit kunnen aanbieden aan onze atleten.
Een grote rol is hiervoor weggelegd bij de trainers.
Hoe verwezenlijken, wat zijn je plannen, waarmee start je, …:
Ik ben op dit moment nog volop bezig met het ‘verkennen’ van de club. Ik ken de club nu reeds enkele jaren als
atleet en trainer, maar uiteraard moet ik nu ook een beter zicht krijgen op wat er ‘achter de schermen’ gebeurt. Ik
heb al een aantal ideeën die ik graag zou willen uitwerken, maar zeer belangrijk zal de input zijn die ik krijg van
bestuursleden, trainers, atleten én ouders. De bedoeling is om een duurzame werking te hebben die hen ten goede
komt, vandaar dat hun kijk op de werking zeer belangrijk is. Bij deze nodig ik dus meteen iedereen uit die verbonden
is met de club om contact met mij op te nemen indien ze een idee zouden hebben die de sportieve werking binnen
de club ten goede kan komen. Vaak zijn er goede ideeën maar geen of weinig tijd om die uit te werken. Het plan is
dat ik nu wel voor een verdere uitwerking hiervan kan zorgen.
Waarom ACME:
Als atleet merk je reeds op dat ACME een club met ambitie is. Er is reeds een rijk verleden met vele mooie
atletiekprestaties aanwezig. Het lijkt mij super om mee de basis te leggen voor toekomstige prestaties binnen een
club waar het leuk vertoeven is.

Tot slot aan ieder een succesvol en gelukkig 2019
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Jaarboek 2018
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Kaarten BK veldlopen
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Jeugdinfo
Vakantiereegeling trainingen jeugd

Blz. 1-2
Blz. 3
Blz. 5-7
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Blz. 8
Blz. 9
Blz. 10
Blz. 11
Blz. 11
Blz. 12-13
Blz. 14-15
Blz. 16

Jeugdkalender
Specialiteitstrainingen
Beknopt overzicht van de activiteiten van de voorbije maand
Clubrecords Masters
Wedstrijdnieuws
Uit de pers

Blz. 17-18
Blz. 19
Blz. 20-24
Blz. 29-30
Blz. 31-33
Blz. 34

De artikels voor jullie clubblad van februari 2018 moeten binnengebracht worden uiterlijk op
08/02/2019 op het mailadres fernand.de.schrijver@telenet.be
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2019

wenst aan alle leden van ACME
fijne eindejaarsfeesten.
Veel podiumplaatsen, een sportief, gezond en blessurevrij jaar!

kortingen
tot

VANAF DONDERDAG 3 JANUARI

-70%

SALES

Industrielaan 9b
9990 Maldegem
050 71 82 25

Krommewege 22
9990 Maldegem
050 70 45 44

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

w w w . l u x o r . b e

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 - 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
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sINGLEt DaMEs

SPROKKELS
SPROKKELS
sINGLEt DaMEs

CLUBKLEDIJ
ACME
(wedstrijd)
CLUBKLEDIJ
ACME
(wedstrijd)
Alle
Alle clubkledij
clubkledij is
is verkrijgbaar
verkrijgbaar bij:
bij: FIESIEK,
FIESIEK, Stationsstraat
Stationsstraat 11,
11, 9990
9990 Maldegem
Maldegem
(open
(open van
van 10u00
10u00 tot
tot 12u30
12u30 en
en van
van 14u00
14u00 tot
tot 18u00
18u00 -- gesloten
gesloten op
op donderdag
donderdag en
en zondag)
zondag)
n
Singlet
(dames
en
heren)
:
30
EUR
(maat
128
t/m
XXXL)
n
Singlet (dames en heren): 30 EUR (maat 128 t/m XXXL)
n
Topje
n
Topje (dames):
(dames): 30
30 EUR
EUR (maat
(maat 164
164 t/m
t/m XXXL)
XXXL)
sINGLEt DaMEs

sINGLEt DaMEs

VERJAARDAGEN
VERJAARDAGEN
NOVEMBER

DECEMBER
21
n Van Daele Maité
20
Verjans JulesVictor
22 nn Dendooven
21 n Claeys Joran
DECEMBER
22 n De Vriendt Etienne
01 n Dauwens Axelle
JANUARI
03
n Willems Thibo
04
Jade
03 n Kerckaert
Huyghe Marc
07
Smet De
Staelen Marie
04 n De
Volckaert
Jordi
07
Ona
05 n Lemmens
Laenens Flor
09
05 n De
VanPan
LooTom
Flavio
06 n Catrysse Gaelle
07 n De Vliegher Leonie
12 n Baele Jens
CLAEYS
MARIE
12
n Verstuyft Jana
DE MEYERE YARA
DE SCHEPPER SENNE
FEBRUARI
DE SMET DE STAELEN MARIE
02 n Raes Maarten
DE WILDE WOUT
05 n Lammens Linde
DECOUSEMAECKER SAM
06 n Beylemans Laura
FRANçOIS YENTL
08 n De Meyere Andreas
NEIRYNCK ANNA
08 n Van Acker Lucas
PINTER ELINE

NIEUWE LEDEN

26 n Wauters Jesper
28 nn De
Himschoot
Renske
27
Mits Thor
31 n Bruggeman Raban
31 n De Sutter Mirjam
09 n Schaeverbeke Axana
09 n Van Schaik Laurens
12
Bruycker
Jonas
15 n De
François
Yentl
12
ArneJef
15 n Slos
Laenens
16
18 n Tuytens
Plas FinnArthur
17
RyckJosse
Aurélie
19 n De
Willem
20 n Van Renterghem Lena
21 n Mortier Karen
22 n Baele Jarne
VANn DAELE
SIENSenne
22
De Latter
VANDERLINDEN RIEN
WINDEY JULIE VAN
LANDSCHOOT BATISTE
08 n Van Landuyt Jens
VAN LANDSCHOOT JULIEN
09 n Clauws Mart
VAN NOORWEGE SENNE
09 n D'haeyere Kato
KERCKAERT JADE
12 n Tuytens Jules
DUTHOY JADE
13 n Dossche Margaux

30
31
31

n
n
n

De Cocq Dréle
Jonckheere Thor
Van De Putte Noor

17 n Van Der Jeught Robbe
18 n Van Landschoot Batiste
19
Mits Marthe
22 n De
Goethals
René
19
Mathieu
23 n Willems
Accoe Rune
23 n Huys Julie
26 n Claeys Marie
28 n Welvaert Emiel
29 n Buysse Sem
30 n Van Daele Sien
MATTHYS
RUNE
30
n Willem Ina
POTS YENNA
SCHAUVLIEGE NOAH
STULENS NEELKE
16 n Tevels Nina
VAN DAMME MATISSE
17 n Pauwels Drew
DECLOEDT RUNE
18 n Bockaert Joran
DE RYCK AURELIE
18 n Vandenkerchove Aude-Margaux
VAN DER JEUGHT ZOE

FAMILIENIEUWS
NIEUWE LEDEN
OVERLIJDEN
VERSLUYS NAND
NIEUWENHOVE
SIMON
VRIENDThet
WARRE
WeDE
vernamen
overlijden van de HeerVAN
BOONAERT
Noël.
SAMZomergem.
RIEBoonaert,
ELLA
DOBBELAERE
FRAN
Noël
is de vader van
onze medewerksterVAN
Annie
echtg. Rudy Claeys, CANEELE
Korte Boeken,
POTS GILLES
DeTUYTENS
begrafenisMARIE-LOU
vond plaats op vrijdag 10 VERHAMME
november, inFLORE
Lovendegem.
Langs
willen we onze
deelneming betuigen.
VERSLUYS GENTIEL
DE WITTE LEONIE
VANdeze
NIEUWENHOVE
GUNNAR
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SPROKKELS
FAMILIENIEUWS
Wij melden u het overlijden van Mevrouw Francine De Bruyckere, moeder van Erwin Goethals.
Erwin is ex-ACME-lid, vader van..., supporter en sympathisant, medewerker, ex-schepen.
Francine overleed op 16 november 2018.
ACME deelt in de rouw van de familie Goethals.
Wij melden u het overlijden van Mevrouw Marie-Louise Willemarck, moeder van Marnix Leers.
Marnix is ACME-atleet. Marie-Louise overleed op 8 december 2018.
ACME deelt in de rouw van de familie Leers.

LEXICATH
Achiel laat bij deze weten dat de laatse versie van de LEXICATH op de website geplaatst werd.

CLUBRECORDS
GEWIJZIGDE CLUBRECORDS tem 10 december 2018
proef

Wie - prestatie – waar - wanneer

Was van

60m H indoor

Van Loo Flavio – 10.23 – Gent – 8/12

Bram De Muynck (2013) – Piotr Gilson

		

(2011) – 10.84

Polsstok Min H

Instelling

Huyghelier Jelle – 2m56 – Gent – 8/12
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JAARBOEK 2018
JAARBOEK 2018 – ZOMERKALENDER 2019
Beste atleten, ouders, trainers, sympathisanten,
zoals voorgaande jaren is er ook dit jaar de mogelijkheid om een Jaarboek 2018 en/of
zomerkalender 2019 te bestellen via de club en dit aan voordeliger prijzen dan een individuele
bestelling.
Er zijn drie opties:
optie 1: Jaarboek 2018 en Zomerkalender 2019 aan 33 euro
optie 2: Jaarboek 2018 aan 23 euro
optie 3: Zomerkalender 2019 aan 12 euro.
De deadline van bestelling is vastgesteld op zaterdag 26 januari om 23h59. Daarna worden
geen bestellingen meer weerhouden.
De verdeling van de boeken is verspreid:
de jaarboeken zullen beschikbaar zijn vanaf 18 februari,
de zomerkalenders vanaf 24 maart.
Hoe de verdeling geregeld wordt, zal ten gepaste tijde bekend gemaakt worden.
Enkel bestellingen via het clubsecretariaat acme@val.be zullen via de clubrekening verrekend
kunnen worden. Bestellingen die individueel aan de VAL doorgegeven worden, zullen niet
aanvaard worden om via de club te betalen.
Iedereen die op de hoogte wil blijven van de prestaties van afgelopen jaar of zijn/haar
planning wil maken voor seizoen 2019, kan zijn bestelling doorsturen naar acme@val.be
met de mededeling van naam / volledig adres / optie.
Eens uw bestelling genoteerd, ontvangt u een bevestigingsmail.
Indien hierover nog vragen zouden zijn, kunnen die ook naar het clubsecretariaat gestuurd
worden.
Met vriendelijke groeten,
Mario Van Petegem
Atletiekclub Meetjesland VZW
Secretaris
acme@val.be
www.acmeetjesland.be
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NIEUWJAARSRECEPTIE 2018

Atleten, trainers, bestuursleden, medewerkers,
partners, ouders, sponsors, sportfunctionarissen,
schepencolleges, sympathisanten…..
jullie zijn allen van harte welkom, bij ACME
op zaterdag 26 januari 2019 in Zomergem.
Praktisch:
de huldiging begint stipt om 17u30, voor de te huldigen atleten zijn
voorbehouden plaatsen voorzien,
inschrijven is om organisatorische redenen noodzakelijk
en dient elektronisch te gebeuren, uiterlijk 15 januari,
op volgend e-mailadres van onze voorzitster Saskia Dejonghe:
foodsaskia@hotmail.com

ACME wenst u allen
een gezond, voorspoedig en
succesvol 2019
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KAMPIOENENHULDE
TE HULDIGEN JEUGD WINTER 2017-2018
KANGOEROE
CASTELEYN LEON
BENJAMIN
BESSON OLIVIA
BLONDEEL JULES
CANEELE KAS
CASTELEYN AURELIE
MATTHEEUWS FERRE
MOUDRETSOV ILYA
NEYT VICTOR

PUPIL
BUYSSE NOAH
BUYSSE SIETSE
CLQEYS JORAN
DE MEYER YUNA
DE MUYNCK ARNE
DIERENS BRIEK
FOUQUAERT LUKAS
ORNELIS ANNA
STAELENS NIELS
VAN HOECKE KATO
VAN LOO FLAVIO
VAN RETERGHEM LENA

MINIEM
BUYSSE HANNE
CLAUWS MART
DE MUYNCK FIEN
DOSSCHE MARGAUX
GAUDISSABOIS VICTOR
HUYGHELIER JELLE
MAENHAUT JULES
ORNELIS JULIE
VAN DAELE VIKTOR
VEREECKE STIJN
WILLEMS CHARLES
WILLEMS EMILE

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

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

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

Komen in aanmerking voor de huldiging voor de prestaties seizoen 2017-2018
Cadetten		
BAEKE ALINE
BUYSSE ASNE
D’HAEYERE KATO
DE MUYNCK BRAM
DE SMET SISKA
LAENENS JEF
VAN DAELE MAITé
VANDEKERCHOVE AUDE-MARGAUX

		
Master		
BOGAERT DIRK
DE SUTTER MIRJAM
DE SUTTER CARINE
DE VRIENDT ETIENNE
GEERAERT ANNICK
HEYDE LUCIEN
HUYGHE MARC
IMMESOETE LIZZY
		

VANPETEGHEM LOBKE
VANPETEGHEM SEPPE
WILDEMEERSCH ROBBE
WILLEMS THIBAULT
WILLEMS MATHIEU
WITTEVRONGEL JENKA
WYFFELS JASPER

Scholier tem Senior
BAEKE EMMA
BAELE JARNE
BEYLEMANS LAURA
BRUGGEMAN TIM
BRUYNEEL ARTHUR
CARTON LOUISE
DE RYCK AURELIE
DE SMET KAREN
DEPUYDT MANON
DEWITTE JENNIFER
DOSSCHE XANDER
DU PAN TOM
HERMAN TIMOTHY
LAMMENS LISA
LEMMENS STEFFEN
POTVLIEGE GLENN
RAES MAARTEN
SCHAEVERBEKE AXANA
VAN PETEGEM RANIA
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BELGISCH KAMPIOENEN
ACME BELGISCHE KAMPIOENEN 2018

					
NAAM
VOORNAAM BK
PLAATS
DATUM
BK GOUD DISCIPLINE
DEPUYDT
MANON
BK AC INDOOR GENT
17/02/2018
GOUD
60M
BOGAERT
DIRK
BK AC INDOOR GENT
17/02/2018
GOUD
5KM 		
						SNELWAND
IMMEZOETE
LIZZY
BK MASTER IND GENT
10/03/2018
GOUD
800M
HEYDE
LUCIEN
BK MASTER IND GENT
10/03/2018
GOUD
1500M
STEIJVERS
PETER
BK MASTER IND 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
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
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
WILDEMEERSCH ROBBE
BK JUNIOR
MOESKROEN 27/08/2018
GOUD
SPEER
VAN DAELE
MAITE
BK HAMER
LEUVEN
23/09/2018
GOUD
HAMER CADET

KAARTEN BK VELDLOPEN
Kaarten
BK Veldlopen
Brussel
2019
club!
Kaarten
BK Veldlopen
Brussel
2018- Voordelig
– Voordelig aankopen
aankopen viavia
de de
club!

Op zondag 24 februari 2018 heeft het Belgisch kampioenschap veldlopen plaats in het het park van Brussel
(Dikke Lindelaan) . Als we een groepsbestelling plaatsen kunnen we kaarten bekomen aan 6 Euro. De
toegangsprijs de dag zelf bedraagt 10 euro.

Op zondag 25 februari 2018 heeft het Belgisch kampioenschap veldlopen plaats in het het

Hoe bestellen : door storting van het bedrag van het bestelde aantal kaarten op de clubrekening
park van Brussel van
(Dikke
Lindelaan)
. Als VZW,
we een
groepsbestelling
plaatsen
kunnen we kaarten
BE11001512942948
atletiekclub
Meetjesland
Bloemestraat
36D1, 9990
Maldegem.
Terzelfder
tijdaan
stuur6 je
een mail
de bevestiging
bestelling
naar 9
achiel.van.hyfte@telenet.be
bekomen
Euro.
Demet
toegangsprijs
devan
dagjezelf
bedraagt
euro.
Trainers worden niet betrokken in de bestelling om te vermijden dat dubbele bestellingen ontvangen worden.

Hoe bestellen : door storting van het bedrag van het bestelde aantal kaarten op de

Uiterste
datum :BE11001512942948
de betaling en de bevestiging
dient te gebeuren
VÓÓR 7 februari.
Nadien is geen bijbestelling
clubrekening
van atletiekclub
Meetjesland
VZW, Bloemestraat
36, 9990
meer mogelijk via de club.

Maldegem. Terzelfder tijd stuur je een mail met de bevestiging van je bestelling naar
achiel.van.hyfte@telenet.be
Trainers
worden nietbeschikbaar
betrokkenzijn
in op
de vrijdag
bestelling
om te op de
Beschikbaarheid
kaarten: De kaarten
zullen waarschijnlijk
15 februari
training
in Maldegem.
vermijden
dat dubbele bestellingen ontvangen worden.
DeUiterste
trainers en
het bestuur
wensen en
alle de
deelnemers
en hun
familie
een sportiefVÓÓR
hoogstaande
dag.
datum
: de betaling
bevestiging
dient
te gebeuren
9 februari.

geen bijbestelling meer mogelijk via de club.

Nadien is

Beschikbaarheid kaarten: De kaarten zullen waarschijnlijk beschikbaar zijn op vrijdag 16
WWW.ACMEETJESLAND.BE
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februari
op de training in Maldegem. n
De trainers en het bestuur wensen alle deelnemers en hun familie een sportief hoogstaande

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

AFSTAND

alle
leeftijden

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

’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….

WWW.ACMEETJESLAND.BE
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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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VAKANTIEREGELING JEUGD
TRAININIGEN JEUGD VAKANTIEREGELING KERSTVAKANTIE
kerntrainingen op woensdagen 26dec en 2 jan / competitieve trainingen op vrijdagen 28 dec
en 4 jan
Zomergem,
Kerntrainingen, geen training op 26 dec en geen training op 2 januari
Maldegem,
Kerntrainingen, geen training op 26 dec, wel training op 2 januari
Competitief, wel training op 28 dec en op 4 jan
Eeklo,
Kerntrainingen: geen training op 26 dec en geen training op 2 januari

Geen training in je kern, maar toch zin om te trainen, geen probleem,
je kan perfect deelnemen aan de trainingen in een andere kern.

WWW.ACMEETJESLAND.BE

n

16

n

WWW.ACMEETJESLAND.BE

WWW.ACMEETJESLAND.BE

n

17

n

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
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BEKNOPT
OVERZICHT
Kerstmannenloop Zomergem

Beknopt overzicht van de activiteiten van de voorbije maand
Zomergem, 21 december 2018,

VAN DE ACTIVITEITEN VAN
DE VOORBIJE MAAND

Zomergem,
21 december
2018,
Zomergem
Kerstmis
en einde
jaar komen
in Kerstmannenloop
zicht en dan is er in Zomergem
‘Kerstmannenloop’. Zo was het dus ook
Kerstmis
en
einde
jaar
komen
in
zicht
en
dan
is
er
in
Zomergem
‘Kerstmannenloop’.
Zo was het dus
ook Karen
afgelopen vrijdagavond. ‘We All Love Running’, ACME en het
Gemeentelijk Feestcomité
(met
afgelopen vrijdagavond. ‘We All Love Running’, ACME en het Gemeentelijk Feestcomité (met Karen voorop)
voorop)
waren samen verantwoordelijk voor de organisatie. Het dorpsplein was feestelijk aangekleed met
waren samen verantwoordelijk voor de organisatie. Het dorpsplein was feestelijk aangekleed met prachtige
prachtige
kerstverlichting
enbiermeteneeten bier- en
winkeltentjes
door
de Zomergemse
kerstverlichting
en met eet- en
winkeltentjes
uitgebaat
door deuitgebaat
Zomergemse
verenigingen,
ten voordele
verenigingen,
ten
vandoel!
de eigen
kas mooi
of van
een goed doel! Een heel mooi geheel.
van de eigen kas
of voordele
van een goed
Een heel
geheel.
Voor de
stonden
er 166
lopers
aan de
start,
kinderen
en 63 volwassenen.
De allerkleinsten
Voor
de kerstmannenloop
kerstmannenloop
stonden
er 166
lopers
aan
de 76
start,
76 kinderen
en 63 volwassenen.
De
liepen
600
m,
de
al
iets
oudere
garde
(vanaf
+/12jr)
kon
zelf
het
aantal
km
bepalen,
door
gedurende
maximum
allerkleinsten liepen 600 m, de al iets oudere garde (vanaf +/- 12jr) kon zelf het aantal km bepalen,
door
1 uur, kleine rondjes van 1 km (telkens passerend voorbij het marktplein) te draaien. Wie een uur wou lopen kon
gedurende maximum 1 uur, kleine rondjes van 1 km (telkens passerend voorbij het marktplein) te draaien.
dat, wie vroeger wou stoppen kon dat ook. In totaal telden we een 25-tal ACME-deelnemers. De avond deinde
Wie
woukerstfeest.
lopen kon
dat,aan
wiedevroeger
wou
stoppen kon
dat
ook.
In totaal telden we een 25-tal
uit ineen
eenuur
gezellig
Dank
aanwezige
ACME-lopers
voor
hun
deelname!
ACME-deelnemers. De avond deinde uit in een gezellig kerstfeest. Dank aan de aanwezige ACME-lopers
voor hun deelname!
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Buffalomeeting Indoor Gent
BEKNOPT
OVERZICHT

Gent, 8 december 2018,

VAN DE ACTIVITEITEN VAN
DE VOORBIJE MAAND

De eerste grote jeugdmeeting in de Topsporthal Gent. Een organisatie van KAAG.
Mooie
met deBuffalomeeting
hulp van tientallenIndoor
vrijwilligers.
Gent, 8organisatie
december 2018,
GentEen mooie opkomst van 529 atleten, netjes
De eerste grote
in de
Topsporthal
Eenaanwezigheid
organisatie vanvan
KAAG.
verdeeld
over jeugdmeeting
258 meisjes en
271
jongens, Gent.
met de
16 jonge ACME-ers. In totaal waren er
Mooie
organisatie
met
de
hulp
van
tientallen
vrijwilligers.
Een
mooie
opkomst
van 529
atleten,
netjes verdeeld
deelnemers van 50 verschillende clubs. Onder onze eigen leden een paar
nieuwe
gezichten
op de piste, die
over 258 meisjes en 271 jongens, met de aanwezigheid van 16 jonge ACME-ers. In totaal waren er deelnemers
daarmee
hun eerste
officiële
hebben
geboekt,
wat betekent
datdiezedaarmee
een persoonlijk
van 50 verschillende
clubs.
Onderatletiekresultaten
onze eigen leden een
paar nieuwe
gezichten
op de piste,
hun
record
hebben
gevestigd.
Een
“pee
er”
(PR),
zo
wordt
dat
dan
genoemd,
welke
ze
waarschijnlijk
nog
eerste officiële atletiekresultaten hebben geboekt, wat betekent dat ze een persoonlijk record hebben gevestigd.
Een “pee er”
(PR),zullen
zo wordt
dat dan genoemd, welke ze waarschijnlijk nog ettelijke keren zullen verbeteren.
ettelijke
keren
verbeteren.
Opvallend
waren
2
heel
sterke
prestaties,
2 fameuze
clubrecords
neergezetneergezet
door Jelle Huyghelier
m in de(2,56 m
Opvallend waren 2 heel sterke
prestaties,
2 fameuze
clubrecords
door Jelle(2,56
Huyghelier
polsstok) en door Flavio Van Loo (10.23 op de 60 horden). Een derde ACME-winner was Olivia Besson, 1ste in
in de polsstok) en door Flavio Van Loo (10.23 op de 60 horden). Een derde ACME-winner was Olivia Besson,
het
Proficiat jongens en meisjes!
ste verspringen.
in
hetaan
verspringen.
Proficiat
en meisjes!
1Het
leuke
de echte atletiek
op dejongens
piste is dat
iedereen wel een discipline vindt waar hij/zij in meekan.
Het leuke aan de echte atletiek op de piste is dat iedereen wel een discipline vindt waar hij/zij in meekan.

Met dank aan de fotografen van KAAG en ASVO
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BEKNOPT
OVERZICHT
Memorial
Valentien De Smet

Oudenaarde, 2 december 2018,

VAN DE ACTIVITEITEN VAN
DE VOORBIJE MAAND

Cross nummer 7 van ons winterprogramma. 24 ACME-ers trokken naar Oudenaarde, iets minder in aantal
Oudenaarde, 2 december 2018, Memorial Valentien
De Smet
dus
dan bij onze vorige competities. Victor Neyt (1ste), Margaux Dossche (1ste) en Emma Baeke (2de)
Cross nummer 7 van ons winterprogramma. 24 ACME-ers trokken naar Oudenaarde, iets minder in aantal dus
haalden
het vorige
podium.
Een pluim
voorNeyt
Jenka
Wittevrongel
die na (1ste)
een kwetsuur
het alhet
veel
dan bij onze
competities.
Victor
(1ste),
Margaux Dossche
en Emma terugkomt
Baeke (2de) en
haalden
beter
deed
in haar
vorigeWittevrongel
cross in Deinze.
te volgen
is onzeennieuwe
master(w45)
De
podium.
Eendan
pluim
voor Jenka
die naEn
eenook
kwetsuur
terugkomt
het al veel
beter deed Mieke
dan in haar
vorige die
cross
Deinze.jaren
En ook
te rust,
volgen
is onze
nieuwe master(w45)
Mieke
De het
Wilde
diegehaald
na enkele
jaren Zij
vanstelde
Wilde
nainenkele
van
haar
loopschoenen
terug van
onder
stof
heeft.
rust,meteen
haar loopschoenen
terugvan
vande
onder
gehaald heeft. Zijinstelde
al ten dienste van
de club
zich
al ten dienste
clubhet
alsstof
jeugdbegeleidster
Eeklozich
en meteen
bij jeugdwedstrijden.
Welkom
als jeugdbegeleidster in Eeklo en bij jeugdwedstrijden. Welkom Mieke.
Mieke.

de Sint bij ACME

Eeklo, Maldegem, Zomergem, 5 december,
Eeklo, Maldegem, Zomergem, 5 december, de Sint bij ACME
Altijd weer een belevenis, de Sint die langs komt bij onze jongste ACME-ertjes. En of ze er naar uitkijken.
Altijd
weereen
een
belevenis,
die langs
komt bij onze
jongste ACME-ertjes.
En of
ze er en
naar
uitkijken.
Hieronder
sfeerbeeld
vande
in Sint
de kantine
in Maldegem.
Per trainingsgroep
werden onze
jongens
meisjes
ontvangen een
bij Sinterklaas.
Ieder
lekkers.
voor de ouders
was er ook wel wat.
Hieronder
sfeerbeeld
vankreeg
in dewat
kantine
in En
Maldegem.
Per trainingsgroep
werden onze jongens en
Maar niet
alleen in Maldegem
kwam de
Sintkreeg
langs,wat
hij was
ook teEn
gast
in Eeklo
en in Zomergem.
u Sint
meisjes
ontvangen
bij Sinterklaas.
Ieder
lekkers.
voor
de ouders
was er ookDank
wel wat.
voor
de
inspanningen
en
voor
de
lekkernijen
en
hopelijk
tot
volgend
jaar.
Maar niet alleen in Maldegem kwam de Sint langs, hij was ook te gast in Eeklo en in Zomergem. Dank u Sint

voor de inspanningen en voor de lekkernijen en hopelijk tot volgend jaar.
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BEKNOPT OVERZICHT

Oktober, november, december,

VAN DE ACTIVITEITEN VAN
DE VOORBIJE MAAND

Van alles wat

Iedereen individueel
is moeilijk,
maar hierbij
Oktober,
november, volgen
december,
Van alles
wat toch een paar grepen uit acties en activiteiten die niet
op
de
kalender
stonden
en
die
ons
via
een
of
ander
bereikten.
Iedereen individueel volgen is moeilijk, maar hierbij
tochkanaal
een paar
grepen uit acties en activiteiten die niet op de
kalender stonden en die ons via een of ander kanaal bereikten.

Brugge 21 oktober 2018. Sebastien Teichmann, een master (w40) uit St-Laureins, sinds dit jaar aangesloten bij

Brugge
21er
oktober
2018. Sebastien
Teichmann,
ACME liep
een marathon
in een mooie
tijd van 2u55’14. Deze mooie prestatie leverde hem echter nog
een
master
(w40)
uit
St-Laureins,
sinds
dit
jaar
liep er
eenzijn
marathon
in een mooie
tijd van
niet veel atletiekvreugde op, want sindsdien aangesloten
is Sebastienbij
opACME
de sukkel
met
achillespezen.
We wensen
2u55’14. Deze mooie prestatie leverde hem echter nog niet veel atletiekvreugde op, want sindsdien is Sebastien
hem een spoedig herstel want hij wou ook graag crossen en dat is hem zeker gegund.
op de sukkel met zijn achillespezen. We wensen hem een spoedig herstel want hij wou ook graag crossen en dat
Hieronder
korte reactie van hemzelf.
is
hem zekereen
gegund.

De pezen evolueren niet zoals ik het zou willen. Ik doe al 2 weken de oefeningen van de sportdokter. Ik
Hieronder
korte
hemzelf. Maar het is nog niet volledig hersteld.
dacht dezeeen
week
te reactie
kunnenvan
hernemen.
De
pezen
evolueren
niet
zoals
ik
hetniveau
zou willen.
Ik doe
al 2 de
weken
de sportdokter.
Ik dacht
Ik had nochtans graag een deftig
gehaald
tegen
crossdeinoefeningen
Maldegem.van
1 van
de weinige waar
ik als
deze week te kunnen hernemen. Maar het is nog niet volledig hersteld.
pistier
in
mijn
jeugdjaren
goed
liep.
Ik had nochtans graag een deftig niveau gehaald tegen de cross in Maldegem. 1 van de weinige waar ik als
Vroeger
ik in Gent
enliep.
studeerde ik in Gent, mijn pa was trainer bij KAAG.
pistier
in woonde
mijn jeugdjaren
goed
Vroeger
ik in Gent en
Gent, mijn
pa wasMaar
trainer
bij KAAG.
Nu woonwoonde
ik in St-Laureins,
en studeerde
lijkt ACMEikofinRieme
makkelijk.
Ertvelde
ligt uit mijn baan en ik heb geen
Nu woon ik in St-Laureins, en lijkt ACME of Rieme makkelijk. Maar Ertvelde ligt uit mijn baan en ik heb geen klik
klik met Rieme. Als ik denk aan een pistetraining denk ik Maldegem. Vandaar de keuze voor acme.
met Rieme. Als ik denk aan een pistetraining denk ik Maldegem. Vandaar de keuze voor acme.
M’n pa
pa was
wastot
totover
overeen
eenpaar
paarjaar
jaar
afstandtrainer
bij ACME.
M’n
afstandtrainer
bij ACME.
Valencia 2 december
2018.2018.
KarenKaren
Mortier
onze kernvoorzitster van Zomergem liep er een marathon in
Valencia
2 december
Mortier
onze
kernvoorzitster
van Zomergem
3u47’52,
een persoonlijk
record. liep er een marathon in 3u47’52, een persoonlijk record.
Hieronder een korte reactie van Karen.

Hieronder een korte reactie van Karen.

Dank u.
dede
3u50,
is gehaald!
Dank
u. Het
Het was
wasafzien
afzienmaar
maarhet
hetdoel,
doel,onder
onder
3u50,
is gehaald!
Dikke
merci
aan
Rik
en
Jeroen
Braekevelt
voor
de
fantastische
Dikke merci aan Rik en Jeroen Braekevelt voor de fantastischebegeleiding!
begeleiding!
Brugge, 18 november, Anna Ornelis wint bij de pupillen de 1ste Brugse veldloop Lokeren,
25 november 2018, Lien Baele werd 2de bij de juniores, veldlopen.
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BEKNOPT OVERZICHT

VAN DE ACTIVITEITEN VAN
DE VOORBIJE MAAND

Brugge, 18 november, Anna Ornelis wint bij de pupillen de 1ste Brugse veldloop.
Lokeren, 25 november 2018, Lien Baele werd 2de bij de juniores, veldlopen.
				
Zomergem, 23 november 2018, Sportlaureaten,
			
Baele Jarne, Annick Geeraert
				
waren genomineerd voor sportman en sportvrouw.
				 Zomergem, 23 november 2018, Sportlaureaten, Baele Jarne, Annick Geeraert
waren
genomineerd
voor
sportman
sportvrouw.
			
Ilya
Moudretsov
werd
gevierd
bij deenjeugdlaureaten,
Ilya
Moudretsov
werd
gevierd
bij
de
jeugdlaureaten,
een terecht fiere
				een terecht fiere medaillewinnaar!
Zomergem,
23 november 2018, Sportlaureaten, Baele Jarne, Annick Geeraert
medaillewinnaar!

waren genomineerd voor sportman en sportvrouw.
Ilya Moudretsov werd gevierd bij de jeugdlaureaten, een terecht fiere
medaillewinnaar!

Nevele, 14 december, Sportlaureaten.
Mooie dag voor ACME,
Nevele, 14 december, Sportlaureaten. Mooie dag voor ACME,
Arthur Bruyneel wordt sportman van het jaar.
Arthur Bruyneel wordt sportman van het jaar. Niet
Niet verwonderlijk, zie hierna:
verwonderlijk, zie hierna: Atletiek 800 m - 1e plaats plovinciaal
Atletiek 800 m - 1e plaats plovinciaal kampioenschap indoor
kampioenschap indoor - 3e plaatsen op Belgisch
- 3e plaatsen op Belgisch kampioenschap outdoor, Vlaams
kampioenschap outdoor, Vlaams kampioenschap indoor en
kampioenschap indoor en Provinciaal kampioenschap outdoor.
Provinciaal kampioenschap outdoor.Victor Neyt wint de
publieksprijs. Hij was genomineerd voor: Atletiek: veldlopen / 1e
Victor Neyt wint de publieksprijs.
plaats
Belgisch Sportlaureaten.
kAtletiek: veldlopen / 1e
plaats dag
Belgisch
Nevele, 14Hijdecember,
Mooie
voor
was genomineerd
Atletiek:
veldlopen
/ 1eACME,
plaats
kampioenschap
veldlopenvoor:
- 1e plaats
Oost-Vlaams
kampioenschap
Arthur Bruyneel
wordt
sportman
van
het
jaar.
Niet
Belgisch
kampioenschap
veldlopen
veldlopen - 1e plaats scholenveldloop 2018.
1e plaats
Oost-Vlaams
kampioenschap
veldlopen
-plovinciaal
Dank
aan zie
alle
clubgenoten
die massaal
op Victor.
verwonderlijk,
hierna:
Atletiek
800meestemden
m - 1e
plaats
1e plaats scholenveldloop 2018.

kampioenschap
- 3e plaatsen op Belgisch
Proficiat aanindoor
beide atleten.
kampioenschap
Vlaamsdiekampioenschap
indoor
Dank aanoutdoor,
alle clubgenoten
massaal meestemden
open
Victor.
Wichelen, 16 december 2018, Anna Ornelis en Victor Neyt waren daar beiden aan de slag. Victor won en Anna
Provinciaal
kampioenschap
outdoor.Victor
Neyt
wint
de
Proficiat
aan
beide
atleten.
de
was 6 .
publieksprijs. Hij was genomineerd voor: Atletiek: veldlopen / 1e

plaats Belgisch kAtletiek: veldlopen / 1e plaats Belgisch
kampioenschap veldlopen - 1e plaats Oost-Vlaams kampioenschap
veldlopen - 1e plaats scholenveldloop 2018.
Dank aan alle clubgenoten die massaal meestemden op Victor.
Proficiat aan beide atleten.
Wichelen, 16 december 2018, Anna Ornelis en Victor Neyt waren daar beiden aan de slag.
Victor won en Anna was 6de.
Wichelen, 16 december 2018, Anna Ornelis en Victor Neyt waren daar beiden aan de slag. Victor won en Anna

was 6de.
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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
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vijfkamp
tienkamp

gewichtwerpen 9,08kg

kogel 7,26 kg Blondeel Wim

kogel 6 kg

kogel 5 kg

17m79 Baeke Patrick

10m07 Baeke Patrick

De Roose Geert
5m13

Steijvers Peter

De RoosePeter
Geert
Steijvers

3388
3577 pt

8m52
9m30

10m01 Steijvers Peter
Steijvers
De RoosePeter
Geert

9m89
10m15

2m40

11m24

5m75
5m61

1m85
1m52

23'40"
24'52"4

14'07"34
14'37"84

4'55"21

Steijvers Peter

Steijvers Peter

5m74

1m93

polstok

De Smet Wolf

De Roose Geert

23'57"01 Bogaert Dirk

13'52"90 Bogaert Dirk

4'37"77 Schoonackers Dirk

4'27"44
4'31"02

3'47"66
2'53"45

Lucien Dirk
4'17"76 Heyde
Schoonackers

Peter Dirk
2'42"87 Steijvers
Schoonackers

61"52
2'13"67

Hermans Henry

25"20

8"18
7"77

9"67
9"43

2'07"50 Schoonackers Dirk

55"23

Steijvers Peter

Steijvers Peter

De Roose Geert

5m39

1m89

23'39"53 Bogaert Dirk

13'43"86 Bogaert Dirk

Schoonackers Dirk

8"00
26"43

Steijvers Peter

M 55
50

hinkstap

ver Hoste Jorgen

De Roose Geert

Bogaert Dirk

hoog

Bogaert Dirk

5 km snelwandelen

9'40"88

3 km snelwandelen

3000m Van Wesepoel Dirk

1 mijl

Schoonackers Dirk

Roegiers Patrick

Roegiers Patrick

Sevens Johan

Sevens Johan

Schoonackers Dirk

54"03

40"96

24"45

7"75

11"26

M 45

1000m

Hermans Henry

Paepe Eric

Hermans Henry

Hermans Henry

Sevens Johan

M 40

1500m Van Wesepoel Dirk

4'32"34

60"31

400m Paepe Eric

800m

41"79

300m Paepe Eric

8"15

26"10

60m Hoste Jorgen

200m Paepe Eric

10"61

M 35

60m horden 99cm Sevens Johan

60m horden 91cm

60m horden 84cm

CLUBRECORDS MASTERS MANNEN INDOOR
M 60

9m45

66"45

Pauwels Antoine

28"76

Lannoo Luc

16"34

Lannoo Luc

Pauwels Antoine

Devriendt E.

Pauwels Antoine

Pauwels Antoine

Pauwels Antoine

Pauwels Antoine

M 65

11m28

9m59

3m36

83"80

34"53

CLUBRECORDS MASTERS
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n
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n

vijfkamp
tienkamp

kogel 4 kg Colpaert Bianca

kogel 3 kg

polstok

hinkstap

ver Claeys An

hoog Colpaert Bianca

5 km snelwandelen

3 km snelwandelen

3000m

1 mijl

1500m

1000m

8m68

3m83

1m45

47"61

Wille Ann

Dejonghe Saskia

400m

300m Colpaert Bianca

Dejonghe Saskia

Dejonghe Saskia

9"02

W 40

200m

60m Colpaert Bianca

60m horden 84cm

60m horden 76cm
8"46

5m86

47"35

27"96

Geeraert Annick

Van Hyfte Elisabeth

Dejonghe Saskia

Dejonghe Saskia

Dejonghe Saskia

W 45

8"50

6m86

70"19

46"48

27"90

Willems Godelieve

Willems Godelieve

Dejonghe Saskia

Dejonghe Saskia

Dejonghe Saskia

W 50

7m54

48"57

29"06

8"68

CLUBRECORDS MASTERS VROUWEN INDOOR
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W 60

W 65
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WEDSTRIJDNIEUWS
Overwinning voor Emma en Anna
Vorig weekend stonden twee mogelijke veldlopen in het
verlanglijstje van Meetjeslandse atleten. De hoofdmoot
trok naar de veldloop in Deinze. Eén atleetje ging naar
Brugge.

een sprint tegen een meisje van FLAC. Hier moesten ze wel
per categorie en niet per geboortejaar lopen. (VHY)

Deinze
De enorme opkomst zoals vorige jaren werd niet gehaald
doordat in Brugge een nieuwe veldloop opgestart werd die
deel uitmaakt van het West-Vlaams veldloopcriterium. Toch
kwamen nog meer dan 1100 atleten aan de aankomst.
Jongens
K-Lennerd Claeys was de eerste om de kleuren van sponsor
Luxor Maldegem te tonen. Hij werd achtste bij de jongens
van 2011, Léon Casteleyn haalde de 46ste rang en Ryan De
Meyer werd 56ste van de 80 aankomsten. Bij de één jaar
oudere kerels werd een ontgoochelde Victor Neyt tweede.
Getuigenis leert dat ze met twee op kop liepen en dat de
tegenstrever tegen een boom aan knalde. Victor was zo
geschrokken dat hij stopte en de tegenstrever opwachtte.
Naderhand sprintten ze voor de zege en werd hij geklopt.
Je kan ook TE sportief zijn. Ferre Mattheeuws werd tiende,
Tristan De Greve 15de nog gevolgd door Kas Caneele (17),
Jules Blondeel (18) , Robbe Pardon (47), Kobe Hermie als
49ste en Lander Wouters 58ste van de 78 aangekomen
atleetjes. Bij de jongste Pupillen was Ilya Moudretsov onze
beste vertegenwoordiger op de 22ste stek twee plaatsen
verder gevolgd door Lukas Fouquaert. Bij de oudste kerels
van deze leeftijdsgroep werd Flavio Van Loo achtste net voor
Noah Buysse. Jolan De Coster werd 36ste Bij de jongste
Miniemen haalde Joran Claeys de 14de rang en Jesper
Wouters kreeg de 59ste rang toebedeeld. Bij de oudsten
van deze groep haalde Jules Maenhaut de 18de rang. Een
sterk verbeterde Max Van De Sompel haalde net de toptien
bij de Cadetten en bij de Scholieren wist Glenn Potvliege zich
als 23ste over de meet te wurmen. Marnix Leers was zeer
tevreden met zijn prestatie bij de Master 50+ want hij kwam
als twaalfde over de meet.
Meisjes
Nore Mattheeuws wist de twaalfde plaats te veroveren bij
de meisjes van 2011, Darya Moudretsov werd daar 32ste.
Bij de één jaar oudere meisjes haalde Nina Tevels een mooie
vijfde plaats binnen. Aurélie Casteleyn was onze beste
vertegenwoordigster bij de meisjes van 2009 op rang 24 en
bij de oudste van deze categorie werd Yuna De Meyer 59ste.
Lena Van Renterghem werd 17de bij de juffrouwtjes van
2007, Kato Van Hoecke werd als 31ste genoteerd. Bij de
dametjes van 2006 haalde Astrid Van Maldegem de 24ste
rang. Cadet Aline Baeke wist zich als 17de te plaatsen, Asne
Buysse werd als 29ste genoteerd. Jade Van Poucke plezierde
trainer Rik met een 27ste plaats bij de Scholieren. Juniore
Emma Baeke wist zich in de gecombineerde wedstrijd met
de Senior en jongste Master goed te handhaven en kon zo
een zege in haar categorie bewerkstelligen, Lien Baele mistte
van een haar het podium. Bij de Senior dames haalde Jenka
Wittevrongel een 22ste rang.
Brugge
Anna Ornelis volgde de clubverplaatsing niet maar ging
lopen in Brugge. Ze won de wedstrijd in haar categorie in
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Podiumfoto Anna Ornelis
in Brugge

Noah Buysse
en Flavio Van
Loo
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WEDSTRIJDNIEUWS
Zilver voor Lien Baele in Lokeren
Vorig weekend was een overgangsweekend voor de
veldlopers van Atletiekclub Meetjesland. Voor de jeugd
stond niets op het programma en de meeste ouderen
waren rust voorgeschreven.

Aline Baeke wist bij de Cadetten meisjes de achtste prijs
in de wacht te slepen, Asne Buysse volgde twee plaatsen
verder. Bij de jongens van deze categorie haalde Charles
Willems net het podium niet maar hij was wel de beste van
zijn geboortejaar. Louis Calle eindigde als 38ste . Scholier
Glenn Potvliege wist zich als 19de over de meet te wurmen.
In de wedstrijd voor de rest van de dames eindigde Senior
Axana Schaeverbeke als 13de en Jenka Wittevrongel als
20ste, een verkouden Junior Emma Baeke als 22ste en
Master Mieke De Wilde als 41ste. Als we dit per categorie
bekijken zien we dat Emma de zilveren medaille mocht
ophalen, Axana net de toptien haalde en Jenka als vijftiende
geklasseerd staat en dat Mieke negende werd bij de Master.
Thibault Willems werd elfde in de wedstrijd samen met de
Master -45, in zijn leeftijdscategorie werd hij zesde. Marnix
Leers zette een zeer puike prestatie neer volgens trainer Rik
en was dolgelukkig met zijn negende stek bij de M50+

In Lokeren kwamen twee atletes aan de start om de kleuren
van sponsor Luxor te verdedigen. Lien Baele kwam bij de
Junior tot een verrassende tweede plaats en Master Mieke
De Wilde werd negende bij haar eerste wedstrijd in lange
tijd.
In Roeselare stonden de kwalificatiewedstrijden voor het
EK op het programma van de broertjes Willems. Mathieu,
eerste jaar senior en dus nog gerechtigd te starten bij de
Juniores werd als 18de genoteerd. Thibault, eerste jaar
Junior moest zich tevreden stellen met een 31ste plaats op
55 atleten.

Volgende week is er geen veldloop maar kunnen de atleten
aan de eerste indoorwedstrijd deelnemen in de Topsporthal
in Gent (VHY)

Volgende week staat in Oudenaarde de volgende veldloop
op het programma vooraleer een onderbreking komt
wegens de examens. (VHY)

podium bij de
Miniemen waar
Margaux Dossche
zegevierde

Lien Baele die tweede werd in Lokeren

Zege voor Victor en Margaux in Oudenaarde
Vorig weekend stond weer een veldloop op het
programma. De plaats van het gebeuren was de
omgeving van het sportcomplex in Oudenaarde.
Benjamin Darya Moudretsov was de eerste om de kleuren
van sponsor Luxor Maldegem te verdedigen. Zijn haalde
de twintigste plaats binnen. Bij de jongste kerels haalde
Lennerd Claeys de 27ste stek. Bij de 1 jaar oudere jongens
won Victor Neyt onbedreigd, Tristan De Greve viel net naast
het podium en Kas Caneele mocht de elfde prijs in ontvangst
nemen. Bij de jongens van 2009 was er een 14de rang voor
Lukas Fouquaert, Ilya Moudretsov wierp zich als 22ste over
de meet. Bj de oudste van deze leeftijdsgroep haalde Noah
Buysse een voortreffelijke zevende rang, Emiel Calle werd als
46ste genoteerd. De tweede overwinning van de dag kwam
op naam van Margaux Dossche die bij de oudste Miniemen
de zege in de wacht sleepte. Astrid Van Maldegem kon de
13de plaats veilig stellen. Bij de jongens van 2007 was er een
31ste plaats voor Joran Claeys en bij de oudste Miniemen
haalde Jules Maenhaut een voortreffelijke elfde rang.
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WEDSTRIJDNIEUWS
Clubrecords voor Jelle en Flavio
Zege voor Victor en Zilver voor Lien in Berlare
Vorige zaterdag stond de eerste indoor wedstrijd in
de Topsporthal Gent op het programma. Enorm veel
jeugdige atleten namen deel maar het tijdsschema werd
grotendeels gerespecteerd.

in 3’53”60. Op de afsluitende 300m voor Miniemen haalde
Joran de eindstreep in 51”71.

kampnummers
Yuna De Meyer nam deel aan het verspringen bij de Pupillen.
Ze landde in de bak 2m59 voorbij de balk. Bij de tweede
wedstrijd was het koekenbak. Jelle Huyghelier verdedigde
met verve de kleuren van sponsor Luxor Maldegem en wipte
met de polsstok 2m56 hoog. Dit is een instelling van een
clubrecord en serieus hoger dan zijn record outdoor. De
trainingen van Marc werpen vruchten af. Benjamin Victor
Neyt werd tweede in het kogelstoten met 8m07, Kas
Caneele stootte 6m09, Tristan De Greve 4m73 en Lennerd
Claeys 4m13. In het hoogspringen bij de Pupillen jongens
was er een gedeelde zesde rang voor Flavio Van Loo met
1m15. Noah Buysse haalde de zelfde hoogte maar had
meer pogingen nodig. Niels Staelens wipte over 1m05. In
het ver bij de Benjamins wipte Victor 2m93, Tristan 2m87,
Lennerd 2m76, Kas 2m52 en Ryan De Meyer 2m30. Bij de
Miniemen jongens, op dit onderdeel plofte Jelle neer na
3m96 en Joran Claeys haalde 3m76. De Benjamin meisjes
namen deel aan het kogelstoten en Olivia Besson liet 5m05
noteren, haar tweelingzus Fleur 4m17 en Elena Ballegeer
1m53. In het verspringen ging Oliva met de zege aan de
haal met 3m34, Fleur haalde 3m04 en Elena 2m70.
Loopnummers
Flavio snelde de 60m horden af in 10”23 en was daarmee
de enige atleet van het pak die onder de 11 seconden
dook. Met die tijd wist hij ook het clubrecord te verpulveren
met bijna 6 tienden. Noah haalde de finish in 13”56 en
Niels won de derde reeks in 12”48. Lukas Fouquaert werd
tweede in de vierde reeks in 13”06. Bij de Miniemen staan
de horden wat verder en op 84cm hoog. Jelle werd derde
in de sterkste reeks in 11”14, Joran haalde in de tweede
reeks 12”76. Na het wegnemen van de horden was het aan
de Benjamin meisjes om de 60m te sprinten. Olivia finishte
na 10”04, Fleur na 10”32. In de derde reeks haalde Elena
11”47. Bij de jongens van deze categorie was er een tweede
plaats in totaal voor Victor met 9”49, Kas werd vierde in
9”79. In de vierde reeks haalde Lennerd de eindstreep na
11”05. In de negende reeks was er een zege voor Tristan in
9”95, Ryan werd zesde in 12”68. Zijn zus Yuna haalde in de
elfde reeks 11”25. Flavio had een zeer slechte start in zijn
sprintnummer maar wist zich toch naar een tweede plaats te
knokken in 8”82. Niels won de tweede reeks in 9”16, Noah
haalde 9”33. Lukas won de vijfde reeks in 9”28 en zal in
het vervolg in een sterkere reeks aan de bak kunnenkomen.
Jolan haalde in de 13de reeks 10”06. Miniem Joran haalde
de finish in derde positie in de vierde reeks. De chrono
stopte na 8”95. Er stond ook nog een 1000m op het
programma. Yuna haspelde de vijf rondjes af in 4’24”76.
Flavio liep in de eerste ronden redelijk rustig en het leek alsof
het hem allemaal niet interesseerde. In de laatste ronde
plaatste hij een versnelling die het op een vijfde rang in
3’21”33 bracht. Noah werd tweede in de tweede reeks in
3’38”92, Niels finishte na 3’49”33. Lukas werd derde in de
vijfde reeks in 3’55”20 en in de zesde reeks eindigde Jolan
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Berlare 16/12
Zeer lage opkomst van Meetjeslanders want niet opgenomen
in het programma.
De eerste wedstrijd waar de kleuren van sponsor Luxor
Maldegem te bespeuren waren was direct goed voor de
zege. Benjamin Victor Neyt liet er geen gras over groeien en
won zijn vierde cross van het seizoen. Bij de Pupillen meisjes
liet Anna Ornelis naar een mooie zesde rang. Cadet Max
Van De Sompel wist zich naar een zevende plaats te hijsen.
Bij de Juniores dames ging Lien Baele aan de haal met de
zilveren plak.

Lien Baele (l) die tweede werd op de veldloop in Berlare
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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.

