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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
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Kaasbanketten
Een aanrader:
Kaasbanketten met bediening l Surprisebroden
Openingsuren:
Open van 8u00 tot 18u15
Zondag van 8u00 tot 12u30 l Dinsdag gesloten
Kaasschotel (ruim aanbod)
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CLUBBLAD VAN ATLETIEKCLUB MEETJESLAND

VOORWOORD

Mei 2019 - NUMMER 489

Dag Atleten,
Aan de temperaturen van vandaag zou je het niet zeggen maar het zomerseizoen is wel degelijk gestart.
Heel wat van onze jeugdatleten namen deel aan onze eigen jeugdmeerkamp en zagen we ook terug op de meeting
in Deinze en Aalter.
Bovendien namen zij ondertussen ook nog eens deel aan hun Beker van Vlaanderen.
Een goedgevulde wedstrijdagenda voor onze jeugd dus, en wij zijn blij te zien dat op die jeugdwedstrijden heel wat
van onze atleetjes afkomen, deelnemen, en aan hun supporters tonen waarvoor zij tijdens de wekelijkse trainingen
trainen.
Deelnemen blijft in deze belangrijker dan winnen. Winnen is uiteraard leuk, maar is uiteindelijk maar voor weinigen
weggelegd. Ga dus vooral mee om te genieten van het sporten, plezier te maken met jullie trainingsmaatjes en om
jullie persoonlijke records telkens opnieuw een beetje te verbeteren.
Blijven trainen en sporten is de boodschap, training na training, seizoen na seizoen, jaar na jaar worden jullie sterker
en krijgen jullie de disciplines beter onder de knie. Het wordt dus enkele maar leuker.
Ook onze cadetten, scholieren en seniores zijn ondertussen gestart aan hun zomerseizoen.
Zowel het meisjes- als het jongensteam zorgden voor leuke interclubwedstrijden. Het meisjesteam eindigde sterk op
een 7e plaats. Het jongensteam hield ons wat langer in spanning maar na veel rekenwerk bleek dat we net voldoende
punten hadden om onze plaats in landelijke 2 te behouden. Missie geslaagd !
Een deel van onze toppers hebben enkele intensieve trainingsweken in het buitenland achter de rug. Gedurende een
week, twee trainingen per dag, ergens op een zonnige locatie. Enkel sporten, eten, rusten and repeat.
Ondermeer Zenobie Vangansbeke, Manon Depuydt en zeker Timothy Herman, met zijn fantastische worp van 79,5m,
hebben ondertussen al bewezen dat de inspanningen van zo’n stageweek toch wel resulteren in mooie prestaties.
Zenobie Vangansbeke, die na veel blessureleed, eindelijk opnieuw aan de start van de Interclubwedstrijd kon
komen. Zij liep er een heel mooie wedstrijd en pakte de volle 10 punten. Helaas zat het onze damesploeg die dag
niet mee. Door het uitvallen van Manon (blessure) de dag voordien verloor de ploeg op slag 15 punten waardoor
ons team het net niet kon redden. Dit niettegenstaande de moedige en vaak mooie persoonlijke prestaties vanonze
jonge damesploeg. Zij, samen met de trainers Philip Gilson, Tom Dupan, Etienne Devriendt, Rik Braeckevelt, Veerle
Blondeel, hielden onze clubkleuren hoog.
Heel jammer voor deze jonge ploeg, het was hen van harte gegund. Volgend jaar krijgen jullie een nieuwe kans, daar
kijken wij nu al naar uit.
Over de interclubwedstrijd van onze mannen kunnen we kort zijn. Ook hier een erg jonge ploeg met enkele
gevestigde waarden, maar al van bij de start stond het team erg onder druk en geraakten zij niet weg uit de onderste
regionen van het klassement. Dit was een beetje voorspeld en ook verwacht maar toch gooiden onze atleten zich
enthousiast in de strijd, en dat siert hen. Ook zij krijgen volgend jaar een nieuwe kans.
Bij deze wil ik dan nog eens de nadruk leggen hoe belangrijk een Interclubwedstrijd is voor de hele club en hoe
belangrijk jouw aanwezigheid als atleet hierin is.
Als club investeren wij heel wat middelen in trainers, trainingsmateriaal, terreinen, alles om ervoor te zorgen dat
jullie als atleten de trainingen krijgen die jullie nodig hebben om mooie persoonlijke prestaties neer te zetten. Als
tegenprestatie hiervoor vraagt de club aan jullie, ACME atleten, om die dag aanwezig te zijn en mee te strijden met
het hele team. Als ernstig gekwetst atleet heb je uiteraard een geldig excuus maar de minder goede resultaten zijn er
ook gekomen mede door de afwezigheid van enkele atleten waardoor de teams in de problemen kwamen.
Gelukkig krijgen jullie volgend jaar ook een nieuwe kans. Benut ze asjeblieft.
Een dikke merci aan alle deelnemende atleten en begeleidende trainers van alle interclubwedstrijden.
Een ferm hart onder de riem voor Louise Carton, die met haar moedige en emotionele getuigenis de hele
atletiekwereld heeft wakker geschud en een taboe bespreekbaar heeft gemaakt.
En een warme oproep aan Wim Blondeel : Wim, jouw atleten missen jou ! Do come back please !
Saskia
Voorzitter 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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_ Stofferen

_ Zandstralen

_ Lakken / Kleuren

Benieuwd wat wij met uw meubelen kunnen doen?

Geef uw meubelen een tweede leven

Onbedachtzaam dingen weggooien? Dat staat vandaag niet meer.
Meubelrenovatie is daarom populairder dan ooit. Door het herstofferen en zandstralen van uw meubelen
geeft u ze een tweede leven.
I nd u st r ie l a a n 7
9990 M a l de gem
050 71 60 92
l uxor. be
i nf o@ l u xor. b e

HERSTOFFEREN - Uw favoriete zitmeubel wordt voorzien van nieuwe bekleding. U geniet terug van het
vertrouwde zitcomfort van weleer.
ZANDSTRALEN & HERKLEUREN - Alles wordt gestraald en fijngeschuurd tot op het oorspronkelijke hout.
Nadien kiest u de nieuwe tint voor uw meubelen, keuken, trap, ...

Zandstralen, herstofferen, meubelmaatwerk, zit- & slaapcomfort, inrichting, design, ...

Open dagelijks van 11u tot 18u - ZO N D A G van 14u tot 18u

Gesloten op maandag en feestdagen

Toonzaal LUXOR -Industrielaan 9b - 9990 Maldegem - 050 71 82 25

WWW.ACMEETJESLAND.BE

n

2

n

WWW.ACMEETJESLAND.BE

INHOUDSTAFEL
n

Voorwoord

Blz. 1

n

Inhoudstafel

Blz. 3

n

Sprokkels

Blz. 4-6

n

Clubrecords

Blz. 7

n

Werpersmeeting

Blz. 8

n

Jeugdmeerkamp

Blz. 9

n

Kermisloop

Blz. 10

n

Jeugdkalender

Blz. 11

n
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Beknopt overzicht van de activiteiten van de voorbije maand
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Uit Atletieknieuws
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Uit Atletiekleven
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Wedstrijdnieuws

Blz. 26-30

Uit de pers
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De artikels voor jullie clubblad van juni 2019 moeten binnengebracht worden uiterlijk op
08/06/2019 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

acme@val.be

RvB - penningmeester

Sarah De Pape

		

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
MEI
21
Daele
Maité
20 nn Van
Rosseel
Manon
22
Victor
21 nn Dendooven
Declerck Marthe
21 n Van Poucke Jade
DECEMBER
23 n Caneele Kas
01 n Dauwens Axelle
23 n Haeck Tiana
03 n Willems Thibo
24 n Willem Lotte
04 n Kerckaert Jade
25 n Dauwe Simon
07 n De Smet De Staelen Marie
07 n Lemmens Ona
JUNIn De Pan Tom
09
01 n Ballegeer Elena
02 n Schaeverbeke Axana
08 n Naudts Oona
CLAEYS
MARIE Jos
08 n Swankaert
DE
MEYERE
09 n BuysseYARA
Asne
DE SCHEPPER SENNE
DE SMET DE STAELEN MARIE
DE WILDE WOUT
DECOUSEMAECKER SAM
FRANçOIS YENTL
DE LANGHE BRIEK
NEIRYNCK ANNA
DE VLIEGER WANNES
PINTER ELINE

NIEUWE LEDEN

NIEUWE LEDEN

26
25
27
25

nn
nn

Wauters
De WildeJesper
Mieke
De
Mits Sien
Thor
Ovaere

25 n Vanpeteghem Lobke
26 n Pollet Cyriel
09 n Schaeverbeke Axana
26 n Slock Jutta
09 n Van Schaik Laurens
28 n Van Rie Ella
12 n De Bruycker Jonas
29 n Aerssens Stan
12 n Slos Arne
16 n Tuytens Arthur
17 n De Ryck Aurélie
09 n Muylaert Wout
11 n Lammens Lisa
12 n Sierens Fien
VAN
SIENMaxim
15 nDAELE
Symoens
VANDERLINDEN
RIEN Axel
17 n De Wispelaere
WINDEY JULIE VAN
LANDSCHOOT BATISTE
VAN LANDSCHOOT JULIEN
VAN NOORWEGE SENNE
KERCKAERT JADE
PIRA MAURITS
DUTHOY JADE

30
29
29
30
31
17
31
18
19
19

nn
n
n
n
n
n
n
n
n

De
De Cocq
BaereDréle
Clara
Lannoo Laurence
De Guchtenaere Jayden
Cusse Castor
Van Der Jeught Robbe
De Decker Rune
Van Landschoot Batiste
De Mits Marthe
Willems Mathieu

18 n Verstuyf Phebe
19 n Pharazyn Anne
19 n Van Landuyt Fien
MATTHYS RUNE
POTS YENNA
SCHAUVLIEGE NOAH
STULENS NEELKE
VAN DAMME MATISSE
DECLOEDT RUNE
DE RYCK AURELIE
HAECK YOURA
VAN DER JEUGHT ZOE

FAMILIENIEUWS
CLUBRECORDS - RECHTZETTING
OVERLIJDEN
speer 500gr		
van Petegem Rania
40m17		
10/05/2018
Lille (Fr)
We
vernamen
het overlijden
de Heer
BOONAERT
Noël.
speer
600gr		
Vanvan
Canneyt
Mieke
34m04		
19/05/1996
St-Niklaas
Noël
de vader van onzevan
medewerkster
Annie Boonaert,
echtg. Rudy
Claeys, Korte Boeken,
Zomergem.
speeris600gr(nieuw)
Petegem Rania
34m78		
06/05/2018
Calais (Fr)
De begrafenis vond plaats op vrijdag 10 november, in Lovendegem.
Langs deze willen we onze deelneming betuigen.
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SPROKKELS
ZIEKENBOEG
Sebastien Teichman liet ons iets weten:
Na doktersbezoeken, echo’s van de achillespees, kiné, rust (wel gefietst), op aanraden van een snowboard-maat
naar een chiropractor geweest die hem en zn vrouw al dikwijls geholpen had.
Blijkt dat mn 1 ruggewervel en mn bekken geblokkeerd zaten. Dat zorgde voor overbelasting aan de linker
achillespees en verklaard mijn stijve nek en koppijn van de laatste 4 maanden.
Vanavond 4de bezoekje bij de chiropractor. Hopelijk groen licht om terug te lopen. Dan rap 6kg verliezen en kan
misschien de interclub voor masters meedoen?
Naast Sebastien zijn ook volgende atleten (waarvan we weet hebben) gekwetst of niet wedstrijdfit, we wensen
hen allen een spoedig herstel en een vlugge terugkomst in competitie, in willekeurige volgorde:
Wyffels Jasper, Maarten Raes, Charles Willems, Manon Depuydt, Axelle Dauwens, Jef Laenens, Louise Carton,
Jarne Baele, Jens Baele, De Muynck Bram, Tom Du Pan, Wittrvrongel Jenka.

ZOMERKAMPIOENSCHAPPEN
SLUITINGSDATA INSCHRIJVINGEN BELGISCHE EN VLAAMSE KAMPIOENSCHAPPEN (ref federale kalender VAL)
Kampioenschap
Datum
Plaats
Bij Srt ACME
			
VóóR 1200hr
KvV AC
Don 30 mei
Heusden (AVT)
Do 16 mei*
BK + KvV 100km
Zo 9 juni
Zwevezele (DEIN)		
AC +MAS 				
BK Masters
Za Zo 15/16 juni
St Niklaas (ACW)
Zat 8 juni
BK 20km Snlwnd
Zat 22 juni
Charleroi (GOSP)
Zat 15 juni
KvV hamerslingeren
Zo 23 juni
Izegem (FLAC))
Zat 15 juni
Cad/Sch/Mas
BK Juniores
Za 29 juni
Lebbeke (LEBB)
Zat 22 juni
en Beloften
BK werpvijfkamp Mas Zo 30 juni
Sint Niklaas (ACW)		
KvV meerkampen
za-zo 27-28 juli
Dilbeek (DAC)		
BK 10km weg
Zat 3 aug
Lokeren (AVLO)		
				
KvV Cad/Schol
Do 15 augustus
Oordegem (VS)
Zat 3 aug
BK Meerkampen
za-zo 17/18
Brugge (OB)
Zat 10 aug
augustus
BK Hamer en Gew
Zo 18 augustus
Merksem (OLSE)
Zat 10 aug
Master
BK Alle Categorieën
Za 31/8 zo 1/9
Brussel (BKAB)
Zat 24 aug
BK AC Hamer
Za 1 september
Machelen (MAC)
Zat 25 aug
BK Hamerslingeren
Za 07 september
Ciney (ARCH)
Zat 31 aug
Cad/Schol/Jun/Bel
BK Estafetten
zo 8 september
Merksem (OLSE)
Zat 31 aug
BK Cad/Schol +
za-zo 14/15
Moeskroen (JSMC)
Zat 7 sep
Estafetten Juniores
september
KvV & PK Masters
za 21 september
Deinze (DEIN))		
BK + KVV ½ Marathon Zo 22 september Wevelgem (FLAC)		
BK marathon
Zo 13 oktober
Eindhoven		

Bij VAL
ma 20 mei
Bij organisator
voor 15 mei
Ma 10 jun
bij organisator
Ma 17 jun
Ma 20 juni
Bij organisator
bij organisator
Bij organisator
voor 23/7
Ma 5 aug
Ma 12 aug
Ma 12 aug
Ma 26 aug
Ma 27 aug
Ma 2 sep
Ma 2 sep
Ma 9 sep
ter plaatse
Bij organisator
Bij organisator

Inschrijven ENKEL via de site. (indien nog niet in orde rechtstreeks bij sportief secretariaat, per mail).
De datum - tijd voor het doorsturen naar het clubsecretariaat is bindend. Niet op tijd, spijtig…….
Niet wachten tot het laatste stekje, de prestaties worden automatisch aangepast in de database VAL.
*Sportief Secretariaat gesloten van 17 tot en met 31 mei
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CLUBRECORDS
GEWIJZIGDE CLUBRECORDS tem 10 april 2019
proef

Wie - prestatie – waar - wanneer

Was van

Discus M65

De Vriendt Etienne – 28m57 – Eeklo – 13/4

Hemzelf – 28m20 - 2018

Gewicht Jun H

Bruggeman Tim – 9m20 – Eeklo – 13/4

Instelling

Speer Sen H

Herman Timothy – 79m50 – Ninove – 22/04

Hemzelf – 79m41 - 2018

300m D AC

Depuydt Manon – 37’’84 – Herentals – 01/05

Den Haeze Wendy 37’’91 – 2011

Belg Record U23
10.000m M60

Heyde Lucien – 38’12”03 – Oudenaarde – 04/05

WWW.ACMEETJESLAND.BE
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Instelling

WWW.ACMEETJESLAND.BE
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CAD + MAS DAMES 50+ (1KG - 750gr)

JS DAMES + MAS DAMES (4KG)

CAD + MAS HEREN (4KG - 3KG)

Speer

MAS DAMES (600GR)

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

MAS HEREN (800GR - 700GR)

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

vzw ACME - Kern Eeklo

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

Adres: toegang rechtover Sportlaan 28a
9900 Eeklo

We verwelkomen U graag opnieuw op Zaterdag 28 September 2019

ACME dankt U voor uw deelname.

SEN + MAS HEREN (7.26KG)

JUN + MAS HEREN (6KG)

JS + MAS HEREN (1.750 - 2KG)

SCHOL + MAS HEREN (5KG)

SCHOL + MAS HEREN (1.5KG)

CAD + MAS HEREN (4kg-3kg)
SCHOL + MAS HEREN (5KG)

JS + MAS DAMES -50 (1KG)

JUN + MAS HEREN (6KG)

SCHOL DAMES (3KG)

SCHOL DAMES (3KG)
CAD + MAS DAMES (3KG - 2KG)

CAD + MAS HEREN (1KG)

SEN + MAS HEREN (7,26KG)

Hamer
JS DAMES + MAS DAMES (4KG)

SCHOL DAMES (1KG)

Discus

Inschrijvingsgeld: 2 € per proef

Datum : Maandag 10/06/2019
Aanvangsuur : 13.00 uur
De nummers volgen elkaar op per werpstand van zodra deze vrij komt

CAD + MAS DAMES (3KG - 2KG)

Kogel

Wedstrijdvolgorde:

Meetingnr: 19365

DERDE MEETJESLANDSE WERPERSMEETING

WERPERSMEETING

WWW.ACMEETJESLAND.BE

JEUGDMEERKAMP
LUXOR jeugdmeerkamp

zaterdag 15 juni 2019 - aanvang 14.00u
Atletiekstadion sportpark De Waele - Bloemestraat 36d/1 Maldegem
BEN H : 4K (60m/600m/ver/kogel) - 4x60m

BEN D : 4K (60m/600m/hoog/kogel) - 4x60m

PUP H : 4K (60m/1000m/ver/discus) - 4x60m

PUP D : 4K (60m/1000m/ver/discus) - 4x60m

MIN H : 5K (80H/1000m/hoog/kogel/speer)-4x80m

MIN D : 5K (60H/1000m/hoog/kogel/speer)-4x80m

BENJAMINS HEREN
14.00u : kogel (1kg)
15.10u : 60m
16.00u : ver
17.00u : 600m

PUPILLEN HEREN
14.00u : discus (600gr)
14.45u : 60m
15.00u : ver
16.40u : 1000m

4x60

MINIEMEN HEREN
14.00u : 80m Horden
14.40u : speer (400gr)
15.15u : hoog
16.25u : kogel (3kg)
17.20u : 1000m
4x80m

4x60m

BENJAMINS DAMES
14.00u : hoog
15.20u : 60m
15.45u : kogel (1kg)
17.10u : 600m

PUPILLEN DAMES
14.00u : ver
14.55u : 60m
16.10u : discus (600gr)
16.50u : 1000m

4x60

MINIEMEN DAMES
14.15u : 60m Horden
14.45u : kogel (2kg)
15.25u : speer (400gr)
16.15u : hoog
17.30u : 1000m
4x80m

4x60m

Loopnummers
14.00u :
14.15u :
14.45u :
14.55u :
15.10u :
15.20u :
16.40u :
16.50u :
17.00u :
17.10u :
17.20u :
17.30u :

80H
60H
60m
60m
60m
60m
1000m
1000m
600m
600m
1000m
1000m

MIN H
MIN D
PUP H
PUP D
BEN H
BEN D
PUP H
PUP D
BEN H
BEN D
MIN H
MIN D

Ver

Hoog

14.00u : PUP D
15.00u : PUP H
16.00u : BEN H

14.00u : BEN D
15.15u : MIN H
16.15u : MIN D

Kogel
14.00u :
14.45u :
15.45u :
16.25u :

Speer

BEN H (1kg)
MIN D (2kg)
BEN D (1kg)
MIN H (3kg)

Discus
14.00u : PUP H (600gr)

14.40u : MIN H (400gr)
15.25u : MIN D (400gr)
16.10u : PUP D (600gr)

De aflossingen worden gelopen van
zodra de piste en atleten vrij zijn
inschrijven: 4,00 EUR (per meerkamp)

-

medailles per meerkamppodium

 Alle vermelde tijden zijn louter indicatief en kunnen wijzigen i.f.v. de omstandigheden !!!
ACME organiseert dit seizoen nog volgende pistemeetings :
- jeugdmeeting te Maldegem : donderdag 29 augustus 2019 (aanvang 17.30u)
Ook steeds welkom op de zomer-sportkampen georganiseerd door ACME'ers :
ma 01/07 t/m vr 05/07 (Zomergem - atletiek - voor jeugd °2012-°2006) ;
ma 26/08 t/m vr 30/08 (Maldegem - atletiek-omnisport - voor jeugd °2012-°2006)
Alle verdere info en uitslagen op :

www.acmeetjesland.be
Toonzaal :
Industrielaan 9b, Maldegem, +32 50 71 82 25
www.luxor.be - info@luxor.be

WWW.ACMEETJESLAND.BE
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KERMISLOOP

Kermisloop Zomergem
Zondag 23 juni 2019

Superprestige loopcriterium Meetjesland 2019

PROGRAMMA


9u30 – Kidsloop met podium
o Tot en met 6 jaar
250 m
o 7 en 8 jaar
500 m
o 9 en 10 jaar
1 000 m
o 11 en 12 jaar
1 500 m



10u – Kermisloop met tijdsregistratie en podium
Bij het indienen van het borstnummer ontvangt iedereen een naturaprijs!
o 5 km – 10 km – 15 km

WAAR?
Sportcentrum Den Boer te 9930 Lievegem (Zomergem), Den Boer
Inschrijving en mogelijkheid tot douchen in Sportcentrum
KOSTPRIJS
 Kidsloop: €3,00
 Kermisloop: € 6,00
ATLETIEKINITIATIE
Terwijl de ouders lopen, genieten de kinderen van een uurtje atletiekplezier!
NIEUW!!!
We voorzien dit jaar naast onze bar ook de pastamobiel van
 Kleine portie à € 5,00
 Grote portie à € 7,00

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

Za 15 juni

Luxor jeugdmeerkamp
www.acmeetjesland.be

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

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

WWW.ACMEETJESLAND.BE
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Tony Duchateau

Etienne De Vriendt

12

n

Marc Huyghe

Marc Huyghe

Maldegem piste
18u00 - 19u30

Na afspraak
Maldegem piste
18u00 - 19u30

Tony Duchateau

Etienne De Vriendt

Hoogspringen
Vanaf miniem

Maldegem-piste
18u30 – 20u30

Eeklo werpterrein
18u15 - 20u15

Polstokspringen
Vanaf 2e jaars miniem

Speerwerpen
Vanaf Cadet

Hamerslingeren
Vanaf Cadet

Etienne De Vriendt

Eeklo werpterrein
18u15 - 20u15

Hamerslingeren
Vanaf Cadet

Wim Blondeel

Wim Blondeel

Maldegem piste
18u30 – 20u30

Maldegem-piste
18u00 - 19u30

Maldegem piste
18u30 – 20u15

Maldegem piste
18u00 - 19u30

Rik Braekevelt
Kogel/discus
Vanaf Cadet

Rik Braekevelt
Speerwerpen
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
Discus/kogel
Vanaf miniem

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

WWW.ACMEETJESLAND.BE

Beknoptoverzicht
overzichtvan
vandede
activiteiten
voorbije
maand
Beknopt
activiteiten
vanvan
de de
voorbije
maand

BEKNOPT OVERZICHT

(wedstrijdverslagenvind
vind
verder
in deze
Start)
(wedstrijdverslagen
je je
verder
in deze
Start)

VAN DE ACTIVITEITEN VAN
DE VOORBIJE MAAND

interclub
ValVal
interclubEreafdeling
Ereafdeling
Gentbrugge,
interclub
Ereafdeling
KBAB
Gentbrugge,1818mei
mei2019,
2019,
interclub
Ereafdeling
KBAB
Lokeren,
Lokeren,19
19mei
mei2019,
2019,

(de wedstrijdverslagen vind je achterin deze Start)

Lokeren, 19 mei 2019, interclub Ereafdeling Val
Ondanks
enen
mooie
persoonlijke
resultaten
slaagden
we er
niet
ominons
in de in de
Gentbrugge,
18
mei
2019,
interclub
Ereafdeling
KBAB
Ondanksveel
veelinzet
inzet
mooie
persoonlijke
resultaten
slaagden
we
er in
niet
omdamesteam
ons damesteam

hoogste
NaNa
1010
jaarjaar
zakken
we we
dusdus
terug
naarnaar
Ere-Val
afdeling.
Wat we
zeker
hoogsteafdeling
afdelingtetehouden.
houden.
zakken
terug
Ere-Val
afdeling.
Wat
we zeker
Ondanks veelzijn
inzet
en
mooie persoonlijke
resultaten
slaagden
we die
er niet
in om
ons
damesteam
in1m50
de hoogste
onthouden
de
bijzondere
inspanningen
van
onze
atleten
boven
zich
uit
stegen.
De
hoog van
onthouden
zijn deNa
bijzondere
inspanningen
van
onze
atleten
die boven
zich
uitonthouden
stegen. De
1m50
hoog van
afdeling
te
houden.
10
jaar
zakken
we
dus
terug
naar
Ere-Val
afdeling.
Wat
we
zeker
zijn
de een
Aude, het pr van Emma op de 3000m, Lisa die op de 100H opnieuw haar besttijd benadert, Joke met
Aude,
het
pr
van
Emma
op
de
3000m,
Lisa
die
op
de
100H
opnieuw
haar
besttijd
benadert,
Joke
met
bijzondere inspanningen van onze atleten die boven zich uit stegen. De 1m50 hoog van Aude, het pr van Emma een
fantastische
200m, zus Laura die op 400m bijna haar record loopt, Zenobie die na maanden van
op
de 3000m, 200m,
Lisa die zus
op de
100Hdie
opnieuw
haarbijna
besttijd
benadert,
metZenobie
een fantastische
200m, zus van
Laura
fantastische
Laura
op 400m
haar
recordJoke
loopt,
die na maanden
blessureleed
opnieuw
kan
deelnemen
en ook
voor
heel watvan
punten
zorgt, Axana
diekan
zoals
elk jaar doet
wat
die
op
400m
bijna
haar
record
loopt,
Zenobie
die
na
maanden
blessureleed
opnieuw
deelnemen
en
ook
blessureleed opnieuw kan deelnemen en ook voor heel wat punten zorgt, Axana die zoals elk jaar
doet wat
haar
gevraagd
wordt
en
een
hele
sterke
race
loopt
op
de
1500m,
Aurelie
die
niet
topfit
is
maar
toch
voor heel wat punten zorgt, Axana die zoals elk jaar doet wat haar gevraagd wordt en een hele sterke race loopt
haar
gevraagd
wordt
en
een
hele
sterke
race
loopt
op
de
1500m,
Aurelie
die
niet
topfit
is
maar
toch
opnieuw
zorgtAurelie
voor 10
Lobke,
Jana,
Marianne,
die10
opnieuw
om deel te
op de 1500m,
diepunten,
niet topfit
is maar
toch
opnieuw Carine,
zorgt voor
punten,bereid
Lobke, waren
Jana, Marianne,
Carine,
opnieuw
voor
10
Lobke,
Jana,
Marianne,
opnieuw
bereid
warenfier
om
deel
die
opnieuw
bereid
waren
om
deel te
nemen,
devlekkeloze
youngsters
dieCarine,
zorgden
voor
eenkunnen
vlekkeloze
Enzijn
als
nemen,
dezorgt
youngsters
diepunten,
zorgden
voor
een
aflossing.
Endie
als
club
weaflossing.
enkel
op te
nemen,
de we
youngsters
die
zorgden
voormerci,
een
vlekkeloze
En
als ook
club
kunnen
weaanwezige
enkel fier
club
kunnen
enkel fier
zijnook
op een
zulkedikke
atleten.
Toppers
En ook
een dikke
merci,
aan
de
zulke
atleten.
Toppers
! En
ook !aan
deaflossing.
talrijk
aanwezige
trainers
entalrijk
supporters.
En zijn op
trainers
en
supporters.
En
niet
te
vergeten
veel
beterschap
aan
de
atletes
die
er
niet
bijwaren
door
blessures.
zulke
atleten.
Toppers
!
En
ook
een
dikke
merci,
ook
aan
de
talrijk
aanwezige
trainers
en
supporters.
En
niet te vergeten veel beterschap aan de atletes die er niet bijwaren door blessures.

niet te vergeten veel beterschap aan de atletes die er niet bijwaren door blessures.

Jammer, maar ook ons herenteam heeft het niet gered. Elke deelnemende atleet presteerde nochtans naar best
vermogen, maar het eindresultaat bleek uiteindelijk niet voldoende. Heel veel dank en respect voor onze atleten die
Jammer,
maar
ookons
ons
herenteam
heeft
gered.
Elke
deelnemende
atleet
nochtans
naar best
er
afgelopen
zondag
stonden
voor hun
club.
Jullie
hebben
moedig
gestreden
maar
het presteerde
was blijkbaar
een
“Mission
Jammer,
maar
ook
herenteam
heeft
hethet
nietniet
gered.
Elke
deelnemende
atleet
presteerde
nochtans
naar
best
impossible”.
vermogen,
maar
het
eindresultaat
bleek
uiteindelijk
niet
voldoende.
Heel
veel
dank
en
respect
voor
onze
vermogen, maar het eindresultaat bleek uiteindelijk niet voldoende. Heel veel dank en respect voor onze atletenatleten die
er afgelopen
zondag
stonden
voor
hun
club.
Jullie
blijkbaareen
een “Mission
die
er afgelopen
zondag
stonden
voor
hun
club.
Julliehebben
hebbenmoedig
moediggestreden
gestreden maar
maar het
het was
was blijkbaar
impossible”.
“Mission
impossible”.
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Memorial Vertommen-Cuddy
BEKNOPT
OVERZICHT

Duffel, 11 mei 2019,

VAN DE ACTIVITEITEN VAN
DE VOORBIJE MAAND

We
staan
hetMemorial
begin van het
seizoen, de atleten zijn in voorbereiding op wat nog komen zal, te
Duffel,
11nog
meiaan
2019,
Vertommen-Cuddy
beginnen
metaan
hun
18 en 19
In Duffel kwamen
4 ACME-ers
We staan nog
hetinterclubwedstrijden
begin van het seizoen, op
de atleten
zijnmei.
in voorbereiding
op wat nog
komen zal,aan
te de start om te
beginnen
met hun
op 18 en 19
mei. Inzich
Duffel
4 ACME-ers
de start
omen
te Emma en
testen
hoever
ze interclubwedstrijden
stonden: Thibault Willems
waagde
aankwamen
een 400
meter enaan
Baeke
Aline
testen
hoever
ze
stonden:
Thibault
Willems
waagde
zich
aan
een
400
meter
en
Baeke
Aline
en
Emma
en
Zenobie
Zenobie Vangansbeke liepen de 800 meter. We noteerden nog geen toptijden maar toch al verdienstelijke,
Vangansbeke liepen de 800 meter. We noteerden nog geen toptijden maar toch al verdienstelijke, prestaties, ze
prestaties,
ze weten nu waar ze staan. Hun volgende belangrijke confrontatie wordt de interclub, die zal al
weten nu waar ze staan. Hun volgende belangrijke confrontatie wordt de interclub, die zal al voorbij zijn op het
voorbij
zijn
het
ogenblik
datOp
deze
verschijnt.
Op
andere plaats lezen we de resultaten.
ogenblik dat op
deze
start
verschijnt.
een start
andere
plaats lezen
weeen
de resultaten.

Eeklo, 11 mei 2019, 2de werpmeeting
88 atleten waaronder 21 ACME-ers leverden samen 195 prestaties. Vooral dat aantal van 21 ACME-ers springt
deniet
in het 11
oog,
zijn 2
we
gewoon in Eeklo. Het was duidelijk dat aan de groep cadetten gevraagd was om deel
werpmeeting
Eeklo,
meidat
2019,
te nemen aan onze eigen werporganisatie, een goed initiatief. Alles verliep vlot. En terug worden we door Jurgen
Van Daele verwend met beelden van de meeting, leuk om die nu ook te kunnen meegeven. Dank aan Jurgen.

88 atleten waaronder 21 ACME-ers leverden samen 195 prestaties. Vooral dat aantal van 21 ACME-ers
springt in het oog, dat zijn we niet gewoon in Eeklo. Het was duidelijk dat aan de groep cadetten gevraagd
was om deel te nemen aan onze eigen werporganisatie, een goed initiatief. Alles verliep vlot. En terug
worden we door Jurgen Van Daele verwend met beelden van de meeting, leuk om die nu ook te kunnen
meegeven. Dank aan Jurgen.

Aalter, 11 mei 2019,

Interregio Halestra

Met de interregio in Aalter waren we aan de 3de editie van deze competitie. 31 ACME-atleetjes kwamen er
aan de start en daar konden we zeker mee leven. In totaal waren er 265 deelnemers. Er werden heelwat
goede prestaties neergezet, teveel om op te noemen. We beperken ons hier tot de 1ste plaatsen: Haeck
n
14Bessonn OliviaWWW.ACMEETJESLAND.BE
TianaWWW.ACMEETJESLAND.BE
speer, Buysse Noah 1000m, Neyt Victor
kogel,
ver. Meer over deze wedstrijd vind je
achteraan bij de wedstrijdverslagen.

BEKNOPT
OVERZICHT
Interregio Halestra

VAN DE ACTIVITEITEN VAN
DE VOORBIJE MAAND

Aalter, 11 mei 2019,

Aalter, 11 mei 2019, Interregio Halestra de
Met de interregio in Aalter waren we aan de 3 editie van deze competitie. 31 ACME-atleetjes kwamen er
Met de interregio in Aalter waren we aan de 3de editie van deze competitie. 31 ACME-atleetjes kwamen er
aan de
destart
starten
endaar
daarkonden
kondenwewezeker
zeker
mee
leven.
In totaal
waren
er 265
deelnemers.
Er werden
heelwat
aan
mee
leven.
In totaal
waren
er 265
deelnemers.
Er werden
heelwat
goede
ste
goede prestaties
neergezet,
op te We
noemen.
Weons
beperken
hierplaatsen:
tot de 1 Haeck
plaatsen:
prestaties
neergezet,
teveel omteveel
op te om
noemen.
beperken
hier totons
de 1ste
Tiana Haeck
speer,
Tiana speer,
Buysse Noah
1000m,
NeytBesson
VictorOlivia
kogel,ver.
Besson
Oliviadeze
ver.wedstrijd
Meer over
deze
wedstrijdbijvind
Buysse
Noah 1000m,
Neyt Victor
kogel,
Meer over
vind
je achteraan
de je
achteraan
bij
de
wedstrijdverslagen.
wedstrijdverslagen.

Aalst, 4 mei 2019,

interclub cad en schol meisjes landelijke 3 A

Aalst, 4 mei 2019,

interclub cad en schol meisjes landelijke 3 A
Met11
11trokken
trokken ze
leiding
van van
de de trainers
Met
ze naar
naarAalst
Aalstonder
onder
leiding
trainers
Rik
en
Etienne.
De
bedoeling
was
er
het
beste
Rik en Etienne. De bedoeling was er het beste
van maken
van maken maar ze deden veel beter. Onze meisjes
maar
ze
deden
veel
beter.
Onze
meisjes
streden
op een
streden op een bepaald moment mee voor de prijzen en
bepaald
de genoeg
prijzen om
en te
werden
werden moment
uiteindelijkmee
3de,voor
net niet
stijgen
de
niet genoeg
om voor
te stijgen
maar toch
uiteindelijk
3 , net
maar toch dicht
bij, mooi.
Dat belooft
volgende
jaren.
Proficiat
dicht
bij,
mooi.dames!
Dat belooft voor volgende jaren. Proficiat
dames!

WWW.ACMEETJESLAND.BE
landelijke
2A

Tielt, 5 mei 2019,
n

15
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interclub cad en schol jongens
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Onze jongens hielden het uitzonderlijk spannend maar de thriller met dit onwaarschijnlijke einde was

Tielt, 5 mei 2019,

interclub cad en schol jongens

BEKNOPT OVERZICHT

landelijke 2 A

VAN DE ACTIVITEITEN VAN
DE VOORBIJE MAAND

Onze jongens hielden het uitzonderlijk spannend maar de thriller met dit onwaarschijnlijke einde was
misschien iets teveel van het goede. Meetjesland stond lang 10e, maar uiteindelijk werden we bij de
Tielt, 5 mei 2019, interclub cad en schol jongens landelijke 2 A
einduitslag
11e uitgeroepen.
er echter
eenthriller
fout met
gemaakt
door de jury einde
waardoor
we achteraf toch
Onze jongensals
hielden
het uitzonderlijkBleek
spannend
maar de
dit onwaarschijnlijke
was misschien
de
de
11 het
hemelsbreed
als
werden
met 1stond
puntje
dan OB.
10 ofwerden
iets 10e
teveel
van het geklasseerd,
goede. Meetjesland
langmeer
10e, maar
uiteindelijk
we is
bijeen
de einduitslag
als verschil, het is
11e
uitgeroepen.
Bleek
er
echter
een
fout
gemaakt
door
de
jury
waardoor
we
achteraf
toch
als
10e
werden
een kwestie van blijven of dalen en we blijven! We moesten afrekenen met een aantal gekwetsten en
geklasseerd, met 1 puntje meer dan OB. 10de of 11de het is een hemelsbreed verschil, het is een kwestie van
afzeggingen
maar zij die er waren deden het uitstekend, soms op nummers die ze niet gewoon waren en
blijven of dalen en we blijven! We moesten afrekenen met een aantal gekwetsten en afzeggingen maar zij die
toch
werd
het het
doel
bereikt. soms
Proficiat
mannen,
voor jullie
inzet,
enthousiasme
teamspirit!
er waren
deden
uitstekend,
op nummers
dieen
zedank
niet gewoon
waren
en toch
werd het doelen
bereikt.
En
wat hebben
nog maar
eens
geleerd
vandaagen? teamspirit!
Proficiat
mannen, we
en dank
voor jullie
inzet,
enthousiasme
En
wat
hebben
we
nog
maar
eens
geleerd
vandaag
?
1) elk puntje telt,
1)
elk
puntje
telt,
2) altijd de uitslagen van de proeven checken, iedereen maakt wel eens een fout,
2) altijd de uitslagen van de proeven checken, iedereen maakt wel eens een fout,
3)
als club sta je nergens zonder de inzet van de atleten,
3) als club sta je nergens zonder de inzet van de atleten,

Herentals, 1 mei 2019,

Meeting Stessens

Fantastisch nieuws. Manon Depuydt liep in Herentals
een nieuw Belgisch Record op de 300m bij de U23.
37”84 is The New Standard !
Herentals, 1 mei 2019, Meeting Stessens
Dikke proficiat Manon Depuydt
Als we de uitslagen goed bekeken hebben
Fantastisch
nieuws.
Manon
Depuydt
liep inWillems
Herentals een nieuw
dan
presteerden
Mathieu
Willems,
Thibault
de 300m
bij de U23.
37"84 is The New
enBelgisch
Tom DuRecord
Pan ookopheel
verdienstelijk
in Herentals.
Standard ! Dikke proficiat Manon Depuydt Als we de uitslagen
goed bekeken hebben dan presteerden Mathieu Willems, Thibault
Willems en Tom Du Pan ook heel verdienstelijk in Herentals.
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Roeselare, 27 april 2019, interclub pup en min meisjes
Zwevegem, 28 april, 2019,
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interclub pup en min jongens,
Roeselare, 27 april 2019, interclub pup en min meisjes

VAN DE ACTIVITEITEN VAN
DE VOORBIJE MAAND

Zwevegem, 28 april, 2019,
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, interclub pup en min meisjes

Zwevegem, 28
april, 2019,28 april, 2019, interclub pup en min jongens,
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tussentijdse uitslagen op de voet. En het viel gelukkig nog maar eens mee. De
meisjes werden 9de en de jongens 6de. Proficiat! Geen finale en toch iedereen tevreden naar huis, het was
spannend geweest, maar ook gezellig en leuk!
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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
Azaleastraat 44
9930 Zomergem
Tel 09 372 85 78
Fax 09 372 60 06
snoeck@toyotabelgium.net

bvba

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

382557E7
- E05 EdKLP
: 212/SKT
CMYK 09-05-17
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versch: 25-05-2017 VTW:DESIREE
DE BAEN
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Heb je interesse?
Stuur dan je
sollicitatiebrief naar
herman@kintrans.be
of tel.: 09 353 91 94
www.kintrans.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

UIT ATLETIEKNIEUWS

Manon Depuydt - Foto: Peter Wagemans

Gerben De Backer 01/05/2019 Nationaal, Nieuws, Piste,

Athletics Classic Meeting Herentals: Belgisch record voor belofte Manon
Depuydt [nabeschouwing]
Een drukke atletiekdag drong zich op tijdens de eerste dag van mei. Naast het BK voor
studenten in Oordegem vond in Herentals traditiegetrouw de Athletics Classic Meeting plaats.
Het hoogtepunt tijdens de 13e Stessens 1 mei-meeting was weggelegd voor Manon Depuydt.
Zij liep een Belgisch record bij de beloften op de 300m.
Manon Depuydt stelde het Belgisch record bij de beloften scherper. Met 37″84 deed ze
twaalf honderdsten beter dan het 22 jaar oude record van Ann Mercken.
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WEDSTRIJDNIEUWS
Eerste interclubs achter de rug
Vorig weekend stonden de eerste interclubs op het
programma. Onze meisjes en jongens Pupillen en
Miniemen dienden zich daarvoor naar West-Vlaanderen
te verplaatsen.

door het oog na 12”09, Guust had 12”77 nodig. In de
reeksen bij de Pupillen werd Ilya Moudretsov derde in de
vijfde reeks in 10”39. Ilio Cocquyt werd zesde in 10”89. In
de volgende reeks was er een tweede stek voor Jolan De
Coster in 10”01. In de elfde reeks ging Noah Buysse als
tweede door het oog in 9”21 en in de twaalfde reeks was er
een vierde stek voor Niels Staelens in 9”17, Lukas Fouquaert
werd vijfde in 9”23. Joran op zijn beurt won de derde reeks
150m in 22”34. In de afsluitende kilometer bij de Pupillen
was er een tweede stek voor Ilya in de tweede reeks in
3’48”05, Jolan werd zesde in 3’51”12. In de derde reeks
was er een voortreffelijke tweede stek voor Noah in 3’22”98,
Lukas werd negende in 3’43”69. Bij de oudste jongens was
er een tiende stek in de eerste reeks voor Jesper Wouters in
4’39”92. Jules werd achtste in de volgende reeks in 3’28”00.
In de 4x80m voor Miniemen was er een zesde stek voor
Jules, Guust, Jelle en Joran in 48”68 en voor de jongste
kerels, op de 4 x 60m, was er een vijfde stek voor Flavio,
Niels, Lukas en Noah in 36”57.

Zaterdag Roeselare
loopnummers
Onder erbarmelijke weersomstandigheden met veel wind
gekruid met pittige regenvlagen dienden onze dametjes
hun wedstrijden af te werken. er was 1 voordeel. Door de
sterke meewind in de rechte lijn werden mooie sprinttijden
neergezet. Miniem Lore Sierens werd derde in de vierde
reeks 60m horden in 11”60, nipt gevolgd door Tiana Haeck
in 12”02 en Margaux Dossche in 12”03. In de wedstrijd bj
de Pupillen finishte Aurélie Casteleyn na 16”95. Het is niet
evident om alle nummers te bezetten in een BVV en de
trainers waren dan ook zeer dankbaar dat ze dit onderdeel
op zich wilde nemen. Kato Van Hoecke nam het langste
onderdeel voor zich en finishte haar 300m na 51”54. Direct
daarna moest ze deelnemen aan de 80 meter. Ze werd
zesde in de sterkste reeks in 12”17 maar werd nog nipt
voorafgegaan door Tiana in 11”75. Bij de jongste meisjes
was er een vierde stek voor Fien Sierens in de vierde reeks.
Haar tijd stopte na 11”14. In de zesde reeks was er een zege
voor Anna Ornelis die door het oog flitste na 9”52. Op de
150m voor de oudste dametjes was er een derde stek in
de derde reeks voor Claudine Diallo in 24”16, Lore finishte
na 24”42. Anna werd zesde op de afsluitende kilometer
in 3’46”38, Aurélie eindigde na 4’29”16. Bij de Miniemen
werd dit nummer een tactisch steekspelletje. Niemand wou
de kop nemen, ook Margaux liet zich niet zien. Na een
daverend laatste stuk ging Margaux met de zege lopen in
3’33”26. In de afsluitende aflossingen haalden Yuna De
Meyer, Fien, Aurélie en Anna de eindstreep in 42”83 bij
de jongste dametjes. Claudine, Ina Willem, Lore en Kato
finishten hun 4x80m in 51”17. Alle meisjes liet mooie
aflossingen noteren.

Kampnummers
Flavio werd derde in het verspringen met een sprong van
3m80. Lukas landde na 3m23 en Noah na 3m10. In het
balwerpen was er een tiende stek voor Niels met 28m11,
Paco Besson wierp 26m94, Ilio 26m14, Ilya 23m17 en Jolan
18m36. Jelle werd tweede in het hoogspringen met een
wip over 1m45 en in het kogelstoten met de bol van 3kg
werd Guust verdienstelijk achtste met 6m79. Jesper duwde
de bol 4m17 weg. Niels werd mooi tweede in zijn categorie
door de bol van 2kg 8m28 weg te stoten. Flavio werd
vierde gerangschikt in het hoogspringen alhoewel hij even
hoog sprong als de anderen. Hier had het te maken met
het aantal benodigde pogingen in voorgaande sprongen.
Jules was onze beste speerwerper door het tuig 24m05 weg
te slingeren, Joran haalde 21m63 en Jesper 10m83. Jelle
landde 4m02 ver in de zandbak en dit bracht hem op een
zesde rang. In de totaalstand kwamen onze jongens op een
mooie zesde plaats.

Kampnummers
Claudine stootte de bol van 2kg naar 5m45, Ina haalde
4m76. Yuna wierp de bal naar 13m71 en Fien sprong 2m71
ver. Margaux wipte naar een achtste plaats over 1m25. In
het verspringen haalde Claudine 2m46 en Ina viel 10cm
minder ver in de zandbak. Tiana won overtuigende het
speerwerpen met 25m96, Kato werd zesde met 17m46,
Lore haalde 12m46. Aurélie was onze beste kogelstootster
met 4m50, Fien haalde 3m76. Yuna haalde punten binnen
door over 90cm te wippen. In de totaalstand eindigden onze
meisjes op een negende rang.

Volgende week is het aan onze Cadetten en Scholieren om
hun beste beentje voor te zetten. (VHY)

Zondag Zwevegem
De jongens hadden een klein beetje meer geluk met het
weer maar de omstandigheden waren nog ver van optimaal.
loopnummers
Miniem Jelle Huyghelier werd tweede in de derde reeks
van de 80m horden in 14”68, in dezelfde reeks werd Jules
Maenhaut vijfde in 17”18. Pupil Flavio Van Loo won de
sterkste reeks 60m horden in 10”90. Miniem Guust De Baere
nam het langste nummer voor zijn rekening. Hij finishte de
300m in 50”52. In de 5de reeks 80m flitste Joran Claeys
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Op de dubbele afstand werd ze derde in de tweede reeks in
25”15, Laura vijfde in 25”67
Aalst 4 mei
De interclub. Het jaarlijks weerkerend fenomeen waarbij
atleten ingezet worden op nummer die normaal hun
voorkeur niet wegdragen maar waar ze met alle plezier
aan deelnemen. Zo worden mooie punten gesprokkeld en
worden nieuwe grenzen ontdekt. Dank aan allen die zich
opofferen uit clubliefde. Dat we niet gingen promoveren
wisten we op voorhand want te weinig Scholieren. Ze
gingen toch het onderste uit de kan halen.
Onze meisjes Cadetten en Scholieren moesten naar de
Osbroek in Aalst. Het weer was erbarmelijk slecht in zoverre
dat er zelfs hagel op de piste lag en de standen voor de
kampnummers dienden vrijgemaakt. De temperatuur
varieerde tussen 3°C en 9°C Ook de lopers hadden het
niet onder de markt want weinig prestaties konden
gehomologeerd worden door een teveel aan tegenwind.

De groepsfoto van onze Pupillen en Miniemen jongens

Belgisch record voor Manon Depuydt
Herentals 1 mei
Onder een mooi zonnetje, bij lekker atletiekweer liep Manon
Depuydt in de kijker. Ze stelde er het Belgisch record bij de
beloften scherper. Met 37”84 deed ze twaalf honderdsten
beter dan het 22 jaar oude record van Ann Mercken gelopen
in hetzelfde Herentals in augustus 1996. Senior Mathieu
Willems won de 1500m in 1’56”60. Zijn broer Thibault, nog
maar Junior, werd negende in zijn reeks in 2’02”38. Tom De
Pan werd vierde in zijn reeks 300m in 35”85.
Brugge 1 mei
De wedstrijden werden betwist in het vooruitzicht van de
komende interclubs en zullen de trainers veel wijzer gemaakt
hebben.
Lisa Lammens werd derde in de sterkste reeks 100m. Haar
eerste dit buitenseizoen werkte ze af in 12”90. Cadet Hanne
Buysse liep een 100m vlak in 14”52 en werd daarmee
tweede. Laura Willaert liep naar een zesde stek in 15”42. In
de derde reeks werd Kato D’haeyere tweede in 13”28, Siska
De Smet werd vijfde in 13”88 en Fien De Muynck zesde in
14”16. Axana Schaeverbeke won de mijl in 5’06”84 en had
5” voor op de tweede. Op de dubbele hectometer werd
Lisa derde in 26”43. Ook de andere dametjes betwissen dit
nummer in hun categorie. Hanne werd tweede in de eerste
reeks in 29”70, Nona Van Hoecke werd vierde in 30”05. In
de tweede reeks ging Kato met de zege lopen in een nieuw
PR van 27”43, Siska werd vierde in 28”39. Fien haalde een
vierde stek in het verspringen met 4m56, Hanne haalde
3m69, Laura 3m16. Junior Robbe Wildemeersch werd
tweede in de wedstrijd Alle Categorieën met een worp van
62m03, Cadet Aude-Margaux Vandenkerchove haalde de
vierde stek in haar groep met 21m67. Scholiere Rania Van
Petegem toont een stijgende vormcurve en liet dit zien door
haar speer naar 34m17 te slingeren. Ze was de primus van
haar groep. Aude-Margaux sprong op het einde van de
meeting naar een nieuw pr door 1m47 te overschrijden.
Oordegem 1 mei
Op het BK voor studenten won Joke Beylemans de derde
reeks 100m in 12”54, haar zus Laura werd derde in 12”82.
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Loopnummers
De eerste om de kleuren van sponsor Luxor Maldegem te
verdedigen was Cadet Siska De Smet op de 300m horden.
Tot op enkele meter van de eindstreep zat een overwinning
er nog in maar toen werd ze nog voorbijgesneld door een
tegenstreefster. Haar tijd stopte na 48”49. Op de hectometer
werd Cadet Kato D’Haeyere tweede in 13”13 met een
meewind van meer dan 5m/sec daar waar het maximum op
2m/sec staat. Ze glunderde van het ene oor tot het andere.
Bij de Scholieren was het kogelstootster Maité Van Daele die
zich opofferde. Ze haalde de finish na 18”79. Op de 800m
bij de Cadetten liep Ibe Van Hoecke een puike wedstrijd. Een
atlete ging er vandoor, zij nestelde zich in vijfde positie. In de
tweede ronde schoof ze langzaam maar zeker naar voor om
zich met een mooie eindsprint te ontdoen van een atlete van
Molenland en zo in tweede stelling over de meet te lopen.
Haar tijd stopte na 2’38”22. Scholiere Jade Van Poucke nam
dit nummer voor haar rekening en liep lange tijd in een
groepje. Op het einde diende ze wat in de binden en finishte
na 2’51”06. Op de 1500m liep Cadet Aline Baeke een zeer
verstandige wedstrijd. Ze liet de betere atleten lopen en
concentreerde zich op haar wedstrijd. Ze kon een gelijkmatig
tempo aanhouden en liep als derde over de eindstreep in
5’23”55. Op de dubbele hectometer ging Kato met de
zege lopen. Haar tijd stopte na 27”24 en weer was er een
brede glimlach te bespeuren. Jade liep in de bocht op de lijn
en werd gediskwalificeerd. In de 4x100m bij de Cadetten
haalden onze dametjes de eindstreep in 55”07 en werden
daarmee derde.
Kampnummers
Kogelstootster Lobke Vanpeteghem wipte over 1m40 en
haalde een mooie tweede plaats binnen. Fien De Muynck
concentreerde zich op het verspringen en wipte 4m49
ver. Zeer mooie prestatie die een tweede plaats opleverde.
Rania Van Petegem slingerde de speer naar 33m94 en
haalde daarmee de overwinning binnen. Aude-Margaux
Vandenkerchove haalde een mooie derde plaats in het
kogelstoten met 8m44 en wipte direct daarna over 1m45
en strandde daarmee op de tweede stek. De eerste 3 meisjes
overschreden dezelfde hoogte en werden gescheiden
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Amiens (Fr) 5 mei
Timothy Herman nam deel aan de Franse interclub met zijn
lokale club Amiens. Hij won overtuigend het speerwerpen
met 76m48, 10m meer dan de tweede, ondanks het koude
weer. Ook in Frankrijk voert hij de ranglijsten aan.

door het aantal pogingen. Maité begon aan haar tweede
opoffering van de namiddag in het verspringen waar ze
2m77 haalde. Morgane Van Daele vestigde opnieuw een
pr in het speerwerpen en haalde de zesde stek met 13m38.
Lobke won nog overtuigend het kogelstoten met 11m60
maar ze was niet tevreden met haar techniek waar er,
volgens haar, nog wel wat werk aan is. In de einduitslag
werden onze dametjes mooi derde, op ruime afstand
weliswaar van winnaars Stax Gent.
Oudenaarde 4 mei.
Master lucien Heyde nam deel aan het BK 10.000m. Hij
haalde een mooie zilveren medaille in 38’12”03 waarmee hij
ook een clubrecord vestigde.
Tielt 5 mei
Onze jongens Cadetten en Scholieren moesten naar
Molenland om er hun interclub te betwisten. Het weer was
niet beter dan de dag voordien en in de rechte lijn stond een
serieuze tegenwind. Ook hier werden vele atleten ingezet
op niet hun normale nummer en elk puntje bleek van enorm
belang.
Loopnummers
Cadet Stijn Vereecke haalde de tweede plaats in de eerste
reeks 300m horden in 47”26 Leeftijdsgenoot Laurens Van
Schaik werd derde in zijn reeks 100m sprint in 13”68. Bij
de Scholieren was dit weggelegd voor Jarne Baele die als
derde door het oog flitste na 11”98 en dit allemaal zonder
specifieke voorbereiding. De 800m was een kolfje naar de
hand van Imko Haers die een tijd van 2’21”10 liet optekenen
en daarmee achtste werd. Bij de oudste categorie een
identieke uitslag voor Glenn Potvliege bij wie de chrono
stopte na 2’20”17. Cadet Max Van De Sompel nam de
langste afstand, de 1500m, voor zijn rekening en werd
daar mooi vijfde in 4’41”96. Imko won de eerste reeks over
de halve baanronde in 26”31, Jarne diende voorzichtig te
zijn want hij voelde hinder aan de bilspier. Hij werd vijfde
in de sterkste reeks in 24”12. Mart Clauws offerde zich
op bij de volle baanronde en finishte die in 68”66. Bij de
oudste jongens werd Quinten Potvliege vierde in zijn reeks
in 55”92. De Scholieren Jarne, Bram de Muynck, Quinten en
Glenn legden de 4x100m af in 51”17. Victor Gaudissabois,
Laurens, Stijn en Imko deden dit in 51 »63. Eerst werd
gevreesd voor een diskwalificatie maar dit bleek gelukkig een
loos alarm.
Kampnummers.
Bram wierp de discus 19m44 ver en werd negende. Laurens
wipte 4m16 ver en haalde de tiende plaats. Victor stootte
de bol van 4kg 8m90 ver wat hem op een achtste rang
deed belanden. In het speerwerpen bereikte Bram 35m83
wat hem op vier plaatste. Stijn slaagde er in om over 1m30
te wippen en in het verspringen bij de oudste kerels landde
Quinten na 4m54. Glenn stootte de bol ook nog 7m82 ver,
goed voor een tiende stek. In het speerwerpen bij de jongste
atleten haalde Mart 26m18, ook al goed voor een achtste
stek. Victor was onze laatste kamper en slingerde de discus
28m85 van zich af.

Brussel 5 mei
In voorbereiding voor de interclub liep Lisa Lammens een
100m horden. Ze werd vijfde in een tijd van 15”53. Manon
Depuydt won overtuigend de sterkste reeks 100m in 11”93,
Lisa werd achtste in 13”02. Manon nam niet deel aan de
200m omdat ze zich wat stijf voelde in de kuiten en geen
risico wou nemen in het vooruitzicht van de zomer.
Volgende week zaterdag is er in Eeklo een werpermeeting
voor atleten vanaf Cadet. De eerste tuigen zullen door de
lucht vliegen vanaf 13 uur. (VHY)

Aline, Siska,
Fien en Nona,
verkleumd in
Aalst.

Manon Depuydt na haar
Belgisch record Beloften in
Herentals

De jongens Cadetten en
Scholieren die het behoud
wisten te verzekeren in Tielt
samen met trainers Tony en
Tom.

Toen was het bang afwachten tot de einduitslag bekend
gemaakt werd. Onze jongens werden tenslotte tiende in de
uitslag en handhaven zich in tweede landelijke ten nadele
van Olympic Brugge.

WWW.ACMEETJESLAND.BE

n

28

n

WWW.ACMEETJESLAND.BE

WEDSTRIJDNIEUWS
Puike resultaten
Vorig weekend waren de atleten in de kleuren van Luxor
Maldegem op diverse fronten actief. De belangrijkste
waren de eigen werpermeeting in Eeklo en de Interregio
Jeugdcup in Aalter
Eeklo 11 mei
Een mooie opkomst dankzij het prettig aanvoelend
zonnetje. De wind was wel een spelbreker voor bepaalde
werpproeven.
Cadet Kato D’Haeyere werd derde in het kogelstoten met
8m67. Aude-Margaux Vandenkerchove werd vierde met
8m51 en Lotte Willem zevende met 8m08. Morgane Van
Daele werd als negende gerangschikt met 6m51, 10cm meer
dan Siska De Smet die dezelfde afstand liet noteren als Ona
Lemmens. Hanne Buysse haalde 6m10 en Nona Van Hoecke
5m58. In het speerwerpen werd Aude-Margaux derde met
22m69 en Morgane zesde met 12m49. Morgane staat
als vijfde in de uitslag van het discuswerpen met 19m20
gevolgd door Ona met 12m42. In het hamerslingeren
werd Morgane vierde met 23m83 en Ona wierp precies 1
meter minder. Scholiere Maité Van Daele werd tweede in
het kogelstoten met 9m97. Lobke Vanpeteghem haalde
de tweede stek in het discuswerpen met 29m45 gevolgd
door Maité met 28m44. Maité werd ook nog tweede in het
hamerslingeren met 41m26. Junior Tim Bruggeman was
tweede in het discuswerpen door de schijf van 1,750kg
26m14 weg te zwieren. Het hamerslingeren won hij met
30m24 na een zeer mooie constante reeks. Senior Jana
Vanwaes werd vijfde in het discuswerpen met 27m52.
Jennifer Dewitte werd negende in het hamerslingeren met
36m22 en derde in het gewichtwerpen met 10m74. Master
Mirjam De Sutter werd daar vijfde met precies 7 meter. Ze
werd ook derde in het hamerslingeren met 23m14. Senior
Steffen Lemmens won het gewichtwerpen met 13m29 en
ook in het hamerslingeren was hij de primus met 46m21.
Master Carine De Sutter werd vierde in het gewichtwerpen in
haar categorie met 9m96 en in het hamerslingeren bezette
ze een identieke plaats met 31m11. Master Marc Huyghe
won het gewichtwerpen met 12m79, in het hamerslingeren
was hij niet tevreden met zijn prestaties en maakte hij
opzettelijke fouten zodat de worpen geannuleerd werden.
Werptrainer Etienne De Vriendt haalde de derde stek in het
discuswerpen met 27m09 en schreef het hamerslingeren op
zijn naam met 25m01. Etienne heeft al een tijdje last van
een weerbarstige enkel.
Aalter 11 mei
Mooie opkomst op de derde manche van de Interregio
jeugdcup met 265 atleten waaronder 31 Meetjeslanders.
Strijdtoneel was ditmaal de piste van Aalter.
Benjamins
Olivia Besson werd vierde op de 600m in 2’22”28, haar
zus Fleur zesde in 2’27”64. In de tweede reeks werd ore
Mattheeuws derde in 2’27”77 en in de derde reeks werd
Darya Moudretsov als achtste genoteerd in 2’37”79. In het
verspringen ging Olivia met de zege lopen met een sprong
van 3m26, Fleur spong 3m10, Nore 2m44 en Darya 2m22.
In het kogelstoten was Nore onze beste vertegenwoordiger
met 4m56, Fleur stootte 4m20, Darya 4m09 en Olivia
3m86. Victor Neyt sprintte het sterkst van allemaal en legde
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de 60m af in 9”81 en won daarmee de eerste reeks. Cies
Vandemaele werd daar derde met 10”12 achter zijn naam
en dit was 2 honderdsten sneller dan Tristan De Greve. In
de tweede reeks werd Ferre Mattheeuws derde in 10”18.
Lennerd Claeys werd vijfde in de derde reeks in 11”08 en in
de vijfde reeks werd Lander Wouters als derde genoteerd in
11”84, Leon Casteleyn werd zesde in 12”21. Jules Tuytens
werd tweede in de zesde reeks en klokte af na 10”32 en in
de zevende en laatste reeks werd Robbe Pardon derde in
11”48, Ryan De Meyer vijfde in 12”18. Jules was onze beste
verspringer met 3m09 op een 7de stek en 2cm verder dan
Ferre.
Tristan sprong 2m86, Victor 2m75, Cies 2m71, Ryan 2m53,
Lander 2m52, Lennerd 2m49, Robbe 2m46 en Léon 2 meter
precies. Victor schreef dan ook het kogelstoten op zijn naam
met 8m16, Ferre werd derde met 7m46. Cies stootte 6m80,
Jules 6m69, Lander 5m57, Robbe en Tristan beiden 5m18,
Lennerd 4m71, Léon 4m46 en Ryan 3m37.
Pupillen
Anna Ornelis werd derde in de tweede reeks sprint in 9”77,
Aurélie Casteleyn haalde een identieke stek in de zesde reeks
in 10”95 en Fien Sierens vierde in de achtste reeks in 11”04.
Op de 1000m liep Anna 3’46”50, Aurélie 4’12”24 en Fien
4’17”09. in het discuswerpen lanceerde Aurélie haar tuig nar
10m82, Anna haalde 10m54 en Fien 10m08. Niels Staelens
was de beste in de 60m sprint want hij bracht de kleuren
van sponsor Luxor Maldegem als vijfde over de meet in
9”31, Noah Buysse werd zevende in 9”40. Lukas Fouquaert
haalde de tweede stek in de tweede reeks in 9”46 en Jolan
De Coster werd vijfde in de vierde reeks in 10”29. Ilya
Moudretsov werd als vierde opgetekend in de vijfde reeks
in 10”38 gevolgd door Paco Besson in 10”54. Noah won
overtuigend de 1000m in 3’19”13, Lukas werd negende in
de sterkste reeks in 3’51”34 net voor Ilya in 3’52”18 en Niels
in 4’06”08. In de derde reeks werd Jolan zesde in 3’54”07.
In het discuswerpen werd Niels derde met 17m13 net voor
Noah die 17m09 liet optekenen. Ilya en Paco wierpen beiden
12m43, Lukas 11m10 en Jolan 10m09.
Miniemen
Tiana Haeck werd derde in de sterkste reeks sprint 80m in
11”98. Kato Van Hoecke vierde in de derde reeks in 12”85
en Astrid Van Maldegem tweede in de vierde reeks in 12”95.
Kato werd tweede op de 1000m in 3’40”10, Astrid haalde
de zevende stek in 4’00”20. In de tweede reeks werd Tiana
tweede in 3’48”97. In het hoogspringen overschreden Tiana
en Kato 1m20 en Astrid 1m15. Tiana won het speerwerpen
met 27m27, Kato wierp 13m90 en Astrid 12m95. Joran
Claeys sprintte in de tweede reeks naar een vijfde stek in
12”08, Jules Maenhaut werd tweede in de derde reeks in
12”31. Guust De Baere liep naar de derde rang in de vierde
reeks in 12”53. Jesper Wouters haalde in de zesde reeks het
elektronisch oog in 16”07. Op de 1000m finishte Jules in
3’28”32, Joran had 3’31”62 nodig. Guust werkte de klus af
in 3’42”58, Jelle Huyghelier in 3’46”92 en Jesper in 4’16”96.
In het hoogspringen wipte Jelle over 1m35, Guust en Joran
overschreden 1m25 en Jules 1m15. In het speerwerpen Liet
Jules het werptuig 25m64 ver zweven, Jelle haalde 24m60
en Guust 23m92. Joran kon 20m92 laten optekenen.

29

n

WWW.ACMEETJESLAND.BE

WEDSTRIJDNIEUWS
Duffel 11 mei
Junior Thibault Willems nam er deel aan een 400m. Hij werd
zesde in zijn reeks in 54”59. Zenobie Vangansbeke werd
derde in de sterkste reeks op een dubbele baanronde in
2’14”66 en stoomt op naar een beter niveau. In de derde
reeks liep Emma Baeke binnen na 2’32”97, haar zus Aline
volgde na 2’37”64.
Torhout 12 mei
Cadet Ibe Van Hoecke liep een 800m in 2’35”43 en werd
derde in een wedstrijd met ook Scholieren. Maxim Symoens
legde deze afstand af in 2’21”96 en won daarmee zijn reeks.
Neofiet in onze rangen, Senior Niels De Wilde, atleet met
een beperking, liep deze afstand in 2’31”51. Hij vestigde
daarmee een clubrecord. Trainer Rik was zeer tevreden met
hun prestaties.

De werpers van de trainingsgroep Etienne die deelnamen aan de
wedstrijd in Eeklo

Topatlete Louise Carton getuigt over eetstoornis: “Schaamte, boos op mezelf
en vijf jaar geen maandstonden”
BELGA

Louise Carton.

Groepsfoto van de deelnemende jeugd in Aalter

Meer sport Topatlete Louise Carton heeft jarenlang met een eetstoornis gekampt. “Als ik aan de start stond van een
wedstrijd, had ik schrik dat anderen mij te dik zouden vinden, dat iedereen het zou zien als ik een halve kilo was
bijgekomen. Dat idee en die angst namen heel mijn leven over”, vertelt de 25-jarige West-Vlaamse atlete in een
blogpost.

UIT DE PERS

Louise Carton werd vijf jaar geleden Belgisch beloftekampioene in het veldlopen. In 2015 kroonde ze zich tot
Europees kampioene bij de U23, waarna ze ook driemaal de Belgische titel bij de dames profs wegkaapte.
Vervolgens ging ze nog met enkele ereplaatsen op het EK van de vijf kilometer aan de haal. De voorbije maanden zat
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in een blogpost
zegt ze nu waarom.

“Schaamte, boos op mezelf en vijf jaar geen maandstonden”

“Jullie hebben mij niet veel gehoord de afgelopen maanden en daar zijn verschillende redenen voor”, vertelt Carton.

BELGA
Louise
Carton.
“Om het hele
verhaal
te vertellen zou ik een boek moeten schrijven, maar er is wel één aspect dat ik bespreekbaar
wil maken. Drie weken geleden kreeg ik te horen dat ik een stressfractuur heb ter hoogte van mijn sacrum

Topatlete Louise Carton heeft jarenlang met een eetstoornis gekampt. “Als ik aan de start stond van een wedstrijd, had ik
(heiligbeen). Mijn eerste reactie was: ‘hoe komt dat daar toch?’ Dat is een heel sterk bot, ik heb heel rustig
schrik dat anderen mij te dik zouden vinden, dat iedereen het zou zien als ik een halve kilo was bijgekomen. Dat idee en die
opgebouwd na mijn vorige blessure en ben nog maar acht weken opnieuw bezig. Op datzelfde moment dacht ik ook:
angst namen heel mijn leven over”, vertelt de 25-jarige West-Vlaamse atlete in een blogpost.
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BELGA

“Toen heb ik de hulp ingeroepen van mijn voedingsdeskundige. Dankzij haar advies kreeg ik een evenwichtig
eetpatroon dat voldeed aan de noden van een atleet. Met als resultaat dat ik aan spiermassa won, mijn gewicht had
behouden en dus mijn vetmassa fel was gedaald. We moesten dus bijsturen, maar ik merkte dat ik stiekem blij was
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met dat resultaat. Dat was voor mij de nieuwe norm geworden. Ik moest meer eten, maar ik had zo’n schrik om bij te
komen dat ik zo goed als elke dag op de weegschaal ging staan. (...) Ik piekerde constant over wat ik ging eten,
hoeveel, wanneer. (...) Mijn lichaam schreeuwde zo hard om energie dat ik eetbuien kreeg. Ik at gewoon alles wat ik
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en ben nog maar acht weken opnieuw bezig. Op datzelfde moment dacht ik ook: eigenlijk weet je stiekem wel hoe dat daar
komt.”

Te dik

“Het begon allemaal toen ik heel wat jaren geleden in Leuven voor het eerst een vetmeting had. Die was eigenlijk goed,
maar er werd me verteld dat ik naar de zomer toe nog maximum één kilo kon verliezen om te pieken naar een belangrijke
wedstrijd. Dat ene zinnetje was voor mij blijkbaar een trigger. Ik kreeg het gevoel dat ik te dik was. Plots begon ik me vragen
te stellen bij wat en hoeveel ik at. Ik probeerde zelf allerlei dingen uit, verloor altijd maar gewicht, maar altijd spiermassa dus
mijn vetpercentage bleef gelijk.”
“Toen heb ik de hulp ingeroepen van mijn voedingsdeskundige. Dankzij haar advies kreeg ik een evenwichtig eetpatroon dat
voldeed aan de noden van een atleet. Met als resultaat dat ik aan spiermassa won, mijn gewicht had behouden en dus mijn
vetmassa fel was gedaald. We moesten dus bijsturen, maar ik merkte dat ik stiekem blij was met dat resultaat. Dat was voor
mij de nieuwe norm geworden. Ik moest meer eten, maar ik had zo’n schrik om bij te komen dat ik zo goed als elke dag op
de weegschaal ging staan. (...) Ik piekerde constant over wat ik ging eten, hoeveel, wanneer. (...) Mijn lichaam schreeuwde
zo hard om energie dat ik eetbuien kreeg. Ik at gewoon alles wat ik in de kasten kon vinden. Nadien voelde ik me zo
schuldig dat ik ging compenseren door een maaltijd over te slaan of de dagen erna minder te eten. De eetbuien en dus ook
de compensaties werden over de jaren altijd maar extremer. Ik schaamde me zo hard dat ik er nooit met iemand kon over
praten. (...) Ik was zo gefrustreerd, boos op mezelf, omdat ik niet uit die vicieuze cirkel geraakte.”

Schaamte

“In het begin was dat besef er nog niet. Het lopen ging goed, ik begon crossen te winnen, plaatste mij voor internationale
kampioenschappen. En alle andere atletes stonden ook zo scherp, in mijn perceptie zelfs nog veel scherper. Ik las wel eens
over de female triad (energietekort, amenorroe en lage botmassa; ondertussen vervangen door de term RED-S), maar
ik zag bij mezelf geen risico. Ik vond niet dat ik te scherp stond, ik dacht dat het normaal was om als topsporter geen
maandstonden te hebben en mijn waarde voor botdensiteit was altijd goed. Ik besefte wel dat ik een probleem had en dat ik
het niet alleen kon oplossen. Ik zocht ook hulp bij een psychologe, maar ik voelde zo veel weerstand.”
“Het was pas afgelopen zomer, na mijn wedstrijd op het EK in Berlijn (waar Carton 13e werd op de 5.000m), dat het
begon door te dringen dat ik zo echt niet meer verder kon. Ik kon niet anders dan toegeven dat mijn eetprobleem alles had
overgenomen. (...) Toen ik de teleurstelling zag bij mijn mama en coach, brak er iets. Ik voelde me zo moe en eenzaam. Al die
jaren kon ik niemand volledig in vertrouwen nemen, omdat mijn schaamte dat in de weg stond. Ik heb al mijn moed bijeen
geraapt en mijn coach diezelfde avond en nacht alles verteld. Dat was het beste dat ik in jaren had gedaan. Ik voelde me zo
opgelucht.”

Voor het eerst in vijf jaar maandstonden

“In oktober startte ik met een vrij intensieve therapie (elke week gesprekstherapie). Ik wist dat het heel moeilijk zou zijn om
hier uit te geraken, want ik had naar mijn gevoel alles al geprobeerd. En dat is het ook. Tijdens die sessies kwamen zo veel
emoties naar boven dat ik soms een hele dag niets meer waard was. En het ging niet alleen over mijn eetprobleem, maar
vooral over wat er onder schuilt. Die blessure die vijf maanden bleef aanslepen, was er volgens mij niet zomaar. Het was een
signaal van mijn lichaam dat het zo niet verder kon en dat besef vond ik heel confronterend.”
Ik was zo gefrustreerd, boos op mezelf, omdat ik niet uit die vicieuze cirkel geraakte; “Ondertussen kwam ik heel wat kilo’s
bij. Toen ik mezelf na al die jaren toestond om te eten waar ik zin in had, kon ik precies niet meer stoppen. Het gaf me niet
bepaald een goed gevoel, maar ik liet het gebeuren. Mijn lichaam vroeg om energie en dat gaf ik het, of het nu gezond
was of niet. Na een paar maanden, een paar dagen voor ik weer pijnvrij kon lopen, kreeg ik voor het eerst in vijf jaar mijn
maandstonden. Ik wist niet goed of ik wilde wenen of lachen, dus deed ik het maar allebei. Het was een eerste belangrijke
stap om terug helemaal gezond te worden.”

Doorbreken van taboes

“Toen ik weer kon lopen, voelde ik me heel onzeker. Mijn lichaam was fel veranderd, ik voelde me geen atlete meer en ik
schaamde mij. Ik vond (en vind) het heel moeilijk om mijn lichaam te aanvaarden, maar probeerde te focussen op wat ik
allemaal kon en tevreden te zijn met de progressie die ik had gemaakt. Ik voelde me steeds beter, vond ook steeds meer
balans in mijn voeding en dan kwam plots die hevige pijn. En dan weer die harde confrontatie met de realiteit. Opnieuw
de bevestiging dat wat begon als een onschuldig verlangen naar een bepaald lichaam en gewicht heel zware gevolgen kan
hebben. Voor mij is de cirkel (of eigenlijk de driehoek) rond.”
“Ik deel dit verhaal, niet omdat ik vind dat ik dat moet, maar omdat ik hoop dat we er meer kunnen over praten. Ik heb me
zo eenzaam gevoeld en ik dacht ook lange tijd dat ik de enige was die daar zo mee worstelde. Ik voelde zó veel schaamte
dat ik geen hulp zocht. Ondertussen weet ik dat heel veel vrouwen en mannen dit meemaken. Ieder verhaal is verschillend,
iedereen moet daar een eigen weg in vinden. Als ik hiermee ook maar één iemand de moed kan geven om er met eender wie
over te praten, dan vind ik dat de moeite waard om me hier kwetsbaar op te stellen. Voilà, taboes zijn er om te doorbreken,
toch?”, besluit Carton.
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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.

