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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)

l
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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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CLUBBLAD VAN ATLETIEKCLUB MEETJESLAND

VOORWOORD

FEBRUARI 2019 - NUMMER 486

Nieuwjaar en de daarbij horende wensen, de huldiging en de nieuwjaarsreceptie, het ligt reeds een tijdje
achter ons. De tijd vliegt, de wereld, en dus ook de atletiekwereld, draait verder op volle toeren.
Velen van ons waren de laatste weken heel actief, in het veldlopen en in de indoorwedstrijden, met
daarbij 3 uitschieters. Afgelopen weekend werden Manon Depuydt (60m) en Aurélie De Ryck (polsstok)
Belgisch kampioen op het hoogste niveau. Aurélie sprong eerder dit jaar al een Belgisch record. Proficiat!
Maar Belgisch kampioenschappen dat betekent dat het indoorseizoen al stilaan op zijn einde loopt.
In het veld krijgen we komend weekend het BK veldlopen in Brussel en ook dat is de laatste cross van
ons veldloopprogramma. De wintercompetities 2019 behoren dan stilaan tot het verleden. PR’s en
clubrecords werden gebroken. Onze clubkleuren waren op vele plaatsen te bewonderen. Dank en
proficiat aan allen (atleten, trainers…….)die meewerkten aan de resultaten van de voorbije maanden.
Maart wordt dan een rustiger maand maar we beginnen toch al met de voorbereiding van het
zomerseizoen dat aanvangt in april. April en mei worden de maanden van de interclubs. Atletiek is een
individuele sport maar tijdens de interclubwedstrijden treden we aan in groep. De resultaten bepalen de
ranking van uw club t.o.v. de andere clubs. Wij hechten veel belang aan deze interclubs. Dit onderwerp
komt dus zeker nog aan bod in de volgende edities van deze Start.
Op weg naar een nieuwe zomer. Dat betekent ook dat de individuele doelstellingen bijgesteld worden.
Atleten en trainers werken een gans jaar door naar die gestelde doelen, maar met de zomer in zicht
wordt het nu toch allemaal redelijk hot. Laat ons hopen dat ieder van jullie mag gespaard blijven van
blessures, dat ieder van jullie goed kan trainen en dat ieder van jullie in de buurt kan komen van de
beoogde resultaten.
Vergeet daarbij niet dat plezier beleven tijdens het uitoefenen van je sport, een heel belangrijk gegeven
moet zijn en blijven. Voor sommigen is het misschien belangrijk daar eventjes te blijven bij stilstaan.
Maar hoe dan ook, wij wensen aan ieder een mooie, succesvolle atletiekzomer!
Op het ogenblik dat jullie deze Start in de bus krijgen staan we voor het weekend van de
jaarlijkse koekenverkoop. Heb je jezelf nog niet laten registreren als helper, chauffeur,
(voor)verkoper.., doe dit dan alsnog of laat in extremis weten aan je kernverantwoordelijke,
hoeveel pakketten jij zelf nog wilt verkopen aan vrienden en familie.
De centen zijn voor ons onontbeerlijk om mee de vele kosten te betalen, huurgelden
gebouwen en terreinen, sportmateriaal, ………..…….
Vele handen maken het werk lichter.
Tot ziens
Een trouwe supporter

Jullie bijdragen voor volgende starts kunnen jullie mailen aan
"fernand.de.schrijver@telenet.be"
Zonder jullie bijdragen kunnen we geen clubblaadje maken, dus DOEN!
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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
i n fo @ l u xo r. b e

Open dagelijks van 11u tot 18u - zondag van 14u tot 18u - Gesloten op maandag en feestdagen
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Clubrecords
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Jurylid worden
Werpersmeeting
Uitnodiging eetfestijn
Val jeugddag
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Blz. 12
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Jeugdkalender
Specialiteitstrainingen
Beknopt overzicht van de activiteiten van de voorbije maanden
Timothy Herman
Uit Atletieknieuws
Uit Atletiekleven
Wedstrijdnieuws
Uit de pers
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De artikels voor jullie clubblad van maart 2019 moeten binnengebracht worden uiterlijk op
08/03/2019 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 - 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
21
n Van Daele Maité
FEBRUARI
22
Victor
20 nn Dendooven
Wildemeersch
Robbe

26
27
23

23 n Noë Lore
DECEMBER
01 n Dauwens Axelle
03
n Willems Thibo
MAART
04
Jade
01 nn Kerckaert
Ornelis Anna
07
Smet Celeste
De Staelen Marie
01 nn De
Verniest
07
n Lemmens Ona
03 n Van Landschoot Noa
09
Pan Tom
09 nn De
Barclay
Paulien

09
09
12
12
12
13
16
14
17
15

11
12

15
16

n

Bogaert Dirk
La Fontaine Anaïs

NIEUWE LEDEN
n

CLAEYS MARIE
DE MEYERE YARA
DE SCHEPPER SENNE
DE SMET DE STAELEN MARIE
DE WILDE
KEIRSE
NASWOUT
DECOUSEMAECKER
SAM
KEIRSE RENE
FRANçOIS
YENTL
VAN
GINS RIEN
NEIRYNCK ANNA
PINTER ELINE

NIEUWE LEDEN

n
n
n

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

Wauters Jesper
De
Thor
VanMits
Caekenbergh
Gert

30

n

De Cocq Dréle

27

n

De Sutter Carine

Schaeverbeke Axana
Van Schaik Laurens
De
BruyckerSebastien
Jonas
Teichmann
Slos
Arne
Peeters
Chloë
Tuytens
Arthur
Lannoo Lien
De
De Ryck
BaereAurélie
Chloë

17
18
19
16
19
17

Maenhaut Alice
Pots Gilles

VAN DAELE SIEN
VANDERLINDEN RIEN
WINDEY JULIE VAN
LANDSCHOOT BATISTE
VAN LANDSCHOOT
ROESBEKE
FERRE JULIEN
VAN
NOORWEGE
DE WILDE NIELS SENNE
KERCKAERTWOUT
JADE
MUYLAERT
DUTHOY JADE

17
18
19

n
n
n
n
n
n
n
n
n

Van Der Jeught Robbe
Van Landschoot Batiste
De
Mits Marthe
Vandemaele
Cies
Willems
Mathieu
Casteleyn Leon
Vandaele Aline
Verstringe Free
De Schuyter Lotte

MATTHYS RUNE
POTS YENNA
SCHAUVLIEGE NOAH
STULENS NEELKE
VAN DAMME
MATISSE
MUYLAERT
LOTTE
DECLOEDT
RUNE
VANDAELE JULIE
DE RYCK AURELIE
VAN DER JEUGHT ZOE

BELANGRIJK ! ADRESWIJZIGING
FAMILIENIEUWS
LIEVEGEM en AALTER
OVERLIJDEN
Wij vernamen
vragen aanhet
de overlijden
leden-inwoners
Waarschoot,
Zomergem, Ursel en Knesselare om hun
We
van devan
Heer
BOONAERTLovendegem,
Noël.
eventueel
gewijzigd
adres
door
te
geven
aan
Achiel.
Noël is de vader van onze medewerkster Annie Boonaert, echtg. Rudy Claeys, Korte Boeken, Zomergem.
achiel.van.hyfte@telenet.be
De
begrafenis vond plaats op vrijdag 10 november, in Lovendegem.
Langs deze willen we onze deelneming betuigen.
www.acmeetjesland.be
WWW.ACMEETJESLAND.BE
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CLUBRECORDS
GEWIJZIGDE CLUBRECORDS tem 10 februari 2019
proef

Wie - prestatie – waar - wanneer

Was van

60m indoor M35

Lalami Moulay Lamine – 7”70 – Gent – 29/12

Hoste Jorgen – 8”15

Pollsstok Cad H

Willems Charles – 2m70 – Gent – 06/01

Regelbrugge Bram – 2m60 - 2009

Polsstok D AC

De Ryck Aurélie – 4m35 (=BR) – Gent – 27/01

Haarzelf – 4m30 - 2018
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UITSLAG TOMBOLA
ACME - tombola 2010-2011

Trekking 22/01/2011

Tombola 2018-2019 Trekking van 26 januari 2019

Winnende nummers

1

1 Week huur aan Zee, Abimo-DW, Heist, app. 2slk,TV dig. T.w.v.450€

22603

2

Artex Fashion waardebon 300 EUR

22750

3

Schoenen Dhondt Eeklo waardebon 170 EUR

20007

4

Waardebon Flo & Co 90eur

5

Etentje 2 personen in DE SCHEVE ZEVEN Zomergem (wd 120€)

20972
20360

6

gourmetset/raclette

7
8

Senseo Philips

41280
31530
30792

Grote rugzak

9 Domo Wafelijzer
10 Koffiezet Moulinex
11 Waardebon Schoenen Dhondt Eeklo 30 €

31208
01370

12 Barbecook Amica

42733
02339
40014
10428

13 Streetfood PN Pure
14 Elektrisch mes Moulinex (Electro E.Willemarck
15 Artex Fashion waardebon 70 EUR

00155

- Maldegem )

16 Electrolux Broodrooster

11064
31346

17 Kadobon 30 € (flo&co- Maldegem)
18 Artex Fashion waardebon 70 eur

42526

19 Lunchroom Tasse Tout waardeboon 50 eur

10365

20 Rest. Dorp 56 Adegem waardebon 50 eur

11413

21 Waardebon Schoenen Dhondt Eeklo 30 €
22 Senseo Philips

21653
41109

23 Windlicht 1 groot (lantaarnvorm) 50 cm

22088

24 Dame verzorgingspakket (inst. Nicole)

30721

25 Hair Clipper Philips haartondeuse Kids

11006

26 Lampedaires 2 stuks

02559

27 Tapasplank groot

20747

28 Stoomkoker Tribute collection

02318

29 30-delig porseleinen service

01056
01665

30 Elektrische tandenborstel
31 Verzorgingspakket Esthetiek Ellen Zomergem
32 Sierstuk 1000 Schoon

01058
41367

33 Sierstuk 1000 Schoon

32422

34 Soepmaker Domo

11505

35 Sproeier (De Baets Martin - Zomergem) Mesto

41041

36 Fruitschaal metalen frame

02343
22501
01636
20599

37 Kadopakket 1000 Schoon 30€
38 Citrus Pers
39 Plaid
40 Droogrek Leifheit

00780

ACME - tombola 2010-2011
41 Vishandel Van der Steen kadobon 25 eur

42 2 Flessen wijn Latomme Zomergem

Trekking 22/01/2011

Tombola 2018-2019 Trekking van 26 januari 2019

43 Vishandel Van der Steen kadobon 25 eur
44 Kadopakket 1000 Schoon 30€

blz. 1/3
02397
30338

45 Wijnpakket
46 Geurstrookjes Esthetiek Ellen

32225
12111

47 Fondue Set Domo
48 Jansen Bakware Oval
49 Set glazen kaarshouders / riet

30475
10375
Winnende nummers
21245

21895
(ID Interieur - Zomergem)

WWW.ACMEETJESLAND.BE
Set van 3 theelichthouders (AZ)
50
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22271

51 Tafellaken linnen

01506

52 Jansen Bakware Oval

42221

ACME - tombola 2010-2011

Trekking 22/01/2011

UITSLAG TOMBOLA
Tombola 2018-2019 Trekking van 26 januari 2019

44 Kadopakket 1000 Schoon 30€
45 Wijnpakket

46 Geurstrookjes Esthetiek Ellen

Winnende nummers
02397
30338

47 Fondue Set Domo

32225
12111

48 Jansen Bakware Oval

21895

49 Set glazen kaarshouders / riet

20859

(ID Interieur - Zomergem)

50 Set van 3 theelichthouders (AZ)
Tafellaken linnen

22271
01506

52 Jansen Bakware Oval

42221

53 1 Pluchen decoratiebeer

20780

54 18 Aperoglaasjes (mooi)

01711

55 3 Terracotta kruikjes

11940

56 Kookboek Pascal Naessens
57 Badlaken, 2hd, 2 wh

32629
00187

58 Chocolade l'Une et l'Autre waardbon 25 eur

20497

59 Wijnpakketje 3 flessen

12590

60 12 glazen voor aperitiefhapjes Eeklo
61 Kaarshouders groot 3 stuks

30512
32727

62 Elektrische tandenborstel Oral-B (Electro E.Willemarck - Maldegem)

42081

63 Isoleerkan RVS Eeklo
64 Wijnpakketje

21723
31124

65 Platteau met sierstukken

22390

66 Platteau met sierstukken

42627

67 Kadobon 10 €

68 Nascente, verzorging

20703
30862

69 Wok Party Set Domo

21096

70 Metalen staander met 4 T-lichten

01141

71 Waardebon Restaurant De Scheve Zeven Zomergem 50 Eur
72 Keramieken schaal + 4 t-lichtjes

22577
11740

73 Kadobon 50 € Flo & Co Maldegem Kids

22028

74 Kadobon 40 € Flo & Co Maldegem Kids

21709
01466

51

75

(Schoenen D'hondt - Eeklo)

Kadobon L'Une et L' Autre Adegem 20 €

76 Kadobon Allure 10 €

10959
01062

77 Kadobon Allure 10 €
78 Kadobon L'Une et L'Autre Adegem 10 €
79 Kadobon L'Une et L'Autre Adegem 10 €

01395
01828

80 Kadobon Parfumerie Penelope Maldegem 15 €

41440

81 Kadobon Parfumerie Penelope Maldegem 15 €

22219

82 Kadobon L'Une et L' Autre 10 €

31534

83 Kadobon L'Une et L' Autre 10 €

21641

84 Medische Pedicure Maldegem waardebon

20852

blz. 2/3

EERSTE PRIJS WORDT UITGEREIKT OP DE ZETEL VAN ABIMO-DE WISPELAERE IN
SAMENSPRAAK MET DE ZAAKVOERDER EN ACME (fernand.de.schrijver@telenet.be)
ANDERE PRIJZEN AF TE HALEN BIJ FIESIEK IN MALDEGEM, TEL. 050/71 49 78
TOT UITERLIJK 30 MAART 2019

WWW.ACMEETJESLAND.BE
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JURYLID WORDEN
Wil je (club)jurylid worden?
Dat kan door een laagdrempelige opleiding te volgen.
Er zijn 2 startmogelijkheden:
- Clubjurylid
- Jurylid niveau 1

Clubjurylid
Wat?
Als clubjurylid engageer je je om jurytaken uit te voeren binnen je eigen vereniging. Je wordt
nooit opgeroepen om te jureren op andere terreinen.
Als clubjurylid kan je evenwel niet als chef van een proef of functie optreden.

Procedure tot het behalen van het brevet clubjurylid:
Je volgt een praktische opleiding (halve dag) bestaande uit een rondleiding op de piste. Na
deze opleiding kan je aan de slag als clubjurylid (je ontvangt dan een jurybadge).
(minimumleeftijd tot deelname: minstens 16 jaar op 31 december van het jaar waarin je
deelneemt.)

Wanneer?
De eestvolgende opleidingen zullen doorgaan in april, mei en juni 2019.
Volgende docenten werden door de VCJ aangeduid:
Provincie

Docent 1

Docent 2

Datum + plaats
28 april 2019
Vlaams-Brabant Robert Hicketick
Maurice Leduc
Plaats: piste OEH - 10u00
11 mei 2019
Limburg
Raf Moens
Willy Nys
Plaats: Hechtel - 14u00
27 april 2019
West-Vlaanderen Rita Debusschere
Kathleen Van Camp
Plaats: piste AVR - 13u00
22 juni 2019
Oost-Vlaanderen Marnix De Mangelaere Patrick Van Caelenberghe
Plaats: piste VS - 14u00
10 juni 2019 OF 15 juni
Antwerpen
Guido Van Roie
Gerda Cleyman
2019
Plaats: nog te bepalen
Inschrijven voor 24 februari 2019 bij An (zie site VAL)
WWW.ACMEETJESLAND.BE
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JURYLID WORDEN
Jurylid niveau I
Wat?
Als jurylid niveau I engageer je je om jurytaken uit te voeren binnen je eigen vereniging
alsook bij andere verenigingen.
Als jurylid niveau I kan je, indien je na verloop van tijd voldoende ervaring opgedaan hebt,
als chef verantwoordelijk zijn voor een proef of functie.

Procedure tot het behalen van het brevet jurylid niveau 1:
Je volgt een dagopleiding bestaande uit een theoretisch deel en een praktische rondleiding
op de piste gevolgd door een korte schriftelijke evaluatie. Nadien loop je stage tijdens 3
wedstrijden en treed je éénmaal op bij het lopen, éénmaal bij het springen en éénmaal bij
het werpen. Na een positieve evaluatie van deze stage ben je een volwaardig jurylid niveau
1. Je ontvangt een bestendige toegangskaart, een jurybadge en de nederlandstalige versie
van het IAAF-reglementenboekje.
(minimumleeftijd tot deelname: minstens 16 jaar op 31 december van het jaar waarin je
deelneemt.)

Wanneer?
De eerstvolgende opleidingen zullen doorgaan in maart 2019.
Volgende docenten werden door de VCJ aangeduid:
Provincie

Docent 1

West-Vlaanderen Rita Debusschere

Docent 2

Datum + plaats

Kathleen Van Camp

16 maart 2019
Plaats: Kantine AVMO 13u00

! AANGEPAST: 16 maart
2019
Sportcentrum Hoge Wal Oost-Vlaanderen Marnix De Mangelaere Patrick Van Caelenberghe
9u00
(lunchpakket zelf
voorzien)

Inschrijven voor 24 februari 2019 bij An. (zie site VAL)
Meer info over deze opleidingen kan je bekomen bij An.
WWW.ACMEETJESLAND.BE

n

10

n

WWW.ACMEETJESLAND.BE

WERPERSMEETINGS
KLASSEMENT WERPERSMEETINGS 2018 (Clubhuldiging 2019)
KLASSEMENT WERPERSMEETINGS 2018 (Clubhuldiging 2019)
Voorwaarde om hiervoor in aanmerking te komen was dat onze atleten in 2018 aan minstens
3 van de 5 wedstrijden
diendente
deel
te nemen.
Voorwaarde
om hiervoorteinEeklo
aanmerking
komen
was dat onze atleten in 2018 aan minstens
3 van de 5 wedstrijden te Eeklo dienden deel te nemen.
Indien aan voldoende wedstrijden deelgenomen, werd bij het opmaken van de rangschikking
rekening
het aantaldeelgenomen,
nummers waarop
debij
persoon
in kwestie
Indien aangehouden
voldoendemet
wedstrijden
werd
het opmaken
vaneen
de prestatie
rangschikking
lukte.
rekening gehouden met het aantal nummers waarop de persoon in kwestie een prestatie
lukte.
Op deze manier was het niet altijd de beste, maar wel de meest regelmatige atleet die het
hoogste
aantal punten
Op
deze manier
was hetbehaalde.
niet altijd de beste, maar wel de meest regelmatige atleet die het

hoogste aantal punten behaalde.
Kwamen in aanmerking:

Kwamen in aanmerking:
o Lemmens Steffen
o De Vriendt Etienne
o Lemmens Steffen
o Dewitte Jennifer
o De Vriendt Etienne
o Van Daele Maitè
o Dewitte Jennifer
o De Sutter Mirjam
o Van Daele Maitè
o De Sutter Carine
o De Sutter Mirjam
o Vandenkerckhove Aude-Margaux
oo De
Sutter Carine
Lemmens
Ona
oo Vandenkerckhove
Bruggeman Tim Aude-Margaux
oo Lemmens
Ona
D’Hayere Kato
oo Bruggeman
Tim
Van Waes Jana
oo D’Hayere
Kato
Dauwe Simon
oo Van
JanaRania
VanWaes
Petegem
o Dauwe Simon
o Van Petegem Rania
WERPERSMEETINGS TE EEKLO IN 2019:

(14 punten)
(14 punten)
(14 punten)
(12 punten)
(14 punten)
(11 punten)
(12 punten)
(10 punten)
(11 punten)
(10 punten)
(10 punten)
(9 punten)
(10
punten)
(9 punten)
(9 punten)
punten)
(8
(9
punten)
(8 punten)
(8 punten)
punten)
(6
(8
punten)
(5 punten)
(6 punten)
punten)
(5
(5 punten)
(5 punten)

WERPERSMEETINGS TE EEKLO IN 2019:
13/04/2019
Kampenmeeting - 1ste Meetjeslandse Werpersmeeting
Aanvang: 13:00u
13/04/2019
Kampenmeeting - 1ste Meetjeslandse Werpersmeeting
11/05/2019
Kampenmeeting
Aanvang:
13:00u - 2ste Meetjeslandse Werpersmeeting
Aanvang: 13:00u
11/05/2019
Kampenmeeting - 2ste Meetjeslandse Werpersmeeting
10/06/2019
Kampenmeeting
Aanvang:
13:00u - 3de Meetjeslandse Werpersmeeting
Aanvang: 13:00u
10/06/2019
Kampenmeeting - 3de Meetjeslandse Werpersmeeting
28/09/2019
Kampenmeeting
Aanvang:
13:00u - 4de Meetjeslandse Werpersmeeting
Aanvang: 13:00u
28/09/2019
Kampenmeeting - 4de Meetjeslandse Werpersmeeting
12/10/2019
Kampenmeeting
Aanvang:
13:00u - 5de Meetjeslandse Werpersmeeting
Aanvang: 13:00u
12/10/2019
Kampenmeeting - 5de Meetjeslandse Werpersmeeting
Aanvang: 13:00u n
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UITNODIGING EETFESTIJN
Uitnodiging voor een gezellig

KLASSEMENT WERPERSMEETINGS 2018 (Clubhuldiging 2019)

EETFESTIJN

Voorwaarde om hiervoor in aanmerking te komen was dat onze atleten in 2018 aan minstens
3 van de 5 wedstrijden te Eeklo dienden deel te nemen.

Op zaterdag 23 MAART 2019

Indien aan voldoende wedstrijden deelgenomen, werd bij het opmaken van de rangschikking
rekening gehouden met het aantal nummers waarop de persoon in kwestie een prestatie
Laat deze unieke gebeurtenis niet aan jou voorbijgaan en hou
lukte.
alvast deze datum vrij in je agenda. Je kan er in de nieuwe eetzaal
van
basisschool“De
120 te
Eeklo
(in
Op deze
manier wasWegel”,
het nietB.L.pussemierstraat
altijd de beste, maar
wel
de meest
regelmatige atleet die het
de onmiddellijke
omgeving
de parking van het Sportpark ),
hoogste
aantal punten
behaalde.
aanschuiven aan een lekker kaasbuffet, stokbrood alsook vers en gedroogd fruit. Dit onderdeel
wordt verzorgd
door Deli kaas uit Blommekens te Eeklo.
Kwamen
in aanmerking:
Lust je geen kaas, dan voorzien wij voor jou een lekkere Vol au Vent met frietjes en koude
groenten. Dit
wordt verzorgd
door Slagerij Traiteur Brabo(14
uit de
Dekenijstraat te Zomergem.
o Lemmens
Steffen
punten)
Het aanschuiven
gebeurt
vanaf
20.00u,
en
dit
tot
iedereen
verzadigd
o De Vriendt Etienne
(14 punten) is.
o Dewitte Jennifer
(12 punten)
Een idealeogelegenheid
af te kicken van het winterseizoen
op een aangename wijze
Van Daeleom
Maitè
(11 en
punten)
vooruit te kijken naar het komende zomerseizoen met alle mogelijke wedstrijden, interclubo De Sutter Mirjam
(10 punten)
campagnes en kampioenschappen!
o De Sutter Carine
(10 punten)
o Vandenkerckhove
Aude-Margaux
punten)
Uiteraard hoort
daar - naast sfeervolle
achtergrondmuziek-(9ook
een aangepast wijntje bij.
o
Lemmens
Ona
(9
punten)
Anders kunnen we je die avond ook verwennen met een fris biertje of een alcoholvrij drankje.
o Bruggeman Tim
(8 punten)
Na het eten
we de
gelegenheid om deel te nemen aan
een Bingo. Hierbij zijn terug
o krijgen
D’Hayere
Kato
(8 punten)
verschillende
mooie
prijzen
te winnen!
o Van
Waes
Jana
(6 punten)
o
Dauwe
Simon
(5
Voor het kaasbuffet of Vol au Vent met frietjes betaal jepunten)
als volwassene 18 euro. Als
o
Van
Petegem
Rania
(5
punten)
minder dan 12-jarige betaal je 10 euro.

Een welkomstdrankje, opgediend vanaf 19.00u, is in de prijs inbegrepen

WERPERSMEETINGS
EEKLO
IN 16
2019:
Inschrijvingen dienen teTE
gebeuren
vóór
maart 2019 bij een der
lokale verantwoordelijken:
- Zomergem: Karen Mortier
13/04/2019
Kampenmeeting
- 1ste Meetjeslandse Werpersmeeting
- Maldegem: Andy De
Spiegelaere
- Eeklo: Etienne DeAanvang:
Vriendt 13:00u
Inschrijving kan eveneens gebeuren door overschrijving van de
11/05/2019
Kampenmeeting
- 2ste
Meetjeslandse
nodige valuta op rekening
Nr. BE93 0015
1294 4867
van ACME Werpersmeeting
Aanvang:
13:00u
VZW - Kern Eeklo met vermelding van het gewenste aantal Kaas- of vleesmaaltijden.

isKampenmeeting
steeds te bekomen bij
bovenvermelde
personen.
- 3de
Meetjeslandse
Werpersmeeting
Aanvang: 13:00u
Ondergetekende, ………………………………………………………………………..
28/09/2019
Kampenmeeting
Meetjeslandse
schrijft in voor ………kaastafel
volw. en- / 4de
of ………Vol
au Vent Werpersmeeting
met frietjes volw.
Aanvang: 13:00u
schrijft in voor ………kaastafel
jeugd en / of ……… Vol au Vent met frietjes jeugd
en betaalt ……………...…..Euro
12/10/2019
Kampenmeeting - 5de Meetjeslandse Werpersmeeting
Aanvang: 13:00u n
WWW.ACMEETJESLAND.BE
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Meer info ? :
10/06/2019




VAL JEUGDDAG
30ste Jeugddag van de Vlaamse Atletiekliga
KLASSEMENT WERPERSMEETINGS 2018 (Clubhuldiging 2019)
Zaterdag 16 maart 2019

Voorwaarde om hiervoor in aanmerking te komen was dat onze atleten in 2018 aan minstens
16 maart gaat
opnieuw
de jaarlijkse
3 vanOp
dezaterdag
5 wedstrijden
te Eeklo
dienden
deelVAL-jeugddag
te nemen.door! Een groot jeugdfeest!

Dit is een groots sport- en spelevenement in de Gentse Topsporthal voor kinderen van 7 tot 13 jaar
(kan-ben-pup-min).
Indien
voldoende
wedstrijden
deelgenomen, werd
bij het opmaken
van
rangschikking
Deaan
kinderen
krijgen een
aanbod van atletiekspelvormen
en randactiviteiten
waarin ze
zichde
tegen
rekening
gehouden
met
het
aantal
nummers
waarop
de
persoon
in
kwestie
een
prestatie
elkaar in ploegjes kunnen meten in een super aangename sfeer!
lukte.Dit jaar zal er opnieuw een Belgisch topatleet aanwezig zijn om handtekeningen uit de delen.
Vergeet dus jouw fototoestel niet!

Op deze manier was het niet altijd de beste, maar wel de meest regelmatige atleet die het
Praktische
hoogste
aantalinformatie:
punten behaalde.
 ACME legt een bus in die alle deelnemers naar de Topsporthal brengt.
 Perin
ploeg
van 4 atleetjes van dezelfde leeftijdscategorie (BENKwamen
aanmerking:
PUP-MIN) wordt een verantwoordelijke (trainer / ouder)
gevraagd die samen met de kinderen het ganse parcours
o Lemmens Steffen
(14 punten)
doorkruist.
o De Vriendt Etienne
(14 punten)
 Gezien het succes van de voorbije jaren, zijn alle ouders die
o
Dewitte
Jennifer
(12 punten)
willen begeleiden meer dan welkom!
o
Van
Daele
Maitè
(11
punten)
Deze reizen uiteraard gratis mee met de bus.
o de
Deganse
Sutter
Mirjamde atleetjes € 10,00 (alles (10 punten)
 Voor
dag betalen
inbegrepen,
ook een
drankje).
o De Sutter
Carine
(10 punten)
 De o
snelle
inschrijvers
zijn
al
zeker
van
een
plaats!
Vandenkerckhove Aude-Margaux
(9 punten)
 Trek
clubtruitje
aan. Zo zijn we makkelijk herkenbaar!
o jullie
Lemmens
Ona
(9 punten)

o Bruggeman Tim

(8 punten)

Reisweg:
D’Hayere
Kato
(8tepunten)
De buso
vertrekt
om 7 uur
45 op de parking van de atletiekpiste
o Van
Waes Jana
(6 punten)
Maldegem,
Bloemestraat.
o
Dauwe
Simon
(5
punten)
Rijdt nadien door naar Eeklo, waar hij rond 8 uur 05 wordt
verwacht
de Petegem
parking van Rania
de sporthal.
o op
Van
(5 punten)
Tenslotte rijdt hij door naar de Markt in Zomergem om daar rond 8 uur 20 te aan te komen.
Op de terugweg volgen we het omgekeerde parcours en vertrekken rond 16 uur 30 aan de
Topsporthal.

WERPERSMEETINGS TE EEKLO IN 2019:

Inschrijven:
Snel onderstaand strookje invullen en afgeven aan de trainers of mailen naar
13/04/2019
Kampenmeeting - 1ste Meetjeslandse Werpersmeeting
sportiefcoordinator@acmeetjesland.be
Inschrijven kan tegen
ten laatste
9 maart!
Aanvang:
13:00u
Het inschrijvingsstrookje en geld kunnen bezorgd worden aan Franky (Maldegem), Etienne (Eeklo) en
Karen (Zomergem).Kampenmeeting - 2ste Meetjeslandse Werpersmeeting
11/05/2019

Aanvang: 13:00u

WEES ER SNEL BIJ!!!

10/06/2019
Kampenmeeting
- 3de
Meetjeslandse Werpersmeeting
Ik geeft toestemming
aan mijn zoon / dochter
……………………………………………………………………………………,
Aanvang:
13:00u
categorie: KAN/ BEN / PUP / MIN om deel te nemen aan de jeugddag op 16 maart 2019 en betaal
hierbij € 10,00. (ik zou graag samenzitten in een groepje met……………………………………………………………)

(…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………)
28/09/2019
Kampenmeeting - 4de Meetjeslandse Werpersmeeting
Ik ben wel / niet bereid
om mee13:00u
te gaan als begeleider.
Aanvang:
We gaan wel / niet mee met de bus van Maldegem / Eeklo / Zomergem

12/10/2019
Kampenmeeting - 5de Meetjeslandse Werpersmeeting
Aanvang: 13:00u n
WWW.ACMEETJESLAND.BE
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SPORTKAMP ZOMERGEM
Sportkampen 2019
LIEVEGEM (Zomergem)
GROTE VAKANTIE
Wanneer?
Maandag 1 tot en met vrijdag 5 juli
Van 9u tot 12u van 13u tot 16u
Opvang ism BKO De Vlinder (voor kinderen van Lievegem)
Voor wie?
Benjamins tem miniemen
(geboortejaren 2006 tem 2011)
Prijs:
Leden ACME: € 100,00
Niet leden: € 110,00
Betaling:
Tegen uiterlijk 15 juni
Op rekening BE18 0015 1294 4665
Mededeling: Sportkamp juli + naam kind
Waar?
Atletiekterrein te Lievegem (Zomergem), Sportlaan
Inschrijving en info:
Tom Du Pan: 0472 52 53 08
Mail naar sportiefcoordinator@acmeetjesland.be
Vermelding van:
•
Sportkamp juli
•
Naam kind
•
Geboortedatum
•
Adres
•
GSM / telefoon en naam ouders
•
Mailadres

WWW.ACMEETJESLAND.BE

n

14V.U.: ACME
n
WWW.ACMEETJESLAND.BE
vzw te Maldegem, Bloemestraat 36/D1

SPORTKAMP MALDEGEM
Sportkampen 2019
MALDEGEM

PAASVAKANTIE

GROTE VAKANTIE

Wanneer?
Maandag 15 tot en met vrijdag 19 april
Van 9u30 tot 12u30 en van 13u30 tot 16u

Wanneer?
Maandag 26 tot en met vrijdag 30 augustus
Van 9u30 tot 12u30 en van 13u30 tot 16u

Voor wie?
Benjamins tem miniemen
(geboortejaren 2006 tem 2011)

Voor wie?
Benjamins tem miniemen
(geboortejaren 2006 tem 2011)

Prijs:
Leden ACME: € 100,00
Niet leden: € 110,00

Prijs:
Leden ACME: € 100,00
Niet leden: € 110,00

Betaling:
Tegen uiterlijk 24 maart
Op rekening BE40 0015 1294 4463
Mededeling: sportkamp april + naam kind

Betaling:
Tegen uiterlijk 11 augustus
Op rekening BE40 0015 1294 4463
Mededeling: sportkamp augustus + naam
kind

Waar?
Atletiekterrein te Maldegem, Bloemestraat 36/D1
Inschrijving en info:
Tom Du Pan: 0472 52 53 08
Mail naar sportiefcoordinator@acmeetjesland.be
Vermelding van:
•
Sportkamp april / augustus
•
Naam kind
•
Geboortedatum
•
Adres
•
GSM / telefoon en naam ouders
•
Mailadres

WWW.ACMEETJESLAND.BE

n

15

n

WWW.ACMEETJESLAND.BE

VOEDING
Op vraag van enkele ouders gingen we op zoek naar meer info over voeding in de atletieksport. Op de site van
de VAL (www.atletiek.be) vind je heel wat over voeding. Een ervaren afstandsloper van ACME hielp ons aan
onderstaande tekst, waarvoor dank.

Voeding voor-tijdens-na de training-wedstrijd
Wat eet ik tijdens trainingsweken?

Maaltijden tijdens trainingsweken bestaan voornamelijk uit koolhydraten om de glycogeenvoorraad
aan te vullen. Ze bevatten een kleine hoeveelheid eiwitten om de dagelijkse behoefte aan te vullen en zijn
vetarm waardoor ze licht verteerbaar zijn. Ze zijn bedoeld als voorbereiding op de training, maar ook als
koolhydraatstapeling voor een wedstrijd.
‘Ideale’ samenstelling:
- 65 tot 70 EN% (energieprocent) koolhydraten
- 15 tot 20 EN% eiwitten
- 15 tot 20 EN% vetten
Kies voornamelijk voor complexe koolhydraten (volkoren, meergranen), kleine hoeveelheid eiwitten,
vetarm (eventueel vegetarisch), kleine hoeveelheid (+/- 150 gr) groenten. Beperk de voedingsvezels, kwestie van
maag- en darmproblemen te vermijden.
Koolhydraten zijn onmisbare voedingsstoffen vóór, tijdens en na het sporten. Dat komt doordat die je
belangrijkste brandstof vormen. Uit koolhydraten kan je lichaam gemakkelijker energie halen dan uit vetten en
eiwitten.
Bovendien heb je voor de verbranding van vetten meer zuurstof nodig. En die zuurstof kun je veel te goed
gebruiken voor de inspanning die je gaat leveren.
Koolhydraten zijn er in verschillende vormen:
- Enkelvoudige suikers, zoals glucose (druivensuiker) en fructose (vruchtensuiker).
- Tweevoudige suikers, zoals sacharose (gewone suiker).
- Meervoudige suikers, zoals zetmeel (pasta, aardappelen, rijst).
De enkel- en tweevoudige suikers worden snelle suikers genoemd, omdat ze heel snel worden opgenomen in
het lichaam. Ze zijn dus ideaal tijdens het sporten. Bij meervoudige suikers duurt die opname in het bloed veel
langer.

Wat eet ik daags voor een wedstrijd?

De dag voor een langdurige inspanning is het van belang dat je veel meervoudige koolhydraten en weinig vet
eet. Pasta of rijst bijvoorbeeld, met vis of kip en een portie groente. Vette saus kun je maar beter weglaten. Zorg
verder dat je voldoende zout en vocht binnen krijgt.

Dag van/voor de training/wedstrijd?

Vermijd vetten twee uur voor de loopwedstrijden. Vetinname belemmert namelijk het gebruik van
koolhydraten.
De laatste uren voor je van start gaat, moet je voorzichtig zijn met eten. Als je kort voor het sporten nog allerlei
hapjes naar binnen werkt, kan je maag flink van streek raken. Bovendien krijgt je lichaam het dan te druk met het
verteren van de voeding. Het is een goede richtlijn om twee tot drie uur voor de wedstrijd voor het laatst te eten.
Best is om een 3-tal uur voor de inspanning je laatste echte maaltijd in te nemen. Neem bij voorkeur een maaltijd
met trage suikers en weinig vezels (witte pasta-rijst-brood), eventueel gekookte groenten (eerder dan rauwe)
en niet te veel vet, vlees of kaas. Voor een jeugdwedstrijd is het voldoende om een gewone portie te
eten, ook extra opname van suikers (pasta met bruine suiker, druivensuiker) zijn niet nodig en kunnen zelfs
slecht zijn voor je gezondheid. Snelle suikers leveren heel snel energie aan het lichaam. Als je vooraf voldoende
meervoudige trage suikers (pasta, rijst, aardappelen..) hebt opgenomen dan is je energietank meer dan vol!
Enkele ‘klassiekers’ zijn kip met rijst, spaghetti bolognaise (opletten met vlees of kaas), een pastasalade (niet
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VOEDING
teveel mayonaise) en een gewone boterham met zoet beleg, mager vlees of kaas. Vermijd alleszins vet eten
(frieten, hamburgers), snoep en frisdrank!
Tot een uur voor de wedstrijd kan je nog een licht verteerbaar tussendoortje eten (halve banaan, honingwafel,
rijstkoek, peperkoek,...).
Maar wat betekent voorgaande: wat, hoeveelheden, voorbeeld…
- Maaltijden op wedstrijddag bestaan voornamelijk uit 150 tot 300 gram koolhydraten om
de glycogeenvoorraad in de spieren en de lever aan te vullen. Een ideale wedstrijdmaaltijd moet
de spieren en de leverglycogeen optimaliseren zodat deze glucose verschaft voor absorptie tijdens
fysieke inspanning.
- Ideale samenstelling van laatste maaltijd voor de inspanning:
*150 tot 300 gr koolhydraten -> vaste of vloeibare vorm.
* 2 tot 4 uur voor de wedstrijd -> voor een complete vertering. Laag in vetten, eiwitten en vezels.
- VB, Pasta met spinazie, tomatenblokjes en geitenkaas!
Deze maaltijd is koolhydraatrijk, maar door het gebruik van witte pasta, weinig vetstof en de
vegetarische bereiding, is deze ook vezelarm, vetarm en eiwitarm. Met andere woorden: ideaal voor op
wedstrijddag!
Ingrediënten (voor 1 normaal persoon, jeugd gewone porties)
*200 g witte pasta
*1 eetlepel olijfolie
*100 g spinazie
*50 g gepelde tomaat
*30 g geitenkaas (zacht)
*een snuifje peper en zout

Drinken?

Water is de beste dorstlesser. Sportdranken kunnen bij sommigen voor maagklachten zorgen. De meeste
sportdranken zijn ook bedoeld om na de sportinspanning te drinken. Drinken doe je met kleine beetjes. Een
slokje net voor de start kan ook geen kwaad. Voor de indoorwedstrijden is het zelfs een aanrader om nog vlug
een klein slokje te drinken voor je naar de start gaat. Je loopt daar in een verwarmde indoorzaal met zeer droge
lucht.

Tijdens de training/wedstrijd

De inspanningen tijdens een jeugdtraining of -wedstrijd zijn niet van die aard om je energiereserves te moeten
aanvullen tijdens de inspanning, wel moet je er op letten om regelmatig een slokje water of dorstlesser te nemen
zodat je niet uitdroogt.
Als je tijd hebt tussen twee wedstrijden kan je opnieuw een licht verteerbaar tussendoortje eten (halve banaan,
honingwafel, rijstkoek, peperkoek,...). Duurt het langer dan 1.5u tot de volgende wedstrijd, dan kan je best nog
een boterham of een beetje pastasalade eten om je energievoorraad op peil te houden.

Na de training/wedstrijd

Na je inspanning kan je best zo snel mogelijk je reserves terug aanvullen met een gezonde basismaaltijd en
voldoende water. Een ideaal middel om snel je reserves aan te vullen is een goed ouderwets glas (choco)melk,
het lest enerzijds de dorst en anderzijds zitten er gezonde eiwitten in die je herstel bevorderen!

Conclusie jeugd

De jeugdatleten kunnen al geleidelijk aan kennis maken met voorgaande en al beginnen rekening houden met
de basisregels maar eigenlijk komt het er op aan dat zij voor een wedstrijd, een lichte maaltijd nuttigen met veel
koolhydraten en weinig vetten en voldoende tijd laten tussen de maaltijd en de wedstrijd. Allemaal nog niet
superbelangrijk dus, normaal gezond eten en boterhammen met confituur is best ook in orde.
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Zaterdag 26 januari
FEBRUARI
Zondag 3 februari
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APRIL

MAART
Zaterdag 16 maart
om 10uur
vertrek bus 7u45

Zondag 24 februari

Zondag 16 februari
om 13u

Huldiging - Nieuwjaarsreceptie ACME

Zondag 20 januari
12u30

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

Sint-Annapark
Oude Aardenburgse Weg
9990 Maldegem

28ste Grote Prijs Atletiekclub
Maldegem

JANUARI
Zondag 13 januari

Zomergem

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
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Beknopt overzicht van de activiteiten van de voorbije maand

VAN DE ACTIVITEITEN VAN
DE VOORBIJE MAANDEN

(de wedstrijdverslagen vind je achterin deze Start)

(de wedstrijdverslagen vind je achterin deze Start)
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Belgisch kampioenschap indoor AC

Open jeugdmeeting KAAG + 4 x 200

Gent, 16 februari 2019,
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VAN DE ACTIVITEITEN VAN
DE VOORBIJE MAANDEN

Rotselaar, 10 februari 2019, Cross Cup en Vlaams Kampioenschap
Moeilijke cross met de beste Belgische veldlopers aan de start. 4 ACME-ers trokken er naartoe: Wyffels
Jasper (51), Zenobie Vangansbeke (25), Willems Thibault (26) en ouderdomsdeken Lucien Heyde (1ste in zijn
leeftijdscategorie). Het Belgisch kampioenschap op 24 februari in Brussel wordt hun volgende uitdaging.
Gent, 9 februari 2019, IFAM
De Ifam-meeting is de belangrijkste indoormeeting in Gent en bestaat uit 2 delen. Om 13u45 begon het
voorprogramma en om 19u30 begon dan het avond-hoofdprogramma met een aantal Internationale
atleten aangevuld met een deel van de beste Belgische atleten. Het niveau lag dus behoorlijk hoog. Onze
vertegenwoordigers waren, in willekeurige volgorde: Praet Stijn (400), Du Pan Tom (60), Beylemans Laura (60),
Verdegem Reine (60), De Puydt Manon (60), De Ryck Aurelie (polsstok).
Manon liep haar eerste indoorwedstrijd (studies en ziekte) van het seizoen, ze liep een goede tijd maar was nog
niet top. Aurélie werd 3de in het polsstokspringen, na 2 Chinese dames. Tom evenaarde zijn PR en Stijn liep
een PR op de 400m. Allen goed gedaan dus, proficiat. Volgende week krijgen we het Belgisch kampioenschap,
hopelijk kunnen onze atleten ook daar nog eens het beste van zichzelf geven.

Foto’s: dank aan Gaby De Vos

en dank aan KRCG

Foto’s: dank aan Gaby De Vos

Hamme, 3 februari 2019,

en dank aan KRCG

Veldloop Hamme

Hamme, 3 februari 2019,

Veldloop Hamme
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Veldloop Hamme

atleten moeten nog wat gewoon worden aan het lopen met lange spikes, voor sommigen was dat nog
Nog 1 cross te gaan, het BK in Brussel.
onbekend
terrein. Maar ze hebben bijgeleerd.
Oona was de trainster van dienst. Onze ACME-tent was aanwezig maar zeker niet overbevolkt. Slechts 13
atleten kwamen naar Hamme. Stilaan einde seizoen, de redelijke afstand en het weer zaten er mogelijks
voor iets tussen. Nog 1 cross te gaan, het BK in Brussel.
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Gent, 27 januari 2019,

VAN DE ACTIVITEITEN VAN
DE VOORBIJE MAANDEN

Kampioenschap van Vlaanderen AC

Ere wie ere toekomt! Aurélie, in de vedette, met haar Vlaamse titel maar vooral met haar Belgisch
Gent, 27 januari 2019, Kampioenschap van Vlaanderen AC
record! Proficiat!!!
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Foto’s, Dank aan RCG Jimmy

Foto’s, Dank aan RCG Jimmy
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Eind januari, tijd om het eindresultaat van de clubklassementen bekend te maken en o

Huldiging-Nieuwjaarsreceptie ACME
BEKNOPT
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Zomergem, 26 januari 2019,

VAN DE ACTIVITEITEN VAN
DE VOORBIJE MAANDEN

Eind januari, tijd om het eindresultaat van de clubklassementen bekend te maken en om de atleten te
huldigen. Zomergem is de vaste plek waar dit jaarlijks evenement, de Huldiging-Nieuwjaarsreceptie,
Zomergem, 26 januari 2019, Huldiging-Nieuwjaarsreceptie ACME
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Sneeuwtraining
in Maldegem, Eeklo en Zomergem

Maldegem, 23 januari 2019,

VAN DE ACTIVITEITEN VAN
DE VOORBIJE MAANDEN
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Gent, 20 januari 2019,

Kampioenschap van Vlaanderen Cad en Schol

Gent, 20 januari 2019,

Kampioenschap van Vlaanderen Cad en Schol

Terwijl
onzecrossers
crossersactief
actief
waren
in onze
eigenste
cross
in Maldegem
warmden
onze pistiers
zich indoor
Terwijl onze
waren
in onze
eigenste
cross
in Maldegem
warmden
onze pistiers
zich indoor
op
op
voor
hun
Vlaams
Kampioenschap
Cadetten
en
Scholieren.
Vanpeteghem
Lobke
(kogel,
6se),
voor hun Vlaams Kampioenschap Cadetten en Scholieren. Vanpeteghem Lobke (kogel, 6se), D’HaeyereD’Haeyere
Kato, Van
Kato,
Van
Hoecke
Dewaren
Smet Siska
waren onze vertegenwoordigers.
Hoecke
Nona
en DeNona
Smeten
Siska
onze vertegenwoordigers.
Dames top! Dames top!
Maldegem, 20 januari 2019,

Eigen veldloop Grote Prijs Atletiekclub Meetjesland

Een grote veldloop organiseren, het blijft een hele onderneming die zeerveel voorbereiding vraagt.
Voorbereidende
werken: aanvraag aan de VAL,
vergaderingen,
met de gemeente en met
WWW.ACMEETJESLAND.BE
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24
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leveranciers, prijzen verzamelen, sponsoring verkopen, drukwerk aanmaken, algemene publicitaire
bedeling organiseren, de nodige verzekeringen afsluiten, helpers recruteren (134 verschillende jobs uit te
voeren gespreid over 4 dagen), zorgen dat alle materiaal ter plaatse komt, grote tent opzetten….. En dan

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 vrijdag
van 6u45 tot 13u00
en van 14u00 tot 18u00.
Zaterdag van 6u45 tot 18u00
Zondag van 6u45 tot 13u00
Maandag gesloten

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 82 I
9900 Eeklo
Tel. 09 377 10 07
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Maldegem, 20 januari 2019, Eigen veldloop Grote Prijs Atletiekclub Meetjesland
Een grote veldloop organiseren, het blijft een hele onderneming die zeerveel voorbereiding vraagt.
Voorbereidende werken: aanvraag aan de VAL, vergaderingen, contacten met de gemeente en met leveranciers,
prijzen verzamelen, sponsoring verkopen, drukwerk aanmaken, algemene publicitaire bedeling organiseren, de
nodige verzekeringen afsluiten, helpers rekruteren (134 verschillende jobs uit te voeren gespreid over 4 dagen),
zorgen dat alle materiaal ter plaatse komt, grote tent opzetten….. En dan alles weer afbreken en opkuisen.
Toch slaagde onze kern Maldegem er nu al voor het 28ste jaar in om deze gigantische onderneming tot een
goed einde te brengen. Proficiat mannen en vrouwen van Maldegem!!!
Er was dit jaar wel wat pech mee gemoeid. De Vlaamse atletiekliga besliste immers om de organisatie van het
Provinciaal kampioenschap veldlopen te laten doorgaan op onze vaste en eerder geplande datum 13 januari
2019. Wij hadden weinig keuze noch uitwijkmogelijkheid. Onze cross werd verschoven naar 20 januari, en dat
was geen ideale datum, 1 week na het PK en in concurrentie met 4 andere organisaties in Herentals, Bornem,
Ieper en de CC in Hannuit. Met 506 deelnemers scoorden we slechts 60% van onze gebruikelijke aantallen.
Maar we weten waaraan het ligt en de organisatie was perfect. Op naar volgend jaar.
Sportief konden wij van ACME wel heel tevreden zijn met de opkomst en de resultaten. 89 ACME-atleten
kwamen opdagen. Onder hen telden we 10 medaillewinnaars, Dossche Margaux, Baeke Emma, Willems
Thibault, Neyt Victor, Ornelis Anna, De Latter Senne, Willems Charles, Van Poucke Jade, Baele Lien, en
Schaeverbeke Axana. De 3 eersten waren winnaars. Proficiat!

Vele andere foto’s van iedereen vind je op www.acmeetjesland.be
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Zenobie Vangansbeke liep er de korte cross in voorbereiding op het BK korte cross. Zij werd 5 de.
Zottegem, 13 januari 2019,

PK Veldlopen
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Hannuit, 20 januari 2019, Cross Cup
Zenobie Vangansbeke liep er de korte cross in voorbereiding op het BK korte cross. Zij werd 5de.
Zottegem, 13 januari 2019, PK Veldlopen
Victor Neyt, Margaux Dossche en Lucien Heyde (M60) werden Provinciaal Kampioen Veldcross.
Dikke proficiat ! En een dikke chapeau voor alle deelnemers! Tonnen respect trouwens voor onze ACME-atleten
die tijdens dit PK het zware parcours trotseerden. Dat waren niet minder dan 25 moedigen waaronder 14
jeugdatleten. Zij trotseerden wind, regen en vooral veel, veel, veel modder.
We kwamen naar huis met 4 medailles, 3 x goud voor Victor Neyt, Margaux Dossche en voor Lucien Heyde.
Brons was er voor Emma Baeke.

Gent, 12 januari 2019, VS Indoor
De week na het PK indoor stond deze VS indoor op het programma van de sprintgroep. Een van de vele
Gent, 12 januari 2019, VS Indoor
indoormeetings, goed om wat variatie te brengen in het trainingswerk, om wat competitieritme op te doen en
om de conditie op te vijzelen voor latere grotere competities. Tom Du Pan (7.21 op de 60m) was er aanwezig en
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waren heelwat ACME-ers aanwezig, 19 om precies te zijn. We zagen mooie resultaten met verschillende PR’s.
Proficiat aan allen. Medailles en daarbij horende titels waren er voor Joke Beylemans (zilver op de 200m, brons
op de6 60m),
VanOost-Vlaanderen
Peteghem (zilver bij het indoor,
kogelstoten), Arthur Bruyneel (zilver op de 800m), Charles
Gent,
januari Lobke
2019, PK
Willems (zilver bij het polsstokspringen + nieuw clubrecord). Van harte gefeliciteerd met jullie prestaties !

Indoor geraken onze atleten stilaan opgewarmd. Op het PK van zondag 6 januari in de Topsporthal in Gent
waren heelwat ACME-ers aanwezig, 19 om precies te zijn. We zagen mooie resultaten met verschillende
n
30
n
WWW.ACMEETJESLAND.BE
PR's. WWW.ACMEETJESLAND.BE
Proficiat aan allen. Medailles en daarbij horende
titels waren
er voor
Joke Beylemans (zilver op de
200m, brons op de 60m), Lobke Van Peteghem (zilver bij het kogelstoten), Arthur Bruyneel (zilver op de
800m), Charles Willems (zilver bij het polsstokspringen + nieuw clubrecord). Van harte gefeliciteerd met
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Foto Marc Huyghe

Rieme, 30 dec 2018, Augustijn Kerstveldloop
ACME was goed vertegenwoordigd in Rieme, met 48 op 890 deelnemers waren we daar 1 van de belangrijkste
Riem, 30 dec 2018, Augustijn Kerstveldloop
clubs. Van de 48 ACME-ers telden we 33 jeugdatleetjes, 1 kangoeroe, 14 benjamins, 13 pupillen en 6 miniemen,
mooi aantal ondanks de afwezigheid van enkele vaste waarden vanwege ‘op vakantie’. Het was druk aan de
tent. Maar met 4 begeleiders, Oona, Katrijn, Mieke en Fernand konden we alles in goede banen leiden. Met
ACME was goed vertegenwoordigd in Rieme, met 48 op 890 deelnemers waren we daar 1 van de
2 begeleiders gaat het ook maar het is toch een luxe als er 4 aanwezig zijn. Opvallend en aangenaam voor de
belangrijkste clubs. Van de 48 ACME-ers telden we 33 jeugdatleetjes, 1 kangoeroe, 14 benjamins, 13
mensen van de jeugdcel is ook het feit dat een aantal ouders (Els, Inge, Bianca) zich engageren en meehelpen
pupillen en 6 miniemen, mooi aantal ondanks de afwezigheid van enkele vaste waarden vanwege ‘op
om de nieuwelingen aan te trekken en wegwijs te maken. Els Pierets, de mama van de familie Moudretsov, is dus
vakantie’. Het was druk aan de tent. Maar met 4 begeleiders, Oona, Katrijn, Mieke en Fernand konden we
zo een van die moeders die mee aan de kar trekken. Op 30 december was het haar verjaardag en ze had voor
alles in goede banen leiden. Met 2 begeleiders gaat het ook maar het is toch een luxe als er 4 aanwezig
iedereen (atleten en ouders) cupcakes (2 grote volle taartendozen) gebakken. Dank u Els!
zijn. Opvallend en aangenaam voor de mensen van de jeugdcel is ook het feit dat een aantal ouders (Els,
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In de oudere categorieën met de familie Willems op kop, zagen we Emma Baeke 3de wordentrekken.
met verder nog
Op 30
december
was
het haarOok
verjaardag
en ze
had voor
iedereen
ouders) cupcakes
(2 grotena maanden
een
aantal
eervolle
plaatsen.
zeer goed
nieuws
kwam
er van(atleten
ZenobieenVangansbeke,
zij maakte
volle
taartendozen)
gebakken.
Dank
u
Els!
van blessureleed terug haar opwachting aan de ACME-tent, en ja met haar sporttas, en ja om deel te nemen. Ze
Sportief
gezien was
ook niet slecht,
heelwat
plaatsen
met 6 top-tien
plaatsen,
Ballegeer
miste
uiteraard
noghet
watzeker
competitieritme
maar
werd eervolle
eervol 8ste.
Test geslaagd,
ze weet
nu waar
ze staat en zal
Elena (4),
Mattheeuws
(9), De Greve Tristan (6), Tuytens Jules (10), Ornelis Anna (9), Van Loo Flavio
verder
werken
aan haarNore
comeback.
(10).
Conclusie,
positieve balans, veel volk (atleten en supporters en begeleiders) eervolle resultaten, dat geeft moed
In dedeoudere
categorieën
de familie Willems op kop, zagen we Emma Baeke 3de worden met verder
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nog een aantal eervolle plaatsen. Ook zeer goed nieuws kwam er van Zenobie Vangansbeke, zij maakte na
maanden van blessureleed terug haar opwachting aan de ACME-tent, en ja met haar sporttas, en ja om
deel te nemen. Ze miste uiteraard nog wat competitieritme maar werd eervol 8 ste. Test geslaagd, ze weet
nu waar ze staat en zal verder werken aan haar comeback.
Conclusie, positieve balans, veel volk (atleten en supporters en begeleiders) eervolle resultaten, dat geeft
moed om de komende periode te bevestigen.
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Foto’s van Jourij Moudretsov, maar nog veel meer op www.acmeetjesland.be
Gent, 29 december 2018,

Stax Eindejaarsmeeting

Foto’s van Jourij Moudretsov, maar nog veel
meerindoormeeting
op www.acmeetjesland.be
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Flavio Van Loo was één van de deelnemers, hij deed het heel
goed.
In bijlage de podiumfoto van de 60H die hij won in 10,62.
Op de 60m (8,90) en bij het kogelstoten (8,68) werd Flavio 2e.

Windey Julie

D’Haeyere Kato
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Het indoorseizoen begint langzaam. Deze meeting was de eerste meeting op de kalender van de sprintgroep.
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Rik koos ervoor om met zijn groep deel te nemen in het diepe West-Vlaanderen. 7 van zijn atleten stonden aan
Rik koos ervoor om met zijn groep deel te nemen in het diepe West-Vlaanderen. 7 van zijn atleten stonden
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TIMOTHY HERMAN
Ook topsporter Timothy
Herman begint elke dag met
Yakult
Timothy Herman (Oudenaarde, 19
oktober 1990) is en Belgisch atleet, die
zich toelegt op het speerwerpen.
Hij is aangesloten bij ACME, trainer
Luc Van Maldegem is zijn begeleider.
Tussen 2009 tot 2018 werd Timothy 9
keer provinciaal kampioen én 9 keer
Vlaams kampioen. 4 keer Belgisch
kampioen en 4 keer nr. 1 in België. In
2018 was Timothy Provinciaal, Vlaams
en Belgisch kampioen en nr. 1 in Belgiê met 79m41.
Yakult : op welke leeftijd ben je met speerwerpen begonnen?
Timothy Herman: Ik ben op 7-jarige leeftijd begonnen met hockeybal. Dat is de voorloper van
speerwerpen en ik gooide 64m90 (natuurlijk nog niet op 7 jaar). Tot heden heeft niemand verder
gegooid in België.
Yakult: Wat spreekt je zo erg aan in deze sport?
TH: Ik heb speerwerpen gekozen omdat het een individuele sport is. Je moet proberen een speer zo
ver mogelijk te gooien en je hebt alleen wind en regen die de speer kunnen hinderen. Dat betekent
dat techniek bijzonder belangrijk is daarbij en techniek is iets dat je heel individueel moet oefenen.
Dat je zelf verantwoordelijk bent voor het resultaat, heeft me altijd bijzonder aangetrokken.
Yakult: Hoe vaak train je per week?
TH: Ik train 4 à 5 keer per week in combinatie met een fulltime job. Mijn trainingen doe ik meestal in
Sport Vlaanderen Topsporthal in Gent en op het atletiekterrein van Oudenaarde.
Yakult: Waar haal je je motivatie uit voor het beoefenen van je sport?
TH: Speerwerpen is voor mij een activiteit waar ik al lang heel veel plezier uit haal. Naast mijn werk
dat ik nodig heb voor mij en mijn gezin, is de sport een droom waar ik voor leef. Elke training wil ik
het maximum geven en altijd wil ik vooruitgaan. Mijn doel is momenteel de grens van de 80 m te
overschrijden. Dat is mij op de laatste wedstrijd van het seizoen bijna gelukt met een worp van 79 m
41, amper 59 cm van mijn doel. Altijd beter doen, altijd jezelf overtreffen, dat zorgt voor mijn
motivatie
Yakult: Welke zijn je doelstellingen voor volgend jaar?
TH: 2019 zou voor mij geslaagd zijn als ik 59 cm kan verder gooien als vorig jaar, die magische grens
van 80 m doorbreken. Als dat zou lukken, is zelfs alles mogelijk, eventueel een deelname aan de
Olympische spelen in Tokio.
Yakult: Wat was je grootste teleurstelling op sportief vlak en hoe ben je die weer te boven
gekomen?
TH: Ik heb een schouderoperatie achter de rug, 3 jaar heb ik moeten revalideren. Al die tijd ging ik
natuurlijk ook niet vooruit en dat was hard. Vorig jaar was de pijn plots weg waardoor ik weer
maximaal kon trainen met het resultaat dat volgde.
Yakult: Wat is je ultieme droom?
TH: Mijn ultieme droom is de 80 m bereiken, indien me dit zou lukken kan ik toe werken naar een
selectie voor de Olympische Spelen in Tokio
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Aurelie De Ryck - Foto: Yngwie Vanhoucke

Jolien De Bock, 27/01/2019, Nationaal, Piste, Uitgelicht

Aurélie De Ryck geeft Kampioenschap van Vlaanderen
kleur
met
BR
Aurelie
De Ryck
- Foto:
Yngwie Vanhou
[+resultaten]
Aurélie De Ryck geeft Ka
Een dag na het LBFA-kampioenschap mochten de atleten die aangesloten
zijn bij de Vlaamse
[+resultaten]

Atletiekliga hun strijd uitvechten. Limieten voor het EK indoor in Glasgow kwamen er niet,
maar met een Belgisch record kregen de toeschouwers toch waar voor hun geld. Dit was te
Een dag na het LBFA-kampioensc
danken aan Aurélie De Ryck die haar stage in Zuid-Afrika meteen verzilverde door het
Atletiekliga hun strijd uitvechten.
Belgisch record in het polsstokspringen met 1 centimeter aan te scherpen.
maar met een Belgisch record kre
danken aan Aurélie De Ryck die h
Het waren de polsstokspringsters die dit kampioenschap op gang mochten trappen. Aurélie
Belgisch record in het polsstokspr
De Ryck maakte meteen een stevige beurt. Ze wachtte lang af om aan haar competitie te
beginnen waardoor de lat al 4 meter hoog lag vooraleer zij in actie kwam. Haar eerste
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sprong over deze hoogte verzekerde haar meteen van het goud. De Ryck
honger
was
De
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maakte
meteen een stev
hiermee nog lang niet gestild. Na een geslaagde beurt op 4m20 werd de lat op 4m35 gelegd,
oftewel 1 centimeter hoger dan het Belgische record dat Fanny Smetsbeginnen
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realiseerde. Na twee degelijke pogingen was het alles of niets. Het werd
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hiermee
nog lang niet gestild. Na
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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.

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.

Berlare 16/12
Zeer lage opkomst van Meetjeslanders want niet opgenomen
in het programma.

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

5 medailles op PK indoor
De voorbije weken kwamen de Meetjeslandse atleten veel in
actie. Een overzicht volgt hierna.
Gent 22/12
Miniem Jelle Huyghelier sprintte de 60m horden af in 10”96
en sprong 4m32 ver. Voor de 60m vlak had hij 9”35 nodig.
Benjamin Olivia Besson liep dit nummer in 10”08 en werd
daarmee vierde in totaal. Master Lalami Lamine stootte de
zware kogel naar 12m436. Senior Arthur Bruyneel testte
eens de benen op een 400m en haalde de finish in 50”22.
Cadet Aude-Margaux Vandenkerchove sprong 4m43 ver en
Scholier Quinten Potvliege liep een 800m in 2’24”17. Siska
De Smet liep de volle baanronde in 28”98 waarna AudeMargaux de kogel 8m13 van zich afstootte
Gent 26/12
Op de meeting van Racing Gent al wat meer volk want
de examens waren achter de rug. Senior Joke Beylemans
liep een 60m in 7”95, haar zus Laura in 8”06. Juniore
Reine Verdegem had 8”15 nodig. Junior Stijn Praet liep
dit onderdeel in 7”68. Op de volle baanronde liep Reine
naar 26”57, Stijn won zijn reeks in 23”68 en Siska De
Smet werd tweede in haar reeks in 28”98. Aude-Margaux
Vandenkerchove won de twaalfde reeks 200m in 30”13 en
sprong 1m42 hoog. Scholiere Lobke Vanpeteghem haalde
de vijfde plaats in het kogelstoten met 11m02.
Gent 29/12
Pupil Flavio Van Loo werd tweede op de 60 meter in 8”90.
Na een eerste goede start, waarbij iemand te vroeg weg
was, kwam hij de tweede keer niet zo goed uit de blokken.
Hij kon zijn concurrent niet meer bijbenen. Miniem Jelle
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Huyghelier werd tweede in de achtste reeks in 9”37. Flavio
was de beste in de 60m horden in 10”62, Jelle werd vijfde
in de eerste reeks van zijn leeftijdsgroep in 11”16. Cadet
Charles Willems wipte over 2m42 met zijn polsstok, Mart
Clauws haalde 2m22. Flavio werd tweede in het kogelstoten
met 8m68. Cadet Aude-Margaux Vandenkerchove werd
zesde in haar reeks 60m horden in 10”47. Bij de Seniores
dames werd Lisa Lammens zesde op dit onderdeel in
9”62. Na het wegnemen van de hindernissen werd Laura
Beylemans zevende in de eerste reeks in precies 8 seconden.
IN de volgende reeks werd haar zus Joke tweede in 7”90,
Reine Verdegem verbeterde haar indoortijd van dit seizoen
naar 8”13 en Lisa werd zevende in 8”26. Senior Jonas
Praet flitste door het oog na 7”48 en kroop teug achter zijn
boeken. Master Lalami Lamine liep in de zesde reeks na
7”70 door het elektronisch oog. Bij de Scholieren meisjes
sprintte Julie Windey naar 8”90 en bij de jongens van deze
categorie won Jarne Baele zijn reeks in 7”56, in de zesde
reeks werd Bram De Muynck vierde in 8”33. Cadet Kato
D’Haeyere werd zesde in haar reeks in 8”63, in de zesde
reeks sprintte Siska naar 8”75 en Fien De Muynck naar 8”84.
Nona Van Hoecke won de tiende reeks in 9”17. Op de
minder gebruikelijke 300m werd Reine derde in haar reeks
in 42”74, Stijn werd tweede in de vierde reeks bij de heren
in 37”31. Scholier Quinten Potvliege werd tweede in de
negende reeks van zijn categorie in 41”29, Siska haalde de
eindstreep in 46”35. Aude-Margaux sprong 4m25 ver en
wist over 1m35 te wippen.
Ertvelde 30/12
Een 50tal geregistreerde Meetjeslanders in de kleuren van
sponsor Luxor Maldegem. Van de Kangoeroes wordt geen
uitslag gemaakt omdat het element competitie nog niet
gebruikt wordt voor de allerjongsten. Ook lopen zij daarom
350 meter onder begeleiding. Benjamin Elena Ballegeer viel
net naast het podium, Nore Mattheeuws werd negende,
Lotte Sierens veertiende en Darya Moudretsov twintigste.
Bij de jongens van 2011 haalde Lennerd Claeys de finish
als elfde, Josse Willem werd 19de, Léon Casteleyn 34ste
en Cies Vandemaele 43ste. Bij de oudste kerels van deze
categorie werd Tristan De Greve 6de, Jules Tuytens haalde
de toptien ten nadele van Ferre Mattheeuws en Kas Caneele
staat als 14de in de uitslag. Robbe Pardon werd 35ste en
Lander Wouters 47ste van de 53. Aurélie Casteleyn werd
26ste bij de Pupillen meisjes van 2009, Fien Sierens finishte
3 plaatsen verder. Anna Ornelis werd bij de meisjes van
2008 als negende opgetekend, Yuna De Meyer als 35ste.
Bij de jongens van 2009 was er een twaalfde plaats voor
Senne De Latter, Sem Buysse werd twintigste en Lukas
Fouquaert 22ste. Ilya Moudretsov werd dertigste van de
52 aangekomen atleten. Bij de 1 jaar oudere jongens werd
Flavio Van Loo tiende, Noah Buysse prijkt als 16de in de
lijst. Niels Staelens werd 22ste, Jolan De Coster 27ste en
Briek Dierens 31ste. Kato Van Hoecke werd vijftiende bij de
Miniemen dames van 2007, Lotte Sierens staat als 30ste en
Ina Willem als 41ste. Bij de oudste dametjes haalde Astrid
Van Maldegem de 32ste prijs binnen. Joran Claeys liep als
17de over de meet bij de jongens van 2007, Jesper Wouters
als 46ste.
In de korte cross was er een mooie 15de plaats voor
Mathieu Willems die daarvoor speciaal eens zijn neus uit
de studieboeken gehaald had. Bij de Cadetten meisjes een
voorzichtige start van onze dametjes. Aline Baeke haalde
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de 18de rang binnen, Ibe Van Hoecke snoepte Asne Buysse
de 27ste prijs af en Lotte Willem moest spijtig genoeg
opgeven. Bij de jongens sprintte Charles Willems zicht
naar een voortreffelijke 4de plaats en werd daarmee eerste
Oost-Vlaming. Max Van De Sompel is iedere week beter en
bewees dit met een negende stek. Emile Willems haalde
de 41ste rang maar zijn focus ligt meer op basket. In de
gemengde wedstrijd voor Juniores, Seniores en Master
dames ging Emma Baeke als een bezetene van start. Ruim
400m liep zij op kop van de ruime groep. Verspilde energie
want de sterkere atleten komen later naar voor. Emma
werd uiteindelijk derde Juniore. Mieke Dewilde is aan een
gestage opbouw bezig en werd 17de bij de Master. Wie
wel opgetogen was, was Zenobie Vangansbeke. Na ruim
een jaar zonder wedstrijden stond zij nu weer aan de start
en wist dit te bekronen met een achtste plaats. Zij bouwt
langzaam op naar het BK korte cross in Maart. Axana
Schaeverbeke liep een beresterke wedstrijd en zag dit
bekroond met een twaalfde plaats. Junior Thibault Willems
zet ook al puike prestaties neer een werd zesde in zijn
categorie, derde van zijn geboortejaar. Master Lucien Heyde
knoopte ook aan met de wedstrijden na zijn kwetsuur op
het WK eerder dit jaar. Hij finishte als 31ste en was tevreden
met het gevoel.
Gent 6/01
Op het Provinciaal kampioenschap kwamen een aantal van
onze atleten aan de start, met wisselend succes. Cadet
Siska De Smet werd derde in haar finalereeks 60m in 10”08.
Senior Lisa Lammens won haar reeks over dit nummer in
9”17 en haalde daarmee normaal gezien zilver. Door een
fout bij de organisatie werden twee Juniores meegeteld
voor het Senior podium. Cadet Kato D’Haeyere werd
tweede in haar reeks 60m in 8”64, Nona Van Hoecke liep
die afstand in 9”16 en Lotte Willems finishte in 9”33. Geen
van onze meisjes mocht naar de finale. Leeftijdsgenoot
Victor Gaudissabois was hetzelfde lot beschoren na zijn
8”39. Scholier Jarne Baele liep in zijn reeks 7”54 en haalde
daarmee nipt de eindstrijd. Ook zo voor Joke Beylemans
die in haar reeks 7”95 neerzette en Lisa die net na haar
finishte in 8”15. In de volgende reeks wisten ook Laura
Beylemans en Reine Verdegem zich te plaatsen voor de
eindstrijd in respectievelijk 8”08 en 8”12. Aude-Margaux
Vandenkerchove sprong over 1m35 maar dat was ver
verwijderd van de medailles. Scholiere Lobke Vanpeteghem
zal niet bijster gelukkig geweest zijn met haar 11m24 in
het kogelstoten want ze haalde het hoogste schavotje net
niet. Maité Vandaele werd in dei wedstrijd twaalfde met
8m97. Momenteel sukkelt ze een beetje met de gezondheid
vandaar het minder presteren. Jarne werd vijfde in de
finale van de 60m in een nieuw PR van 7”43. Ondertussen
wist Charles Willems een zilveren medaille te halen in het
polsstokspringen en tevens een clubrecord te vestigen door
2m70 te overschrijden. Het vorige CR was 10 jaar oud.
Reine viel net buiten de podiumplaatsen in 8”10 maar
gestaag zit ze haar tijd naar beneden gaan. Joke startte bij
de Seniores als een duivel uit een doosje en flitste als derde
door het oog in 7”87, Laura viel buiten de prijzen met 8”03
en Lisa kwam niet aan de start. Op de dubbele hectometer
werd Julie Windey derde in haar reeks in 29”18, Jarne won
zijn reeks in 23”99, weeral een PR. Aude-Margaux werd
achtste in het kogelstoten met 8m26, Morgane Van Daele
stootte de bol bij haar eerste optreden met de 3kg naar
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7m05. Reine sprintte de baanronde af in 26”42. Joke
werd tweede in haar reeks in 25”58 en haalde haar tweede
plak binnen, Laura viel weer net buiten de medailles met
26”28. Lamine Lalami sprong over 1m60 en is goed bezig
met zijn voorbereiding voor zijn eerste meerkamp indoor en
dit bewees hij door de zware kogel naar 12m71 te duwen.
Quinten Potvliege liep een 800m in 2’21”82 en dat is toch
een ruime verbetering van zijn vorige tijd. Senior Arthur
Bruyneel bouwde zijn 800m rustig op en dit resulteerde in
een nieuw PR op die afstand indoor in 1’52”77. Hij werd
daarvoor beloond met een zilveren medaille. Nona liep
nog een dubbele baanronde en legde die af in 67”44, Siska
liep in de volgende reeks naar 66”57. Stijn Praet won de
tweede reeks over die afstand in 53”10 en viel net naast het
podium.

Flavio Van Loo die de
60m horden won in
Gent.

Ballegeer Elena

De Latter Senne

Casteleyn Aurélie

Wouters Lander
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Provinciale titels voor Victor, Margaux en Lucien
De omloop van het provinciaal kampioenschap Veldlopen
in Zottegem lag er zeer zwaar bij. Het is zo al een lastige
omloop en de regen van de voorbije dagen had dit enkel
nog moeilijker gemaakt. Vele van onze atleten lieten zich
afschrikken.
De eerste om het veld in te duiken en de clubkleuren
van sponsor Luxor Maldegem te verdedigen was Elena
Ballegeer. Zij finishte mooie op een zevende plaats, Darya
Moudretsov werd als 33ste opgetekend. Bij de 1 jaar
oudere meisjes vond Nina Tevels niet zo goed haar weg in
de zuigende modder en dit vertaalde zich in een 16de rang
(op 54 aangekomen atleetjes). Bij de jongens van 2010
konden we de eerste zege noteren. Victor Neyt liet geen
twijfel bestaan over zijn ambitie en sleurde aan de kop tot
iedereen er af was. De jongen die hem nog zo onsportief
klopte in Deinze werd naar de tweede rang verwezen.
Tristan De Greve eindigde op rang 14, Jules Blondeel werd
als 22ste genoteerd en Kas Caneele werd 24ste van de 60
aankomsten. Pupil Anna Ornelis had ditmaal haar gestalte
tegen maar haar gewicht mee. Ons lichtgewicht zakte
niet te diep weg in de blubber en kon de zesde plaats
veroveren. Bij de jongens van 2009 haalde Lukas Fouquaert
de 26ste prijs binnen, Ilya Moudretsov staat als 34ste op
77 geregistreerde aankomsten. Bij de 1 jaar oudere kerels
haalde Noah Buysse de 13de stek binnen, Flavio Van Loo,
die zich meer en meer ontbolstert als hordenloper, eindigde
18de. Eerste jaar Miniem Lena Van Renterghem was er zeer
dicht bij. Het was in de laatste hectometers dat ze het brons
uit haar handen zag glippen. Toch mag ze fier zijn op haar
vierde plaats. Onze tweede gouden plak van de dag werd
ons bezorgd door Margaux Dossche. Ook zo’n lichtgewicht.
Ze gingen met drie op stap en in de laatste honderden
meters schudde ze alle tegenstand van zich af om met een
dertigtal meter voorsprong het goud te veroveren.
Bij de Cadetten meisjes wordt normaal gezien apart
gelopen. Nu werd alles in 1 wedstrijd betwist en werd zelfs
geen aparte uitslag opgemaakt. Aline Baeke werd 21ste
gerangschikt, Asne Buysse staat als 34ste van de 46 atleetjes.
Bij de jongens van deze leeftijdsgroep haalde Charles
Willems de eindmeet als 8ste, hij viel in zijn geboortejaar
net naast het podium. Max Van De Sompel haalde de 17de
stek op 65 aankomsten en dit kan dus ook puik genoemd
worden. Louis Calle heeft zijn postuur tegen want tegen
de veel grotere en sterkere kerels moest hij zich tevreden
stellen met rang 58. Scholiere Jade Van Poucke wist zich
als 26ste te plaatsen na veel hard labeur. Bij de Juniores
wordt geen apart podium meer gedaan. Thibault Willems
kwam als zesde over de meet. In zijn geboortejaar was hij
toch mooi tweede. In de wedstrijd voor de Master heren
haalde Lucien Heyde de 34ste plaats maar hij werd daarmee
provinciaal kampioen bij de heren 60+. In de wedstrijd bij
de dames haalde Emma Baeke brons bij de Junior dames,
Axana Schaeverbeke finishte als zevende Senior en dit is een
puik resultaat.
Gent 12 januari
De jeugd liet de meeting van VS voor wat hij was, ze gingen
liever de dag nadien in de modder ploeteren.
Cadet Siska De Smet opende de debatten met een vierde
stek op de 60m in 8”78. Fien De Muynck werd in de zesde
reeks als 3de geflitst in 8”77. Debutante Laura Willaert
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haalde in de 13de reeks een tijd van 9”55. Bram De Muynck
werd zevende in de 9de reeks Scholieren in 8”53 en heeft
nog wat werk aan zijn startreactie. Juniore Reine Verdegem
werd vijfde in de derde reeks in 8”16 en Master Anne
Pharazyn won de tiende reeks in 9”49. Trainer-sprinter Tom
Du Pan haalde de eindmeet in de derde reeks in een tijd van
7”21 en zal wel tevreden zijn dat de kleine ongemakken
van de baan zijn. Junior Stijn Praet werd tweede afgeklokt
in de negende reeks in 7”70 nadat twee valse starts
geregistreerd werden. Het scherp is dan ook al van de
snee. Op de volle baanronde haalde Siska 29”04, Nona Van
Hoecke had 29”63 nodig en Fien 29”08. Laura volbracht
deze opdracht in 33”16. Bram liep door het elektronisch
oog na 27”39, Reine na 26”28 en Stijn na 23”74. Op de
60m horden bij de Cadetten meisjes haalde Aude-Margaux
Vandenkerchove de finish na 10”57. Anne sprong 3m40 ver
en Lalami Lamine 3m81 waarna hij de kogel naar 11m77
katapulteerde. Aude-Margaux dubde de bol van 3kg 7m56
ver en sprong 3m98 voorbij de balk de zandbak in.
Volgende week
Op zondag 20 januari heeft in Maldegem de traditionele
veldloop Grote prijs ACME plaats. Dit wordt voorafgegaan
door een volksloop om 1130hr. De allerkleinste atleten, de
Kangoeroes, beginnen aan hun opdracht om 1215hr en de
laatste wedstrijd word op gang geschoten omstreeks 16uur.
Als je een namiddag sportief wil doorbrengen kom dan naar
het St Anna park in Maldegem. (VHY)

Nina Tevels.
Foto is van
Gaby De Vos

Victor Neyt
haalde goud bij
de Pupillen

Lena Van
Renterghem viel
net naast het
podium
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podium bij
de Miniemen
dames met
goud voor
Margaux
Dossche.

Jules Blondeel
en Kas
Caneele

Zege in Maldegem voor Margaux, Emma en Thibaut
Vorig weekend had in Maldegem de 28ste grote prijs ACME
plaats. De traditionele datum kon niet gebruikt worden
omwille van PK en daardoor was er meer concurrentie
van andere veldlopen. Het was te merken aan het aantal
deelnemers.
De eerste om de kleuren van sponsor Luxor Maldegem te
verdedigen waren de Benjamin meisjes van 2011. Nore
Mattheeuws werd zevende en Elena Ballegeer negende. Op
een dertiende stek treffen we Zoë Van Der Jeught gevolgd
door Renée De Wever. Lotte Sierens, Darya Moudretsov,?
Fran Dobbelaere, Aline Vandaele en Jutta Slock waren de
andere clubgenootjes die de eindstreep haalden. Bij de
één jaar oudere meisjes Staat Nina Tevels als zevende in
de uitslag. Ondanks een val in de start kon ze nog veel
plaatsen goedmaken. Olivia Besson, Oona Naudts, Fleur
Besson, Marie De Coninck, Free Verstringe, Yara De Meyere,
Nas Keirse, Britt Vande Vyver en Marthe Declerck waren de
andere Meetjeslanders aan de aankomst. Bij de jongens
van 2011 was er een negende stek voor Cies Vandemaele,
die nochtans met tegenzin aan de start kwam. Lennerd
Claeys viel net buiten de toptien. Léon Casteleyn en Ryan
De Meyer, Stan Aerssens en Lucas Van Acker vervolledigden
de uitslag. Bij de jongens van 2010 was er zilver voor
een sterk ontgoochelde Victor Neyt die zich de zege zag
ontglippen in de laatste meters. Tristan De Greve werd
vijfde. Ferre Mattheeuws, Jules Blondeel, Kas Caneele, Warre
De Vriendt, Jules Tuytens, Robbe Pardon, Lars Van Landuyt,
Lander Wouters, Jules De Wever, Kobe Hermie en Finn Plas
trotseerden ook de ijzige temperaturen.
Bij de jongste Pupillen meisjes zagen we Marie Claeys,
Aurélie Casteleyn, Fien Sieren, Sam D’Havé en Estée
Verniest aan het werk. Bij de oudste dametjes van deze
leeftijdsgroep was er een welverdiende zilveren medaille voor
Anna Ornelis die van in het begin de wedstrijd mee maakte
en zo haar inspanning beloond zag. Charlotte Verbeerst
haalde de vijfde stek en ook Elise Gillis, Yuna De Meyere en
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Frèle De Cocq maakten hun trainers fier. Bij de jongens van
2009 was er een mooie derde stek voor Senne De Latter.
Ilya Moudretsov haalde net de toptien en versloeg Lukas
Fouquaert in de sprint. Sem Buysse, Mats De Walsche, Ilio
Cocquyt, Pepijn De Backer en Noah Schauvliege hadden de
instructies van trainer Franky goed opgevolgd. Bij de oudste
kerels zagen de supporters een puike prestatie van Noah
Buysse die elke week beter voor de dag komt. Hij bewees
dit door als vijfde over de meet te sprinten. Niels Staelens,
Jolan De Coster, August Dhont, Sam Decousemaecker, Paco
Besson en Emiel Calle deden ook hun uiterste best.
Lena Van Renterghem moest zich op deze snelle omloop
tevreden stellen met een vijfde stek. Zij houdt meer van
het zware werk. Kato Van Hoecke kon de zevende stek
veroveren. Lore Sierens en Claudine Diallo vervolledigden
de uitslag. De eerste zege van de dag kwam op naam van
Margaux Dossche. Niet te zot gestart wist ze in de laatste
hectometers het laken naar zich toe te trekken. Astrid Van
Maldegem haalde ook een mooie uitslag. Bij de jongens van
geboortejaar 2007 zagen de supporters enkel Joran Claeys
en Jesper Wouters aan het werk. Bij de oudste jongens was
er een mooie zevende rang voor Jules Maenhaut. Sam Dhont
viel net buiten de toptien.
Bij de Cadetten dames viel Aline Baeke net naast het podium
maar ze was toch tevreden over haar wedstrijd. Ibe Van
Hoecke haalde de zevende plaats weg voor de neus van
Asne Buysse. Aude-Margaux Vandenkerchove viel net
buiten de toptien. Bij de jongens van deze categorie zagen
we Charles Willems een behoedzame wedstrijd lopen. In
een daverende sprint moest hij enkel de winnaar laten
voorgaan. Trainer Rik zag dat het goed was. Max Van de
Sompel mocht de negen prijs ophalen. Louis Calle werd
25ste. Scholiere Jade Van Poucke miste van een haar het
podium en toont ook tekenen van vooruitgang. Emma
Baeke had deze keer wel goed geluisterd naar de instructies
van trainer Rik en zag haar puike wedstrijd bekroond met
een overwinning. Ook de rest van de familie straalde mee.
Lien Baele wist de zilveren positie te behalen. Op zich al een
wonder want ze was 14 dagen buiten strijd geweest door
lichamelijk ongemak. Bij de Master dames zagen we dat
Mieke De Wilde nog niet op volle toeren draait en zo naar
de achterste geleden afzakte. Bij de Senior dames was er
een voortreffelijke prestatie van Axana Schaeverbeke. Tegen
winnares Katrijn Van de Riviere was geen kruid gewassen
maar ze wist toch een voortreffelijke wedstrijd uit te
bouwen en zag dit beloond met de zilveren medaille. In de
gecombineerde wedstrijd van Juniors en Master heren liep
Thibault Willems zijn, tot hiertoe, beste wedstrijd van het
seizoen. Hij wist zeer lange tijd te wedijveren met de beste
Master en sloeg zo een groot gat naar de tegenstrevers. Hij
wist zelfs een topper als Patrick Van Petegem (Zottegem
Atletiek) voor te blijven. Dat belooft voor de rest van het
seizoen. Lucien Heyde startte rustig en kon in de laatste
ronde nog een groot aantal ‘lijken’ oprapen en ook Marnix
Leers was zeer tevreden met zijn wedstrijd. Bij de Senioren
heren was er een uitstekende prestatie van Jasper Wyffels die
zijn inzet bekroond zag met een vijfde plaats.

een spierletsel.
Kato D’Haeyere werd zevende in de vijfde reeks 60m in
8”68. Nona Van Hoecke werd vijfde in de tweede reeks van
de rechtstreekse finale 400m in 69”05. In de derde reeks
werd Siska De Smet zesde in 64”74. Lobke Van Petegem ligt
een beetje overhoop met haar techniek in het kogelstoten.
Met een prestatie van 11m49 wist ze zich naar een vijfde
plaats op te werken.
Volgende week zondag grijpt in Gent het Vlaams
kampioenschap alle categorieën plaats. Hopelijk kunnen
onze atleten daar enkele medailles sprokkelen. (VHY)

Kato Van Hoecke

Emma en Lien

Axana

Thibault Willems,
winnaar bij de
Juniores

De Greve Tristan

Gent 20 januari
Op het Vlaams kampioenschap voor Cadetten en Scholieren
waren maar een handvol van onze atleten geselecteerd en
Jarne Baele moest dan nog in laatste instantie afhaken met
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WEDSTRIJDNIEUWS
Vlaamse titel en Belgisch record voor Aurélie De Ryck
Manon Depuydt clubkampioene
Gent 27 januari
Vorige zondag hadden in Gent de Vlaamse
kampioenschappen alle categorieën plaats. 1 atlete stak er
met kop en schouders boven uit.
Het was meteen met een knaller dat er begonnen werd.
Aurélie De Ryck had gezworen de clubkleuren naar een
ongekend niveau te hijsen en ze hield woord. Onze
polsstokspringster begon pas aan haar wedstrijd op 4
meter. Tegen dan waren alle concurrenten uitgeschakeld.
Die hoogte en die van 4m20 werden bij de eerste beurt
geklaard. Toen liet ze de lat op 4m35 leggen, hoogte
die nodig is om tot de VAL-elite toe te treden. De eerste
en tweede beurt gingen de mist in maar bij de derde
beurt werd die hoogte overschreden. Het vorige record
was 4m34 en stond op naam van Fanny Smets. Aurélie
verklaarde later dat ze zelfs niet wist wat het BR was maar
dat was een leugentje om bestwil want ik had het haar
nog ingefluisterd op de huldiging zaterdagavond. Hoeft
het betoog dat we een zeer gelukkige atlete meer in ons
midden hebben? De dag was minder leuk voor Manon
Depuydt. Een hardnekkige sinusitis verhinderde haar te
lopen en zo verspeelde ze haar kans op een Vlaamse titel.
Lisa Lammens nam deel aan de reeksen van de 60m horden
en werd vijfde in de tweede reeks in 9”50. Hiermee stootte
ze niet door naar de eindstrijd. Op de 60m sprint hadden
we drie deelneemsters. Reine Verdegem met 8”07, noch
Joke Beylemans met 7”87 of Laura Beylemans met dezelfde
tijd als Reine, konden zich plaatsen voor de eindstrijd.
Trainerscoördinator Tom Du Pan, ingeschreven voor de
60 zowel als de 200m verscheen niet aan de start. Op de
800m hadden we Arthur Bruyneel in de clubkleuren van
sponsor Luxor Maldegem die het beste van zichzelf gaf. De
later winnaar ding er direct vandoor en daarachter werd er
tactisch gelopen. Dat was in het nadeel van onze ranke flyer
die in de einsprint enkele honderdsten te kort kwam voor
het podium en zich tevreden moest stellen met 1’53”19.
Op de dubbele hectometer kwam Reine tot 26”03, Joke liep
25”65 en Laura haalde 26”50. Ook deze tijden volstonden
niet voor de finale. Lalami Lamine nam deel aan het
kogelstoten tussen alle grote kanonnen. Hij stootte de bol
van 7kg260 naar 11m64 en werd daarmee negende.
Zomergem 26 januari.
Op de laatste zaterdag van januari grijpt de traditionele
huldiging plaats. Dit wordt telkens perfect georganiseerd
door de lokale Kern. De uitreiking begint al even traditioneel
met de jeugd die aan zes winter- of 6 zomerwedstrijden
deelnamen. Al deze atleetjes kregen een mooie beker
uitgereikt. Nadien was het de beurt aan de Cadetten.
Bij deze jongeren was het werpster Maité Van Daele die
overtuigend met de zege ging lopen. Op een tweede plaats
volgde speerwerper Jef Laenens en sprintster Kato D’Haeyere
werd als derde gehuldigd. Na deze jeugdcategorie was
het tijd voor de Master. Overtuigende winnares was Lizzy
Immesoete die haar ruime zege te danken had aan haar
twee vierde plaatsen op het WK voor Master. Op een
tweede plaats volgde trainingspartner Lucien Heyde en op
een derde stek vinden we Dirk Bogaert. Onze snelwandelaar
werd speciaal gehuldigd omwille van zijn afscheid aan de
actieve atletiek. Zware problemen met de achillespezen
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hebben tot een verbod geleid om ooit nog competitiesport
te doen. Het was met een zwaar gemoed dat Dirk, samen
met echtgenote Maureen, in de bloemen werd gezet. Als
clou van de avond was er de huldiging van de Scholieren tot
en met Senioren. Niet minder dan 25 atleten werden hier
op het podium geroepen. Overtuigend winnares was Manon
Depuydt die deze zege onder meer te danken heeft aan
haar halve finale op het EK in Berlijn en aan haar Belgische
en Vlaamse titels zowel indoor als outdoor. Op een tweede
plaats kwam onze tweede internationaal, Louise Carton.
Door het feit van blessures vorige winter kwam ze aan niet
genoeg punten om Manon van de zege te houden. Op
een derde stek tenslotte vonden we 400m horden loper
Maarten Raes die nog altijd een onmisbare pion is tijdens
de interclubs en steeds zijn beste been voorzet op de
kampioenschappen. (VHY)
Aurélie De Ryck
op het hoogste
schavot tijdens
het Vlaams
kampioenschap
polsstokspringen
waar ze ook het
Belgisch record
brak.

Opnieuw podium voor Emma
Vorig weekend trokken een beperkt aantal atleten naar
de veldloop in Hamme. De voorbereidingen op de
kampioenschappen zijn begonnen.
De eerste om de kleuren van sponsor Luxor Maldegem te
verdedigen was Benjamin Darya Moudretsov. Zij finishte als
25ste. Bij de jongens van deze leeftijd werd Lennerd Claeys
als 14de genoteerd. Bij de tweede jaar Benjamin een off
day van Victor Neyt want hij diende zich tevreden te stellen
met een vijfde rang, Tristan De Greve werd twaalfde. Ilya
Moudretsov haalde de 24ste prijs bij de Pupillen van 2009
en bij de één jaar oudere kerels kon ook Flavio Van Loo zich
niet doorzetten, hij viel net naast het podium. Miniem Kato
Van Hoecke haalde een voortreffelijke 9de plaats binnen en
leeftijdsgenoot Joran Claeys kon een identiek resultaat laten
noteren.
Bij de atleten vanaf Cadet was het trainer Rik vooral om
te doen om te zien of de atleten de maximum afstand al
aankunnen in vooruitzicht van het BK Veldlopen in Brussel
eind deze maand. Er dient gezegd te worden dat al zijn
atleten er klaarblijkelijk klaar voor zijn. Nu nog wat werken
aan de snelheid en het komt allemaal goed. Cadet Aline
Baeke haalde de 20ste stek, Ibe Van Hoecke eindigde 2
plaatsen verder, net voor Asne Buysse. Scholier Jade Van
Poucke liep ook een mooie wedstrijd en kreeg de 15de
prijs toegewezen. Bij de Seniores dames werd Axana
Schaeverbeke als vijfde genoteerd en Juniore Emma Baeke
bevestigde haar goede doen door weeral op het podium te
klimmen. In al har wedstrijden heeft ze dit al gedaan. Dit
maal moest ze zich tevreden stellen met de laagste trede.
Volgende week wordt de aandacht verlegd naar de
indoorpiste met op zaterdag de IFAM en op zondag de
wedstrijd van Racing Gent. (VHY)
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Axana
Schaeverbeke
Baeke Emma

Claeys Joran

Kato Vanhoecke
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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

NIEUWSTRAAT 2 n 9990 MALDEGEM 9990
TEL 050 728710 n e-mail: maldegem@kbc.be

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.

