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0475-527 825
De Schrijver Etienne
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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

GARAGE

DE SUTTER A. & Zoon
bvba

Industrielaan 42 n 9900 Eeklo
Tel. 09 377 91 49 - Fax 09 378 54 74
e-mail: desuttera.enzoon@scarlet.be
website: desutteraenzoon.be
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CLUBBLAD VAN ATLETIEKCLUB MEETJESLAND

VOORWOORD

Maart 2019 - NUMMER 487

Beste clubleden en ouders,
We sluiten het winterseizoen af en kijken stilaan uit naar de warmere zomertemperaturen
tijdens de pistewedstrijden.
ACME was op sportief vlak weer duidelijk aanwezig tijdens de afgelopen wintercampagne.
Onze jeugdatleten ploeterden in het veld en snoven ook enkele keren de sfeer op in de Gentse
Topsporthal. De afsluitende VAL-Jeugddag was voor hen ook dit jaar weer een groot succes.
Op trainingen zien we telkens een talrijke opkomst van onze jeugdatleetjes. Wat mij
betreft hét bewijs dat onze jeugdtrainers goed werk leveren. Het bijbrengen van de vele
atletiekvaardigheden op een speelse manier is niet iedereen gegeven. Een dikke merci aan hen!
Onze specialiteitstrainers proberen vervolgens om het prestatieniveau van onze oudere atleten
op vakkundige wijze te verhogen. Zeker voor hen is het zeer belangrijk om hun kunnen ook
eens te tonen in wedstrijdsituaties. Deze blijven voor onze trainers de belangrijkste momenten
om te zien waar hun atleten toe in staat zijn. Ook hier bewezen we deze winter met enkele
Belgische titels en zelfs een nationaal record goed bezig te zijn. Naast deze toppers is het echter
ook zeer belangrijk dat we in de breedte sterk vertegenwoordigd zijn op wedstrijden. Niet enkel
het winnen van titels is wat telt. De strijd aangaan met leeftijdsgenoten van andere clubs, het
proberen verbeteren van persoonlijke records brengt en het al dan niet slagen in deze opdracht
kan voor iedere atleet op persoonlijk vlak veel bijbrengen. Gewoon doen is dus de opdracht!
Onze trainers zullen hen met veel plezier hierin begeleiden en bijstaan.
De wedstrijdkalender met zomermeetings is ondertussen ook bekend gemaakt.
Onze trainers kunnen dus starten met het opstellen van de planning richting mooie prestaties
voor onze atleten.
Ik twijfel er niet aan dat de ACME-atleten deze zomer weer enkele mooie dingen laten zien.
Ik kijk er alvast naar uit!
Tom Du Pan
Sportief coördinator ACME

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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TOTALE UITVERKOOP
van dinsdag 26 maart t.e.m. zondag 28 april
Omwille van wegenwerken verhuizen wij naar 1 locatie!

TOONZAAL uitverkoop, profiteer van kortingen tot wel 70%!
U kunt rekenen op deskundig advies van onze interieurspecialisten.

U neemt toch zeker ook een kijkje?
Toonzaal ‘De Commanderie’ KROMMEWEGE 22 te MALDEGEM

Om plaats te maken in de nieuwe toonzaal kan u ook hier terecht
voor talrijke acties en koopjes!
Kom ze ontdekken, het is de moeite waard!
Toonzaal LUXOR Industrielaan 9b te MALDEGEM
Topmerken B.I.C.CARPETS CARPEDIEM DESIGNONSTOCK DCW DURLET FIAM FORMESSE KRISTALIA LAPALMA LEMA
MAGNITUDE MORE MUUTO RIMADESIO SLABBINCK STRESSLESS TREKU VERILIN VIBIA VOGLAUER EIGEN MAATWERK
en nog veel meer...

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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De artikels voor jullie clubblad van april 2019 moeten binnengebracht worden uiterlijk op
08/04/2019 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
30

21
n Van Daele Maité
MAART
22 n Dendooven
Victor
D'hoedt Laurien

26
27

22 n Van Hoecke Kato
DECEMBER
25 n Swanckaert Charlot
01 n Dauwens Axelle
03
n Willems Thibo
APRIL
04
Jade
02 nn Kerckaert
Depuydt Manon
07
Smet De
Staelen Marie
02 nn De
Steyaert
Jordi
07
n Lemmens Ona
03 n De Witte Leonie
09
TomPepijn
05 nn De
De Pan
Backer

29
29
09
09
12
05
12
06
16
06
17
11

Mattheeuws Ine
n Vandaele Julie
n Schaeverbeke Axana
n Van Schaik Laurens
n De Bruycker Jonas
n Windey Julie
n Slos Arne
n De Coninck Lotte
n Tuytens Arthur
n De Coninck Renée
n De Ryck Aurélie
n Heyde Lucien

05

13

n

n

Gaudissabois Victor

NIEUWE LEDEN

n
n

Wauters Jesper
De
Mits Thor
Dobbelaere
Fran

n

Van Der Jeught Zoë

30
30
31
17
18
19
14
19
15
16
16
17

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

De Cocq Dréle
Dierickx Hasse
Van Hoecke Nona
Willemars Anna
Van Der Jeught Robbe
Van Landschoot Batiste
De
Mits Marthe
Immesoete
Lizzy
Willems
Mathieu
Lemmens
Steffen
Carton Louise
Praet Jonas
Stulens Neelke

VAN DAELE SIEN
MATTHYS RUNE
VANDERLINDEN RIEN
POTS YENNA
WINDEY
JULIE VAN
SCHAUVLIEGE
DE
SCHEPPER
SENNE
DE WISPELAERE
AXEL
BUYSSE WOUTNOAH
VERHELST
THIJS
LANDSCHOOT
BATISTE
STULENS
NEELKE
DE
SMET
DE
STAELEN
MARIE
WAUTERS CYRILLE
VAN LANDSCHOOT JULIEN
VAN DAMME MATISSE
DE WILDE WOUT
VAN NOORWEGE SENNE
DECLOEDT RUNE
DECOUSEMAECKER SAM
KERCKAERT JADE
DE RYCK AURELIE
FRANçOIS YENTL
DUTHOY JADE
VAN DER JEUGHT ZOE
NEIRYNCK ANNA
De paasvakantie
PINTER
ELINE komt dichterbij en daarom vinden jullie hieronder het overzicht van de
trainingsmomenten in de verschillende kernen.
CLAEYS MARIE

NIEUWE
LEDEN
DE MEYERE YARA

TRAININGSREGELING JEUGD PAASVAKANTIE

Maldegem: wel training op woensdag 10 april, vrijdag 12 april en vrijdag 19 april (GEEN training op
FAMILIENIEUWS
woensdag 17 april)

Zomergem: wel training op woensdag 10 april (GEEN training op woensdag 17 april)
OVERLIJDEN
wel training
op woensdag
10 april
(GEEN training
WeEeklo:
vernamen
het overlijden
van de Heer
BOONAERT
Noël. op woensdag 17 april)
Noël
is
de
vader
van
onze
medewerkster
Annie
Boonaert,
echtg.
Rudy
Claeys,
Korte Boeken, Jullie
Zomergem.
Kortom: de kerntrainingen op woensdag 17 april gaan niet
door
tijdens
de paasvakantie.
kunnen
De jullie
begrafenis
vond
plaats
op
vrijdag
10
november,
in
Lovendegem.
kids wel nog altijd inschrijven voor onze ACME-paaskamp van 15 tem 19 april.
Langs
dezeinwillen
we onze
deelneming
betuigen.
Verder
dit clubblad
nog
eens de flyer
met alle info.

www.acmeetjesland.be
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CLUBRECORDS
GEWIJZIGDE CLUBRECORDS tem 10 maart 2019
proef

Wie - prestatie – waar - wanneer

Was van

4x200m Ben D

Besson Olivia – 2’32 »30 – Gent – 16/02

Vandenkerchove Aude-Margaux –

Moudretsov Darya - Van Der Jeught Zoë

Baeke Lina – Baeke Aline – D’Haeyere

Besson Fleur

Kato – 2’33”96 - 2013

Van Loo Flavio – 2’02”83 – Gent – 16/02

D’Hoedt Severijn – Gilson Piotr –

Staelens Niels – Fouquaert Lukas – Buysse Noah

Wildemeersch Robbe – Hoste Thiemen

4x200m Pup H

		

2’04”13 - 2011

60m AC D

Depuydt Manon – 7”42 – Gent - 17/02

Haarzelf – 7”44 – 2017

300m AC D

Depuydt Manon – 37”89 – Gent - 23/02

Den Haeze Wendy – 39”42 - 2010

60m M35

Lalami Lamine – 7”62 – Gent – 10/03

Hemzelf – 7”70

Hoog M35

Lalami Lamine – 1m60 – Gent – 06/01

Instelling
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UITREIKING HOOFDPRIJS
16 maart 2019, uitreiking hoofdprijs van de jaarlijkse ACME – TOMBOLA, bij IMMO
ABIMO-DEWISPELAERE te Knesselare 1 week verblijf aan Zee!
Winnaars, de familie Goethals – De Sutter uit Adegem

Aanwezig van links naar rechts: Simon Bollens zaakvoerder van Immo Abimo-Dewispelaere Knesselare en Heista-Zee, Brend en Danny Goethals en De Sutter Mirjam de winnaars en Fernand De Schrijver afgevaardigde van
ACME.

Atletiekclub Meetjesland (ACME) organiseert jaarlijks een grote tombola, gespreid over het totale
werkgebied, Maldegem-Eeklo-Zomergem en omstreken. Voor het derde jaar op rij, was de
hoofdprijs een week vakantie/huur aan zee in een modern 2-slaapkamerappartement, geschonken
door Immo Abimo-Dewispelaere met kantoren in Knesselare en Heist-a-Zee. Afgelopen weekend
werd in het kantoor Knesselare, de waardevolle prijs overhandigd. De gelukkige winnaars waren de
familie Goethals – De Sutter uit Adegem. Mirjam en Brend zijn ACME-atleten, zij zijn actief in de
werpersgroep van trainer Etienne De Vriendt. ACME wenst hen proficiat, een goede vakantie en
dankt de zaakvoerders van Immo Abimo-Dewispelaere voor de mooie prijs en de aangename
samenwerking.
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PRESTATIEFICHE JEUGD
Prestatiefiche winter 2018-2019, binnenbrengen voor 10 april 2019,
bij Achiel Van Hyfte!
Prestatiefiche jeugd voor het afgelopen winterseizoen 2018-2019.
Wanneer je deelgenomen hebt aan 6 van onderstaande wedstrijden kom je als jeugdatleet in aanmerking
om gehuldigd te worden tijdens de Huldiging-Nieuwjaarsreceptie begin 2020.
Graag dus het document invullen/aankruisen indien je deelgenomen hebt aan een cross/veldloop/indoor.
Opgelet, om recht te hebben op huldiging en bijpassende trofee moet deze prestatiefiche voor 10 april
2019, bezorgd/verstuurd worden aan onze sportief secretaris, Achiel Van Hyfte:
achiel.van.hyfte@telenet.be
Prestatiefiche winterseizoen 2018-2019 KAN - BEN – PUP – MIN
Naam: ……………………………............................
Datum

Wedstrijd

07/10/18

Oefencross Aalter

21/10/18

CC Relays Gent

28/10/18

Oefencross Zomergem

03/11/18

Veldloop Zwijnaarde

11/11/18

Veldloop Aalter

18/11/18

Veldloop Deinze

02/12/18

Veldloop Oudenaarde

08/12/18

Buffalo Jeugdmeeting Gent

21/12/18

Kerstmannenloop Zomergem

30/12/18

Veldloop Ertvelde - Rieme

13/01/19

PK Veldloop Zottegem

20/01/19

Veldloop Maldegem

03/02/19

Veldloop Hamme

16/02/19

Buffalo Jeugdmeeting Gent

24/02/19

BK Veldlopen Brussel

16/03/19

Val Jeugddag Gent

WWW.ACMEETJESLAND.BE
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INTERCLUB 2019
Interclub 2019

De leuze “One team, one goal!” geldt meer dan ooit op de dag van de interclubs. Op
deze dagen willen we als club naar voor treden als een enthousiast, competitief en
samenhangend team!
Onze atleten kunnen op die dag een grote bijdrage leveren aan de uitstraling van de
club. Zij mogen het dan ook als een eer beschouwen om te mogen aantreden als
uithangbord van de club in hun specifieke discipline.
Op deze dagen hebben we onze supporters ook keihard nodig om onze atleten het
beste van zichzelf te laten geven. We hopen om hen dan ook talrijk aanwezig te zien!
De data en plaats van gebeuren vinden jullie hieronder:
Zaterdag 27 april – pupillen en miniemen meisjes – Roeselare (AVR)
Zondag 28 april – pupillen en miniemen jongens – Zwevegem (AZW)
Zaterdag 4 mei - cadetten en scholieren meisjes – Aalst (EA)
Zondag 7 mei - cadetten en scholieren jongens – Tielt (AVMO)
Zaterdag 18 mei – alle categorieën dames – Gentbrugge (RCG)
Zondag 19 mei – alle categorieën heren – Lokeren (AVLO)
Tot op de piste!

Zondag 2 juni – masters m+v – (AZW)

Trainers en bestuursleden
WWW.ACMEETJESLAND.BE
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CAD + MAS HEREN (4kg-3kg)
SCHOL + MAS HEREN (5KG)

JS + MAS HEREN (1.750 - 2KG)

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

SCHOL + MAS HEREN (1.5KG)

SCHOL + MAS HEREN (5KG)

JS DAMES + MAS DAMES (4KG)

SCHOL DAMES (3KG)

Speer

MAS DAMES (600GR)

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

MAS HEREN (800GR - 700GR)

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

We verwelkomen U graag opnieuw op Zaterdag 11 mei 2019

ACME dankt U voor uw deelname.

SEN + MAS HEREN (7.26KG)

JUN + MAS HEREN (6KG)

CAD + MAS DAMES (3KG - 2KG)

JS + MAS DAMES -50 (1KG)

JUN + MAS HEREN (6KG)

CAD + MAS HEREN (4KG - 3KG)

SCHOL DAMES (3KG)

CAD + MAS HEREN (1KG)

SEN + MAS HEREN (7,26KG)

Hamer
JS DAMES + MAS DAMES (4KG)

SCHOL DAMES (1KG)

Discus

Inschrijvingsgeld: 2 € per proef

Datum : zaterdag 13/04/2019
Aanvangsuur : 13.00 uur
De nummers volgen elkaar op per werpstand van zodra deze vrij komt

CAD + MAS DAMES (3KG - 2KG)

Kogel

Wedstrijdvolgorde:

Meetingnr: 19216

EERSTE MEETJESLANDSE WERPERSMEETING

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

JUN + MAS HEREN 50 / 55 (11,34KG )

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

MAS HEREN 60 / 65 (9,08KG )

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

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

Gewichtwerpen

vzw ACME - Kern Eeklo

WERPERSMEETING

WWW.ACMEETJESLAND.BE

JEUGDMEETING
Jeugdmeeting - INTERREGIO-jeugdcup
zaterdag 20 april 2019 - aanvang 14.00u

Atletiekstadion sportpark De Waele - Bloemestraat Maldegem
BEN H : 60m - hoog - hockey

BEN D : 60m - kogel - hockey

PUP H : 60m - ver - kogel

PUP D : 60m - hoog - hockey

MIN H : 300m - ver - discus - 80m (*)

MIN D : 300m - ver - discus - 80m (*)

BENJAMINS HEREN
14.00u : Hoog (st.2)
15.40u : 60m
16.15u : Hockey

PUPILLEN HEREN
14.00u : Ver
15.10u : 60m
15.45u : Kogel (2kg)

MINIEMEN HEREN
14.15u : 80m (*)
14.45u : Discus (750gr)
15.30u : Ver
16.30u : 300m

BENJAMINS DAMES
14.30u : Kogel (1kg)
15.25u : 60m
15.45u : Hockey

PUPILLEN DAMES
14.00u : Hockey
14.55u : 60m
15.30u : Hoog (st.1)

MINIEMEN DAMES
14.00u : 80m (*)
14.45u : Ver
15.30u : Discus (750gr)
16.15u : 300m

Loopnummers
14.00u :
14.15u :
14.55u :
15.10u :
15.25u :
15.40u :
16.15u :
16.30u :

80m
80m
60m
60m
60m
60m
300m
300m

MIN D (*)
MIN H (*)
PUP D
PUP H
BEN D
BEN H
MIN D
MIN H

Ver

Hoog

14.00u : PUP H
14.45u : MIN D
15.30u : MIN H

14.00u : BEN H (st.2)
15.30u : PUP D (st.1)

Kogel

Hockey

14.30u : BEN D (1kg)

14.00u : PUP D

15.45u : PUP H (2kg)

15.45u : BEN D
16.15u : BEN H

Discus
14.45u : MIN H (750gr)
15.30u : MIN D (750gr)

± 17.00u : 10x200m estafette (3x benjamins ; 3x pupillen ; 4x miniemen)
Inschrijven: 4,00 EUR per atleet (ongeacht het aantal nummers)
Geschenk vr. iedere deelnemer - Medailles vr. alle podia - Wisselbeker vr. winnende ploeg 10x200m
 Alle vermelde tijden zijn louter indicatief en kunnen wijzigen i.f.v. de omstandigheden !!!
Volgende jeugdwedstrijden van ACME te Maldegem : za 15/06 (14.00u) & do 29/08 (17.30u)
IR-jeugdcup = 06/04(DEIN) - 20/04(ACME) - 11/05(HALE) - 08/06(RIEM) - 29/06(ASVO) - 17/08(RCG) - 01/09(KAAG)

BEN & PUP : ALLE nummers van deze wedstrijd tellen mee voor eindklassement v.d. Interregio-jeugdcup
(*) MIN : Enkel 300-ver-discus telt mee voor het eindklassement v.d. Interregio-jeugdcup ; 80m niet
Alle verdere info en uitslagen op :

www.acmeetjesland.be
Toonzalen :
Industrielaan 9b, Maldegem, +32 50 71 82 25
Krommewege 22, Maldegem, +32 50 70 45 44
www.luxor.be - info@luxor.be
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KIDSMEETING

ACME KIDS MEETING – Woensdag 29 mei 2019
MALDEGEM
Voor iedereen die houdt van sporten!!!

Voor jeugdatleten van ACME en niet aangesloten leeftijdgenoten - breng uw
vriendjes dus mee

Wat is een Kids Meeting: Een Kids’ Meeting is een wedstrijdvorm in teamverband voor kangoeroes,
benjamins, pupillen en miniemen, gebaseerd op de IAAF Kids’ Athletics. Hiermee wordt een parallel
wedstrijdaanbod voorzien dat meer aansluit op de trainingsinhoud van “atletiek al spelend”.
Wat is essentieel bij een kids meeting?

1. Ploegencompetitie waarin alle basisbewegingen van de atletiek vervat zitten.
2. De klassieke proeven 60m, 600m of 1000m, kogelstoten, speerwerpen, verspringen en hoogspringen worden
vervangen door proeven die gericht zijn op de algemene talentontwikkeling met aandacht voor uithouding,
kracht, snelheid, lenigheid en coördinatie.
3. Een strikte timing: tussen het tijdstip van aankomst en het bekend maken van de uitslag ligt precies
3u15min.
4. De kinderen zijn gedurende twee uur onafgebroken bezig met het afwerken van zes proeven (1
snelheidsproef, 1 uithoudingsproef, 2 werpproeven en 2 springproeven).
5. Voorinschrijven is verplicht.
Programma:
17u30: Afhalen van de borstnummers en verzamelen per ploeg.
18u00: Gezamenlijke opwarming.
18u20: Start eerste proef. Om de twintig minuten doorschuiven naar de volgende.
20u20: Einde van de laatste proef.
20u45: Uitslagen + attentie voor alle deelnemers.
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KIDSMEETING
Inschrijven:
De organisator bepaalt de samenstelling van de ploegen van +/- 6 deelnemers naargelang het aantal
inschrijvingen. Je mag wel doorgeven met wie je graag een ploegje zou vormen. Indien mogelijk wordt daar toch
rekening mee gehouden.
Inschrijven kan via het strookje onderaan dat je aan de trainer bezorgt of via mail aan
sportiefcoordinator@acmeetjesland.be Atleten die tijdig inschrijven, d.w.z. briefje ten laatste op woensdag
22/05 afgeven aan de trainer ofwel een ingevuld inschrijvingsformulier doormailen op voormeld e-mailadres,
ten laatste op zondag 26 mei, kunnen per twee of per drie van dezelfde categorie inschrijven en komen dan
mogelijks in dezelfde ploeg terecht. Voor wie vooraf inschrijft is deelname gratis. Wie op de dag zelf
uitzonderlijk toch nog wil inschrijven, betaalt 5 euro en wordt toegevoegd aan een nog onvolledige ploeg.
Aan elke ploeg van benjamins, pupillen en miniemen wordt een begeleider toegevoegd. Die zorgt ervoor dat de
atleten altijd tijdig bij de proeven aanwezig zijn. Ouders die willen begeleiden, kunnen dat aanduiden op het
inschrijvingsformulier.

Op 29 mei zal er in de kernen Eeklo en Zomergem geen training doorgaan,iedereen wordt verwacht in Maldegem

CATEGORIE:
KAN/BEN (12-13)-(10-11)
PUP (08-09)
MIN (06-07)
Enkel atleten van dezelfde categorie op één inschrijvingsformulier! Schrappen wat niet past!
ATLEET 1

ATLEET 2

ATLEET 3

Naam

:

Naam

:

Naam

:

Voornaam

:

Voornaam

:

Voornaam

:

Geboortejaar :

Geboortejaar :

Geboortejaar :

Naam ouder :

Naam ouder :

Naam ouder :

Ik wil een groep begeleiden:
Ja Neen
Handtekening:

Ik wil een groep begeleiden:
Ja Neen
Handtekening:

Ik wil een groep begeleiden:
Ja Neen
Handtekening:

e-mailadres:

e-mailadres:

e-mailadres:

lid Kern E, M, Z:

lid Kern E, M, Z:

lid Kern E, M, Z:
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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
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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
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START TO RUN
Atletiekclub Meetjesland vzw organiseert
‘start to run 2019’
Joggen voor beginners, voor iedereen die zijn /haar
conditie wil verbeteren.
Om de dag een training van een half uur is voldoende om
goed in vorm te raken. Als geleidelijk uw loopconditie wordt
opgebouwd, wordt uw lichaam geleidelijk mee sterker. De
ondergrond waarop men loopt en een goede loopschoenen
helpen kwetsuren voorkomen.
Onderzoek onder duizenden joggers toont aan dat joggers gemiddeld twaalf jaar later last
krijgen van hun gewrichten dan niet-lopers.
Het is nooit te laat om met joggen te beginnen, het verbetert de fysieke en geestelijke
vitaliteit. Mensen met bepaalde gezondheidsproblemen of die de leeftijd van 50 jaar hebben
bereikt vragen echter best advies aan hun huisarts.
Atletiekclub Meetjesland wil daarbij helpen door het jaarlijks organiseren van ‘Start To Run’
Deelnameprijs is 35€.
Na de 10 weken en de test kan men van zijn mutualiteit een tussenkomst genieten.
Waar:
In Eeklo op de Finse piste aan de Sportlaan.
Gezamenlijke training op di – do om 18.00u, za of zo na afspraak om 9u.
Inschrijving en eerste les op dinsdag 16/04/2019
Verdere inlichtingen bij Geert Bourgonjon – 0494/39 87 83 (geert.bourgonjon@telenet.be)
In Maldegem op de atletiekpiste, Bloemestraat
Gezamelijke training op di – do om 19u
Inschrijving en eerste les op dinsdag 09/04/2019
Verdere inlichtingen Andy De Spiegelaere – 050 714978 (andydespiegelaere@hotmail.com)
of Rita de Valke (rita.devalke@gmail.com)
Na 10 weken loop je zonder problemen vijf kilometer.
Zie ook onze website : www.acmeetjesland.be
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JEUGDKALENDER
Wedstrijdkalender jeugd ACME zomer 2019
Wanneer je als jeugdatleet deelgenomen hebt aan 6 pistewedstrijden kom je in aanmerking om gehuldigd te worden op de
nieuwjaarsreceptie/huldiging.
Na het zomerseizoen dient een fiche afgegeven te worden aan onze Sportief Secretaris Achiel Van Hyfte.

Datum

Wedstrijd
Website club

Plaats
Opmerking

Za 6 april

Interregio jeugdmeerkamp DEIN
www.acdeinze.be

De Brielmeersen, Stationlaan 9800 Deinze

Za 20 april

Interregio jeugdmeeting ACME
www.acmeetjesland.be

Bloemestraat 36, 9990 Maldgem
Meer info ontvangen jullie via mail en op onze website

Za 27 april

Beker van Vlaanderen pup/min meisjes
www.kavr-atletiek.be

Stedelijk Sportstadion, Spanjestraat 181, 8800 Roeselare
Meer info ontvangen jullie via mail

Zo 28 april

Beker van Vlaanderen pup/min jongens
www.azw.be

Bekaertstraat 4b, 8550 Zwevegem
Meer info ontvangen jullie via mail

Za 11 mei

Interregio jeugdmeeting HALE
www.halestra.be

Gemeentelijk Sportcentrum, Lindestraat 17, 9880 Aalter

Woe 29 mei

Kidsmeeting ACME
www.acmeetjesland.be

Bloemestraat 36, 9990 Maldgem
Meer info ontvangen jullie via mail en op onze website

Za 1 juni

Jeugdmeeting RCG
www.krcgentatletiek.be

Emanual Hielstraat 106, 9050 Gentbrugge

Za 8 juni

Interregio jeugdmeeting RIEM
www.asrieme.be

Sportcentrum Hoge Wal, Guldensporenlaan 34, 9940 Evergem

Zo 23 juni

Interregio jeugdmeeting ASVO

Prins Leopoldstraat 89, 9700 Oudenaarde
Voor onze competitieve atleetjes. Alle anderen welkom op Kermisloop
Zomergem (zie hieronder)

www.kasvo.be
Zo 23 juni

Kermisloop Zomergem
www.acmeetjesland.be

Sportlaan 4, 9930 Zomergem
Voor alle atleetjes die niet deelnemen aan de Interregiowedstrijd die dag.
Meer info ontvangen jullie via mail en op onze website

Za 29 juni

PK ben/pup/min
www.asrieme.be

Sportcentrum Hoge Wal, Guldensporenlaan 34, 9940 Evergem

Za 17 augustus

Interregio jeugdmeeting RCG
www.krcgentatletiek.be

Emanual Hielstraat 106, 9050 Gentbrugge

Zo 25 augustus

PK estafetten

Meer info ontvangen jullie nog via mail

Do 29 augustus Luxor Jeugdmeeting
www.acmeetjesland.be

Bloemestraat 36, 9990 Maldgem
Meer info ontvangen jullie via mail en op onze website

zo 1 september Interregio jeugdmeeting KAAG
www.kaag.be

Domein Blaarmeersen, Strandlaan 16, 9000 Gent
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Marc Huyghe

Marc Huyghe

Maldegem piste
18u00 - 19u30

Na afspraak
Maldegem piste
18u00 - 19u30

Etienne De Vriendt

Hoogspringen
Vanaf miniem

Tony Duchateau

Maldegem-piste
18u00 - 19u30

Speerwerpen
Vanaf miniem

Wim Blondeel

Polstokspringen
Vanaf 2e jaars miniem

Etienne De Vriendt

Etienne De Vriendt

Eeklo werpterrein
18u15 - 20u15

Hamerslingeren
Vanaf Cadet

Tony Duchateau

Maldegem-piste
18u30 – 20u30

Speerwerpen
Vanaf Cadet

Wim Blondeel

Maldegem piste
18u30 – 20u30

Maldegem piste
18u00 - 19u30

Maldegem piste
18u30 – 20u15

Eeklo werpterrein
18u15 - 20u15

Rik Braekevelt
Kogel/discus
Vanaf Cadet

Rik Braekevelt
Discus/kogel
Vanaf miniem

Werpen
Vanaf miniem

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
Hamerslingeren
Vanaf Cadet

Veerle Blondeel

Philip Gilson
Tom Du Pan

Afstandslopen
Vanaf cadet

Maldegem piste
18u30 – 20u30

Blaarmeersen Gent
18u – 20u

WOENSDAG
Sprint-horden
Vanaf Cadet

DINSDAG

Sprint-horden
Vanaf cadet

MAANDAG

Philip Gilson

Op afspraak

Sprint-horden
Enkel voor geselecteerden

ZATERDAG

Rik Braekevelt

Na afspraak
Beernem

Afstandslopen
Vanaf Cadet

Veerle Blondeel

Maldegem piste
10u00 – 12u00

Sprint-horden
Enkel voor geselecteerden

ZONDAG

SPECIALITEITSTRAININGEN ZOMERSEIZOEN 2019 (VAN 01/04/2019 TEM 30/09/2019)

SPECIALITEITSTRAININGEN
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BEKNOPT OVERZICHT

VAN DE ACTIVITEITEN VAN

VOORBIJE MAAND
Beknopt overzicht van de activiteiten van de voorbijeDEmaand

(uitgebreide wedstrijdverslagen vind je achterin deze Start)
(de wedstrijdverslagen vind je achterin deze Start)
Gent, 16 maart 2019,

VAL jeugddag

Gent, 16 maart 2019, VAL

jeugddag

42
ACME-inschrijvingen (idem als vorig jaar), 9 groepjes en dus 9 begeleiders, 3 medewerkers, voor de Val
42 ACME-inschrijvingen (idem als vorig jaar), 9 groepjes en dus 9 begeleiders, 3 medewerkers, voor de Val
jeugddag
2019. ACME
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legdeeen
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Huys en Timmerman
Cheyenne.
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rond de 1400 In
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trainers,
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en
begeleiders,
proficiat
en
dank
chaotische maar zeer leuke ervaring. Tom, Marianne, Franky, Cheyenne en alle andere trainers, om dit
voor onze jeugd te organiseren.
medewerkers
en begeleiders, proficiat en dank om dit voor onze jeugd te organiseren.
Allen waren moe maar voldaan en sommigen hebben er weer een aantal vriendjes bij.
Allen waren moe maar voldaan en sommigen hebben er weer een aantal vriendjes bij.

Wintermeeting
werpen
Wintermeeting
werpen
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2 maart
20192019,
,
St-Niklaas,
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Voor de meeste werpers werd het hun eerste competitie in 2019. St-Niklaas heeft stilaan een patent op
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Gent, 10 maart 2019,

BK/PK Masters
BK/PK Masters

BEKNOPT OVERZICHT
Gent, 10 maart 2019,

Onze masters toonden dat het indoorseizoen er pas op zit als zij hun beurt gehad hebben. Opnieuw twee
VAN DE
ACTIVITEITEN
Belgische Kampioenen met Lizzy Immesoete op de 800m en Lucien Heyde op de 1500m.
Proficiat!
Ook VAN
DE
VOORBIJE
MAANDtwee
Onze
masters
toonden
dat
het
indoorseizoen
er
pas
op
zit
als
zij
hun
beurt
gehad
hebben.
Opnieuw
proficiat aan Lamine Lalami die een nieuw CR liep op de 60m en aan Anne Pharazyn die een nieuw PR liep
Belgische Kampioenen met Lizzy Immesoete op de 800m en Lucien Heyde op de 1500m. Proficiat! Ook
op de 60m.
proficiat
Lamine
Lalami
dieMasters
een nieuw CR liep op de 60m en aan Anne Pharazyn die een nieuw PR liep
Gent,
10 aan
maart
2019,
BK/PK
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60m. toonden dat het indoorseizoen er pas op zit als zij hun beurt gehad hebben. Opnieuw twee
Onze
Belgische Kampioenen met Lizzy Immesoete op de 800m en Lucien Heyde op de 1500m. Proficiat! Ook proficiat
aan Lamine Lalami die een nieuw CR liep op de 60m en aan Anne Pharazyn die een nieuw PR liep op de 60m.

Foto’s : Johny
Sabine
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Ceulaerde
Foto’s
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De Ceulaerde

Tessenderlo, 03 maart 2019, BK Veldlopen Masters
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Opnieuw twee BK’s Indoor in één weekend;
op zaterdag waren onze juniores en beloften aan de beurt,
op zondag de Cad en Schol.
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een afgescheurde achillespees.
We wensen hem sterkte en een spoedig herstel!!
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herstel!!

BEKNOPT OVERZICHT

Brussel, 24 februari 2019,

BK veldlopen,

VAN DE ACTIVITEITEN VAN
DE VOORBIJE MAAND

Het BK veldlopen werd terug georganiseerd in Brussel, in het Park Van Laken, onder het atomium.
Prachtige locatie, overzichtelijk parcours, heel veel volk, prachtig zonnig weer, en veel volk vanuit het
Brussel, 24 februari 2019, BK veldlopen,
Meetjesland, dat waren de omstandigheden waarmee we uiterst tevreden waren. Het was terug een
Het BK veldlopen werd terug georganiseerd in Brussel, in het Park Van Laken, onder het atomium. Prachtige
indrukwekkend,
groots
evenement.
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Emma!
Victor
zijn categorie. Dikke proficiat aan alle deelnemers en hun trainers, van benjamin tot master.
Neyt werd gehuldigd als eindlaureaat van het CC-gebeuren in zijn categorie. Dikke proficiat aan alle deelnemers
De tent was aanwezig en de club zorgde voor een seizoens-afsluitertje onder de vorm van een snoep voor
en hun trainers, van benjamin tot master.
de
en aanwezig
een drankje
voor
volwassenen.
Er heerste een gezellige
ook
natuurlijk!
De jeugd
tent was
en de
clubdezorgde
voor een seizoens-afsluitertje
onder clubsfeer,
de vorm van
eenbelangrijk
snoep voor
de
jeugd en een drankje voor de volwassenen. Er heerste een gezellige clubsfeer, ook belangrijk natuurlijk!

Foto’s Gaby De Vos, Jourij Moudretsov, Mattias Neyt.
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VAN DE ACTIVITEITEN VAN
DE VOORBIJE MAAND

Eeklo, Maldegem, Zomergem, 23 februari 2019, Koekenslag
Zaterdag 23 februari was het dan weer zover. Met +/- 100 verkopers in Maldegem, Eeklo en Zomergem samen
trokken we de baan op om onze LU-koekjes aan de man te brengen. 2500 zakjes verkopen, dat was het doel. En
Eeklo, Maldegem, Zomergem, 23 februari 2019, Koekenslag
dat werd gehaald. Alles werd verkocht!
Het is ieder jaar weer een grote uitdaging, maar het is een levensnoodzakelijk actie voor onze club. Voor de
kinderen is het een leuke, leerrijke ervaring die zorgt voor een groot samenhorigheidsgevoel.
Zaterdag
23 februari
wasaan:
het dan weer zover. Met +/- 100 verkopers in Maldegem, Eeklo en Zomergem
Dank en een
dikke pluim
-diegenen
die
in
de
week
vooraf
de zakjes
samen trokken we de baan op om
onze klaarmaakten,
LU-koekjes aan de man te brengen. 2500 zakjes verkopen, dat was
-diegenen
die
op
zaterdag
(chauffeurs,
verkopers,
medewerkers…..) hun uiterste best deden om zoveel
het doel. En dat werd gehaald. Alles werd
verkocht!
mogelijk zakjes aan de man te brengen,
Het is ieder jaar weer een grote uitdaging, maar het is een levensnoodzakelijk actie voor onze club. Voor de
-diegenen die één (of soms heel wat) zakjes kochten om zelf hun (voor)verkoop te houden onder familie,
kinderen
is hetburen
een leuke,
leerrijke ervaring die zorgt voor een groot samenhorigheidsgevoel.
vrienden,
en collega’s……..

Dank en een dikke pluim aan:
-diegenen die in de week vooraf de zakjes klaarmaakten,
-diegenen die op zaterdag (chauffeurs, verkopers, medewerkers…..) hun uiterste best deden om zoveel
mogelijk zakjes aan de man te brengen,
-diegenen die één (of soms heel wat) zakjes kochten om zelf hun (voor)verkoop te houden onder familie,
vrienden, buren en collega’s……..
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Een van de vele indoormeetings in de Gentse topsporthal. Een
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VAN DE ACTIVITEITEN VAN
DE VOORBIJE MAAND

Gent, 23 februari 2019, Aalsterse indoormeeting
Een van de vele indoormeetings in de Gentse topsporthal.
Een 12-tal ACME-ers nam er deel in voorbereiding op de komende
kampioenschappen.
Manon Depuydt liep er een fantastisch clubrecord.
Ze liep in een wedstrijd over 300m een tijd van 37’89,
Gent, 23 februari 2019, Aalsterse indoormeeting
de 2de prestatie aller tijden in ons land.
Het vorige ACME-record stond op naam van Wendy Den Haeze
2010 over dezelfde afstand een tijd liep van 39’42.
Een die
vaninde
vele indoormeetings in de Gentse topsporthal. Een
Proficiat Manon!

12-tal ACME-ers nam er deel in voorbereiding op de komende
kampioenschappen. Manon Depuydt liep er een fantastisch
clubrecord. Ze liep in een wedstrijd over 300m een tijd van
37’89, de 2de prestatie aller tijden in ons land. Het vorige
ACME-record stond op naam van Wendy Den Haeze die in
2010 over dezelfde afstand een tijd liep van 39’42. Proficiat
Manon!

UIT DE PERS
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U kan aanleveren op eigen terrein

MEETJESLANDSE SCHROOTHANDEL
bvba

Aankoop ferro- & nonferrometalen
Ophalen en depollutie van voertuigen
Eigen containerdienst

Ma - Vr: 8u - 17u
Za: 8u - 12u

Industrielaan 7c - 9900 Eeklo
Tel. 09 378 88 27 - Fax 09 378 88 28
info@meetjeslandseschroothandel.be

Industrielaan 9b n B 9990 Maldegem
T. 050 71 22 15 n F. 050 71 87 24
info@dhooge-nv.be n www.dhooge-nv.be

Stationsstraat 11, 9990 Maldegem
Stationsstraat
11, 9990 Maldegem
Tel. 050 714978
Email:info@fiesiek.be
Web:www.fiesiek.be
Tel. 050 714978 Email: info@fiesiek.be Web: www.fiesiek.be

Garage SNOECK bvba
Azaleastraat 44
9930 Zomergem

Tel
09 372 85 78
Fax
09 372 60 06
snoeck@toyotabelgium.net

Schoenen&Lederwaren

D hondt
Oostveldstraat 16, 9900 Eeklo
09 377 22 87
www.schoenendhondt.be

Bakkerij

Brood & banket

info@meetjeslandsebanden.be

Philip
Kerkstraat 43
Tea-room

OPEN van dinsdag tot 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

S. De Mey & Zonen nv
Aalterbaan 216c - 9990 Maldegem
050 71 40 44
info@demey.net.bmw.be

Keukens Badkamers Dressings Onroerend goed

Keukens Badkamers Dressings Onroerendgoed
KNOKSEWEG 2 9910 Knesselare Tel.: 09 328 41 21

KNOKSEWEG 2 9910 Knesselare Tel. : 093 28 41 21

DRIESSENS Jenny
Uit sympathie

Cuelenaere & Partners, ruim
een eeuw expertise in
Bank, Verzekeringen en Beleggingen
www.cuelenaere.be
Kleitkalseide 156 - 9990 Maldegem - T 050 71 30 30 - kantoor@cuelenaere.be

GB Waarschoot, Stationsstraat 77 Tel.: 09 377 61 31
GB Oostakker, Oostakkerdorp 30 Tel.: 09 251 05 79
RUIME PARKING, GROOT ASSORTIMENT, EIGEN SLAGERIJ

Spanjaardshoek 41
9991 ADEGEM
GSM: 0494 98 58 84
http://www.fietsenkristof.be

uw zelfstandig kantoor

ING Maldegem

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

Hey allemaal

LOUISE CARTON

Na bijna 5 maanden zonder lopen, kon ik in februari eindelijk nog eens pijnvrij lopen! Ik had er heel
lang naar uitgekeken en dacht dat het helemaal geweldig zou zijn. Wel, dat ging toch net wat anders.
Mijn lichaam was niet meer gewoon aan de impact van het lopen, dus de eerste 3 weken deed alles
pijn. Mijn kuiten en bovenbenen waren continu stijf. Maar goed, ik kon lopen dus ik was gelukkig ;-)
Nu ben ik bezig met de 4de week en het begint
Hey allemaal
eindelijk beter aan te voelen! Het is best
Na bijna 5 maanden zonder confronterend
lopen, kon ikals
inikfebruari
eindelijk
ga trainen,
aangezien ik
nog eens pijnvrij lopen! Ik had
er heelniet
lang
naarben.
uitgekeken
en
helemaal
in vorm
Daarom probeer
ik
dacht dat het helemaal geweldig
zou
zijn.
elke dag te focussen op wat ik wel kan en wat ik
Wel, dat ging toch net wat anders.
Mijn lichaam was niet meer
kan verbeteren. Ik heb zeker nog ambitieuze
gewoon aan de impact van het lopen, dus de eerste 3 weken
plannen, maar op dit moment sta ik daar zo ver
deed alles pijn. Mijn kuiten en bovenbenen waren continu stijf.
van af dat ik mij concentreer op vandaag. De rest
Maar goed, ik kon lopen dus ik was gelukkig ;-)
komt dan wel vanzelf.

Nu ben ik bezig met de 4de week en het begint eindelijk beter
Dit wil ik nog meegeven
anderen die het ook
aan te voelen! Het is best confronterend
als ik gaaan
trainen,
moeilijk
hebben
door
een
blessure
andere
aangezien ik helemaal niet in vorm ben. Daarom probeer ikof elke
tegenslagen:
blijf
hopen,
blijf
er
in
geloven
dat
dag te focussen op wat ik wel kan en wat ik kan verbeteren.
alles
goed
komt.
Dat
is
vaak
genoeg
om
er
door
Ik heb zeker nog ambitieuze plannen, maar op dit moment sta ik
te geraken  op vandaag.
daar zo ver van af dat ik mij concentreer
De rest komt dan wel vanzelf.
Succes en veel groetjes,
Dit wil ik nog meegeven aan Louise
anderen die het ook moeilijk hebben

Foto Peter
Peter Wagemans
Wagemans

door een blessure of andere tegenslagen: blijf hopen, blijf er in geloven dat alles goed komt. Dat is vaak genoeg
om er door te geraken 
Succes en veel groetjes,
Louise

UIT ATLETIEKLEVEN
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UIT ATLETIEKNIEUWS
Axelle Dauwens gaat door: “Zou heel fout voelen om er nu een punt
achter te zetten”
(Jolien De Bock 16/03/2019 Nationaal, Piste, Uitgelicht)
Geen Axelle Dauwens terug te vinden op de resultatenbladen deze winter. Een scheurtje in de kuit
hypothekeerde de wedstrijdplannen van de hordeloopster. Nochtans gingen net die indoorwedstrijden
mee bepalend zijn of er nog een vervolg zou komen op haar atletiekcarrière. We kunnen jullie
geruststellen: Axelle Dauwens blijft doorgaan met topsport. Ondertussen draait het weer vlot op training
en ook de motivatie zit nog steeds goed. Tijd voor een update.
Na enkele maanden weer onder de vleugels van Philip Gilson te trainen, trok Axelle Dauwens begin dit jaar
met haar “nieuwe” trainingsgroep naar Zuid-Afrika. Alles verliep er prima en Dauwens toonde zich stilaan
wedstrijdklaar. Een kuitblessure twee weken na terugreis dwarsboomde echter haar wedstrijdplannen.
“Tijdens het trainen op de binnenpiste voelde ik plots een verkramping in mijn kuitspier”, vertelt de 400
meter hordeloopster. “Ik heb nog een tijdje verder getraind, maar door de aanhoudende pijn besloot ik het
toch te laten onderzoeken. Een scheurtje dwong mij de looptrainingen te vervangen door alternatief
trainingswerk.”
De IFAM en het Belgisch kampioenschap werden zo van de planning geschrapt en de vijf weken alternatief
trainen lieten ook geen wedstrijd later op het seizoen meer toe. Weg was de waardemeter die mee het
verdere verloop van haar carrière zou bepalen. “Enkele maanden geleden gaf ik inderdaad aan dat het
indoorseizoen een belangrijke test zou zijn, maar daar kom ik nu op terug. Het zou momenteel heel fout
aanvoelen om er een punt achter te zetten zonder ook maar één wedstrijd gelopen te hebben, zeker
omdat het op training vlot draait. Ik denk dat ik deze winter een tijd onder de 55”00 in mij had. Dat is
misschien geen toptijd, maar alleszins een degelijke tijd om op verder te bouwen richting de zomer”,
verduidelijkte Dauwens die overigens weer meer en meer het sprintertype van voordien wordt. “In
Denemarken werd serieus ingezet op uithouding en techniek. Daar pluk ik zeker de vruchten van, want
ondanks die blessure zit mijn basis zeker goed. Philip zijn aanpak maakt mij opnieuw meer een sprintster.
Ik voel mij ook heel goed in deze trainingsgroep. De wisselwerking met Margo (Van Puyvelde, red.) en
Manon (Depuydt, red) verloopt uitstekend en werkt heel motiverend.”
Foto: Peter Wagemans

De komende weken trekt
Dauwens net zoals heel wat
atleten naar Turkije voor een
stage van ruim twee weken.
Daarna is het niet lang meer
voordat de eerste wedstrijden
zich aanbieden. “In mei zal de
Interclub waarschijnlijk mijn
wedstrijdseizoen op gang
trappen, met nadien enkele
Flanders Cups. Ik zal normaal
redelijk wat wedstrijden lopen
om het ritme terug te vinden. De
limiet voor Doha heb ik ook zien
passeren. Vroeger zou ik gezegd hebben dat die 56”00 zeker haalbaar zou zijn, maar nu wordt dat moeilijk
voorspellen. Ik ben het ondertussen gewend om kampioenschappen van thuis uit te moeten volgen, maar
in Doha wil ik er uiteraard graag zelf nog eens bij zijn”, besluit de hordeloopster.
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Belgische titel voor Aurélie en Manon
Twee clubrecords bij de jeugd
Vorig weekend stond in de topsporthal het BK alle
categorieën atletiek gepland. Het handvol geselecteerde
Meetjeslanders trok meer dan zijn streng. Op zaterdag was
er een jeugdmeeting met enorme opkomst.
Zondag 17 februari
Het was Aurélie De Ryck die de eerste was om de clubkleuren
van sponsor Luxor Maldegem met verve te verdedigen. Ze
haalde probleemloos de titel binnen met 4m30. Ze sloeg
de hoogte van het huidig BR, 4m35, over en liet de lat
op 4m40 leggen. Dit bleek nog te hoog gegrepen want
driemaal kwam die naar beneden. Lisa Lammens had op
de 60m horden haar dagje niet. Ze werd laatste in haar
reeks in een voor haar minder goede tijd van 9”53. In de
vierde reeks van de 60m sprint voor dames zagen we twee
Meetjeslanders aan het werk. Manon Depuydt won de
reeks in 7”47, en plaatst zich met de derde tijd van alle
deelnemers voor de finale. Joke Beylemans werd zesde in
7”95 en was uitgeschakeld. Het moet gezegd worden dat
het niveau van de deelnemers zeer hoog lag dit jaar want
je had al een tijd van minder dan 7” nodig om geselecteerd
te worden. In de eerste reeks van de heren werd Tom Du
Pan zesde in 7”23. Ook hij was hiermee uitgeschakeld want
je had een tijd van minder dan 7” nodig om de finale te
bereiken. Arthur Bruyneel nam deel aan de 800m. Weer
strandde hij op de minst leuke plaats, de vierde. Zijn tijd
van 1’52”70 lag in de lijn van de tijden dit indoorseizoen.
Joke was ook weerhouden voor de 200m. Ze werd vierde in
haar reeks in 25”98. Kers op de taart voor de meegereisde
supporters was de finale 60m sprint. Manon Depuydt
knalde weg uit haar startblok. Remonteerde in de laatste
10m nog 2 tegenstreefsters en wierp zich als eerste door
het elektronisch oog. De tijd stopte op 7”42 waarmee
ze ook haar clubrecord van twee jaar geleden naar de
geschiedenisboeken verwees.
Zaterdag 16 februari
Meer dan 700 atleten namen deel aan deze jeugdwedstrijd.
Ieder jaar trekt deze meer en meer volk. Dit waarschijnlijk
ook omdat er een 4x200m op het programma staat.
Miniem Joran Claeys sprong 3m69 ver en dit was 1 cm
meer dan Jules Maenhaut. De meisjes van deze categorie
begonnen met kogelstoten. Lore Sierens haalde 6m43,
Margaux Dossche stootte 5m90, Ina Willem 4m83,,
Claudine Diallo 4m30. In de 60m sprint waren er minimum
12 reeksen per categorie en geslacht. De starters hadden
dus goed hun werk. Benjamin Olivia Besson liep de 60m
in 9”96 haar tweelingzus Fleur 10”05. Zoë Van Der Jeught
liep 11”21, Darya Moudretsov 11”23 en Nore Mattheeuws
11”33. Bij de jongens liep Kas Caneele 9”77, Tristan De
Greve 9”96, Ferre Mattheeuws 10”31 en Lennerd Claeys
10”74. Drie Meetjeslanders in de eerste reeks Pupillen. De
reeks werd gewonnen door Flavio Van Loo in een PR van
8”68, Niels Staelens haalde 9”19 en Lukas Fouquaert 9”30.
In de volgende reeks ging Noah Buysse met de zege lopen in
9”24. Jolan De Coster liep door het oog na 9”87, Robbe Van
Der Jeught had 10”92 nodig, Ilya Moudretsov finishte na
10”12 en Ilio Cocquyt had 10”73 nodig om de eindstreep
te bereiken. Margaux won haar reeks in 9”07, Lore had
9”80 nodig, Claudine 9”83 en Ina 10”70. Kas sprong
3m44 ver, Tristan landde in de bak na 3m09. Ferre werd
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gemeten na 2m84 en Lennerd kreeg 2m58 toegewezen. In
het kogelstoten bij de jongste dametjes liet Oliva de bol van
1kg landen na 3m68, Nore had 3m33, Darya 3m24 en Fleur
3m08. In de sprint voor Miniemen jongens haalde Joran
8”91 en Jules 9”67. Ook de Cadetten mochten deelnemen
aan de sprintnummers. Kato D’Haeyere liep de afstand in
8”47, Siska De Smet (die een afgrijselijk trage reactietijd liet
noteren) liep door het oog na 8”72. Jules stootte de kogel
van 3kg naar 5m90. In het verspringen landde Margaux
in het zand na 3m98, Lore haalde 3m19, Ina 2m77 en
Claudine 2m34
Op het einde van de meeting worden dan de 4x200m
gelopen. Dat is steeds een belevenis om die kinderen bezig
te zien. Fleur, Darya, Zoë en Olivia vielen net naast het
podium met 2’32”30 maar sloopten wel het clubrecord.
Nore liep mee in een gemengde ploeg die aankwam na
2’34”61. Bij de jongens haalden Lennerd, Ferre, Tristan
en Kas de finish als tweede in hun reeks in 2’24”01. In de
vierde reeks bij de Cadetten hadden we zelfs 2 ploegen
ingeschreven. Fien De Muynck, Kato, Siska en Nona Van
Hoecke wonnen de reeks in 1’53”26. Laura Willaert,
Aude-Margaux Vandenkerchove, Lotte Willem en Charlot
Swanckaert werden derde in 2’01”55. Voor de meeste
van die meisjes een nieuwe ervaring. De Pupillen jongens
stootten de kogel van 2kg en Flavio haalde brons met 9m14,
Niels stootte 8m10, Paco Besson 6m21, Noah 5m31, Ilya
4m45, Lukas 4m112 , Robbe 4m05, Sem Buysse 3m54
en Ilio 2m66. In de aflossingen bij de Pupillen zag je dat
onze kerels er goesting in hadden. Flavio ging er als een
speer vandoor, Niels breidde de voorsprong nog uit. Lukas
en Noah consolideerden en brachten de stok binnen na
2’02”83 wat meteen ook een nieuw clubrecord betekende.
Hoeft het betoog dat ze stonden te blinken op het hoogste
schavotje ? in een volgende reeks liepen Jolan, Ilio, Paco en
Ilya 2’22”29 na een mooie strijd. De Miniemen dametjes
Lore, Claudine, Astrid Van Maldegem en Margaux finishten
hun wedstrijd in 2’08”27.
Lebbeke 17 februari
Slechts 1 Meetjeslandse nam er deel aan de veldloop. Anna
Ornelis wist beslag te leggen op een mooie zilveren medaille
in haar wedstrijd. (VHY)
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Pupillen jongens
die wonnen en het
clubrecord lieten
sneuvelen.
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De 8 Cadetten meisjes, vernoemd in het artikel.
podium 60m BK met centraal
Manon Depuydt

Aurélie De Ryck won goud op
het polsstokspringen

Anna Ornelis werd tweede in
de veldloop in Lebbeke

Formidabele 300m van Manon Depuydt
Veldloopseizoen ten einde
Gent 23 feb
Tijdens de meeting van Eendracht Aalst kwamen, in
de voormiddag, slechts twee jeugdatleten in actie. De
rest was bezig met de jaarlijkse koekenverkoop. Lukas
Fouquaert stootte de kogel 4m49 ver en sprintte de 60m
in 9”16. Daarna won hij zijn reeks 1000m in 3’37”29 Jelle
Huyghelier sprong over 1m46 en bleef daarmee maar 1cm
onder het clubrecord. Op het einde van de meeting sprintte
hij een 150m in 22”65. Meer volk in de namiddag. Kato
D’Haeyere sprintte een 60m in 8”31, Siska De Smet had
daar 8”77 voor nodig. Nona Van Hoecke overbrugde
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deze afstand in 9”06. Deze drie meisjes zien we mogelijk
volgende zondag terug op het BK voor Cadetten. Senior
Laura Beylemans liep door het elektronisch oog na 7”99,
Lisa Lammens had 8”35 nodig. Ook Master Anne Pharazyn
betwistte dit onderdeel en finishte na 9”27. Lalami Lamine
nam deel aan het kogelstoten bij de Senior en werd zevende
met 11m56. Neofiet in onze rangen Niels De Wilde
overbrugde een 1000m in 3’23”49. Op het einde van de
meeting stond de ongebruikelijke 300m geprogrammeerd.
Scholier Quinten Potvliege had 40”57 nodig, een nieuw
PR. Vuurwerk bij de dames op dit onderdeel. In de eerste
reeks liep Bolingo een nieuw Belgisch record. In haar spoor
wist Manon Depuydt het 9 jaar oude clubrecord van Wendy
Den Haeze te verpulveren met bijna 2 seconden en dit op
37”89 te brengen. Dit is ook de tweede Belgische prestatie
aller tijden en toont dat ze klaar is voor het BK 200m van
volgende zaterdag. In verdere reeksen liep Laura 41”69 en
Reine Verdegem kwam aan in 42”86. Stijn Praet won zijn
reeks in 37”04 en toon ook klaar te zijn voor volgende week.
Brussel 24 februari
Op het BK veldlopen in het park aan het Atomium kwamen
een mooi aantal van onze atleten aan de start. De beste
prestatie kan op naam van Emma Baeke geschreven worden.
Bij de Benjamin meisjes van geboortejaar 2010 kwam Nina
Tevels als beste Meetjeslandse over de streep. Ze haalde de
27ste stek. Olivia Besson werd 51ste en haar zus Fleur staat
als 68ste genoteerd. Bij de jongens van 2011 bracht Lennerd
Claeys de kleuren van sponsor Luxor Maldegem als 41ste
over de meet. Bij de oudste kerels van deze leeftijdsgroep
was er een 21ste plaats voor Tristan De Greve, Victor Neyt
staat als 33ste, Kas Caneele als 53se en Lander Wouters als
101ste en toen waren er nog een pak kerels achter hem. Bij
de meisjes van 2008 opnieuw een puike afsluiter voor Anna
Ornelis die zich als 16de over de meet wist te wurmen. Ilya
Moudretsov kon zich bij de jongens van 2009 als 78ste over
de meet werpen, bij de 1 jaar oudere jongens werd Flavio
Van Loo 15de en Noah Buysse staat als 23ste in de uitslag.
Bij de meisjes Miniemen van geboortejaar 2007 kende Lena
Van Renterghem een desastreuze start. Ze moest vechten
om weer naar voor te geraken maar slaagde daar niet
volledig meer in. Kato Van Hoecke finishte als 37ste en Lena
als 44ste. Volgend jaar zal het wel beter gaan want starten
in een groep van meer dan 100 atleetjes, daar moet je aan
wennen. Bij de oudste dametjes van deze leeftijdsgroep
viel Margaux Dossche net buiten de toptien, een prestatie
waar op verder kan gebouwd worden bij de Cadetten. Joran
Claeys was de beste Meetjeslander bij de eerste jaar jongens
op rang 62, Jesper Wouters werd 95ste en bij de oudste
kerels staat Jules Maenhaut als 66ste genoteerd.
Bij de Cadetten meisjes gebeurde iets raar. Papa Koen
had de nummers van zijn beide dochters per ongeluk
omgewisseld. Daardoor komt Aline nergens in de uitslag
voor. Bij navraag bleek Aline ongeveer rond de dertigste stek
aangekomen te zijn. Asne Buysse werd als 52ste genoteerd,
Ibe Van Hoecke kreeg de 61ste plaats toegewezen. Bij de
jongens van 2005 haalde Charles Willems de 16de plaats.
Dit allemaal ondanks pijn in de hiel. Nu dringt rust en verder
onderzoek zich op om alles te laten genezen. Bij de meisjes
Scholieren van 2003 diende trainer Rik de opgave van Jade
Van Poucke te noteren. Ondanks ziekte had ze toch willen
starten maar na enkele honderden meter besefte ze dat
het toch niet ging lukken. Spijtig. Bij de Senior heren zien
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we Jasper Wyffels op een 66ste stek genoteerd. HIJ werd
net voor het ingaan van de laatste ronde gedubbeld en uit
koers genomen volgens Rik. Zoals eerder al aangehaald
kwam de beste prestatie vandaag op naam van Emma
Baeke. Ondanks de zenuwslopende voorbereiding met haar
borstnummer kon ze de instructie van trainer Rik tot op de
letter volgen. Ze finishte op een fantastische 6de stek, als
eerste jaar Junior een enorme opsteker voor het volgend
seizoen. Bij de jongens ook een hoopgevende prestatie van
Thibault Willems die als dertigste over de meet kwam maar
ook nog altijd maar aan zijn eerste seizoen bezig is. In de
korte cross voor vrouwen haalde Zenobie Vangansbeke de
finish als 13de alhoewel ze waarschijnlijk beter gehoopt
had. Axana Schaeverbeke voelde al voor het vertrek dat
ze niet over superbenen beschikte en werd 17de en Lizzy
Immesoete, op vrijdag nog verkozen als Master van het
jaar in Eeklo, haalde een mooie 31ste stek binnen. Bij de
heren werd Mathieu Willems 39ste en Lucien Heyde 143ste
(van 201 gestarte deelnemers). Voor Lizzy en Lucien is het
volgende week om doen want dan staat het BK veldlopen
voor de ouderdomsdekens op het programma. (VHY)

in 9”17, waar ze de zesde plaats veroverde in 9”20. In
de snelste reeks van de 400m voor Juniores diende Stijn
Praet de wedstrijd te staken wegens een afgescheurde
achillespees. Zeer spijtig. Alle Meetjeslanders wensen hem
spoedig herstel. Reine werd tweede in de tweede reeks
200m in 25”91. Als eerste jaar in deze categorie heeft ze
nog veel groeimarge. Laura werd vierde in de derde reeks
van dit nummer. Zij finishte na 26”04. Opschudding in de
vierde en sterkste reeks. Na het afgaan van het startschot
bleef Manon Depuydt in haar startblok zitten. De andere
vier atletes gingen er vandoor. Joke werd vierde in 25”75.
Manon tekende protest aan daar er een probleem was met
luidspreker aan haar startblok had ze het elektronisch schot
niet gehoord. Na onderzoek bleek ze haar gram te halen
en moest ze de baanronde als enige atlete lopen. Gelukkig
voor haar kon ze haar opdracht goed volbrengen en won
ze door als enige atlete onder de 24” te duiken en 23”90
op de tabellen te zetten. Niet goed voor de tikker van de
supporters. Door deze tegenslag bleef ze 7 honderdsten
boven haar clubrecord.
Sint Niklaas 2 maart
Speciaal voor de werpers, de winter werpermeeting. Voor
de atleten en trainers een unieke kans om te zien hoe ver ze
al staan in de voorbereiding.
In het hamerslingeren voor M60+ gaf trainer Etienne De
Vriendt het goede voorbeeld. Hij won met 25m33. In het
hamerslingeren voor Cadetten meisjes nam Morgane Van
Daele deel aan haar eerste wedstrijd in deze categorie. Ze
werd tweede met 25m84 en haalde zo direct het minimum
voor deelname aan het BK. In het kogelstoten werd ze vijfde
met 6m98. Bij de Scholieren dames was zus Maité direct
goed op dreef. Ze slingerde de bol van 3 kg naar, won met
38m39 en verzekerde zich ook van een ticket voor het BK.
Senior Jennifer Dewitte werd derde in het hamerslingeren
en liet de bol van 4kg na 40m03 neerploffen. In het
gewichtwerpen was ze primus met 11m95. In het
hamerslingeren voor dames 35+ werd Mirjam De Sutter
derde met 21m73, haar zus Carine haalde bij de W50+ een
identieke plaats met de bol van 3kg en een mooie 29m23.

De jeugdatleten die deelnamen aan het BK veldlopen, in het
voorprogramma. Foto van Dhr De Vos

Belgisch goud voor Manon Depuydt, Lizzy Immesoete
en Lucien Heyde
Vorig weekend stonden weer Belgische
kampioenschappen indoor op het programma. Op
zaterdag was het aan de Juniores en Belofte, op zondag
aan de Cadetten en Scholieren. Op zondag nog mochten
de Masters de veldloopmedailles in hun categorie
betwisten.
Gent 2 maart
Junior Reine Verdegem mocht als eerste de clubkleuren
van sponsor Luxor Maldegem verdedigen Ze werd vierde
in de tweede reeks 60m sprint in 8”05 en kon zich niet
plaatsen voor de finale. Onze Beloften dames op het korte
sprintnummer werden in de zelfde reeks uitgeloot. Joke
Beylemans vloog door het elektronisch oog na 7”91, twee
honderdsten sneller dan zus Laura. Lisa Lammens haalde
de vierde stek in 8”18. Enkel Joke zou de finale betwisten,
Laura kwam 1 honderdste te kort ondanks een seizoen
beste. In die finale werd Joke zevende in een bestprestatie
van 7”87. Lisa kon zich wel plaatsen voor de finale van de
60m horden, door vierde te worden in de tweede reeks
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Gent 3 maart
Over het BK voor Cadetten en Scholieren kunnen we
zeer kort zijn. Slechts 3 van onze atleetjes hadden zich
ingeschreven en waren allen weerhouden. Kato D’Haeyere
werd vijfde in de eerste reeks 60m in 8”38 en kon niet
doorstoten naar de eindstrijd. Op de dubbele baanronde
haalde Nona Van Hoecke de finish in derde stelling van haar
reeks in 67”46; In de derde reeks werd Siska De Smet vijfde
in 65”26.
Tessenderlo 3 maart
3 van onze ouderdomsdekens wilden de degens kruisen met
hun leeftijdsgenoten. Ze deden dit alle drie met bravoure.
Omdat het kampioenschap steeds met verschillende
leeftijdsgroepen door elkaar gelopen wordt is het steeds
uitkijken en puzzelen om de uitslag te weten. Bij de
W45-W50 Liet Lizzy Immesoete geen enkele twijfel bestaan.
Terend op haar conditie als 800m lopen liet ze zich mooi
meedrijven met de kopgroep om op het einde genadeloos
toe te slaan de wedstrijd te winnen. Bij de heren M55-M60
Liep Lucien Heyde als vijfde over de meet. Een snelle blik op
de uitslag volstond om te zien dat hij Belgisch kampioen
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M60 geworden was want de eerste vier waren allemaal
van de jongere categorie. In de wedstrijd van Marnix Leers
was het een beetje chaotischer. Hij liep redelijk vooraan de
enorme groep binnen en werd uiteindelijk 17de van zijn
leeftijdsgroep wat ook een zeer puike prestatie kan genoemd
worden. (VHY)

Belgische titel voor Lizzy en Lucien (bis)
Met de indoorkampioenschappen voor Studenten en
Masters valt het doek over een druk indoorseizoen.
Niet getreurd. Binnen 4 weken beginnen de
zomerwedstrijden al. De laatste loodjes brachten nog 2
Belgische titels op het Meetjeslands palmares.
Gent 9 maart
Voorafgaandelijk aan het BK voor studenten staan ook
enkele jeugdwedstrijden geprogrammeerd. Ze konden op
weinig interesse rekenen van onze jeugd.
Olivia Besson werd tweede in de snelste reeks Benjamins
sprint 60m. Ze flitste door het oog na 9”72. Pupil Lukas
Foquaert werd vierde in de snelste reeks in 9”17. Paco
Besson liep deze afstand in 10”21. Lukas liep een 60m
horden in 13”14 en sprong 3m42 ver. Paco haalde 3m03.
Lisa Lammens liep in de vooravond een 60m horden in 9”48
en een 60m sprint in 8”26 en sluit zo haar seizoen af.

Morgane Van
Daele die zich
bij haar eerste
wedstrijd
hamer al wist
te plaatsen
voor het BK in
september

Gent 10 maart
4 van onze atleten waren weerhouden om deel te nemen
aan het BK Master. Lalami Lamine sprintte de 60m af in
7”62 en vestigde daarmee een nieuw clubrecord. Hij sprong
nadien nog over 1m55 en haalde daarmee provinciaal
zilver binnen. Anne Pharazyn had voor deze afstand 9”12
nodig. Anne liep nadien nog een 200m in 31”13 Lizzy
Immesoete overheerste bij de dames 45-50 jaar de 800m.
haar vraag aan de scheidsrechter om mee te mogen lopen
met de jongere dames om een scherpe tijd te lopen was in
dovemans oren gevallen en dus trok zij er maar alleen op
uit. Haar tijd stopte na 2’30”80, precies 9 seconden voor
de tweede. Ze haalde daarmee niet alleen de Belgische
titel binnen maar werd er natuurlijk ook provinciaal
kampioene mee. Ook op de 1500m stond geen maat op
een Meetjeslander. Lucien Heyde betwistte de 1500m
en er stond weer geen maat op onze immer minzame
afstandsloper. Hij ging er direct vandoor om eenzaam zijn 7
en een halve ronde af te malen. Hij dubbelde verschillende
atleten om met 21 seconden verschil op de tweede door
het elektronisch oog te snellen. Zijn klok stopte op 4’53”95.
Zijn zoveelste Belgische en provinciale titel was binnen. Nu
mogen de atleten enkele weken afbouwen om weer op te
bouwen naar het komende zomerseizoen. (VHY)

podium Belgisch
kampioenschap 200m indoor
bij de Beloften met vlnr Hanne
Claus, kampioene Manon
Depuydt en Lembi Bonheur

Lizzy Immesoete op weg naar de
zege in de 800m

Lalami Lamine op weg naar een
nieuw clubrecord op de 60m

podium BK veldlopen
m60 met, in het midden,
kampioen Lucien Heyde
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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.

