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Koninklijke Atletiek Sport  
Vereniging Oudenaarde vzw.

Beheerraad

Bestuursleden

De club is sinds 27/12/1927 aangesloten bij de Koninklijke Belgische Atletiek Bond (KBAB)  
met stamnummer 13.

Postadres secretariaat: Hogerlucht 84 - 9600 Ronse 
IBAN BE68 7390 2022 7834 (OPGELET: nieuw nummer!)  - BIC BBRUBEBB | BTW BE 0431.013.956

Terrein: Burgemeester Thienpontstadion, Prins Leopoldstraat 89 - 9700 Oudenaarde

Beste atletiekvrienden,

Ook in deze tijden waarin erg veel wordt geannuleerd, hebben we ervoor 
gekozen een clubblad uit te geven. Er is immers altijd wel wat mee te delen, 
en er gebeurt één en ander dat niet onmiddellijk zichtbaar is, al is het maar 
omdat we momenteel vooral thuisblijven.
Zo worden er door de stadsdiensten werken uitgevoerd aan onze  
accommodatie. De discuskooi is hersteld, het zand in de verspringbak  
bijgevuld en de belijning waar noodzakelijk bijgeschilderd. De aanpassingen 
zijn echter mimimaal: het stadsbestuur plant immers nog deze legislatuur 
een nieuw atletiekstadion te bouwen, dat volledig aan de normen van de 
IAAF zal voldoen. Hoe dan ook zouden deze werken ons moeten toelaten de voor deze zomer geplande wedstrijden 
probleemloos te laten doorgaan – tenzij de strijd tegen het coronavirus een afgelasting noodzakelijk maakt.
De Koninklijke Belgische Atletiekbond heeft intussen beslist alle competities tot en met 10 mei af te gelasten.  
Dit heeft geen invloed op onze organisaties, gezien onze eerstvolgende meeting pas voor vrijdag 12 juni is voorzien. 
Het wordt echter afwachten of de lockdown al dan niet zal worden verlengd.
Eerlijkheidshalve moeten we toegeven dat de afgelasting van de interclubcompetities (voorlopig met uitzondering 
van deze van de masters) voor ons een voordeel met zich meebrengt. De gemengde interclub alle categorieën zal 
immers niet volgend jaar, maar pas in 2022 worden ingevoerd. Die beslissing werd genomen om de clubs “gelijke 
kansen” (wat dat ook moge betekenen) te geven met het oog op een selectie voor de Super of First League van de 
gemengde, hoogste afdeling in 2022. Gezien KASVO zowel bij de dames als bij de heren beschikt over jonge teams 
die hun hoogtepunt nog niet hebben bereikt, komt dit ons ongetwijfeld ten goede.
Via de sociale media kunnen we vaststellen dat onze atleten enthousiast blijven trainen en inventief zijn in  
hun zoektocht naar alternatieve trainingsvormen. Gemotiveerd blijven trainen zonder onmiddellijk zicht op  
een competitie is niet altijd gemakkelijk, maar bij velen lijkt dit toch te lukken. Daarbij gaat men soms heel  
inventief te werk, wat soms leidt tot erg grappige beeldopnames. Neem gerust een kijkje, wellicht heb je  
momenteel tijd genoeg …

Pieter Demetter, voorzitter
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Pieter Demetter 
pieter@kasvo.be 
055 31 12 05
• voorzitter

Els Balcaen 
asvo@val.be 
els@kasvo.be 
055 21 59 35
• secretariaat 
• ledenadministratie

Mia Slabbaert 
mia@kasvo.be 
0479 025 889
• penningmeester

Frank Bastil 
frank@kasvo.be 
0473 632 716 
• materiaalmeester
• webmaster  

jong KASVO

Conny Rogiers 
conny@kasvo.be 
055 31 96 30 
0470 035 641
• aanspreekpersoon  

juryleden
• evenementen
• bonussysteem

Gerben Hanssens 
gerben@kasvo.be 
0494 445 521
• verantwoordelijke sponsoring
• vertegenwoordiger ouders atleten 

Marc Bogaert  
marc@kasvo.be 
0476 983 853
• vertegenwoordiger trainers  
• jeugdcoördinator

Wendy Gosseye 
wendy@kasvo.be 
0474 866 329
• vertegenwoordiger werkgroep jeugd 

Freddy Ketsman 
freddy@kasvo.be 
0474 486 164 
• jeugdtrainer

Blijf op de hoogte 

van het nieuws rond de 

coronamaatregelen!

Surf naar 
www.kasvo.be

www. jong.kasvo.be
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Jeugd

Kangoeroes (°2013)

Training:  woensdag 17u - 18u (niet tijdens vakanties)  
Locatie:  Burgemeester Thienpontstadion, Oudenaarde (zomer: maart - december) 
  Sportzaal Serpentstraat 39, Eine (winter: januari - februari)

Benjamins (°2012-2011) / Pupillen (°2010-2009) / Miniemen (°2008 - 2007)

Training:  Benjamins: woensdag & vrijdag 17u - 18u 
  Pupillen: woensdag & vrijdag 17u - 19u30 
  Miniemen: woensdag & vrijdag 17u - 19u30 
Locatie:  Burgemeester Thienpontstadion, Oudenaarde

Trainingsinfo

Audrey Baguet 
audrey@kasvo.be 
0479 675 437
• aanspreekpunt trainers

Amber Baert   
amber@kasvo.be 
0485 038 589
• initiator 

Ilana Hanssens   
ilana@kasvo.be 
0493 659 022 
• aspirant-initiator 

Marc Bogaert  
marc@kasvo.be 
0476 983 853
• vertegenwoordiger in het bestuur 
• jeugdcoördinator

Febe Ketsman  
febe-k@kasvo.be 
0468 176 224
• aspirant-initiator 

Kaat Demetter  
kaat@kasvo.be 
0479 946 105 
• aspirant-initiator

Jan Van Rillaer 
jan@kasvo.be 
0499 643 107  
• initiator running
• aspirant-initiator

Frank Bastil 
frank@kasvo.be 
0473 632 716 
• webmaster jong KASVO

Simcke Vandriessche  
simcke@kasvo.be 
0470 440 896  
• initiator

Febe Vandewalle  
febe-v@kasvo.be 
0491 649 791  

Freddy Ketsman  
freddy@kasvo.be 
0474 486 1641  
• aspirant-initiator

Vertrouwenspersoon
Een vertrouwenspersoon in de club

Elke vereniging heeft wel eens te maken met  
ontevredenheid bij trainers, ouders, sporters,  
bestuurders ...  Vaak volstaat een goed gesprek om 
de problemen of misverstanden op te lossen en de 
samenwerking weer op goede rails te krijgen.

Af en toe kunnen ontstane spanningen binnen  
de club niet op dergelijke manier opgelost worden 
en is het nodig om verdere stappen te nemen.

Dan kan het nuttig zijn om een derde, liefst  
neutrale, persoon te betrekken. Deze zal op een  
objectieve manier via gesprekken en aangereikte 

info de elementen van de problemen oplijsten  
en op basis daarvan proberen om tussen beide 
partijen tot een consensus te komen.

Anderzijds is het belangrijk dat elke persoon in de 
vereniging te allen tijde met individuele proble-
men terecht kan bij een vertrouwenspersoon.  

Vaak wordt deze functie gelinkt aan problemen 
van handtastelijkheden binnen de club, doch ook 
problemen tussen ouders en trainers of tussen 
trainers onderling zouden tot de bevoegdheid van 
de vertrouwenspersoon kunnen behoren.

COLOFON
Werkten mee aan dit nummer Nathalie Ampe, Frank Bastil, Bernard Demetter,  
Pieter Demetter, Dieter Geenens, Joachim Gheerolfs, Gerben Hanssens, Conny Rogiers, 
Mia Slabbaert, Carine Vanderschueren, Tim Van Coster, Ilse Van Nerom  
Foto’s/illustraties Tania Desutter, Dries Lerouge, Tomas Sisk, Frederic Vande wattyne, 
www.freepik.com Lay-out Nicole Willemse (www.ape-translations.be)  
Verantwoordelijke uitgever Els Balcaen, Hogerlucht 84, 9600 Ronse.

Eline Gheerolfs  
eline@kasvo.be 
0494 899 006 
• aspirant-initiator 

Hedwig Van Schaeren 
hedwig@kasvo.be 
0477 780 785

Ilse Van Nerom 
ilse@kasvo.be  
0476 72 66 77

Gerben Hanssens  
gerben@kasvo.be 
0494 44 55 21
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Competitiegroepen

Sprint-horden / Springen

Training:  dinsdag 18u - 19u45  /  donderdag 17u30 - 18u45 (kracht gevorderden)  /   
  donderdag 18u30 - 19u45 (basiskracht)  /  vrijdag 18u - 19u45  /  zondag 10u - 11u45 
Locatie:  Burgemeester Thienpontstadion, Oudenaarde 

Doctor in de Sport- en Bewegingswetenschappen  
Sportvoedingsdeskundige  
Docente aan de Vlaamse Trainersschool (VTS)

2007-2017: trainster Belgische jeugdaflossings ploegen. 
Met deze ploegen selecties behaald voor EK/WK en EYOF.

 

 
Specialiteit hoogspringen (PR 1m88)  
Meervoudig Belgisch kampioene hoogspringen  
Deelnames aan Memorial Van Damme,  
Universiade 2011, EK U20 en U23, WK U20  
2010 Winnaar Gouden Spike Belofte van het jaar

 

Halve fond / Fond

Training:  dinsdag 18u - 19u45 (junioren-senioren-masters)  /  woensdag 18u - 19u45 (cadetten- 
  scholieren)  / vrijdag 18u - 19u45  /  zondag 10u - 11u45 
Locatie:  Burgemeester Thienpontstadion, Oudenaarde 
 

 
 
 
 
 

Regent L.O.  
Gewezen eliteatleet VAL ½ fond PR 800m 1’48”40  
Belgische titels op 400m/800m

Trainer sinds 2000 (jeugd)  
Trainer sinds 2006 (competitiegroep halve fond-fond)  
5x podium op Vlaams kampioenschap als cadet/scholier  
Meerdere provinciale titels

Werpen: Speerwerpen / Kogelstoten

Training:  donderdag 18u - 19u45 
Locatie:  Burgemeester Thienpontstadion, Oudenaarde 

Werpen: Kogelstoten / Discuswerpen

Training:  volgens afspraak 
Locatie:  Sport Vlaanderen Oordegem 

 
Meervoudig Belgisch Kampioen Kogelstoten  
Meervoudig Belgisch Kampioen Werpvijfkamp  
Diverse podiumplaatsen discus 

Werpen: Hamerslingeren

Training:  zondag 10u - 11u45 
Locatie volgens schema:  Burgemeester Thienpontstadion Oudenaarde  
    of ’t Sportkot Leupegem, Sompelplein 39b

 
Specialiteit werpnummers  
20 jaar werpervaring  
Meervoudig Provinciaal Kampioen Hamerslingeren 

Polsstokspringen

Training:  volgens afspraak 
Locatie:  Amo Sport Zottegem, Spelaanstraat 1B (winter)  
  Burgemeester Thienpontstadion Oudenaarde (zomer) 

 
Meervoudig Belgisch Kampioen Polsstokspringen

Audrey Baguet 
audrey@kasvo.be 
0479 675 437
• trainer B sprint-horden
• trainer A ver-hinkstap

Patrick De Vleeschauwer  
patrick@kasvo.be  
0479 394 366 / 055 49 52 23 
• trainer B speerwerpen 
• trainer B kogelstoten

Filip Eeckhout  
filip@fethrowers.be  
• trainer B kogelstoten
• trainer B speerwerpen

Steven Lucas  
steven@kasvo.be   
0495 457 316

 
Peter Moreels  

Marc Bogaert 
marc@kasvo.be 
0476 983 853
• cadetten/scholieren

Hanne Van Hessche 
hanne@kasvo.be  
0476 365 781 
• aspirant-initiator

Ilse Van Nerom 
ilse@kasvo.be  
0476 726 677
• trainer A sprint-horden
• trainer B springen

Tim Van Coster  
tim@kasvo.be  
0472 494 004
• junioren/senioren/masters
• trainer B halve fond-fond

Ben Ghyselinck 
ben@kasvo.be  
0472 325 071 
• trainer B sprint-horden

Patrick De Vleeschauwer  
patrick@kasvo.be  
0479 394 366 / 055 49 52 23 
• trainer B speerwerpen 
• trainer B kogelstoten
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Niet-competitieve groepen

Basisgroep Lopen / Springen / Werpen

Training:  woensdag & vrijdag  17u30 - 19u (niet tijdens de meeste schoolvakanties) 
Locatie:  Burgemeester Thienpontstadion, Oudenaarde 

Start to Run: 0-5km / 5-10km 

Training:  woensdag & vrijdag om 17u45 (2 x per jaar een sessie van 10 weken) 
Locatie:  Burgemeester Thienpontstadion Oudenaarde 

 

 

Joggers

Training:  woensdag & vrijdag 17u45 - 19u15 / zondag 9u30 - 11u 
Locatie:  Burgemeester Thienpontstadion Oudenaarde

 

G-Sport (°2006-2010, jongeren met een verstandelijke beperking)

Training:  zaterdag 10u - 11u15   
Locatie:  Burgemeester Thienpontstadion Oudenaarde

Betty Peyskens  
betty@kasvo.be  
0479 251 640 

Geert De Groote  
geert@kasvo.be  
0472 785 025
• Start to Run 0-5km

Nienke De Waele  
nienke@kasvo.be  
0479 564 493 

Carine Vanderschueren  
carine@kasvo.be 
• Begeleiding trage joggers 1

Peter Notebaert  
peter@kasvo.be  
0489 761 133 

Ignace Penninck  
ignace@kasvo.be  
0479 980 495 
• Start to Run 5-10km

Branko Baert  
branko@kasvo.be  

Gorik Devos  
gorik@kasvo.be 
• Begeleiding trage joggers 2

Afwisselende begeleider 
• Begeleiding snelle joggers

Dankjewel aan onze hoofdsponsors:
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Ereleden
mevr. Rachel Hanssens †

dhr. Martin De Stoppeleire, oud-voorzitter 
dhr. Roger Lamon, oud-ondervoorzitter 

dhr. Freddy Soetens, oud-ondervoorzitter 
dhr. Peter Van de Velde, oud-voorzitter 

dhr. Denis Willems, oud-voorzitter
mevr. Tine Decooman, oud-ondervoorzitter

dhr. Filip De Smet, oud-ondervoorzitter

Beschermcomité
dhr. Lode Roman, Brouwerij Roman 
dhr. Carlo Roman, Brouwerij Roman
dhr. Jacques Peyskens, jurylid KASVO
dhr. Eddy Van Coster, oud-bestuurslid 

dhr. Roger Lamon, oud-ondervoorzitter
Vicepremier Alexander De Croo, Volksvertegenwoordiger  

en Voorzitter van de Gemeenteraad Brakel
Minister van Staat Herman De Croo, erevoorzitter van de Kamer,  
ereburgemeester van Brakel, gewezen Volksvertegenwoordiger

dhr. en mevr.  Dirk en Tine Beernaert-De Cooman

Juryleden
Roos De Bleeckere 

Luc De Paepe 
Bernard Demetter 

Steven Lucas 
Nadia Meulenyser 

Jacques Peyskens 
Conny Rogiers
Mia Slabbaert

David Van Langeraert

Uw publiciteit hier?
Wenst U onze club te sponsoren? 

Of kent U iemand die onze club financieel wil steunen?!!

We beschikken over een waaier aan mogelijkheden, zodat sponsoring steeds kan aangepast 
worden in functie van de interesse en budget.

Voor verdere info en het bekomen van een SPONSORDOSSIER  
kan u steeds terecht bij één van de bestuursleden

Het huishoudelijk reglement ligt ter inzage voor leden in het secretariaat en is ook beschikbaar op de website.

Corona-update KASVO
Beste atleten, beste ouders,

Onder het motto “voorkomen is beter dan genezen”, werden maatregelen genomen 
om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dit betekent dat:

• er t.e.m. 19 april 2020 geen trainingen meer mogen doorgaan op de atletiekpiste.
• er t.e.m. 19 april 2020 ook geen individuele trainingen op de atletiekpiste/ 

in de krachtruimte mogen doorgaan.
• er t.e.m. 19 april 2020 geen gebruik mag gemaakt worden van de kantine.
• er t.e.m. 19 april 2020 geen gebruik mag gemaakt worden van de kleedkamers.
• er op de Finse piste wel gelopen mag worden,  

maar dat KASVO er geen groepstrainingen mag organiseren.
• groepstrainingen niet meer kunne plaatsvinden. Individueel mag er nog altijd getraind  

worden. Belangrijk om weten hierbij is dat de individuele sportverzekering van kracht blijft  
voor atleten die individueel hun training verder zetten.

• de nieuwe reeks Start to Run, die van start zou gaan op 15 april, werd uitgesteld  
(vermoedelijk naar het najaar).

Bedankt voor je begrip.

Inleveren documenten bonussysteem winter
Nu de kantine gesloten is, worden de bonusformulieren digitaal doorgestuurd naar: 

• Voor de jeugd t.e.m miniem: jeugd@kasvo.be  (deadline: 15 april)
• Voor de categorieën vanaf cadet: conny@kasvo.be  (deadline: 15 april)

Je vindt de digitale versies van de formulieren op www.kasvo.be/bonussysteem. 
Je kan ze digitaal invullen en doormailen of printen, invullen, scannen en doormailen. 
Ook het doorsturen van een foto van je ingevulde documenten volstaat.

Lukt digitaal doorsturen je echt niet: 

1. Stuur het formulier op via de post naar 
• Voor de jeugd t.e.m. miniem: Dhr. Frank Bastil, Neerstraat 56 – 9630 ZWALM 
• Voor de categorieën vanaf cadet : Conny Rogiers, Wallestraat 54 - 9700 OUDENAARDE

2.  Laat jeugd@kasvo.be of conny@kasvo.be weten dat je het formulier met  
     de post hebt gestuurd.

3.  Hou rekening met het feit dat de post de activiteiten ook teruggeschroefd heeft en  
    je formulier (veel) langer onderweg zal zijn. 15 april blijft echter de deadline!!! 

Op zoek naar de meest recente info? 
www.kasvo.be  /  www.jong.kasvo.be
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Corona-update KBAB 
Door maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken, besliste de 
Koninklijke Belgische Atletiekbond KBAB om alle competities af te gelasten tot en 
met 10 mei (o.v. verlenging van de maatregelen). Daardoor verdwijnen onder meer 
de provinciale kampioenschappen en de interclub van de kalender. Die wedstrijden 
worden niet uitgesteld (maar dus wel volledig afgelast). Vanaf 11 mei kunnen er, 
afhankelijk van de op dat moment geldende overheidsmaatregelen, mogelijk wel 
wedstrijden worden georganiseerd. 

Concreet betekent dit het volgende: 

Gezien het om een grote hoeveelheid afgelaste wedstrijden gaat (102 organisaties weg + piste tem 10 
mei) én dit mogelijk nog kan oplopen als de periode moet verlengd worden, is een herschikking van de 
kalender in het resterend stuk van het outdoor seizoen zo goed als onmogelijk. De raad van bestuur en 
de beleidscommissie competitie hebben volgende principes op papier gezet:

• Er worden geen wijzigingen meer aangebracht aan de huidige zomerkalender.  
Meetings, aangevraagd door een club, worden niet verplaatst indien ze geannuleerd werden.

• Ook kampioenschappen worden niet verplaatst met uitzondering van de Belgische 
 Kampioenschappen op voorwaarde dat er een relevante datum kan worden gevonden.

• De interclub AC zal in zijn huidige vorm in 2021 worden georganiseerd  
en de mixed-versie schuift op naar 2022.

• Provinciale en Vlaamse Kampioenschappen die worden geannuleerd, worden niet herpland.

• De score van Flanders Cup Meetings en Athletics Classic Meetings 2020 wordt niet in rekening 
 gebracht voor de beoordeling van het prestatieniveau (wedstrijdenprogrammering 2020).

• Vermits de Beker van Vlaanderen pupillen/miniemen van 18 en 19 april geannuleerd werd,  
zal uiteraard de finale op 12 september ook niet doorgaan.

Op zoek naar de meest recente info? 
www.kasvo.be  /  www.jong.kasvo.be

Was je handen 
regelmatig en grondig 
met water en zeep.
Reken zo’n 40 à 60 

seconden per wasbeurt.

Blijf zo veel 
mogelijk thuis. 
Ziek? Blijf dan in 

isolatie.

Gebruik papieren 
zakdoekjes en 
gooi ze weg in 
een afsluitbare 

vuilbak.

Hoest of nies
in een papieren 

zakdoekje of in de 
binnenkant van 

je elleboog. 

Vermijd 
handen 
geven.

Raak je gezicht zo 
weinig mogelijk aan 

met je handen.

Vermijd 
nauw contact.  
Hou voldoende 
afstand (1,5 m). 

DRAAG ZORG VOOR JEZELF EN ZO OOK VOOR ANDEREN.

AGENTSCHAP
ZORG & 
GEZONDHEID

Meer info op
www.info-coronavirus.be

HET CORONAVIRUS 
Hoe kan je een besmetting voorkomen?
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De Grote KASVO-quiz  
21 februari 2020 

Op vrijdag, 21 februari 2020 werd er in de kantine van de atletiekclub van Oudenaarde een  
quiz georganiseerd ten voordele van ‘ Kom op tegen kanker’. Het was de stille wens van  

clublid Kaat Demetter om op de dag van haar achttiende verjaardag,  samen met haar familie-
leden, deel te nemen aan de 100km-run en het bedrag van € 2500 bij elkaar te krijgen. 

Haar opa Bernard Demetter sloeg de wens van  
zijn kleindochter niet in de wind, motiveerde  
heel wat kennissen en  koorleden van ‘Dolce Vita’  
Oudenaarde zodat  er met 24 ploegen of 120 deel-
nemers ijverig gekwist kon worden. Hij nam daar-
naast ook de presentatie van de avond voor zijn reke-
ning en de vragen waren af en toe niet van de poes! 

Het werd een gezellige, spannende  avond waar 
 onderling heel wat gedachten uitgewisseld werden! 
De sfeer zat er goed in en voor een hapje of  een 
drankje kon je aan de bar terecht! 

De winnende ploeg van Dolce Vita Oudenaarde ging 
met enkele flessen lekkere wijn naar huis, weliswaar 
een leuk extraatje  maar ook voor wie niet won, werd 
het een rijk gevulde, hartverwarmende avond!!!

Helaas kon het evenement op 21 maart 2020  
wegens de Coronamaatregelen  niet doorgaan  
zodat Kaat het geld bijgevolg niet aan het  
vooropgezette doel kon afleveren. 

Alle ingezamelde gelden zijn daarom doorgestort 
naar de organisatie met als doel het geld te gebruiken 
als inschrijvingsbijdrage voor de volgende editie.

Ook al liep het een beetje anders dan voorzien,  
dit mag zeker gezegd worden: het was een prachtig 
initiatief van Kaat en haar familie, een hele prestatie 
om dit bedrag te verzamelen en niemand twijfelt 
eraan dat het geld zinvol geïnvesteerd zal worden!

Nathalie Ampe  
(DolceVita-koor van Oudenaarde)

Illustratie: Katrien Bruneel
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Zin in een keitof  
zomersportkamp? 
Kan je geen genoeg krijgen van sport en spel?  
En ben je deze zomer nog vrij? Schrijf je dan  
als de bliksem in voor ons zomersportkamp! 

PRAKTISCH
•  Van maandag 27 juli tot en met vrijdag 31 juli 2020  

(o.v. verlengde coronamaatregelen)
•  Vanaf geboortejaar 2013 tot en met geboortejaar 2007
•  Van 9u00 tot 16u00 => opvang vanaf 8u00 tot 17u00
•  Elke middag gratis verse broodjes en een drankje
•  2 t-shirts per deelnemer
•  Ervaren trainers!
•  Heel veel sport en spel!
•  Inschrijving is pas definitief na betaling van het  

verschuldigde bedrag (te betalen UITERLIJK op 15 juni 2020)
•  Kostprijs: € 120 voor niet KASVO-leden, € 110 voor KASVO-leden
•  Kostprijs met OK-pas: € 30 voor niet KASVO-leden,  

€ 27,5 voor KASVO-leden

CORONAMAATREGELEN
Indien het zomersportkamp niet zou kunnen doorgaan omwille van verlengde 

 coronamaatregelen (zoals met het paassportkamp gebeurde),  
krijg je uiteraard je geld teruggestort. Bedankt voor je begrip en geduld.

15

Het eetfestijn van  
7 en 8 maart 2020 
Ons jaarlijks eetfestijn vond dit jaar plaats begin maart,  

net vooraleer de Coronacrisis bij ons de kop opstak. Even geluk gehad … 

Traditiegetrouw kwam de kaartenverkoop heel  
traag op gang. Dit jaar oversteeg de online-verkoop 
ruimschoots de kaartenverkoop in de kantine en die  
online-aanvragen gebeuren steeds meer last-minute.  
Pas de laatste week bestond er zekerheid rond het al 
dan niet moeten openstellen van de boven kantine 
wegens overschrijding van de capaciteit van de  
benedenkantine. Wendy had ondertussen voor  
beide dagen en beide kantines voldoende mede- 
werkers gevonden.

Uiteindelijk schoven toch maar liefst 347 hongerigen 
aan om te genieten van één of meerdere borden 
scampi of kalkoen, netjes verdeeld over 2 dagen (op 
zaterdag 170, op zondag 177).  Velen hadden gebruik 
gemaakt van de tafelreservatie die elk jaar een groter 
succes kent: in totaal werden 40 tafels (van tafeltjes 
voor 4 tot tafels voor maar liefst 20 personen)  voor in 
totaal 281 gasten gereserveerd. En om in de cijfersfeer 
te blijven: 113 atleten maakten gebruik van hun waar-
debon om “gratis” te tafelen. 

Dit jaar eens geen tombola ten voordele van de  
eigen club ... In het kader van onze KASVO-tegen- 
Kanker-run werd ervoor gekozen om de jaarlijkse  
tombola te vervangen door een bloemenactie  
waarvan de opbrengst integraal aan Kom op  
Tegen Kanker zou worden doorgestort.  
Katelijn Descamps, actief bij de joggers en samen  
met zus Greet sponsor van onze club, zorgde op 
zaterdag voor 100 mooie bloemetjes aan een zacht 
prijsje. Die vlogen de deur uit waarna Katelijn in haar 
zaak op zoek ging naar nog een bijkomende kleinere 
levering. Ook die plantjes vonden meteen een koper. 
Niet iedereen kreeg zelfs de kans om er eentje mee 
huiswaarts te nemen. De 100km-run is omwille van de 
Coronacrisis uitgesteld, maar het daarvoor bestemde 
geld zal zeker terechtkomen waar het hoort!

Tot slot, een kleine 30 KASVO-medewerkers waren  
zaterdag, zondag of beide dagen in de weer om alles 
in goede banen te leiden zowel voor aanvang (inko-
pen doen, tafels plaatsen en aankleden, bar in gereed-
heid brengen …) als tijdens (bediening, afwas) als na 
afloop (opruimen) van het festijn. 

Langs deze weg zeggen we graag: 

DANKJEWEL voor jullie aanwezigheid, hetzij als gast hetzij als  medewerker!  
Tot volgend jaar!
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KASVO-kalender 
april  - mei 2020

Om de verspreiding van het Coronavirus te  helpen bestrijden, zijn er geen wedstrijden tot en met 10/05  
(deze datum is onder voorbehoud van nieuwe overheidsmaatregelen). 

juni 2020 (o.v. Coronamaatregelen)

vrijdag 12 juni Avondmeeting met steeplewedstrijden Oudenaarde

zondag 28 juni Open interregio Jeugdcup Oudenaarde

juli 2020

vrijdag 10 juli Rosine Wallezmeeting Oudenaarde

KASVO-wedstrijden 
Avondmeeting met Steeple | vr 12 juni 2020 | 19u (o.v.)

Programma
DAMES HEREN

CAD 100m - 300m - 1000m - 1500ST 
ver - kogel - speer CAD 100m - 300m - 1000m - 1500ST 

ver - speer

SCH 100m - 300m - 1000m - 2000ST 
ver - kogel - speer SCH 100m - 300m - 1000m - 2000ST 

ver - kogel

JSM 100m - 300m - 1000m - 5000m - 2000ST 
ver - kogel - speer JSM 100m - 300m - 1000m - 5000m - 2000ST 

ver - kogel - speer

MAS kogel - speer MAS kogel - speer

Uurrooster

19u15
100m cadetten dames 
100m scholieren dames 
100m jsm dames

19u00
speer cadetten heren (600g) 
kogel scholieren heren (5 kg) 
ver junioren-senioren-masters heren

19u30
100m cadetten heren 
100m scholieren heren 
100m jsm heren

19u25 kogel masters dames (gewicht vlgs. cat.)

19u45
1.000m cadetten dames 
1.000m scholieren dames 
1.000m jsm dames

19u40
ver junioren-senioren-masters dames 
speer junioren-senioren heren (600g) 
speer masters heren (gewicht vlgs. cat.)

20u00
1.000m cadetten heren 
1.000m scholieren heren 
1.000m jsm heren

20u00 kogel cadetten-scholieren dames (3kg)

20u15
300m cadetten dames 
300m scholieren dames 
300m jsm dames

20u20
ver cadetten-scholieren dames 
speer junioren-senioren dames (600g) 
speer masters dames (vlgs. cat.)

20u30
300m cadetten heren 
300m scholieren heren 
300m jsm heren

20u30
kogel junioren heren (6kg) 
kogel senioren heren (7.26kg) 
kogel masters heren (gewicht vlgs. cat.)

20u45 1.500m steeple cad dames (76cm) 

20u55 1.500m steeple cad heren (76cm)

21u05 2.000m steeple sch dames (76cm) 
2.000m steeple jsm dames (76cm) 21u00 ver cadetten-scholieren heren

21u15 2.000m steeple sch heren (84cm) 21u15 kogel junioren-senioren dames (4kg) 
speer cadetten-scholieren dames (500g)

21u25 2.000m steeple jsm heren (91cm) 21u45
 5.000m jsm heren 
5.000m jsm dames  
(samen met heren indien max. 6 dames)

Praktisch
• Inkom: gratis 
• Inschrijving: € 2,00 (inschrijving tot 30 minuten voor aanvang van de proef!)

Resultaten bekijken? 
Ben je ook zo benieuwd naar de uitslagen van onze atleten op de verschillende wedstrijden?

Surf dan als de bliksem naar:

www.kasvo.be/resultaten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 19

Open Interregio Jeugdcup | zo 28 juni 2020 | 14u (o.v.)

Programma
MEISJES JONGENS

BEN 600m - ver - hockey BEN 600m - ver - hockey

PUP 1.000m - hoog - kogel PUP 1.000m - hoog - kogel

MIN 80m - 150m - ver - speer MIN 80m - 150m - ver - speer

Uurrooster

14u00
80m miniemen jongens 
80m miniemen meisjes 
hoog pupillen jongens

14u00
ver benjamins meisjes 
hockey benjamins jongens  
kogel pupillen meisjes (2kg)

14u45 hockey benjamins meisjes

15u00
150m miniemen jongens 
150m miniemen meisjes  
kogel pupillen jongens (2kg)

15u00 ver benjamins jongens 
hoog pupillen meisjes

15u30 speer miniemen jongens (400g)

15u45 ver miniemen meisjes

16u00 600m benjamins jongens 
600m benjamins meisjes

16u15 1.000m benjamins jongens 
1.000m benjamins meisjes

16u30 speer miniemen meisjes (400g) 
ver miniemen jongens

17u15  Gouden 2.000m (10x200m enkel ACME-ASVO-DEIN-HALE-KAAG-RCG-RIEM)

Voor alle kampnummers
• Indien meer dan 25 deelnemers, 2 pogingen per atleet, bij hockey vanaf 35 deelnemers.
• Hoogspringen pupillen meisjes: 90 – 95 – 100 – 105 – 110 – 115 – 120 – 125 – 128 - +3 cm
• Hoogspringen pupillen jongens: 95 – 100 – 105 – 110 – 115 – 120 – 125 – 130 – 133 - +3 cm 
• Inspringen en inwerpen start 15 minuten voor de aanvang van de officiële uurrooster.
• Alle disciplines komen in aanmerking voor het Interregio-klassement*,  

uitgezonderd de 150m voor de miniemen. 
(* ATLETEN VAN ASVO-ACME-DEIN-HALE-KAAG-RCG-RIEM) 

Praktisch
• Inkom: € 3,00 
• Inschrijving: € 4,00 ongeacht aantal nummers (inschrijving tot 30 minuten voor aanvang van de proef!)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sportverslag  
Belgisch Kampioenschap  
Indoor Alle Categorieën

Voor zondag 16 februari werd een mooie affiche aangekondigd. De grote namen bij de dames waar ik naar 
uitkeek waren: Camille Laus 400m (Cheetah-collega van Margo Van Puyvelde die zelf niet aantrad), Claire Orcel 
hoog, meerkampster Hanne Maudens, en op de 60m horden het trio Eline Berings, Anne Zagré en Nafi Thiam.

Bij de heren: Isaac Kimeli 1500m, Michael Obasuyi horden, Bram Ghuys en Europees junioreskampioen Thomas 
Carmoy in hoog. Maar ik ging vooral supporteren voor onze Asvo-atleten op het hoogste niveau! Nienke de 
Waele, Anaïs Van Snick, Ilana Hanssens, Klaas Huwel, Stef Botte, Dries van Schuylenbergh en Sten Geenens.

Sten (foto) ging als eerste aan de slag in hoog en 
startte op 1m95. Sakkerend op een loom en leeg  
gevoel geraakte hij niet verder dan 2m01 en een  
zevende plaats. Work in progress zeggen we dan.  
Collega Carmoy haalde ondanks een bijzonder  
bizarre aanloop liefst 2m24!

Klaas zette ondertussen een 7”22 op neer.  
Als bobsleeër tussen de zuivere snelheidsduivels  
toch wel imposant.

Zowel Stef als Dries gingen voor de 200m. Dries zijn 
23”29 verdiende absoluut beter (ik gunde hem dit 
zo hard), maar Stef deed wat hij moest: 22”19, helaas 
geen finaleplaats, maar wel een persoonlijk record!

Onze topper Nienke is al een tijdje terug goed bezig, 
maar 1m65 was in hoogspringen haar limiet.

Anaïs liep voor een keertje zonder Ilana aan haar zijde 
de 400m. 58”39 Is iets boven haar indoorrecord, maar 
wel winst in haar reeks. Ilana zelf liep een 200m in 
26”00 rond.

 
Een atletiekkenner schreef mij het volgende:  
“Wat hebben jullie veel Belgische topatleten in  
jullie club Asvo, wij moeten bij de masters gaan  
zoeken omdat niveau te halen. Succes aan de  
atleten van jullie club, duimen.”

Dieter
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In the picture
Indoor Meerkamp RCG | GENT BK Indoor | GENT
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KASVO-kroniek 
Vlaams Kampioenschap 
Veldlopen: goud en zilver
09/02/2020 | ROTSELAAR

De CrossCup-manche van Rotselaar 
was één van de weinige sportorga-
nisaties die afgelopen zondag niet 
werd afgelast door het stormweer. 
Zes KASVO-atleten begaven zich 
naar het Meer van Rotselaar voor 
hun Vlaams kampioenschap.  
Twee medailles was het resultaat:  
1x goud en 1x zilver.

Bij de tweedejaarscadetten (° 2005) 
behaalde Flore De Schepper een  
zevende plaats en Lars Meuleman 
een vijfde plaats.

Eerstejaarsscholiere Julie Van De 
Walle eindigde na 3.000m als 16de. 
Laure Bilo moest 2 eerstejaars laten 
voorgaan, maar finishte wel als 
snelste scholiere van geboortejaar 
2003 en kroonde zich zo tot Vlaams 
kampioene. Bij de jongens eindigde 
Matteo Vandendriessche als 32ste 
scholier in het klassement van de 
eerstejaars.

foto: Tomas Sisk

Master Hilde Vanhessche vinden 
we zowel terug in de uitslag van de 
korte veldloop (32ste op 35 deel-
neemsters) als in de uitslag van 
de lange masterwedstrijd. In deze 
laatste eindigde ze als 9de in het 
totaalklassement, maar wel als 2de 
van de categorie W45. Voor haar dus 
een zilveren medaille!

Goud
Bilo Laure (sch)  
3.000m => 11.23

Zilver
Vanhessche Hilde (mas)  

4.500m W45 => 17.49

foto: Tomas Sisk

Belgisch Kampioenschap
Indoor AC
16/02/2020 | GENT

Zeven atleten overleefden de 
 selectie en mochten dus aantreden 
op het Belgisch Kampioenschap AC.

Onder hen 4 junioren die ervaring 
kwamen opdoen en ondertussen 
nog een doorgedreven training  
kregen voor hun eigen BK over  
14 dagen.

Voor onze hoogspringers kwamen  
er 2 top 8-plaatsen uit de bus.  
Sten Geenens werd 6de met 2m01 
en Nienke De Waele 7de met een 
sprong over 1m65. 

Klaas Huwel deed nog eens een 60m 
in de aanloop naar een zomerseizoen 
op 100m en kwam uit op een goede 
7.22. Stef Botte verbeterde alweer 
zijn PR op de 200m en bracht het op 
22.19. Helemaal tevreden was hij er 
niet mee daar hij strandde op  
1 honderdste van het clubrecord.  
Nog op de 200m kwamen Ilana 
Hanssens (26.00) en Dries Van 
Schuylenbergh (23.29) in actie in de 
wat minder gunstige baan 2, maar 
gezien deze omstandigheden waren 
de tijden zeker goed. Anaïs Van Snick 
won overtuigend haar reeks op de 
400m in een sterke 58.39.

Zaterdag verbraken Killian Mersse-
man, Jaron De Vriese, Jelle Vandries-
sche en Isaak Neuville het 4x200m 
cluberecord bij de scholieren met 
een kleine 4 seconden.  
Het bedraagt nu 1.35.57. 

Ilse

18 aflossingsploegen op de
Buffalo Aflossingsmeeting
15/02/2020 | GENT

Op zaterdag 15 februari stond de 
jaarlijkse Buffalo Aflossingsmeeting 
op het programma.  
Met 18 aflossingsploegen, waar- 
onder 15 jeugdploegen, was KASVO 
goed vertegenwoordigd.

De pupillen jongens (met Mano  
Bogaert, Milos Dewaele, Tristan  
Depoorter en Andries De Boe)  
snelden op de 4x 200m naar een 
nieuw clubrecord: 2.02.61. 

De scholieren jongens (met Jelle 
Vandriessche, Killian Mersseman, 
Isaak Neuville en Jaron De Vriese) 
verbraken het clubrecord met een 
kleine 4 seconden: 1.35.57.

Bij de miniemen meisjes snelde  
Cato Chiers nogmaals naar een  
besttijd op de 60m (8.26). 

 
foto: Lerouge

 
Belgisch Kampioenschap
Veldlopen Masters: 
2 top 10-noteringen
22/02/2020 | BRUSSEL

Liefst 359 masters kwamen zaterdag 
een startnummer afhalen voor hun 
Belgisch veldloopkampioenschap 
dat in tegenstelling tot de kam-
pioenschappen van zondag, van  
Stad Brussel wel nog groen licht 
kreeg om in het Park Van Laken hun 
nationale medailles te verdelen.

Voor KASVO kwamen vijf masters 
in actie. Bij de dames streden Hilde 
Vanhessche en Greet Verdonckt voor 
de ereplaatsen. Al van in de eerste 
ronde liep een groepje met vier 
masters W45 afgescheiden op kop. 

Daarbij ook Hilde Vanhessche.  
Zij moest in de laatste ronde echter 
haar meerdere erkennen en eindigde 
zo nét naast het BK-podium.  
Greet liep ook een sterke wedstrijd 
en legde beslag op plaats 7.

De masters heren M45 en M50 gin-
gen in dezelfde wedstrijd van start. 
Pieter Demetter (M45) en Patrick  
De Lange (M50) liepen de hele  
wedstrijd ongeveer een tiental 
seconden van elkaar. Pieter finishte 
uiteindelijk als 32ste in zijn categorie, 
Patrick als 26ste.
In de laatste wedstrijd van de dag, 
een gezamenlijke wedstrijd voor de 
heren M35 en M40, ging Karel Huys-
man van start. Als afsluiter van zijn 
eerste veldloopseizoen eindigde Karel 
op plaats 41 bij de heren M40

Meerkamp indoor RCG
29/02/2020 | GENT

De allereerste meerkamp in de top-
sporthal in Gent (voorheen moest je 
naar Hoboken) was ideaal om nieuwe 
clubrecords in het leven te roepen of 
om oude te verbeteren.

 
foto: Tania Desutter

 
Benjamins Dames 600m => CR  
voor Suzanne Mespreuve (2:22.28)
Vierkamp => CR voor Sienna  
Vandriessche (864 punten)
Miniemen Dames Kogel =>  
CR voor Camille De Clercq (11m80)
Vijfkamp => CR voor Camille  
De Clercq (2806 punten)
Benjamins heren 600m =>  
CR voor Lars Ronsse (2:17.67)
Vierkamp => CR voor Lars Ronsse 
(1245 punten)
Pupillen heren Vierkamp => CR  
voor Mano Bogaert (1861 punten)

Miniemen heren Vijfkamp => CR voor 
Robbe Van Overmeiren (2933 punten)

 
foto: Tania Desutter

 

Vier medailles op 
Belgisch Kampioenschap
Indoor junioren-beloften
29/02/2020 | 
LOUVAIN-LA-NEUVE

De nieuwe indoorpiste in  
Louvain-La-Neuve was vandaag  
het strijdtoneel voor het Belgisch 
Kampioenschap van onze 7 gese-
lecteerde junioren en beloften.

En wat hebben ze uitstekend 
 gestreden. Met hun 7 waren ze goed 
voor 4 medailles en nog 3 top-10 
plaatsen. Sten Geenens mag terug-
kijken op een sterk indoorseizoen  
en werd Belgisch Kampioen bij de 
junioren met een sprong over 2m02.
Ook juniore Ilana Hanssens had voor-
af aangegeven dat ze deze titel ambi-
eerde en dat maakte ze duidelijk van 
bij de start. Ze behaalde de  Belgische 
titel in een dik persoonlijk record van 
56”59. In dezelfde finalereeks liep 
ook Anaïs Van Snick een dijk van een 
wedstrijd, ze werd 3de in ook voor 
haar een dik PR van 57”59. Over dan 
naar de 400m bij de junioren heren 
daar kreeg Dries Van Schuylenbergh 
de opdracht om anders dan gewoon-
lijk van bij de start te volgen en te 
durven lopen. Hij deed dit en beloon-
de zichzelf met een zilveren medaille 
in 50”32.

Bij de beloften heren op de 400m 
ondervond Stef Botte hinder van de 
rug wat hem belemmerde om ook 
voor het podium mee te strijden.  
Hij moest met een 7de plek tevreden 
zijn, maar hij heeft deze winter wel 
een mooie sprong gemaakt en dit 
zal buiten op de 400m wel duide-
lijk worden. Femi De Vleeschauwer 
was een beetje de pechvogel van dit 
kampioenschap want net vandaag 
was haar minst goede wedstrijd van 
het seizoen desondanks pakte ze een 
6de plaats met 3m00 in het polsstok-
springen.

Beau Le Compte was heel tevreden 
met zijn selectie en heeft zeker een 
fijne dag gehad. Hij stootte de kogel 
naar 9m38 en een 10de plaats.

Goud
 Hanssens Ilana (jun)  

400m => 56.59
Geenens Sten (jun)  

Hoogspringen => 2m02

Zilver
Van Schuylenbergh Dries (jun)  

400m => 50.32

Brons
Van Snick Anaïs (jun)  

400m => 57.59

Veldloop Brussel 
01/03/2020 | BRUSSEL

6 jeugdatleten namen deel aan de 
veldloop in Brussel.

Belgisch Kampioenschap 
Veldlopen: 
goud voor Laure Bilo
01/03/2020 | 01/03/2020

Eén week later dan vooraf gepland 
vond het Belgisch Kampioenschap 
veldlopen dan toch plaats in het park 
van Laken. Die verschuiving van één 
week had wel degelijk zijn invloed 
op het aantal deelnemers. In totaal 
telde dit BK bijna 600 lopers minder 
dan vorig jaar. Ook bij KASVO was de 
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opkomst aan de magere kant met 
slechts 6 jeugdatleten en 2 atleten 
vanaf junior. In de cadetten- en scho-
lierenreeksen kwamen ook nog eens 
6 atleten aan de start en die haalden 
allen een plaatsje in de top 20.

Laure Bilo ging de slotronde in in 
een kopgroep van drie atletes. Na de 
laatste grote lus waren ze nog met 
twee en in de laatste afdaling, waar 
de wind toch redelijk in het nadeel 
blies, kwam Laure vrij snel langszij. 
Maar Laure was duidelijk de sterk-
ste, want in de laatste 150m liet ze 
haar concurrente ter plaatse achter 
om onbedreigd naar het goud bij de 
tweedejaars scholieren te snellen. 
Iets verderop zette zus Marie nog een 
stevige eindsprint in waarbij ze nog 
twee atletes kon voorbijgaan.  
Zij werd knap vierde! Een uitstekende 
prestatie als je weet dat dit nog maar 
haar derde wedstrijd was na haar 
blessure die haar meer dan een jaar 
aan de kant hield. In de reeks met 
eerstejaars scholieren liep Julie Van 
De Walle naar een heel mooie 14de 
plaats, waarmee ze 4 plaatsen beter 
deed dan vorig jaar. 

 

Bij de tweedejaarscadetten werden 
Lars Meuleman 7de en Flore De 
Schepper 10de. Eerstejaarscadet Juul 
Vander Beken eindigde in zijn eerste 
BK knap als 18de! Bij de senioren da-
mes werd Sarah De Groote 42ste.  
Het was niet haar beste wedstrijd 
van het seizoen, maar ze heeft afge-
lopen winter een mooie stap vooruit 
gezet. Tussen de 164 deelnemers aan 
de korte cross vonden we Mathias De 
Groote terug op plaats 123. 

Goud
 Bilo Laure (sch)  
3.500m => 14.22

Belgisch Kampioenschap 
Indoor cadetten-scholieren: 
goud en 3x brons
01/03/2020 | GENT

Verslag nummer 2 van dit druk-
ke  atletiekweekend. In Gent ging 
vandaag het BK voor cadetten en 
scholieren door. En die deden niet 
onder voor onze junioren en beloften 
gisteren. Ook zij keerden met 4 me-
dailles en nog 6 top 10-plaatsen naar 
huis.Geen medailles deze keer maar 
wel 5 top 8-plaatsen en dat doet het 
beste verhopen voor de toekomst.

Daan Rogge mocht al vroeg aan de 
slag in het kogelstoten bij de cadet-
ten. Hij stond als 4de op de ranglijst 
en dat was ook de plaats die hij 
behaalde met 12m00. 

Scholiere Kato De Schepper pakte 
deze voormiddag een 5de plaats in 
het polsstokspringen met 2m50 en 
dat was blijkbaar een zeer goede op-
warming voor haar hinkstapspringen 
in de namiddag. Daar sprong ze naar 
een nieuw CR van 11m21 goed voor 
een mooie bronzen plak.

Cadette Margaux Bastil kwalificeerde 
zich deze ochtend met 9.18 voor de 
60m hordenfinale. Deze namiddag 
knalde ze echter naar een nieuw CR 
van maar liefst 8.87, wat goed was 
voor een 4 de plaats. Dit resultaat 
gaf haar een enorme boost voor de 
400m. Ze dook in haar 2de 400m 
uit haar nog jonge carrière onder de 
60 sec met 59.89 en dit leverde haar 
brons op.

Verder dan met de 400m bij de 
 cadetten heren. Mateo Bogaert 
knalde hier onder een stroom van 
aanmoedigingen als eerstejaars 
zomaar naar de Belgische titel in een 
nieuw CR van 53.51. Dit gaf ook een 
boost aan het zelfvertrouwen van 
onze scholieren op de 400m. Killian 
Mersseman kwam aan de start in de 
3de finalereeks en verpulverde zijn PR 
tot 52.44. Dit leverde hem uiteindelijk 
een zeer mooie 5de plaats op. Jaron 
kwam in de 5de finalereeks aan de 
start en weer gingen de heren ver-
schroeiend snel van start. Jaron koos 
voor zijn eigen ritme en op karakter 
keerde hij terug om het brons te pak-
ken in een sterke 51.73 (evenaring CR)

Dan restte ons nog de 200m. Scho-
liere Kaat Vanderbauwhede liep hier 
na een bliksemstart naar een goede 
27.18. Bij de scholieren heren liepen 
zowel Jelle als Ferdinand naar een 
nieuw PR en een top 10-plaats.  
Jelle werd 9de in 23.33 en Ferdinand 
6de in 23.10. Het venijn zat jammer 
genoeg in de staart van dit weekend. 
Jelle kwam zwaar ten val na de aan-
komst en moest voor verzorging naar 
het ziekenhuis. We wensen hem een 
spoedig herstel.

Ilse

Goud
 Bogaert Mateo (cad)  

400m => 53.51

Brons
Bastil Margaux (cad)  

400m => 59.89
De Schepper Kato (sch)  

hinkstapspringen => 11m21
De Vriese Jaron (sch)  

400m => 51.73

BK Indoor Masters: 
podiumplek voor iedereen
08/03/2020 | GENT

Zeven KASVO-masters schreven zich 
in voor het BK indoor en dat lever-
de onze club negen medailles op. 
Ook Flore De Schepper mocht haar 
uitgestelde BK 800m bij de cadetten 
afwerken en deed dat met een knap-
pe 4de plaats in 2.22.92. 

Goud was er voor Hilde Vanhessche 
(W45) op de 1.500m en voor Dieter 
Geenens (M50) op de 60m én de 
60m horden. In die laatste discipline 
scherpte hij ook nog zijn clubrecord 
aan van 10.00 naar 9.89.

Zilver was er voor Franka Bogaert 
(W50) op de 1.500m. Zij verbeter-
de hier ook het clubrecord bij de 
50-plussers tot 6.15.09. Steven Lucas 
(M50) werd vicekampioen in het 
kogelstoten, eveneens met een ver-
betering van het clubrecord (11m67). 
Dubbel zilver was er ten slotte voor 
Wim Huwel (M55) op de 200m en de 
400m. Op die 400m liep hij begin dit 
seizoen met 57.27 een Belgisch record 
in zijn categorie. Op dit BK verbeterde 
hij zich tot 56.53, maar Erwin Thibau 
van AVLO (net 55 geworden) won de 
wedstrijd in 54.83 en is de nieuwe 
Belgische recordhouder.

In het kogelstoten bij de vrouwen 
vielen nog 2 bronzen medailles te 
noteren voor Sofie Vervaeke (W45) 
en Conny Rogiers (W55).

Dit BK geldt tevens als Provinciaal 
Kampioenschap voor de Masters en 
hier was het eindresultaat 6x goud 
(Hilde – Franka – Conny – 2x Dieter – 
Steven) en 3x zilver (Sofie – 2x Wim).

Goud
Vanhessche Hilde (W45)  

1.500m =>  5.20.25
Geenens Dieter (M50)  

60m =>  7.89
Geenens Dieter (M50)  
60m horden =>   9.89

Zilver
Bogaert Franka (W50)  

1.500m =>  6.15.09
Huwel Wim (M55)  

200m =>  25.55
Huwel Wim (M55)  

400m =>  56.53
Lucas Steven (M50)  

Kogelstoten 6kg =>  11m67

Brons
Vervaeke Sofie (W45)  

Kogelstoten 4kg  => 7m39
Rogiers Conny (W55)  

Kogelstoten 3kg => 6m88
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FEThrowers in actie
 

Onze werpers trainen samen met de atleten van VS bij Filip Eeckhout (FEThrowers). Na elke wedstrijd kan je  
een verslagje vinden op https://fethrowers.com. Een selectie uit deze verslagen vind je in deze rubriek. 

 15/2/2020 RCT Atletiek Open Indoormeeting Tienen 

Op 14 februari, trokken scholier Cédric  Broeckaert 
en master Steven Lucas (M50 - ASVO) naar het 
Vlaams-Brabantse Tienen. Beiden deden het er meer 
dan voortreffelijk en vestigden een persoonlijk record. 

Voor Steven (ASVO) was het de eerste wedstrijd met 
6kg als kersverse 50+ master. Hij mikte vooraf op 11m50 
en stootte onmiddellijk in zijn eerste beurt 11m58. 
Hiermee zet hij zijn naam nog een keer extra op de 
Oudenaardse clubrecordtabellen want het CR als M50 
met 7,260kg had hij al in zijn bezit. Na die eerste goede 
stoot kon hij zich niet meer verbeteren. De kop is er 
alvast af, nu op naar het BK masters op 8 maart. 
 

 8/3/2020 BK en PK Masters indoor Gent

Met het Belgisch en Provinciaal Kampioenschap voor 
Masters viel vandaag het doek over een mooi en intens 
indoorseizoen te Gent. Hieronder kan u een overzicht 
vinden van de knappe prestaties die onze masters  
vandaag geleverd hebben. 

Met 2 clubrecords, 3x PK goud, 2x PK zilver, 1x BK brons,  
1x BK zilver en een Belgische titel, kunnen we terug-
blikken op een geslaagde dag.

Bij het kogelstoten, voor Sofie Vervaeke (ASVO – W45) 
een wat moeizame wedstrijd, kwam Sofie uiteindelijk 
tot een degelijke 7m39. Haar prestatie was goed voor 
een 2de plaats Provinciaal en een 3de plaats Nationaal!
 
Bij de M40 zagen we trainer Filip Eeckhout met 15m05 
de Provinciale en Belgische titel veroveren.
 
Als laatste in actie kwam, Steven Lucas (ASVO – M50). 
Steven stootte een zeer regelmatige wedstrijd en kwam 
tot 11m67. Hiermee verbeterde hij zijn PR, clubrecord en 
werd hij respectievelijk 1ste en 2de op het PK en BK.

Cédric Broeckaert (foto: https://fethrowers.com)

KASVO-kledijshop
Er zijn 2 periodes waarin je niet-wedstrijdkledij kan bestellen (voorjaar en najaar).  
Er zijn geen tussentijdse bestellingen meer mogelijk.  
 
Officiële wedstrijdkledij, rugzakken en spikepinnen kan je wel steeds kopen in het secretariaat  
van de kantine. Indien nog vragen, mail naar Veerle of Muriel.

 Nieuwe collectie     (betalen/overschrijven bij bestelling)

Softshelljasje kinderen  
(model Result) 
met vooraan logo KASVO

Kinderen (S - M - L - XL)

€ 35,00

Hoodie kinderen  
(model Russel) 
met vooraan logo KASVO

Kinderen (116 - 128 - 140 - 152)

€ 25,00

T-shirt (model Pro-act) 
met voor- en achteraan  
logo KASVO

Kinderen (6/8 - 8/10 - 10/12 - 12/14)
Dames/heren (XS - S - M - L - XL)

€ 12,00

Hoodie volwassenen  
(model Printer) met voor- en  
achteraan logo KASVO

Dames (XS - S - M - L - XL) 
Heren (S - M - L - XL)

€ 32,00

 Steeds beschikbaar     (contant betalen bij afhaling)

Clubtruitje dames/heren 
met logo KASVO

Alle maten in voorraad 
Verplicht te dragen bij wedstrijden!

€ 20,00

Topje dames 
met logo KASVO

Alle maten in voorraad 
Verplicht te dragen bij wedstrijden!

€ 20,00

Rugzak  
met logo ASVO en  
opbergvakje voor spikes 

€ 25,00

Spikepunten

Per set, verkrijgbaar in  
volgende lengtes:  
6-9-12-15mm

€ 3,50

Veerle Van Coster  
kledij@kasvo.be 
0474 271 622 

Muriel Dewilde 
kledij@kasvo.be 
0497 752 068
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Het stond 
in de krant ...
 

Het Laatste Nieuws 11/02/2020 Het Laatste Nieuws 03/2020

 Doopsuiker Exclusief in Zingem maakt KASVO, Doopsuiker Exclusief in Zingem maakt KASVO, Suskewiet Doopsuiker Exclusief in Zingem maakt KASVO, Suskewiet Doopsuiker Exclusief in Zingem maakt KASVO,
 en Give us a Break gelukkig met berg knutselgerief
Ronny De Coster | 19 februari 2020 | 17u13

Oudenaarde Drie goede doelen mochten in de 
Zingemse doopsuikerwinkel Doopsuiker Exclusief 
een berg knutselgerief en accessoires afhalen.

Zaakvoerster Cindy Heijlesonne deed de drie verenigingen 
een deel van haar magazijnstock cadeau. “Het zijn stuk 
voor stuk organisaties die zich inzetten voor het welzijn 
van kinderen. Die maken we graag gelukkig”, vertelde ze. 
“We gaan de krokusvakantie in met een pak nieuw mate-
riaal, waarmee onze kinderen creatief aan de slag kunnen”, 
bedacht Mireille Huys van de vzw Give us a Break. 
Die vereniging organiseert vakantieopvang voor kinderen 
met een beperking. Gisteren stond hier nog te lezen, 
dat Give us a Break verhuist naar het MPI Eine. Voor de 
G-sportafdeling van de Oudenaardse atletiekvereniging 
KASVO en Leefboerderij Suskewiet in Zwalm mocht Ilse 
Van Nerom de koffer van haar wagen volladen.

bron: www.hln.be / foto: Ronny De Coster

SCHRIJF JE & STEUN KASVO!  
Alle info op: 
www.kasvo.be/acties

https://www.hln.be/in-de-buurt/oudenaarde/doopsuiker-exclusief-in-zingem-maakt-kasvo-suskewiet-en-give-us-a-break-gelukkig-met-berg-knutselgerief~aa511d5af/?fbclid=IwAR0vMf8LbMJa9AXd5ZpIxO6pbBbCa-WITOjh03ni8TnMuOXhCm-Kk4Ru3CE
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Tussen de lijntjes ...
In deze rubriek probeert “De Rode Loper” telkens een punt uit het reglement te verduidelijken.  
Het is belangrijk dat je als sportbeoefenaar helemaal volgens de regels handelt,  
en dat je dus “tussen de lijntjes” kleurt!

 VRAAG:  Mijn trainer geeft me tijdens de wedstrijd (springnummer of werpnummer)  
  graag aanwijzingen om mijn prestatie te verbeteren. 
  Aangezien ik de wedstrijdzone niet mag verlaten, en mijn trainer de 
  wedstrijdzone niet mag betreden, doen we dit via mijn GSM. 
  Hij filmt soms ook mijn sprong of worp om me tijdens de wedstrijd 
  te tonen wat er kan verbeterd worden. Mag dit?

ANTWOORD:  Neen, dit mag niet. Dit is een vorm van niet-toegelaten hulp. 
   Daarom is het bezit of het gebruik van GSM,  videorecorder, radio, 
   CD-speler, Walkie-Talkie of gelijkaardige toestellen verboden 
   in de wedstrijdzone.

 Bernard

 

KASVO internationaal … 
Klaas
ASVO-atleten die internationaal gingen - of wensen te gaan - probeer ik te strikken tot een interview.  
En misschien ben je op de hoogte of niet, maar één van mijn trainingsmaatjes is Wim Huwel.  
Wim en ikzelf zijn beiden 50-plus maar nog lang niet versleten. We nemen deel in de zogenaamde master-
competitie en - eerlijk waar - we halen een belangrijk deel van onze inspiratie bij onze jeugd.  
Zo wist ik ditmaal één van de twee zonen van Wim te interviewen: Klaas Huwel.

Ik leerde Klaas tien jaar terug bij ASVO kennen als  
die sterke jongen die extreem snel sprintte. Hij leek 
me niet alleen snel, maar ook ronduit imposant (!). 
Maar wat me toen toch het meeste trof, was de mix 
van de extreme ernst in zijn trainingen en zijn  
losheid in de omgang. Ja, zelfs al was hij een jonkie,  
ik bewonderde hem ...

Enkele jaren terug kwam hij plots niet meer trainen. 
Hij had wat tegenslag gekend met onder andere  
blessureleed, en stortte zich in andere interesses.  
Zo reisde hij onder andere de wereld rond. Hij zoekt 
vast zijn plek, dacht ik toen ... Zo herkenbaar nietwaar? 
Alle begrip, maar zoals zo vaak komt talent en vooral 
sporthonger steeds bovendrijven. Het BOIC organi-
seerde vorig jaar selecties voor het samenstellen van 
een heus mannenteam bobslee, en ongelooflijk maar 
waar: liefst drie ASVO-atleten werden geselecteerd! 
Drie mannen die ik stuk voor stuk waardeer: Jasper 
Van Hauwermeiren en de broers Niels en Klaas Huwel.

In welke sportdiscipline probeer jij te excelleren?

Bobslee!

Hoe ziet een typische trainingsweek er uit?

Ik probeer elke week een zestal keer te trainen, en dit 
verspreid over 5 trainingsdagen. Van die trainingen 
train ik eenmaal met een pushcar, doe ik een sprint-
training, en vier krachttrainingen.

Hoe combineer jij het sporten met werken of studeren?

Ik werk momenteel nog deeltijds om voldoende tijd 
vrij te kunnen maken voor mijn trainingen.

Jij bent passioneel met sport bezig.  
Wat is jouw grootste motivator?

Mijn hoofddoel en tevens mijn droom is om ooit  
nog deel te kunnen nemen aan de Olympische  
Winterspelen.

Heb je een raad of een boodschap voor jouw  
jongere ASVO-collega’s?

Naar mijn mening is de sleutel tot goede resultaten 
niet veel trainen, maar slim trainen. Soms wordt ver-
geten dat rustdagen minstens even belangrijk zijn als 
trainingsdagen, meer trainen is niet altijd beter.

Dieter

Beste KASVO-sympathisant,
Wil je ons clubblad automatisch thuisbezorgd krijgen  

om zo op de hoogte te blijven van wat er in onze club gebeurt?

Je kan 4 à 5 maal per jaar De Rode Loper ontvangen 
door 25 euro te storten op onze rekening IBAN BE68 7390 2022 7834  

met vermelding ‘KASVO abonnement 2020’

Bij een bijdrage vanaf 50 euro word je daarenboven  
ook vermeld bij het beschermcomité.

Daardoor geef je ons ook een financieel duwtje in de rug.

Alvast bedankt voor jouw gewaardeerde steun!

Het bestuur
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Beste joggers,
Het ziet er naar uit dat het coronavirus ons ongewild  
nog wat langer thuis zal houden. 

Velen onder ons staan elke dag ten dienste in de zorg, 
scholen, nuts- en toeleveringsbedrijven ... 
Petje af hiervoor. Wij dragen jullie een warm hart toe.  
Anderen kunnen van thuis uit werken en sommigen  
zijn ongewild technisch werkloos. 

Het zijn geen gewone tijden en dat worden we met  
z’n allen gewaar. Alles is en wordt afgelast, de agenda’s 
komen leeg. Het is even heroriënteren, opnieuw tot 
essentie komen. We missen onze familie, onze vrienden, 
onze collega’s. Zoek ook telefonisch contact, WhatsApp, 
skype ... het kan deugd doen.

Het verheugt me om te horen dat iedereen toch in  
beweging probeert te blijven: een loopje, een fiets- 
tochtje of een fikse wandeling. 

Alles doet deugd dezer dagen als we maar eens buiten 
kunnen komen. En of we geluk hebben met het weer  
– al bijna iedere dag een stralende zon en zo doen  
we vitamientjes op. 

Voorlopig geen schema, maar probeer - en jullie zijn al 
goed bezig - om toch jullie basisconditie te onderhouden.  
En vergeet niet af en toe eens een versnelling in te lassen.  
Van zodra de overheid het mogelijk maakt, kunnen we 
opnieuw samen sporten.

Het is misschien niet altijd even gemakkelijk, maar tracht 
deze moeilijke periode toch positief door te komen.  
Als we met z’n allen onze verantwoordelijkheid nemen, 
duurt het misschien minder lang.

En zoals Maggie zegt: “blijf in uw kot!” (Dit wordt on-
getwijfeld de quote van het jaar. ) en hou het veilig  
voor jezelf en je omgeving en draag zorg voor elkaar!

Hopelijk tot gauw! Vele groetjes, Carine

33

Horizontaal
4. Hoofd van een Frans departement
8. Ander woord voor biel
9. Germaanse godin van vruchtbaarheid
12. Waalse groene politieke partij
13. Ljubljana is de hoofdstad van ...
14. Ander woord voor erwtensoep

Verticaal
1. Het Alcazar bezoek je in de stad ...
2. Mannetjesduif
3. Fusienaam van Zingem en Kruishoutem
5. Aardewerken stoofpot met stoomopening
6. Ander woord voor ventriloquist
7. Huidige naam van Byzantium
10. Rivier met de waterval van Coo
11. Schrijver van James Bond-boeken 
15. Rivier onder de brug van Millau

Oplossing sportpuzzel 22
Horizontaal
1. 22 maart: KASVO loopt 100km tegen ...
4. Wereldrecordhouder verspringen
5. Wereldkampioene Veldrijden
7. Manager van RSC Anderlecht
10. Sport van de Belgian Cats
12. Wereldkampioen Veldrijden
13. Maarkedalse helling in wielrennen
14. Producent van “Wonderschoen Vaporfly”

Verticaal
2. Dubbele hindernis bij jumping
3. Hoogspringhulpmiddel
6. KASVO heeft meer dan ... leden
8. Huidige Gouden Schoen
9. Vorige WR-houder verspringen
11 Bekerfinale 22/3: Club Brugge tegen ...
15. Ze maakt haar tenniscomeback
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Kruiswoordpuzzel 23
 

Afgelasting Vijfkerkenloop

Zaterdag 18 april zou in Elsegem de elfde 
 “Vijfkerkenloop” van start zijn gegaan met  
hierbij een halve marathon op onverhard  
parcours richting DONK. 

Nieuw was dat men kon inschrijven als ploeg  
waarbij bij 5 inschrijvingen de zesde gratis  
kon deelnemen.

Daarenboven had het KASVO-bestuur besloten om  
€ 5,00 van het inschrijvingsgeld te betalen voor 
ieder lid (jogger/wedstrijdatleet) van KASVO die aan 
deze vijfkerkenloop zou deelnemen. 

Het Coronavirus heeft anders beslist: de Vijfkerken-
loop werd geannuleerd. Wie het resterend inschrij-
vingsgeld al had betaald, krijgt dit integraal terug. 

Het bestuur zal later op het jaar wellicht een centje 
bijleggen bij een andere joggersactiviteit.
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KASVO-jarigen 
 

april 2020
Dhaenens Bruno 1/04/2011
Dhaenens Sofie 1/04/2011
Heuleu Lili Roos 4/04/2011
Kenis Eva 4/04/2009
Wieme Bert 4/04/1997
Hanssens Jorre 5/04/2005
Van Biervliet Hanne 5/04/2003
De Groote Geert 5/04/1962
Sierens-Jezior Justyna 7/04/1975
Blommaert Ilaya 8/04/2013
De Clerck Victoria 8/04/2008
De Smet Camille 8/04/2004
Delmeiren Jasper 12/04/2005
Detemmerman Nina 12/04/2005
Ghyselinck Ben 12/04/1991
Goubau Christophe 12/04/1964
Coppens Nisa 13/04/2004
Demetter Pieter 13/04/1972
Devos Gorik 17/04/1970
Vanrysselberghe Lara 18/04/2001
Mespreuve Suzanne 19/04/2011
De Cremer Hervé 19/04/2004

Vanheuverbeke Julien 19/04/2000
Van Daele Martijn 20/04/2010
Guerfal Sirine 21/04/2009
Van Henis Ona 22/04/2011
Vanden Daele Noémie 22/04/2009
De Werdt Peter 22/04/1965
Vandepoele Arno 23/04/2012
Penninck Camille 23/04/2011
Khazari Lina 23/04/2010
Vanderbauwhede Lies 23/04/1999
Meirlaen Marijke 23/04/1976
Meirhaeghe Thomas 24/04/2010
Vrijens Mathis 25/04/2010
Deckmyn Ramses 25/04/2008
Govaerts Symon 25/04/2008
Rasschaert Helena 25/04/2008
De Vriese Christophe 25/04/1978
Puissant Mirte 26/04/2007
Wancour Brechtel 26/04/1984
Haeck Rune 27/04/2011
Van Gasse Finn 29/04/2008
Battaille Juliette 30/04/2009

mei 2020
DeVan Coppenolle Pauline 1/05/2013
De Rycke Maarten 1/05/2011
Kesteleyn Thibo 1/05/2008
Moreels Mauro 1/05/2005
Declerck Hubert 1/05/1953
Vandendael Julie 2/05/2012
Thienpont Mauro 2/05/2011
Bultot Elias 2/05/2004
Vandenberghe Olivier 2/05/2002
Thienpondt Stijn 2/05/2001
Vercouter Ruben 2/05/1997
Bekaert Silke 3/05/2005
Moerman Jano 5/05/2011
Vanden Bossche Frauke 5/05/2010
De Bock Matti 7/05/2012
Thienpont Senn 7/05/2008
De Jaeger Norah 10/05/2008
Robbens Dieter 10/05/1997
Gryp Ishaak 11/05/2013
De Pessemier Buyse Remo 11/05/2011
Van Kerkhoven Hannah 11/05/2005

Demeulemeester Lem 12/05/2012
Meirlaen Marc 12/05/1960
De Vos Jules 13/05/2011
Van De Walle Wolf 13/05/2009
Vanderbeken Jonas 14/05/1996
De Cock Rune 16/05/2011
Ronsse Lars 16/05/2011
Callebaut Eline 16/05/2010
De Vriese Tess 17/05/2006
Bruynooghe Fons 20/05/2011
Baele Geike 20/05/2010
Slabbaert Mia 21/05/1969
Vandewattyne Laurens 22/05/2008
Vervaeke Sofie 22/05/1972
Vercamst Julie 27/05/2010
Van Rillaer Jan 27/05/1975
Geenens Dieter 27/05/1968
Vercauteren Patrick 27/05/1962
De Bock Tom 29/05/1998
De Waele Nienke 29/05/1997
Taelman Noor 31/05/2012

juni 2020
De Lange Patrick 1/06/1965
Meirlaen Natalie 3/06/1987
Vlassenroot Basile 6/06/2009
Willaert Sara 7/06/2006
Bogaert Franka 8/06/1969
Vandermeulen Milena 9/06/1999
Chiers Pieter 9/06/1978
De Bock Nick 9/06/1965
Van Gasse Nanou 10/06/2009
Keirse Florian 10/06/1994
De Ruyck Ralph 11/06/2012
Van den Berghe Seppe 12/06/2011
Moreels Marta 13/06/2007
Van Boven Vera 14/06/1970

Bastil Frank 15/06/1963
Doutreloigne Emma 16/06/2004
Van Den hende Noor 17/06/2009
Verdonckt Greet 19/06/1973
De Schepper Flore 20/06/2005
Holvoet Sibe 21/06/2008
De Paepe Thor 22/06/2006
De Groote Sarah 22/06/1992
Vrijens Mona 25/06/2008
De Paepe Ella 26/06/2009
Vander Beken Juul 28/06/2006
Buyst Katrien 28/06/1973
De Smet Evelien 29/06/1988
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Wat te doen bij  
een ongeval?
Als je geblesseerd geraakt tijdens de training of een wedstrijd ten gevolge van een ongeval, en je hebt  
medische verzorging nodig, dan kan je deze onkosten terugbetaald krijgen van de verzekeringsmaatschappij. 
Onze club is aangesloten bij de VAL (Vlaamse Atletiek Liga) en de liga heeft een verzekeringspolis  
afgesloten bij Ethias.

Om de tussenkomst van de verzekering en de terugbetaling van de medische kosten  
te bekomen is uw medewerking belangrijk.

STAP 1: ongeval melden

Meld het ongeval de dag zelf of de volgende dag aan mevr. Els Balcaen, verantwoordelijk voor het secretariaat. 
Je hoeft hiervoor nog geen arts geraadpleegd te hebben. Opdat de verzekering zou tussenkomen is het heel 
belangrijk om zo snel mogelijk (binnen de 24u) met Els contact op te nemen!

STAP 2: formulieren invullen en indienen

Twee formulieren moeten ingevuld worden en zo snel mogelijk aan het secretariaat bezorgd worden.  
Je kan deze formulieren vinden aan het prikbord in de kantine.

1. Meldingsformulier

Dit formulier vul je zelf in en bezorg je aan het secretariaat ter attentie van Els Balcaen.  
Dit kan als volgt:

OF binnenbrengen in de kantine  
OF inscannen en doormailen naar asvo@val.be of els@kasvo.be 
OF opsturen naar Els Balcaen, Secretariaat KASVO, Hogerlucht 84 - 9600 RONSE. 

2. Medisch attest

Dit attest moet door de behandelende arts ingevuld worden. Het origineel bezorg je aan het secretariaat.

Wij hebben beide documenten nodig om een volledige aangifte te kunnen doen  
bij de verzekeringsmaatschappij.

STAP 3: bewijsstukken verzamelen

Verzamel de originele ereloonnota’s van de arts en eventuele kwijtschriften (geen kasticket) van de apotheker. 
Groepeer deze en bezorg deze aan het secretariaat. Wij bezorgen deze documenten  
aan de verzekeringsmaatschappij. Neem eventueel een kopie voor jezelf.

Els Balcaen 
asvo@val.be 
els@kasvo.be 
055 21 59 35
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Proficiat! 
Nieuwe clubrecords Indoor Dames

Benjamins meisjes - 600m Mespreuve Suzanne 2.22.28 Gent 29/02/2020

Benjamins meisjes - Vierkamp Vandriessche Sienna 864 ptn Gent 29/02/2020

Miniemen meisjes / 60m Chiers Cato 8.26 Gent 15/02/2020
(vorig: Chiers Cato – 8.35 (Gent – 01/02/2020))
(vorig: Van Snick Anaïs – 8.38 (Gent – 28/01/2015))

Miniemen meisjes / Kogelstoten De Clercq Camille 11m80 Gent 29/02/2020
(vorig: Lucas Vie – 11m45 (Hoboken – 06/02/2011))

Miniemen meisjes / Vijfkamp De Clercq Camille 2.806 ptn Gent 29/02/2020
(vorig: Demeulemeester Lisa – 2.721 ptn (Hoboken – 214/02/2016))

Cadetten meisjes / 60m horden Bastil Margaux 8.87 Gent 1/03/2020
(vorig: Bastil Margaux – 9.10 (Gent – 19/01/2020))
(vorig: Bastil Margaux – 9.12 (Gent – 11/01/2020))
(vorig: Bastil Margaux – 9.17 (Gent – 04/01/2020))
(vorig: Bastil Margaux – 9.32 (Gent – 21/12/2019))
(vorig: Bastil Margaux – 9.54 (Gent – 20/01/2019))

Scholieren meisjes / Hinkstap De Schepper Kato 11m21 Gent 1/03/2020
(vorig: De Schepper Kato– 10m97 (Gent – 04/01/2020))
(Vorig: Hofman Jorien – 10m97 (Gent – 04/03/2012))

Junioren dames / Polsstokspringen De Vleeschauwer Femi 3m31 Gent 22/02/2020
(vorig: De Vleeschauwer Femi – 3m20 (Gent – 26/01/2020))
(vorig: De Vleeschauwer Femi– 3m10 (Gent – 04/01/2020))
(vorig: Wijnand Aline – 2m72 (Gent – 02/01/2011))

Alle categorieën dames / Hinkstap De Schepper Kato 11m21 Gent 1/03/2020
(vorig: De Schepper Kato– 10m97 (Gent – 04/01/2020))
(Vorig: Hofman Jorien – 10m97 (Gent – 04/03/2012))

Masters dames W50+ / 1.500m Bogaert Franka 6.15.09 Gent 8/03/2020
(vorig: Bauters Monique – 6.29.08 (Gent – 28/02/2009))
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Proficiat! 
Nieuwe clubrecords Indoor Heren

Benjamins jongens / 200m Ronsse Lars 2.17.67 Gent 29/02/2020

Benjamins jongens / Vierkamp Ronsse Lars 1.245 ptn Gent 29/02/2020
(vorig: Ketsman Senne – 1.122 ptn (Hoboken – 14/02/2016))

Pupillen jongens / 60m De Boe Andries 8.84 Gent 9/02/2020
(vorig: De Vriese Jaron – 8.86 (Gent – 21/03/2015))

Pupillen jongens / 4x200m
Bogaert Mano - Depoorter 
Tristan - Dewaele Milos -  
De Boe Andries

2.02.61 Gent 15/02/2020

(vorig: Fabri Wolf/Gosseye Leko/Bogaert Mateo/De Vriese Bent – 2.07.79 (Gent – 15/01/2017))

Pupillen jongens / Vierkamp Bogaert Mano 1.861 ptn Gent 29/02/2020
(vorig: De Cremer Hervé – 1.608 ptn (Hoboken – 08/02/2015))

Miniemen jongens / Vijfkamp Van Overmeiren Robbe 2.933 ptn Gent 29/02/2020
(vorig: De Cremer Hervé – 2.389 ptn (Hoboken – 14/02/2016))

Cadetten jongens / 400m Bogaert Mateo 53.51 Gent 1/03/2020
(vorig: Van Vlaenderen Emiel – 54.25 (Gent – 03/03/2013))

Scholieren jongens / 200m De Vriese Jaron 22.54 Gent 7/03/2020
(vorig: De Vriese Jaron – 22.77 (Gent – 21/12/2019))
(vorig: Denorme Tom – 22.82 (Gent – 16/02/1997))

Scholieren jongens / 400m De Vriese Jaron 51.73 Gent 1/03/2020
(vorig: Botte Stef – 51.73 (Gent – 18/01/2015))

Scholieren jongens / 4x200m
Vandriessche Jelle -  
Mersseman Kilian - Neuville 
Isaak - De Vriese Jaron

1.35.57 Gent 15/02/2020

(vorig: Neuville Pepijn/De Cremer Arnaud/Dhont Gauthier/Neuville Isaak –  
1.39.01 (Gent – 16/02/2019))

Masters M50+ / 60m horden (0,91) Geenens Dieter 9.89 Gent 8/03/2020
(vorig: Geenens Dieter – 10.00 (Louvain-la-Neuve – 02/02/2020))
(vorig: Geenens Dieter – 10.09 (Dour – 11/01/2020))
(vorig: Geenens Dieter – 10.28 (Gent – 29/12/2018))

Masters M50+ / Kogelstoten 6kg Lucas Steven 11m67 Gent 8/03/2020
(vorig: Lucas Steven – 11m58 (Tienen – 15/02/2020))
(vorig: Vandekerckhove Erwin – 10m80 (Gent – 08/03/2008))
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SCHRIJF JE & STEUN KASVO!  
Alle info via www.kasvo.be/acties
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Retouradres:
Els Balcaen
Hogerlucht 84
9600 Ronse

60ste jaargang  -  april - mei 2020  -  nr.371

Aflossingsploeg pupillen jongens met  
Ferre Griebeling, Yoran Gabriël, Iljo Gosseye en Artuur Pauwels  

(van links naar rechts) (foto Lerouge)

Sport is keitof!




