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Beste KASVO-leden en -supporters,
 
We komen zo stilaan bij het eind van een voor ons zonder twijfel geslaagd zomerseizoen. Naast meerdere zeer
goede individuele prestaties, waren er de promoties van de kadetten en scholieren meisjes en het damesteam alle
categorieën in de interclubcompetitie als uitschieters. Het damesteam komt volgend jaar uit in de Ere-afdeling van
de Koninklijke Belgische Atletiekbond, wat betekent dat er ook hamerslingeren op het programma staat. Trainingen
voor deze discipline zullen binnenkort in Oudenaarde worden opgestart.
 
Intussen bereiden de trainers reeds volop het volgende seizoen voor. Om het aantal geschoolde trainers voldoende
hoog te houden, organiseren we in samenwerking met Ronse Atletiek Team een cursus aspirant-initiator. Het doet
ons plezier vast te stellen dat de cursus volzet is. Enkele van de kandidaten zetten intussen reeds hun eerste
stappen als jeugdtrainer.
 
Wat betreft de recreantengroep werken we momenteel aan een herschikking, met begeleide trainingen op woensdag
en vrijdag. Als richtlijn voor volgend seizoen geldt dat competitieatleten worden geacht deel te nemen aan de pro-
vinciale kampioenschappen indoor (of veldlopen) en outdoor, interclubcompetities en de wedstrijden in Oudenaarde.
Wie niet gemotiveerd is om aan een totaal van minstens 8 wedstrijden deel te nemen, zal naar de recreantengroep
worden doorverwezen.
 
Verder in het clubblad vinden jullie alle nodige info met betrekking tot de inschrijvingen voor het nieuwe seizoen. We
vragen met aandrang de inschrijvingsprocedure te respecteren; enkel op deze manier blijft het voor ons secretariaat
overzichtelijk, en kan iedereen tijdig zijn of haar borstnummer bekomen.
 
Tijdens de eerste maand van het nieuwe seizoen zal ook de Algemene Vergadering, het hoogste beleidsorgaan van
de vereniging, samenkomen; de bijeenkomst is voorzien voor zaterdag 17 november in de voormiddag. De leden
van deze Vergadering zullen nog een persoonlijke uitnodiging ontvangen, doch we vragen hen nu reeds deze datum
vrij te houden; voor een geldige vergadering dienen immers voldoende mensen aanwezig te zijn.
 
Onze grootste organisatie van het komende winterseizoen wordt traditiegetrouw de Memorial Valentien De Smet,
die zal plaatsvinden op zondag 2 december. Nieuw dit jaar wordt het afzonderlijke klassement voor de oudere
masters dames (W50+) die samen met de scholieren meisjes zullen starten.  Bij de grootste edities van onze Me-
morial mochten we meer dan 1.000 deelnemers en nog meer toeschouwers verwelkomen – we hebben alvast de
ambitie dit jaar even goed te doen. Hopelijk mogen we daarvoor ook op jullie rekenen.
 
Pieter Demetter
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AANSPREEKPUNT TRAINERS   VERTEGENWOORDIGER IN BESTUUR 
Audrey Baguet 

 
0479/67.54.37 

a_baguet@hotmail.com 

Marc Bogaert 
 

0476/98.38.53 
mboogie800@hotmail.com 

 

COORDINATIETEAM JEUGD 
Kim De Vos 

 
0473/39.19.91 

kim_de_vos@hotmail.com  

 

Frank Bastil 
 

0473/63.27.16 
frank.bastil@gmail.com  

 

JEUGD 
 
KANGOEROES 

 

Betty Peyskens 
 
betty.peyskens@telenet.be 

 

Eline Gheerolfs 
0494/89.90.06 
eline.gheerolfs@outlook.com 
 

woensdag van 17 tot 18u  

!!kangoeroes trainen  niet tijdens de schoolvakanties !! 

zomer (maart – november):   Burgemeester Thienpontstadion 

winter  (vanaf november/december)  Turnzaal Serpentstraat 15 Eine 

 

BENJAMINS 

 

Natalie Meirlaen 
aspirant-initiator 
0478/60.68.39 
meirlaen_natalie@telenet.be 

 

Jonas Vandriessche 
 
 
0477/37.32.43 
vandriesschejonas@live.be 

 

Kim De Vos 
bachelor L.O. 
trainer B halve fond-fond 
0473/39.19.91 
kim_de_vos@hotmail.com  

Simcke Vandriessche 
in opleiding initiator 
0470/44.08.96 
simcke.vandriessche@gmail.com 

 Kasper Martens 
 
0474/06.01.10 
martenskasper@gmail.com 
 

woensdag en vrijdag van 17 tot 18u 

 

PUPILLEN 

 

Freddy Ketsman 
aspirant-initiator 
0474/48.61.64 
freddysandra@telenet.be 
  

Maloe De Corte 
initiator 
0485/45.89.34 
maloedecorte93@gmail.com 
 

 Ben Ghyselinck 
initiator,in opleiding trainer B 
0472/32.50.71 
ghy_ben@hotmail.com 
 

woensdag en vrijdag van 18u tot 19u30 

  

TRAININGSINFO
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MINIEMEN 

 Ben Ghyselinck 
initiator,in opleiding trainer B 
0472/32.50.71 
ghy_ben@hotmail.com 

 

 Amber Baert 
 
0485/03.85.89 
baertamber@gmail.com 

 Jan Van Rillaer 
 
0496/84.60.59 
jan.van.rillaer@telenet.be 
 

woensdag en vrijdag van 18u tot 19u30 

 

COMPETITIEGROEPEN 

SPRINT-HORDEN-SPRINGEN 

 Audrey Baguet 
licenciaat L.O. 
trainer B sprint-horden 
trainer A ver-hinkstap 
0479/67.54.37 
a_baguet@hotmail.com 

 
 

Nienke De Waele 
aspirant-initiator 
 
 
0479/56.44.93 
de.waele.nienke@live.be 

 

Ilse Van Nerom 
trainer A sprint-horden 
trainer B springen 
0476/72.66.77 
ilse.van.nerom@telenet.be  

Hanne Van Hessche 
aspirant-initiator 
 
0476/36.57.81 
hanne_van_hessche@hotmail.com 

dinsdag van 18u tot 19u45   

donderdag van 18u tot 19u45:   kracht en/of stabilisatie 

vrijdag van 18u tot 19u45 

zondag van 10u tot 11u45 

 
HALVE FOND-FOND 

 

Marc Bogaert (kadetten/scholieren) 
Regent L.O. 
0476/98.38.53 
mboogie800@hotmail.com 
  

Tim Van Coster 
(junioren/senioren/masters) 
trainer B halve fond-fond 
0472/49.40.04 
timvancoster@hotmail.com 

woensdag van 18u tot 19u45     dinsdag van 18u tot 19u45   

vrijdag van 18u tot 19u45     vrijdag van 18u tot 19u45 

zondag van 10u tot 11u45     zondag van 10u tot 11u45 

 

WERPEN 

 

Patrick De Vleeschauwer 
trainer B speerwerpen 
0479/39.43.66 
055/49.52.23 
patrick.de.vleeschauwer1@skynet.be 

woensdag van 18u45 tot 20u 

 

KOGEL EN DISCUS IN SAMENWERKING MET VLIERZELE SPORTIEF    

trainingsdagen volgens afspraak  Sport Vlaanderen Oordegem 

 

HAMERSLINGEREN 

 

Steven Lucas 
0495/45.73.16 
lucas.steven@gmail.com 

zondag      Burgemeester Thienpontstadion Oudenaarde 

 

POLSSTOK 
in samenwerking met Vlierzele Sportief 

trainingsdagen volgens afspraak  Sport Vlaanderen Oordegem 
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RECREATIEVE GROEPEN 
 

BASISGROEP SPRINT-FOND-KAMP 

 

Betty Peyskens 
 
betty.peyskens@telenet.be 

Trainingsdagen september 

- woensdag 18u00 - 19u30 Burg. Thienpontstadion Oudenaarde 

- vrijdag 17u30 - 18u30 Burg. Thienpontstadion Oudenaarde 

Trainingsdagen vanaf oktober 

- woensdag 17u00 - 18u00 Burg. Thienpontstadion Oudenaarde 

- vrijdag 17u30 - 18u30 Burg. Thienpontstadion Oudenaarde 

Trainingsdagen vanaf vrijdag 23 november 

- woensdag 17u00 - 18u00 Burg. Thienpontstadion Oudenaarde 

- vrijdag 18u00 - 19u30 Burg. Thienpontstadion Oudenaarde 
Deze groep traint niet tijdens de schoolvakanties! 

 

 

START TO RUN 

 

0-5km 
Geert De Groote 
vanaf 18/04/2018 
0472/78.50.25 
de.groote.geert@skynet.be  

5-10km 
Ignace Penninck 
najaar 2018 
0479/98.04.95 
ignace.penninck@skynet.be 

woensdag van 17u30 tot 18u30    woensdag van 17u30 tot 18u30 

vrijdag van 17u30 tot 18u30     vrijdag van 17u30 tot 18u30  

 

      

JOGGERS 
woensdag van 17u30 tot 19u  

vrijdag van 17u30 tot 19u 

zondag van 9u30 tot 11u  

 

Gerben Hanssens
0494/44.55.21
gerben.hanssens@yahoo.co.uk

Ilse Van Nerom
0476/72.66.77
ilse.van.nerom@telenet.be

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 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 problemen 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 on-
derling zouden tot de bevoegdheid van de vertrouwenspersoon kunnen
behoren.

6



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NAJAAR: 5 tot 10 km 
vanaf woensdag 12 september, gedurende 10 weken 
 
 
Begeleide trainingen door Ignace Penninck  

ignace.penninck skynet.be 
0479/98.04.95 
 
Kostprijs:  
€ 20,00 (verzekering + mogelijkheid tot douchen na de training inbegrepen)  
 
Elke woensdag en vrijdag vanaf 17u30 op de atletiekpiste 
Burgemeester Thienpontstadion, Prins Leopoldstraat 89 - 9700 Oudenaarde  
 
 
Info en inschrijvingen:  
asvo@val.be  

ignace.penninck skynet.be - 0479/98.04.95 
 

 

 

 

 

KASVO 

ZOMERSTAGE 2018 
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Inschrijvingen seizoen 2018-2019 voor nieuwe atleten  

  

JEUGD 

Voor het nieuwe seizoen zullen max. 200 jeugdatleten (kan-ben-pup-min) worden toegelaten.  
 
Je kan lid worden van onze atletiekclub vanaf geboortejaar 2012.  
 
Voor nieuwe jeugdatleten (°2012-2006) worden er 4 proeftrainingen voorzien:  
�  woensdag 19 september  
�  vrijdag 21 september (niet voor kangoeroes °2012)  
�  woensdag 26 september  
�  vrijdag 28 september (niet voor kangoeroes °2012)  
 
 

De inschrijvingen zullen als volgt verlopen:  
 
�  Benjamins (°2010-2009), pupillen (°2008-2007) en eerstejaars miniemen (°2006) die in het huidige seizoen aan 
minimum 4 wedstrijden hebben deelgenomen (veldloop-indoor-piste), zullen kunnen inschrijven vanaf 1 september.  
De atleten die daarvoor in aanmerking komen zullen hiervoor via mail uitgenodigd worden. 
 
�  Ook alle huidige aangesloten kangoeroes (°2011) zullen kunnen inschrijven vanaf 1 september en zullen eveneens 
via mail uitgenodigd worden.  
 
�  Alle andere ASVO-jeugdatleten en nieuwe jeugdatleten zullen vanaf vrijdag 28 september kunnen inschrijven via  
een tool op de website, of via bezoek aan de kantine op woensdag of vrijdag tijdens de maand oktober. Wie nog inschrijft 
nadat een groep volzet is, komt op een wachtlijst terecht en zal daarvan via mail op de hoogte worden gebracht. Een 
uitzondering wordt gemaakt voor jeugdatleten die broers/zussen hebben in hogere categorieën, die zullen zich altijd 
kunnen inschrijven. 
 
�  Op woensdag 03/10 wordt doorgeschoven naar de respectievelijke categorieën voor het nieuwe atletiekseizoen: 
kangoeroes (°2012), benjamins (°2011-2010), pupillen (°2009-2008) en miniemen (°2007-2006).  
 

Om je aansluiting voor het nieuwe seizoen in orde te brengen, moet je:  

�  bij voorkeur gebruik maken van de online inschrijvingstool (beschikbaar vanaf 28/09/2018!)  
   EN je lidgeld via overschrijving betalen op de KASVO clubrekening  
   BE58 3900 4548 5779 - BIC: BBRUBEBB. Vermeld bij de opmerking:  
   LIDGELD 2018-2019 + NAAM + GESLACHT (D voor dames of H voor heren) + GEBOORTEDATUM  

�  OF in de kantine een aansluitingsformulier (Word - PDF) komen invullen en je lidgeld cash betalen.  

  
 

OUDERE ATLETEN EN JOGGERS 

Nieuwe atleten vanaf kadetten (°2005 en ouder) kunnen starten in een disciplinegroep naar voorkeur. Wie nog geen 
voorkeur heeft kan proberen in meerdere groepen doch steeds in samenspraak met de trainers.  
Neem best vooraf contact op met de respectievelijke trainer!  
Nieuwe joggers  
Kom eens langs vóór aanvang van de training: joggers verlaten immers de piste om hun training af te werken.  
Start-to-run  
Er start een nieuwe sessie 5-10km op woensdag 12 september.  
In het voorjaar 2019 komt er een nieuwe reeks voor beginners (0-5km).  

  

Om je aansluiting voor het nieuwe seizoen in orde te brengen, moet je:  

�  bij voorkeur gebruik maken van de online inschrijvingstool (beschikbaar vanaf 16/09/2018!)  
   EN je lidgeld via overschrijving betalen op de KASVO clubrekening  
   BE58 3900 4548 5779 - BIC: BBRUBEBB. Vermeld bij de opmerking:  
   LIDGELD 2018-2019 + NAAM + GESLACHT (D voor dames of H voor heren) + GEBOORTEDATUM  

�  OF in de kantine een aansluitingsformulier (Word - PDF) komen invullen en je lidgeld cash betalen.  

  
 

LID WORDEN SEIZOEN 2018-2019

9



Inschrijvingen seizoen 2018-2019 voor atleten die reeds aangesloten waren  

  

JEUGD 

  

Zie hierboven in het deel voor nieuwe atleten.  

  

OUDERE ATLETEN EN JOGGERS 

  

Vanaf 16/09/2018 zal de inschrijvingstool beschikbaar zijn voor atleten vanaf kadet. Mogen we vragen om inschrijvingen 
bij voorkeur tussen 16 en 28/09 in orde te maken. Zo blijft alles vlot verwerkbaar voor ons secretariaat.  

  

Om je aansluiting voor het nieuwe seizoen in orde te brengen, moet je:  

�  bij voorkeur gebruik maken van de online inschrijvingstool (beschikbaar vanaf 16/09/2018!)  
   EN je lidgeld via overschrijving betalen op de KASVO clubrekening  
   BE58 3900 4548 5779 - BIC: BBRUBEBB. Vermeld bij de opmerking:  
   LIDGELD 2018-2019 + NAAM + GESLACHT (D voor dames of H voor heren) + GEBOORTEDATUM  

�  OF in de kantine een aansluitingsformulier (Word - PDF) komen invullen en je lidgeld cash betalen.  

  

  

Lidgeld seizoen 2018-2019 
Het lidgeld voor één seizoen (tot 31/10/2019) blijft voor alle categorieën ongewijzigd. Atleten die deelnemen aan 
voldoende wedstrijden kunnen een deel van dit lidgeld terugverdienen via het bonussysteem. Informeer ook bij je 
mutualiteit/werkgever of je in aanmerking komt voor een gedeeltelijke terugbetaling van je lidgeld. Een formulier voor de 
mutualiteit ontvang je automatisch na betaling van je lidgeld.  

Categorie Geboortejaar Lidgeld voor nieuwe atleten 
Lidgeld voor atleten  
reeds aangesloten in  

seizoen 2017-2018 

Kangoeroes 2012 € 65,00 n.v.t. 

Benjamins 2011-2010 € 170,00 € 150,00 

Pupillen 2009-2008 € 170,00 € 150,00 

Miniemen 2007-2006 € 170,00 € 150,00 

Kadetten 2005-2004 € 170,00 € 150,00 

Scholieren 2003-2002 € 170,00 € 150,00 

Junioren 2001-2000 € 170,00 € 150,00 

Senioren 1999- dag dat je 35 wordt € 170,00 € 150,00 

Masters vanaf 35 jaar € 170,00 € 150,00 

Joggers vanaf 18 jaar € 55,00 € 55,00 

Joggers die aansluiten na start to run najaar € 35,00 € 35,00 

        

Atleten die vorig jaar aangesloten waren als kangoeroe en dit jaar benjamin worden (geboortejaar 2011),  
    worden beschouwd als een nieuw lid!  

Wanneer drie of meer atleten van eenzelfde gezin aansluiten, wordt het lidgeld vanaf de derde atleet  
    met € 25,00 per persoon verminderd.  

        

    Voorbeeld voor een gezin van 4 personen waarvan alle atleten reeds in 2017-2018 aangesloten waren: 

    2 senioren 2x € 150,00 € 300,00   

    1 miniem € 150,00 - € 25,00 € 125,00   

    1 kadet € 150,00 - € 25,00 € 125,00   

    Totaal   € 550,00 (in plaats van € 600,00) 

        

Atleten die een kansenpas kunnen voorleggen, betalen - enkel mits effectief voorleggen van de kansenpas  
    of een kopie ervan - 25 % van het lidgeld (€16,25 euro voor een kangoeroe, € 37,50 euro voor een atleet die  
    vorig seizoen reeds aangesloten was, € 42,50 euro voor een nieuwe atleet, € 13,75 euro voor een jogger). 
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Het lidmaatschap 2018-2019 geeft recht op: 
 

*Lidmaatschap gedurende een volledig seizoen (van 01/11/2018 tot 31/10/2019). 

*Aansluiting bij de Vlaamse Atletiek Liga.  
 Je ontvangt een borstnummer (niet voor joggers en kangoeroes: zij ontvangen een lidkaart) die je  
 gedurende het volledige seizoen op alle wedstrijden moet dragen. 

*Verzekering tijdens trainingen en wedstrijden. 

*Kangoeroes: 1 begeleide training per week.  
 Benjamins-pupillen-miniemen: 2 begeleide trainingen per week.  
 Kadetten tot masters: 2 tot 4 begeleide trainingen per week. 

*Gebruik van de piste en de kleedkamers. 

*Gratis deelname aan wedstrijden door KASVO zelf georganiseerd. 

*Vijf keer per jaar ontvang je het clubblad "De Rode Loper" (elektronisch of op papier). 

*Deelname aan het bonussysteem. 

*Voor nieuwe leden die € 170 lidgeld betalen (of € 145 vanaf derde lid van een gezin): waardebon voor KASVO t-shirt of    
KASVO-wedstrijdtruitje, in te wisselen tijdens seizoen 2018-2019 (voor 31/08/2019) 

*Voor iedereen die minstens € 120 lidgeld betaalt voor seizoen 2018-2019: een waardebon in te wisselen voor een gratis 
toegangskaart voor het eetfestijn voorjaar 2019 (datum nog vast te leggen) 

*De waardebonnen en attesten voor mutualiteit zullen samen met het borstnummer of het lidkaartje afgehaald kunnen  
worden in de kantine na ontvangst van het lidgeld. 

 

 

MAARKEDAL
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Derde plaats voor masters in BvV
 
De masters konden dit jaar een heel
evenwichtig team samenstellen. Een
derde plaats bij de dames en een 6de
plaats bij de heren resulteerde uitein-
delijk in een derde plaats in het geza-
menlijke eindklassement.
 
Dieter Geenens verbeterde het club-
record speerwerpen tot 44m42.
 
Hiermee werd een heel succesvol
bekerseizoen afgesloten.
 
We behaalden een 1ste plaats bij alle
meisjes/damesploegen, een 2de plaats
bij de pup-min jongens en een 3de
plaats bij de masters. Ook de kad-sch
jongens (5de) en AC heren (6de) ein-
digden in de eerste helft van hun reeks.

KASVO - KRONIEK

BVV MASTERS
LEBBEKE
10/6/2018

BERN
16/6/2018

Margo ook op 4x400m naar EK
 
3'29"06, dat is de fantastische tijd van
het Belgische 4x400m vrouwenteam
met Margo Van Puyvelde als start-
loopster. Dit is de limiet voor het EK in
Berlijn en een verbetering van het
Belgische record!
 
Het oude Belgische record stond
onder andere op naam van Rosine
Wallez. Het blijft door Margo toch deels
in Oudenaardse handen. Proficiat!

BK MASTERS
NINOVE

16-17/6/2018
Onze masters behaalden tijdens de
Belgische kampioenschappen in Ninove
4x GOUD
5x ZILVER
3x BRONS
en er werden ook 3 clubrecords scher-
per gesteld.

PK JEUGD
GENTBRUGGE

23/6/2018

Zaterdag vond het provinciaal kampi-
oenschap voor jeugd plaats in Gent-
brugge. Onze 27 jeugdatleten keerden
met 6 medailles huiswaarts!

1x GOUD
Maïté Potvin: hoog
 
2x ZILVER
Flore De Schepper: 1000m
Mateo Bogaert: 300m
 
3x BRONS
Cato Chiers: 60m 
Camille De Clercq: kogel
Robbe Van Overmeiren: ver
 

KORTRIJK
23/6/2018

clubrecord
polsstokspringen

voor Femi

Femi De Vleeschauwer verpulverde
in Kortrijk haar clubrecord polsstok-
springen. Ze ging er over 3m45, liefst
20 centimeter hoger dan haar vorige
bestprestatie die ze begin deze maand
lukte in Oordegem.

BK
ALLE

CATEGORIEEN
BRUSSEL
8/7/2018

 
2x zilver

In een hoogstaande 400mH-finale
behaalde Margo Van Puyvelde zilver
en ze verbeterde opnieuw haar club-
record. Dit keer kwam ze tot 56.13 en
hiermee bekleedt ze de 15de plaats op
de Europese ranglijst dit seizoen en is
ze 6de aller tijden in België.
 
 
Ook in het hoogspringen werd een
zilveren medaille behaald door Hanne
Van Hessche (1m77).
 
Nienke De Waele evenaarde haar PR
van 1m71 uit 2016 en viel hiermee net
naast het podium.
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Nienke liep zaterdag al een 14de tijd
in de reeksen van de 100m horden
(15.67) en Stef Botte werd 21ste in de
reeksen van de 400m (50.93).

ROSINE
WALLEZ-
MEETING

OUDENAARDE
13/7/2018

Geslaagde editie van de Rosine Wal-
lezmeeting met 220 deelnemende
atleten!
 
Overwinningen op het hoofdnummer,
de 400m, waren voor:
·  Fran Vaes (EA/62.94)
(KAD meisjes)
·  Lotte Van Der Vreken (ACW/59.2)
(SCH meisjes)
·  Ine Hugaerts (DUFF/57.24)
(JSM dames)
·  Jelle Vandriessche (ASVO/57.37)
(KAD jongens)
·  Joren Van Aerde (KAAG/51.65)
(SCH jongens)
·  Davide Petrella (RCG/49.25)
(JSM heren)

HEUSDEN-
ZOLDER
21/7/2018

trofee 
Paul Eerdekens

voor Margo
Margo Van Puyvelde won in Heus-
den-Zolder de 400m horden tijdens de
Nacht van de Atletiek.
Een uurtje later was ze met de Belgian

Cheetahs ook de snelste in de
4x400m.
 
Voor deze prestaties kreeg Margo aan
het einde van de meeting ook de trofee
Paul Eerdekens voor de beste Belgi-
sche prestatie tijdens de meeting.
 
Ze blikt dan ook ambitieus vooruit naar
het Europees Kampioenschap in Ber-
lijn! Naast de 400m horden, loopt
Margo ook de 4x400m met de Belgian
Cheetahs.

BK 10km
LOKEREN
4/8/2018

Greet Verdonckt
Belgisch 

kampioene 

Vandaag namen 6 ASVO-atleten deel
aan het Belgisch kampioenschap
10km op de weg. De hitte maakte er
een loodzware wedstrijd van.
 
Greet Verdonckt werd Belgisch kam-
pioene (W45)!
 
Peter Geldhof (M40), Patrick De
Lange (M50) en Pieter Demetter 
(M45) eindigden respectievelijk als
7de, 9de en 11de in hun categorie.
 
Sofie Verstichelen werd 16de senio-
re. Evelien De Smet staakte halver-
wege de strijd.

VAKANTIE-
MEETING 

+ PK STEEPLE
OUDENAARDE

7/8/2018
Aan onze eerste vakantiemeeting
namen 168 atleten deel uit 33 verschil-
lende clubs.
 
Op het provinciaal kampioenschap
steeple kwamen 34 atleten aan de
start, waarvan iets meer dan de helft
van buiten de provincie.
 
Dit PK leverde ons 3 medailles op:
Marie Bilo (kad meisjes): GOUD
Laure Bilo (kad meisjes): ZILVER
Dieter Robbens (sen heren): ZILVER
Proficiat!

EK 2018
BERLIJN

KVV KAD/SCHOL
GENTBRUGGE

15/8/2018

Onmogelijk om in ons verslagje na dit
kampioenschap enkel de medaillewin-
naars in the picture te zetten.
 
De medailleoogst was ronduit schitte-
rend - 3x goud, 2x zilver en 4x brons -
maar in de breedte waren de prestaties
nóg beter met in totaal 21 top 8-plaat-
sen op 23 disciplines.

Fantastische
Vlaamse

kampioenschappen!
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Bovendien waren er door blessures en
vakantie nog enkele atleten niet aan-
wezig of nog niet op hun beste niveau
op dit kampioenschap.
   
Een dikke proficiat dus aan de voltalli-
ge kadetten- en scholierengroep:
Anaïs, Arnaud, Bronty, Dries, Febe,
Femi, Gauthier, Hervé, Ilana, Jaron,
Jelle, Joren, Kato, Killian, Laure,
Marie, Pepijn en Stijn!

VAKANTIEMEETING
+ PK 10.000m

OUDENAARDE
22/8/2018

Tijdens onze laatste zomermeeting
van 2018 werden ook de provinciale
kampioenschappen 10.000m afge-
werkt. Dit leverde 4 stadionrecords op
op deze afstand. Er werden ook nog 2
clubrecords in het speerwerpen scher-
per gesteld: junior Elard Lefebvre
kwam tot 57m70 en master M50 Dieter
Geenens gooide 44m59 met de speer
van 700g.

INTERPROVINCI-
ALE MATCH

MOESKROEN
25/8/2018

Oost-Vlaanderen was nogmaals de
beste provincie in deze interprovincia-
le match voor kadetten-scholieren.
Ook zes ASVO-atleten zorgden mee
voor de punten voor het eindklasse-
ment dat met ruim verschil gewonnen
werd van West-Vlaanderen en Luik.

EINDSTAND 
INTERREGIO

JEUGDCUP 2018

GENT - Zondag 26 augustus kregen
de atleten de allerlaatste Interregio
voorgeschoteld. Nogmaals alles uit de
kast halen om op de befaamde 'trap'
te kunnen plaatsnemen.

BK JUNIOREN/
BELOFTEN

MOESKROEN
26/8/2018

De wind was, zoals zo vaak in Moes-
kroen, de spelbreker voor iedereen die
nog een record ambieerde.
 
Nienke De Waele trotseerde die wind
met glans in het hoogspringen. Ze
verbeterde zich tot 1m73 en pakte haar
eerste Belgische titel. Op de 100mH
kwam ze 5/100 te kort voor brons.
 
Sirine Chamtouri kwam als Tunesi-
sche niet in aanmerking voor de me-
dailles, maar eindigde wel knap 3de bij
de beloften in de 5.000m.
 
Hanne Reynaert kon zich geen vijfde
maal op rij als Belgisch kampioene
kronen. Na een rustige aanvangsron-
de was ze in de sprint net niet snel
genoeg voor de medailles.
 
Bij de heren kon Jonas Vanderbeken 
als 10de van de startlijsten een knappe
6de plaats veroveren in zijn laatste
kampioenschap bij de beloften.
 
Beau Le Compte had in de werpnum-
mers minder last van de wind, maar
had dan wel af te rekenen met enkele
regenbuien. Desondanks zorgde hij
met 2 persoonlijke records voor een
5de (discus) en een 6de plaats (kogel).
 
Ook Nathalie Verstichel ondervond
geen voordeel aan de overvloedige
rugwind en eindigde als 14de (200m)
en 19de (100m).

PK
AFLOSSINGEN

GENT
2/9/2018

Afgelopen weekend namen 24 ASVO-
ploegen deel aan het provinciaal kam-
pioenschap aflossingen in Gent. In
totaal keerde KASVO met 4 medailles
en enkele mooie top-10 plaatsen huis-
waarts.
 
GOUD: 3x600m miniemen meisjes
GOUD: 4x100m kadetten jongens
GOUD: 4x800m AC dames
BRONS: 4x80m miniemen meisjes
 
Proficiat!

BK KADETTEN/
SCHOLIEREN
KESSEL-LO
8-9/9/2018

Het werd een heel mooi Belgisch
kampioenschap kadetten en scholie-
ren voor KASVO!
In totaal pakte onze atletiekvereniging
14 top 10-plaatsen, waarvan tweemaal
goud en éénmaal zilver!
GOUD: Marie Bilo
(1.500m kadetten meisjes)
GOUD: Laure Bilo
(1.500m steeple kadetten meisjes)
ZILVER: Kato De Schepper 
(hinkstap kadetten meisjes)
 
Een dikke proficiat aan onze kadetten
en scholieren!

 
36 KASVO-jeugdatleten tekenden
present voor deze slotmeeting. In alle
categorieën hadden we minstens één
KASVO-atleet op het podium!
 
Proficiat!
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ONDERTUSSEN BIJ DE KASVO-JEUGD......

PK JEUGD
GENTBRUGGE

23/6/2018
Zaterdag vond het Provinciaal Kampi-
oenschap voor Jeugd in Gentbrugge
plaats. Onze jeugdatleten van Jong
KASVO keerden met 6 medailles
huiswaarts!
 
- Potvin Maité
(Goud hoogspringen)
- De Schepper Flore
(Zilver 1000m)
- Bogaert Mateo
(Zilver 300m)
- Chiers Cato 
(Brons 60m)
- De Clercq Camille
(Brons kogelstoten)
- Van Overmeiren Robbe
(Brons verspringen)
 
Proficiat aan alle jeugdatleten!

INTERREGIO
OUDENAARDE

30/6/2018

37 KASVO-atleten waren van de partij
op onze eigen hete, zonovergoten in-
terregio anno 2018:
 
– 5 benjamins meisjes: Turpin Lana,
Van Gasse Nanou, Glorieux Lore,
Cosyns Floor en Kesteleyn Celes-
tien.

– 4 benjamins jongens: Bogaert
Mano, Dewaele Milos, Gosseye Iljo
en Potvin Leandro.

– 8 pupillen meisjes: De Clercq Camil-
le, Potvin Maïté, Van Rillaer Elodie,
Meuleman Astrid, Moreels Marta,

Chiers Cato, Bastil Julie en Chiers
Marte.

– 6 pupillen jongens: Van Overmeiren
Robbe, Muys Elias, Ketsman Senne,
Kesteleyn Thibo, Lerouge Thomas
en Depraetere Iliano.

– 7 miniemen meisjes: Willaert Sara,
De Stercke Flore, Detemmerman
Nina, De Schepper Flore, Dreelinck
Jenna, Ysebaert Aude en Bastil
Margaux.

– 7 miniemen jongens: Bogaert
Mateo, Meuleman Lars, Gosseye
Leko, Moreels Mauro, Delmeiren
Jasper, Rogge Daan en Deblock
Arthur.
 
5 van de 7 interregio’s zijn intussen
afgewerkt, enkel de 2 op Gentse
bodem (RCG (18/08) en KAAG (26/08)
krijgen de atleten nog voorgeschoteld.
Maar eerst en vooral mag onze jeugd
genieten van een welverdiende vakan-
tie.
 
Uit verschillende hoeken was er veel
lof voor de organisatie.
Zowel qua timing van alle nummers als
voor het watergordijn gedurende de
600 en de 1000m.
Bedankt aan de de juryleden en de
talrijke vrijwilligers om alles in goede
banen te leiden!
 
En om deze prachtige dag af te sluiten
zorgden onze atleten zelf voor de
apotheose door de “gouden 2000” te
winnen!
 
Proficiat!
 

ZOMERSTAGE
2018

Van maandag 30 juli tem vrijdag 3
augustus, in tropische temperaturen,
vond de jaarlijkse KASVO zomerstage
voor de jeugd plaats.
 
84 atleten, een mix van nieuwkomers
en doorwinterde jongelingen, gaven 5
dagen lang het beste van zichzelf. Ze
werden mooi ingedeeld per leeftijds-
groep en de kneepjes van atletiek
werden hen bijgebracht door onze

gemotiveerde trainers Amber, Eline,
Femi en Febe, Joachim, Jonas en
Kasper, Kaat, Kim en Simcke.
 
Te heet om te sporten? Wij hebben
niemand horen klagen. 5 dagen lang
bleven ze , goed ingesmeerd, allemaal
op hetzelfde elan doorgaan. Er was
altijd fris water beschikbaar voor deze
jonge gladiatoren.
 
Vrijdag werd het kamp afgesloten met
een heuse vierkamp (60m sprint,
verspringen, kogelstoten en 150m
voor de allerkleinsten, 600m voor de
pupillen, en 1000m voor de miniemen):
voor de competitiebeesten tijd om alles
nog eens uit de kast te halen en voor
de nieuwkomers de ideale gelegen-
heid om alles wat ze tijdens de week
hebben geleerd eens in de praktijk te
testen.
 
Traditioneel, en voor een goed gevul-
de tribune, beëindigden de atleten de
stage met de gouden 2000.
 
Een dikke merci aan alle trainers en
medewerkers van de werkgroep jeugd
om alweer voor een boeiende en ple-
zante stage te zorgen!

INTERREGIO
RCG

18/8/2018

Voor het eerst werd op zaterdag 18/08
een Interregio georganiseerd op de
blauwe piste van Racing Gent. KRCG
heeft onze teams vervoegd dit jaar,
waardoor er nu 7 Interregio wedstrij-
den plaatsvinden ipv 6.
 
35 KASVO-atleten zakten af naar de
blauwe piste van “De Racing”. Gedaan
met de bloedhete temperaturen, ideaal
weertje om de spikes terug aan te
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binden na een dik verdiende vakantie.
 
Heel wat atleten hadden immers
top-10 plaatsen te verdedigen waar-
door ze volgende week na de interre-
gio van KAAG kunnen plaatsnemen op
“De trap”. De ultieme beloning na een
lang zomerseizoen Interegio’s. Ook
voor de andere atleten was dit het
uitgelezen moment om nog enkele
persoonlijke records scherper te stel-
len.
 
5 benjamins meisjes: Nanou Van
Gasse, Lana Turpin, Celestien
Kesteleyn, Floor Cosyns en Geike
Baele.
 
10 pupillen meisjes: Maité Potvin,
Catho De Cremer, Elodie Van Ril-
laer, Astrid Meuleman, Julie Bastil,
Marta Moreels, Estelle Demoor,
Cato Chiers, Marte Chiers en Mona
Vrijens.
 
8 miniemen meisjes: Margaux Bastil,
Nina Detemmerman, Sara Willaert,
Flore De Stercke, Flore De Schep-
per, Jenna Dreelinck, Aude Yse-
baert en Tess De Vriese.
 
5 benjamins jongens: Milos Dewaele,
Mano Bogaert, Mathis Vrijens, Le-
andro Potvin en Mathis Naudts.
 
3 pupillen jongens: Elias Muys, Thibo
Kesteleyn en Thomas Lerouge.
 
4 miniemen jongens: Lars Meuleman,
Daan Rogge, Mateo Bogaert en
Mauro Moreels.

INTERREGIO
KAAG

26/8/2018
Het lange zomerseizoen loopt op zijn
einde. Zondag kregen de atleten de
allerlaatste Interregio voorgeschoteld.
Nogmaals alles uit de kast halen om
op de befaamde “trap” te kunnen
plaatsnemen.
 
36 KASVO jeugdatleten tekenden
present voor deze slothappening:
 
BEN jongens (4): Mano Bogaert,
Milos Dewaele, Leandro Potvin en
Mathis Vrijens.
 
BEN meisjes (5): Nanou Van Gasse,

Floor Cosyns, Celestien Kesteleyn,
Lana Turpin en Geike Baele.

PUP meisjes (11): Catho De Cremer,
Elodie Van Rillaer, Marte Chiers,
Cato Chiers, Maité Potvin, Julie
Bastil, Amélie Callebaut, Marta Mo-
reels, Astrid Meuleman, Estelle De-
moor en Mona Vrijens.

PUP jongens (4): Robbe Van Over-
meiren, Leandro Vandendriessche,
Thibo Kesteleyn en Elias Muys.

MIN meisjes (8): Sara Willaert, Flore
De Stercke, Nina Detemmerman,
Flore De Schepper, Jenna Dreelin-
ck, Margaux Bastil, Aude Ysebaer-
ten Tess De Vriese.
 
MIN jongens (4): Mateo Bogaert, Lars
Meuleman, Mauro Moreels en Daan
Rogge.
 
In alle categorieën hadden we min-
stens één KASVO-atleet op het
podium!

 

 
Proficiat!
 

 

 
 
 
 
Benjamins jongens: Mano (5)

 
 
 
 
 
Benjamins meisjes: Nanou (3) en Lana
(9)

 

 
 
 
 
 
Pupillen jongens: Robbe (9)
 

 

 

 

 
 
 
 
Pupillen meisjes: Maité (3) en Camille
(6) => Camille ontbreekt op de foto
wegens blessure

 
 
 
 
 
Miniemen jongens: Lars (5)
 

 
 
 
 
Miniemen meisjes: Flore (3), Sara (4),
Nina (8) en Margaux (10)
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PK
AFLOSSINGEN

GENT
2/9/2018

Alle ingrediënten waren aanwezig voor
een topochtend atletiek op de Blaar-
meersen. Stralend zonnetje, ideale
temperaturen, sfeer, gezelligheid,
puike organisatie.
 
14 jeugdploegen waren ingeschreven
om deel te nemen aan deze estafetten.
Er heerst altijd een speciaal sfeertje
rond die aflossingen… zenuwen,
spanning…
 
Onze jeugd heeft hele mooie resulta-
ten behaald:
 
Bij de Benjamins meisjes lieten Ce-
lestien, Geike, Sirine en Nanou de
6de tijd noteren op de 4x60m. Nanou,
Geike en Celestien kwamen iets later
ook in actie tijdens de 3x600m.
Een 9de plaats en een KASVO  top-10
allertijden notering voor deze jonge
dames.
 
De 4x60m ploeg (Mano, Leandro,
Danté en Milos) bij de Benjamins
jongens snelde met een 39.15 naar de
5de plaatsen en naar de 3de prestatie
ooit in Oudenaarde!
 
Ook op de  3x600m strandden  Mano,
Danté en Mathis op die ondankbare
5de plaats.

 
Wat konden onze eerstejaars Pupillen
meisjes (Elodie, Julie, Marte en Cato) 
doen tegen al dat 2de jaars geweld
tijdens de 4x60m?
 
Complexloos snelden ze naar een 7de
plaats in dat deelnemersveld van 20
ploegen. Voor de 3x600m waren 2
ploegen bereid om de spikes aan te
trekken. Met wat meer geluk tijdens de
indeling van de reeksen had daar on-
getwijfeld nog wat meer ingezeten.
 
Onze A-ploeg met Catho, Maité en
Elodie diende aan te treden in de
traagste reeks en wonnen die met
groot gemak. De B-ploeg met Estelle,
Amélie en Julie, zat in de topreeks en
moest meteen na het startschot al
achter de feiten aanlopen.
 
Een verdienstelijke 9de plaats was
weggelegd voor de 4x60m ploeg (Le-
andro, Thibo, Senne en Robbe) bij
de Pupillen jongens.
 
Opnieuw 2 ploegen voor de 3x600m:
Robbe, Leandro en Senne klokten af
op een NIEUW CLUBRECORD!
(5:58.60). Ook Elias, Thibo en
Thomas liepen zich met een 6:27.06
naar een KASVO Top10-allertijden
notering.
 
Weinig volk bij de Miniemen jongens,
met zelfs nog één man tekort voor een
4x80m ploeg!
Daar trokken Mateo, Arthur en Jorre 
zich niets van aan! Op de 3x600m
snelden ze naar de 4de tijd ooit voor
ASVO!

 

jong.kasvo.be 

DE WEBSITE VAN EN VOOR DE JONGE ASVO-ATLEET 

 
Tot slot belanden we bij de Miniemen
meisjes: en daar weten we dat er altijd
wel een medaille in de lucht kan han-
gen. Flore (De Schepper), Tess,
Aude en Jenna deden de chrono
stoppen op 46.72.
Nina, Margaux, Flore (De Stercke)
en Sara snelden naar de bronzen
medaille!
 

 
Nadien kozen de atleten zelf voor een
onuitgegeven bezetting op de 3x600m.
Margaux, Flore De Stercke en slot-
loopster Flore De Schepper  zorg-
den voor een verrassing van formaat
door alle tegenstand naar de achter-
grond te verwijzen en Provinciaal
Kampioen te worden met een CLUB-
RECORD (5:21.61)  erbovenop!
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BVV MASTERS LEBBEKE 10/06/2018 

200m masters dames 1.Betty Peyskens  

800m masters dames 1.Veerle Van linden  
1500m masters dames 2.Hilde Vanhessche  

3000m masters dames 1.Veerle Van linden  
100m masters heren 1.Christophe De Vriese  

400m masters heren 3.Wim Huwel  
verspringen masters heren 3.Dieter Geenens  

speerwerpen masters heren 3.Dieter Geenens  

EINDSTAND 3. ASVO  

 

BK MASTERS NINOVE 16-17/06/2018 

speerwerpen 600g masters dames W40 3.Sofie Vervaeke  

5000m masters dames W45 3.Hilde Vanhessche  

hoogspringen masters dames W55 2.Conny Rogiers  

speerwerpen 500g masters dames W55 3.Conny Rogiers  

100m masters heren M35 1.Christophe De Vriese Belgisch kampioen 

200m masters heren M35 2.Christophe De Vriese  

kogelstoten 7,26kg masters heren M45 2.Steven Lucas  

100m masters heren M50 2.Dieter Geenens  

200m masters heren M50 1.Dieter Geenens Belgisch kampioen 

400m masters heren M50 1.Wim Huwel Belgisch kampioen 

100mH masters heren M50 1.Dieter Geenens Belgisch kampioen 

speerwerpen 700g masters heren M50 2.Dieter Geenens  

 

PK JEUGD  GENTBRUGGE 23/06/2018 
60m pupillen meisjes 3.Cato Chiers  

hoogspringen pupillen meisjes 1.Maïté Potvin provinciaal kampioene 
kogelstoten 2kg pupillen meisjes 3.Camille De Clercq  

verspringen pupillen jongens 3.Robbe Van Overmeiren  

1000m miniemen meisjes 2.Flore de Schepper  
300m miniemen jongens 2.Mateo Bogaert  

 

BK ALLE CATEGORIEEN  BRUSSEL 7-8/07/2018 

400mH AC dames 2.Margo Van Puyvelde  

hoogspringen AC dames 2.Hanne Van Hessche  

 

BK 10km op de weg LOKEREN 4/08/2018 

10.000m dames  1.Greet Verdonckt Belgisch kampioene W45 

 

PK STEEPLE OUDENAARDE 7/08/2018 

1500m steeple kadetten meisjes 1.Marie Bilo provinciaal kampioene 
1500m steeple kadetten meisjes 2.Laure Bilo  

3000m steeple jsm heren 6.Dieter Robbens PK SEN 2 

 

KVV KAD-SCHOL  GENTBRUGGE 15/08/2018 
300mH kadetten meisjes 3.Laure Bilo  

1500m steeple kadetten meisjes 1.Marie Bilo Vlaams kampioene 
hinkstapspringen kadetten meisjes 1.Kato De Schepper Vlaams kampioene 

200m kadetten jongens 1.Jelle Vandriessche Vlaams kampioen 
400m scholieren meisjes 3.Anaïs Van Snick  

800m scholieren meisjes 2.Bronty Depoppe  

polsstokspringen scholieren meisjes 3.Femi De Vleeschauwer  
1500m scholieren jongens 2.Stijn Thienpondt  

400mH scholieren jongens 3.Pepijn Neuville  

 

BK JUNIOREN/BELOFTEN MOESKROEN 26/08/2018 

400m AC dames 1.Margo Van Puyvelde  

1500m AC dames 3.Marie Bilo  

hoogspringen AC dames 1.Hanne Van Hessche  

400m horden AC dames 1.Ilana Hanssens  

 

 

 

EREPLAATSEN KAMPIOENSCHAPPEN
JUNI-JULI-AUGUSTUS 2018
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DE BEKER VAN VLAANDEREN DAMES

Nu onze damesploeg promoveerde
naar de ereafdeling van de Nationale
Belgische atletiek door de recente
overwinning in de Beker Van Vlaande-
ren past het om even de geschiedenis
te vertellen sinds de start van de inter-
clubwedstrijden voor de Dames.
 
Toen de damesafdeling van de Ou-
denaardse atletiekclub in 1954 uit de
startblokken schoot was er nog geen
competitie of interclubwedstrijd voor
dames. Pas in 1955 organiseerde de
KBAB een competitie tussen de toen
drie bestaande damesclubs. ASVO
nam pas vanaf 1965 deel aan de inter-
club in de Nationale afdeling die toen
reeds uit 10 ploegen bestond met o.a.
NSLO, Daring Leuven, Beerschot,
Vlierzele, White Star en Eupen.
 
ASVO eindigde dat eerste jaar als
zevende met o.a. Rachel Hanssens,
Monique Goeffers, Jeannine Pen-
ninck, Mieke Putman en Christine
Van Audenaerde. Het jaar daarop
was onze club al vierde met nu Françi-
ne Peyskens en Marie-Claire
Decroix erbij. In 1967 was de beste
interclubrangschikking ooit een feit
met een derde plaats.
 
Maar ook 1968 en 1969 waren glorie-
jaren toen ASVO telkens als vierde
eindigde, nu ook met Anita Verzeele 
en Caroline Ronsse.
 
Vanaf 1970 werd de tegenstand gro-
ter. Er kwamen veel damesploegen bij.
De damesatletiek evolueerde snel in
ons land. Zo eindigde ASVO pas ne-
gende in 1971 ondanks de vijf overwin-
ningen en zakte daardoor naar de
tweede afdeling.
 
Op  27 mei 1973 had de finale van de
Interclub 2e afdeling plaats in ons
stadion. De ASVO-dames behaalden
een tweede plaats na Herentals. Ra-
chel, Monique en Anita waren er nog
steeds bij samen met de nieuwe belof-
te Marleen Verheuen. In 1974 en
1975 eindigde ASVO telkens vooraan
met nu ook Joelle Vanderhaegen,
Aline Van Steenbrugge en zelfs Ro-
sine Wallez.

 
In 1976 behaalden onze dames 6
overwinningen maar eindigden toch
nog negende, wat een degradatie in-
hield naar 3e afdeling.
 
Van 1977 tot 1986 behaalde KASVO
(nu koninklijke geworden) eervolle re-
sultaten in 3e afdeling met o.a. Kat-
leen Descamps, Christine Vilijn,
Conny Rogiers en Katleen Bourde-
aud’hui. Waar er tot 1982 maar één
atlete per proef mocht deelnemen was
dat vanaf 1983 twee atletes per proef.
Dus waren er meer deelneemsters
nodig voor de clubs, zelfs in de 3e af-
deling.
 
Over de naam van de afdelingen vin-
den we maar sporadisch iets terug in
de clubbladen en ook de site van de
VAL toont enkel het resultaat van de
hoogste afdeling. In elk geval in 1987
is de reeks waarin KASVO van dan af
is ingedeeld  Afdeling 2e Landelijke. In
match A werden onze meisjes derde.
 
En zo volgen er vele jaren met afwis-
selende resultaten van een 5e plaats
tot een 10e. Het gebrek aan toppers
laat zich voelen waardoor de club in
1995 met een 11e plaats degradeert
naar 3e Landelijke maar het jaar daar-
op zijn plaats in 2e Landelijke terug
inneemt door als tweede te eindigen.
 
De clubbladen blijven echter onduide-
lijk. Er worden geen reeksen, noch
eindresultaten gepubliceerd en er mag
opnieuw maar één atlete per proef
deelnemen.

 
Aangezien we geen eindstanden te-
rugvinden vermelden we enkel dat
onze dames toen enkele jaren jojo
speelden van 3e  Landelijke naar 2e
en terug met als dieptepunt 2004. Toen
moest Kasvo zelfs forfait geven we-
gens gebrek aan…. van alles en nog
wat. Zakken kon gelukkig niet meer.
 
De opgang naar hogere regionen
begon in 2005 toen de KASVO-dames
op eigen terrein 1e werden in 3e Lan-
delijke met een nieuwe generatie ta-
lentvolle jongeren zoals Lindsy
Cozijns, Hanne Van Hessche, Janna
Bauters en Evelien Desmet naast de
certitudes Betty Peyskens en Audrey
Baguet.
 
Kasvo kampeerde dan enkele jaren in
2e Landelijke met diverse ereplaatsen
tot de club in 2013 in Lier de overwin-
ning behaalde en promoveerde naar
1e Landelijke.
 
Het jaar daarop was het weeral prijs
mede door de komst van het jonge
talent Veerle Van Linden. Zo beland-
den onze dames in enkele jaren tijd in
de Ere-afdeling van de VAL.
 
2015 bevestigde de opgang door
reeds eervol 2e te eindigen in een
sterke competitie. Ook in 2016 en 2017
waren de resultaten goed.
 
En wat gebeurde in 2018... Dat vernam
u reeds in vorig clubblad en wij herha-
len dit hier graag. In Heusden-Zolder
wonnen de dames de Beker Van
Vlaanderen  en keren aldus terug naar
de hoogste afdeling van de Belgische
atletiek.
 
Na bijna 50 jaar van vallen en opstaan
bewijst KASVO en dan vooral de
Dames dat ze thuishoren aan de top
van ons land. Dames, laat ons maar
een tijdje genieten van jullie uitzonder-
lijke prestatie(s) en good luck voor de
komende wedstrijden. Wij duimen nu
al voor 2019.
 
 
PEYSKENS ROGER
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slagerij- traiteur 't Culinairke 

koude en warme buffetten 

fondue - gourmet 

 

 

 

 

Maarkeweg 67 

9680 Maarkedal 

Tel. 055 31 30 66  

www.culinairke.be 

culinairke@telenet.be 

  

 

 

 

 

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 (bestuurkasvo gmail.com) 
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Onze werpers trainen nu 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 dit rubriekje.

DISCUS EN KOGEL
FETHROWERS

BVV MASTERS
10/6/2018

Terwijl de studenten met hun neus in
de boeken zaten, maakten de masters
zich zondag 10 juni op voor hun Beker
van Vlaanderen. 
 
Voor ASVO die in 2de landelijke A
aantreedt, trokken ze naar Lebbeke.
Onder een stralend zonnetje stak
Steven van wal met het kogelstoten.
Hij kwam nooit goed in de wedstrijd en
bleef op zijn honger zitten met een
worp van 10m45. Was het de warmte
die hem parten speelde?
 
Ondertussen maakte Sofie zich op
voor het discuswerpen. Voor haar
waren de zonnestraaltjes een bondge-
noot en kon ze de discus 19m64 (PR)
ver gooien. De 20m komt stilaan in
zicht… Na een snelle wissel van
schoenen en werpmateriaal trok ze
richting speerwerpen. De goede tred
kon voortgezet worden en het voorop-
gestelde doel werd ruim bereikt met
21m49, opnieuw een PR.
 
Nadat Steven de weinige schaduw
wat had opgezocht maakte hij zich op
voor het laatste kampnummer van de
dag. Hij probeerde zich opnieuw op te
laden en lanceerde de discus 24m86
ver. Goed voor de verwachte punten,
maar opnieuw bleef hij op zijn honger
zitten qua afstand. Tot slot liep Sofie 
nog de 4x100m.
 
Na deze ultrafijne dag met een fantas-
tische ploeg mochten de ASVO-mas-
ters huiswaarts keren en fier zijn dat
ze met een derde plaats nog steeds te
duchten zijn!

BK MASTERS
16-17/6/2018

Tijdens dag 2 (17/06) van de Belgische
masterkampioenschappen was het de
beurt aan onze mannelijke kogelsto-
ters en discuswerpers. Trainer Filip
Eeckhout (M35), Davy Uyttenhove
(M35) en Steven Lucas (M45 –
ASVO) waren onze 3 vertegenwoordi-
gers die naar Ninove trokken. Met 2
gouden (Filip) en 3 zilveren (Ellen,
Davy & Steven) kogel- en discusme-
dailles kunnen de FEThrowers terug-
blikken op een schitterend kampioen-
schap. Hieronder kan u een kort ver-
slag vinden van hun prestaties.
 
Het is altijd jammer als er voor een
(Belgisch) kampioenschap geen af-
standslijnen getrokken worden in de
werpsectoren. Dit is niet aangenaam
voor de toeschouwers noch voor de
werpers. Gelukkig lieten Davy en
Steven dit niet aan hun hart komen.
Zo werd Steven knap 2de in het kogel-
stoten met 11m32 bij de masters M45.
Deze prestatie deed hem bijzonder
veel deugd. Het was reeds van voor
z’n ongeval geleden (6-tal jaar?) dat hij
dit niveau nog haalde! Knap! Ook Davy
verlegde grenzen want hij bracht zijn
PR van 10m88 naar 11m29. Hij werd
hiermee ook knap 2de bij de M35. In
deze categorie was het Filip die met
de titel huiswaarts mocht. Zijn beoog-
de 15m stootte hij tijdens de opwar-
ming maar de wedstrijd was er één om
snel te vergeten. Met 14m50 was hij
dan ook niet tevreden.
 
In het discuswerpen zagen we dezelf-
de actoren. Hier niet zo’n uitschieters
als bij het kogelstoten, al zou Davy zijn
eerste worp wel heel ver geweest zijn,
had hij het net niet geraakt. Uiteindelijk
bleef het zijn beste worp en moest hij
tevreden zijn met 28m70 en een 5de
plaats. Filip flirtte een paar keer met de
40m maar kon ze net niet overschrij-
den. Zijn 39m86 was wel voldoende
voor de titel bij de M35. Eerder op de
namiddag werd Steven nog 6de met
een degelijk 27m75.

 
Tot slot zagen we Sofie Vervaeke 
(ASVO – W45) nog knap 3de worden
in het speerwerpen met 19m41. Aan
allen een dikke proficiat!

KORTRIJK
23/6/2018

Bij de cadetten zagen we eerstejaars
Hervé De Cremer (ASVO) in het ko-
gelstoten zijn PR tot op 2cm benade-
ren. Hij won er zijn wedstrijd met
11m02.

ERTVELDE
11/7/2018

Junior Lode Lucas (ASVO) liet met de
6kg kogel 10m97 opmeten. Best nog
een degelijke afstand met beperkte
kogeltraining. Op het discuswerpen
werd wat meer getraind en dat resul-
teerde in een nieuw PR van 29m35
(1,75kg).
 
Vader en master Steven Lucas (AS-
VO) moest maar nipt de duimen leggen
in het discuswerpen met 29m30, een
knap seizoensbeste met 2kg. In het
kogelstoten kwam hij met de 7,26kg
kogel tot 10m63.

OUDENAARDE
13/7/2018

PR voor Lode

Op vrijdag 13 juli stond in Oudenaarde
de Rosine Wallezmeeting op het pro-
gramma. In de uitslag zagen we enkel
Lode & Steven Lucas (ASVO) die in
actie kwamen. Vooral voor junior Lode
bracht vrijdag de 13de geluk want hij
vestigde een nieuw PR in het discus-
werpen.
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Lode Lucas (ASVO – JUN) knalde zijn
kogel voor de 2de maal deze zomer
over de 11m. Hij liet deze
keer 11m04 (6kg) opmeten. In het
discuswerpen verbeterde hij zijn PR
reeds voor de 4de keer en ook voor het
eerst voorbij de 30m! Zijn nieuwe
bestwaarde is nu 30m61 (1,75kg).
 
Steven Lucas (ASVO – M45) had een
mindere dag in het discuswerpen met
25m99. Voor hem was het verlof net
begonnen en hij zat waarschijnlijk al
wat in vakantiemodus... In het kogel-
stoten kwam hij met de 7,26kg kogel
tot 10m75 en deed zo iets beter dan
eerder deze week in Ertvelde.

BEVEREN
14/7/2018

Vandaag trok cadet Febe Vandewalle 
(ASVO) als enige FEThrower naar
Beveren om er haar werpconditie eens
te testen na een lange examenperiode
en deugddoende reis. De enkele
weken met beperkte trainingsarbeid
bleek ze goed verteerd te hebben want
haar prestaties mochten er zijn.
 
Ze begon met de discus onmiddellijk
met een heel verre worp die ze niet
geldig kon afwerken. Jammer, het
veranderde haar wedstrijd zodanig dat
ze het goede ritme niet meer te pakken
kreeg. Uiteindelijk sloot ze de wedstrijd
af met een degelijke 29m62. Febe’s
draai is al veel stabieler op training
maar in wedstrijdomstandigheden
komen oude fouten nog te vaak naar
boven. Rustig verder werken, Febe en
vertrouwen putten uit die eerste worp
;-).
 
In het kogelstoten benaderde ze met
10m76 haar PR tot op 15cm, prima
resultaat gezien de weinige trainings-
arbeid. Nu terug opbouwen naar het
Vlaams kampioenschap voor cadetten
en scholieren op 15 augustus te
Gentbrugge

AALTER
5/8/2018

Zondag 5 augustus trokken Febe
Vandewalle & mama Sofie Vervaeke 
naar de Botha-meeting in Aalter.
 
Deze meeting was een onderdeel van

de 13de oost-west cup. Febe na zowel
deel aan het kogelstoten als het dis-
cuswerpen. Sofie kwam alleen in het
discuswerpen in actie.
 
Bij Febe stond deze wedstrijd in het
teken van het KvV dat op 15 augustus
doorgaat te Gentbrugge. Ze wou eens
testen waar ze stond na een deugd-
doende vakantie en een weekje rust
door het omslaan van haar rechter-
voet.
 
Volledig pijnvrij is ze nog niet maar
haar prestaties waren, gezien de om-
standigheden, alvast hoopvol. Ze won
2x haar wedstrijd met in het kogelsto-
ten 10m16 en het discuswerpen
28m29.
 
Sofie stond de laatste trainingen goed
te werpen en bevestigde dit ook tijdens
haar wedstrijd. Ze overschreed voor
het eerst de 20m en kon zo een nieuw
PR van 20m14 laten noteren. Proficiat
Sofie en er zit nog wat rek op hé   .

OUDENAARDE
7/8/2018

Tijdens een avondmeeting te Ouden-
aarde op 7 augustus waren het vooral
onze cadetten jongens Cédric Broeckaert
en Andreas De Lathauwer die van zich
lieten spreken.
 
Ook Febe Vandewalle (ASVO) zit
terug op schema richting KvV na haar
voetblessure. Trainer Filip zat onder-
tussen in de auto richting Berlijn en
kreeg de schitterende resultaten via
berichtjes binnen… fiere trainer!
 
We beginnen ons overzicht met twee-
dejaars cadette Febe Vandewalle. Na
een moeilijke periode knoopte ze terug
aan met degelijke afstanden in het
kogelstoten en het discuswerpen. Zo
stootte ze 10m40 en wierp ze 29m83,
ruim voldoende om haar wedstrijden
te winnen.

 

 
Master Sofie Vervaeke (W45 –
ASVO) zagen we in het kogelstoten
voor het 3de persoonlijk record zorgen
van de avond. Zij stootte een knap-
pe 7m64. Ook in het speerwerpen
presteerde ze knap met 21m36.
 
Dikke proficiat allemaal!

KVV CAD/SCHOL
15/8/2018

Traditioneel staat op 15 augustus het
Kampioenschap van Vlaanderen cad/
sch op de agenda. Dit jaar was RCG
de gastheer te Gentbrugge. 4 FEThro-
wers kwamen er in actie en lieten en-
kele knappe prestaties opmeten. Met
een titel, een clubrecord en 3 persoon-
lijke records kunnen we dan ook tevre-
den terugblikken in onderstaand ver-
slagje.
 
We beginnen ons overzicht met cadet-
te Febe Vandewalle (ASVO) in het
kogelstoten. Voor haar was het kogel-
stoten een opwarmertje voor haar fa-
voriete nummer, het discuswerpen. 
Met een degelijke 10m68 kon ze heel
knap beslag leggen op een 4de plaats.
 
En of ze opgewarmd was! Ze wierp
haar regelmatigste wedstrijd ooit met
liefst 6 worpen boven de 29m. Haar
beste worp van 31m58 was goed voor
een nieuw PR en slechts 7cm van
brons. Opnieuw een ondankbare 4de
plaats was dus haar deel. De eerste
ontgoocheling maakte snel plaats voor
het besef dat ze na haar enkelblessu-
re terug op de goede weg is.
 
Scholier Arnaud De Cremer (ASVO)
was nog maar net terug van vakantie
en pakte uit met 2 knappe persoonlijke
records. In het discuswerpen verbeter-
de hij zich met meer dan 4 meter en
vestigde zo met 42m91 (5de) niet al-
leen een dik PR maar ook een nieuw
clubrecord. Ook in het kogelstoten
deed hij het knap met 4 worpen boven
zijn vorig persoonlijk record. Zijn nieuw
PR van 13m98 was goed voor een 6de
plaats.
 
Dikke proficiat Myrthe, Febe, Arnaud
en Cédric.

ZWEVEGEM
FEBE MET PR
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Febe Vandewalle (ASVO) trok zater-
dag naar een meeting in Zwevegem.
Er stond zowel discus als kogel op het
programma en met de voorspelde
goede wind was dit een prima gelegen-
heid om haar goede vorm nog eens te
tonen. Door de vele deelneemsters
(20) aan het discuswerpen werd het
een marathonwedstrijd waardoor de
goede omstandigheden teniet gedaan
werden door het lange wachten.
 
Over haar discusprestatie was Febe
dan ook niet echt tevreden, ze kwam
tot 29m78. Door het uitlopen van het
discuswerpen moest ze zich haasten
voor het kogelstoten. Die extra druk
deed haar precies goed want ze stoot-
te haar beste wedstrijd van het sei-
zoen. Met worpen van 10m66 en
10m74, was ze reeds zeer regelmatig
in de eerste 2 pogingen. In de 3de
poging pakte ze zelfs voor het eerst uit
met een 11m+ worp. Met 11m03 ves-
tigde ze een knap nieuw PR en ook
haar volgende poging mocht er zijn
met 10m89.
 
Proficiat Febe, knappe reeks en duide-
lijk klaar om volgende week tijdens de
Nationale Interprovinciale match de
Oost-Vlaamse eer te verdedigen in het
kogelstoten. Mama Sofie Vervaeke 
(ASVO) nam ook nog deel aan het
discuswerpen. Zij wierp een degelijke
19m88. Ook zij had net als Febe het
gevoel dat er meer in zat.

OUDENAARDE
22/8/2018

In Oudenaarde stond op woensdag 22
augustus hun vakantiemeeting in het
teken van het PK 10 000m en van de
“werpende” masters. Deze meeting
was immers een herdenking aan Ra-
chel Hanssens, een gewezen master-
kampioene. Hieronder geven we jullie
een kort overzicht van de prestatie van
onze Oudenaardse FEThrowers.
 
Ons overzicht beginnen we met de
jeugd waar cadette Febe Vandewalle 
haar goede vorm bevestigde en haar
op één na beste kogelstootprestatie
liet opmeten. Met 10m93 bleef ze
slechts 10cm onder haar PR van vorig
weekend. Bij de scholieren zagen we
Arnaud De Cremer in het discuswer-
pen wat onder zijn kunnen presteren,
bij kwam tot 37m66.

 
Onze masters deden het op eigen
terrein voortreffelijk. Zo kwam de beste
prestatie van Sofie Vervaeke in het
discuswerpen waar ze haar PR verbe-
terde tot 20m83. Ook met de kogel en
de speer leverde ze degelijke resulta-
ten. Zo behaalde ze respectievelijk
6m98 en 20m86.
 
Bij de masters mannen kwam Steven
Lucas voor het eerst in actie na een
schouderblessure en behandeling.
Zijn prestaties waren nog niet super
maar zijn gevoel was wel goed en dat
is op dit moment het belangrijkste. In
het kogelstoten kwam hij tot 10m25 en
in het discuswerpen tot 25m55.

DEINZE
1/9/2018

In Deinze namen nog enkele Ouden-
aardse FEThrowers deel aan het ko-
gelstoten en discuswerpen. Daar
zagen we de beste prestatie van Febe
Vandewalle (ASVO) in het kogelsto-
ten. Vanuit Deinze kregen we het leuke
nieuws dat Febe haar PR met 20cm
verbeterde in het kogelstoten tot
11m23. In het discuswerpen ging het
nog wat moeizaam en kwam ze tot
29m07.
 
Lode (JUN – ASVO) en Steven Lucas 
(M45 – ASVO) lieten degelijke discus-
prestaties opmeten met respectievelijk
29m37 (1,750kg) en 26m97 (2kg). Met
de kogel ontgoochelden ze beiden wat
met 10m04 (6kg) en 10m06 (7,260kg).

BK KADETTEN/
SCHOLIEREN
KESSEL-LO
8-9/9/2018

Dag 1 van de Belgische cadetten en
scholieren kampioenschappen in Kes-
sel-lo verliep heel dubbel voor onze
FEThrowers. Op het moment dat
scholiere Myrthe Van der Borght uit-
pakte met haar winnende stoot, gooide
cadette Febe Vandewalle haar 3de
nul en was haar BK al afgelopen nog
voor het goed en wel begonnen was.
Zowel Myrthe (kogel) als Febe (discus)
hadden, gezien het vroege aanvangs-
uur, hun zinnen gezet op 1 nummer.

Bij Myrthe bleek dit een verstandige
keuze gezien haar aanslepende
schouderblessure. Bij Febe daarente-
gen draaide het iets anders uit. Maar
met “wat als” of “indien”… koop je
natuurlijk niets.
 
Zoals we reeds eerder vermelden,
werd het bij Febe een BK om snel te
vergeten.  Het begon reeds toen ze de
uitslag van het kogelstoten zag, daar
waren mogelijkheden geweest. Maar
niet getreurd want het discuswerpen,
haar favoriete nummer, moest nog
komen. Na een goede opwarming
kwam de eerste wedstrijdworp die
jammer genoeg in het net belande! De
twijfel sloeg toe en worp 2 en 3 werden
ook niets meer. Gevolg 3 0-worpen en
einde kampioenschap.
 
Febe trainde goed, zette zich prima in
en had zich dus maar weinig te verwij-
ten. Toch kwam de uitschakeling hard
aan maar dat is sport, zo een dingen
kunnen gebeuren. Na een goed ge-
sprek klaarde de lucht toch al wat op.
Meer zelfs, ze begon al uit te kijken
naar een volgende wedstrijd…
 
Voor ze naar huis wou, maakte ze een
ommetje langs Kapellen waar er in de
namiddag discus voor cadetten op het
programma stond. Ze werkte er een
prima wedstrijd af met verschillende
30m-worpen en met een beste van
32m20. Zo sloot ze haar bewogen dag
af met een knap nieuw PR en veel
motivatie om er de volgende wedstrij-
den nog eens vol voor te gaan! Het
werd vandaag sowieso een leerrijke
dag voor haar! Knap gedaan, Febe!

Ook op dag 2 van de Belgische cadet-
ten en scholieren kampioenschappen
waren de FEThrowers vertegenwoor-
digd. Deze keer waren het de jongens
die hun kunnen mochten tonen in de
kogel- en discusring.
 
Bij de scholieren zagen we Arnaud De
Cremer prima beginnen aan het dis-
cuswerpen. Hij realiseerde een knap-
pe 6de plaats met 42m37, een mooie
afstand waar zeker nog wat rek op zit!
Een beetje later tijdens het kogelstoten
kwam hij pas echt onder stoom. Hij
verpulverde zijn kogel-PR met meer
dan een halve meter en bracht het van
13m99 naar 14m52. Dit leverde hem
niet alleen een nieuw PR op maar ook
een knappe 4de plaats in een sterk
gezelschap! Super gedaan, Arnaud!
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OPLOSSING SPORTPUZZEL 14

SPORTPUZZEL 15
Wat is hun voornaam?

Bernard Demetter

28



 

Waar of niet waar ? 

Bij het discuswerpen mag een atleet zijn drinkflesje meenemen naar de werpcirkel en zijn trui pas 

in de werpcirkel afdoen en op de grond naast de cirkel leggen.   

 

 

 

 

Niet waar !  

Wat zegt het reglement ?  

Voor de worpen uit een cirkel mag een atleet gebruik maken van één enkel merkteken. Dit merkteken mag 

enkel maar geplaatst worden op de grond onmiddellijk achter de cirkel of er aanpalend.  

Het voorwerp mag er enkel geplaatst worden tijdens de individuele poging van de atleet en mag het zicht 

van de Juryleden niet belemmeren. Er mogen geen persoonlijke merktekens geplaatst worden in de 

valsector of in de nabijheid ervan.  

 

Wat betekent dit concreet ?  

Wanneer een atleet zowel een truitje als een flesje meeneemt in de werpkooi, beschikt de atleet over 2 

merktekens en dat is niet toegelaten. De atleet zal dus één van beiden niet kunnen meenemen in de 

werpkooi.  

Eenmaal de worp achter de rug is, moet het merkteken (flesje of trui ; in elk geval specificeert het reglement 

dat het merkteken uit één geheel moet bestaan) onmiddellijk verwijderd worden.  

 

met dank aan Luc De Paepe voor correcties en suggesties

ATLETIEKWEETJES
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BVV MASTERS                              10/06/2018

PK JEUGD                                23/06/2018

INTERREGIO OUDENAARDE           30/06/2018
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KVV KADETTEN/SCHOLIEREN   GENTBRUGGE   15/8/2018

BK JUNIOREN/BELOFTEN   MOESKROEN   26/8/2018

PK AFLOSSINGEN              GENT   2/9/2018
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HET STOND IN DE KRANT.....

32



 

33



 

 

                                  

 

 

34



 

                                                                                                                           

35



Pareyt Johan 01-11-1959 

Vandriessche Simcke 02-11-2001 

De Meester Ian 03-11-2008 

Van De Velde Erica 04-11-2002 

Waelkens Emma 06-11-2010 

Van Parys Ella 06-11-2009 

Vandenhoute Nanon  06-11-2006 

Bauters Matteo 07-11-2005 

Peyskens Betty 09-11-1981 

Daeseleire Gianni 09-11-1968 

Houwen Norah 10-11-2008 

Vermeiren Jesse 11-11-2007 

Verzele Sky 13-11-2005 

Bastil Julie 14-11-2008 

Bourdeaud'hui Katleen 15-11-1964 

Lecluyze Stien 16-11-2004 

De Vos Milaud 18-11-2008 

Vanderschueren Carine 19-11-1966 

Topuz Melike 22-11-2002 

De Nil Marc 22-11-1943 

Cheyns Edward 23-11-2011 

Vandemeulebroecke Nienke 23-11-2011 

Langeraert Maud 23-11-2009 

Chamtouri Sirine 23-11-1997 

Peyskens Sarah 23-11-1977 

Van Nieuwenhuize Wim 23-11-1971 

Vlassenroot Isidore 24-11-2006 

De Cremer Dirk 25-11-1965 

Van Nerom Ilse 26-11-1975 

De Bleeckere Roos 26-11-1946 

Martens Robbe 29-11-2004 

Decorte Maloe 29-11-1993 

Moerman Anouk  30-11-2005 

 

De Vos Soetkin 01-10-1996 

Vindevoghel Sofie 01-10-1971 

Declercq Ibe 02-10-2009 

Vandercruyssen Tita 03-10-2007 

Carteus Xander 04-10-2007 

Cnudde Lies 05-10-2009 

Grijp Eva  05-10-2006 

Huwel Wim 05-10-1963 

Garcia Manu 07-10-2005 

De Meyer Maren 08-10-2007 

Meuleman Astrid 08-10-2007 

Ketsman Febe 10-10-2002 

Dreelinck Jenna 12-10-2005 

Van Houtte Maarten 13-10-2010 

Turpin Lana 13-10-2009 

Neuville Isaak 14-10-2003 

De Vleeschauwer Femi 15-10-2002 

De Bruycker Bontu 17-10-2009 

Van de Velde Ian 17-10-2009 

Van den Berghe Tess 18-10-2011 

Van Dam Loïc 20-10-2005 

Loterman Natascha 20-10-1974 

Mersseman Kilian 21-10-2004 

Eeckhout Nathalie 21-10-1971 

Bogaert Mateo 23-10-2006 

Gheerolfs Joachim 24-10-1994 

De Coene Emma 25-10-2007 

Balcaen Els 25-10-1961 

Van Canegem Yorben 28-10-2001 

KASVO-JARIGEN

NOVEMBEROKTOBER
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Vooropgestelde wedstrijden: 
Alle wedstrijden van de VAL/LBFA-kalender komen in aanmerking, uitgezonderd SVS-wedstrijden. 
 

Prijzengeld voor deelname: 
€ 10,00  vanaf 15 deelnamepunten. 
€ 5,00   deelname* BK (max. 2x),niet voor aflossing en BK studenten, niet cumulatief met premie 

podiumplaatsen. 
Wedstrijden        punten  
- Deelname Beker van Vlaanderen*:     + 5 punten (1x) 
- Deelname Beker van Vlaanderen*:     + 3 punten (1x) 
- Deelname wedstrijden Oudenaarde:      + 3 punten (3x) 
- Deelname aan Provinciale kampioenschappen**:    + 3 punten (2x) 
- Deelname aan Kampioenschap van Vlaanderen***:    + 3 punten (1x) 
- Deelname aan Interprovinciale wedstrijden:     + 3 punten 
- Deelname aan Belgisch Kampioenschap***:     + 5 punten (1x) 
- Deelname aan Internationale wedstrijden:    + 5 punten 
- Deelname aan overige wedstrijden op de kalender:    + 1 punt 

 
*  Kadetten, scholieren en masters die zowel deelnemen aan de Beker van Vlaanderen 

voor hun eigen categorie als aan de beker van Vlaanderen alle categorieën kunnen eenmaal 5 punten en 
eenmaal 3 punten verdienen.  
Atleten die meegaan als reserve ontvangen eveneens 5 punten (maximaal 2 atleten). 

**  Punten voor een PK kunnen maximaal 2x verdiend worden. 
***  Punten voor om het even welk KvV en/of BK kunnen maximaal 1x verdiend worden. 
 
Beker van Vlaanderen: 
Voor je deelname aan de Beker van Vlaanderen krijg je één premie van € 7,50,  
wie meegaat als reserve krijgt € 5,00 (maximum 2 atleten). 
Wie deelneemt aan de Beker van Vlaanderen voor zijn/haar categorie en aan de Beker van Vlaanderen alle 
categorieën krijgt slechts één premie. 
 

 
Prijzengeld voor titels: 
 

BK CAD SCH JUN/BEL SEN/AC MAS Vlaams kamp. CAD SCH JUN SEN/AC MAS 
1ste plaats 30 30 50 100 25 1ste plaats 20 20 40 50 20 
2de plaats 20 20 40 75 15 2de plaats 15 15 30 40 - 
3de plaats 15 15 30 50 10 3de plaats 10 10 20 30 - 

 
 

PK CAD SCH JUN SEN/AC MAS BK aflossing CAD SCH JUN SEN/AC MAS 
1ste plaats 10 10 15 20 10 1ste plaats 20 20 20 30 20 
2de plaats 7.5 7.5 10 15 - 2de plaats 15 15 15 20 - 
3de plaats 5 5 7.5 10 -     3de plaats 10 10 10 15 - 

 

 

PK aflossing CAD SCH JUN SEN/AC MAS 
1ste plaats 10 10 10 15 10 

 

Prijzengeld voor titels wordt gehalveerd indien je alleen bent voor het kampioenschap. 

Verschillende titels betwist in één wedstrijd komen slechts voor één titel in aanmerking! 

Geen prijzengeld voor Belgisch kampioenschap studenten 

 

 

Reglement bonussysteem OUTDOOR 

kadetten – scholieren – junioren – senioren - masters 

seizoen 2017-2018  
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Prijzengeld voor records: 
 

 CAD SCH JUN SEN/AC MAS 

Beste Belgische jaarprestatie 10 10 20 20 - 
Beste Belgische jaarprestatie aflossing 5 5 10 10  
Belgisch record 50 50 150 300 25 
Belgisch record aflossing 25 25 75 150 12,50 

 
 Bij het verbeteren van een clubrecord en het behoud ervan tot het einde van het seizoen:  

premie van € 7,50 per record (1x per discipline), voor masters € 5,00. 
KAD-SCH-JUN-MAS-records die ook record Alle Categorieën zijn = 1x premie 

 Premies voor clubrecords aflossingen = € 5,00. 
 Geen premies voor disciplines waarvan er nog geen record op de tabellen stond. 
 Aflossingen = aflossingen in clubverband, niet met selectieploegen. 

Selecties: 
 

 CAD SCH JUN SEN/AC MAS 

Universiade/EYOF (sch) - 50 75 150 - 
Europees kampioenschap - - 150 150 - 
wereldkampioenschap - 50 250 250 - 
Olympische Spelen - - - 500 - 

 

Internationale kampioenschappen: 
 

 EK WK 

Beste 10% 150 250 
Beste 20% 100 200 
Beste 30% 50 100 
Beste 40% 25 50 
Beste 50% 15 25 

 
Niet voor masters; voor het behalen van podiumplaatsen op EK/WK gelden volgende bonussen: 
 

Europees kampioenschap MAS 

1ste plaats 30 

2de plaats 20 

3de plaats 15 

 

wereldkampioenschap MAS 
1ste plaats 40 

2de plaats 30 

3de plaats 20 

Prijzengeld voor titels wordt gehalveerd indien je alleen bent voor het kampioenschap. 

 
Opmerkingen en voorwaarden: 
Premie voor deelname geldt enkel indien een geldige prestatie wordt neergezet. 
Om in aanmerking te komen voor uitbetaling van het bonussysteem 2015-2016 moet aan alle onderstaande voorwaarden voldaan 
worden: 

 Lid zijn van KASVO met borstnummer en bij de Vlaamse Atletiek Liga. 
 Steeds aantreden in het officiële clubtruitje. 
 Vernieuwen van de aansluiting bij KASVO voor het volgende seizoen, door de nieuwe inschrijvingskaart te ondertekenen 

en het lidgeld te betalen voor 15 oktober 2018. 
 Wie later inschrijft, ontvangt de helft van het bedrag. 
 Het bedrag van een boete bij de VAL bij niet deelname aan een ingeschreven wedstrijd moet contant betaald worden aan 

het secretariaat, anders word je niet opnieuw ingeschreven voor een volgend kampioenschap.  
 Het bedrag van de bonus wordt uitbetaald onder de vorm van een waardebon. De bonus wordt op de uitreiking enkel aan 

de desbetreffende atleet of aan familie binnen de eerste graad meegegeven. 
 Wie niet kan aanwezig zijn op de avond van de uitreiking van de bonus en het bestuur niet vooraf  heeft verwittigd met 

een geldig excuus, ontvangt de helft van het bedrag. Dit is persoonlijk af te halen in het secretariaat binnen de maand na 
uitreiking. 

Bonus door de atleet schriftelijk aan te vragen voor 31 oktober 2018. 
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Geef dit formulier af op het secretariaat voor 31 oktober 2018 

 
afgegeven op: …. / …. / 2018 

 
Naam:  …………………………………………. 
 
Categorie:  …………………………………………. 
 
Vul de wedstrijden in waar je aan hebt deelgenomen + discipline(s) en punten vermelden: 

 
 
Datum  Wedstrijden   discipline  punten:voorzien behaald 

1. _______ Beker van Vlaanderen _______________  5p  ______ 

2. _______ Beker van Vlaanderen _______________  3p            ______ 

3. 13/07/2018 wedstrijd Oudenaarde _______________  3p            ______ 

4. 07/08/2018 wedstrijd Oudenaarde _______________  3p            ______ 

5. 22/08/2018 wedstrijd Oudenaarde _______________  3p            ______ 

6. _______ Prov. kampioenschap  _______________  3p            ______ 

7. _______ Prov. Kampioenschap _______________  3p            ______ 

8. _______ Vlaams kampioenschap _______________  3p            ______ 

9. _______ Interprovinciale wedstrijden _______________  3p            ______ 

10. ______ Belgisch kampioenschap _______________  5p            ______ 

11. ______ Europese wedstrijden  _______________  5p            ______ 

 

Overige wedstrijden op de kalender: 

12. ______ ________________  _______________  1p            ______ 

13. ______ ________________  _______________  1p            ______ 

14. ______ ________________  _______________  1p            ______ 

15. ______ ________________  _______________  1p            ______ 

16. ______ ________________  _______________  1p            ______ 

17. ______ ________________  _______________  1p            ______ 

18. ______ ________________  _______________  1p            ______ 

19. ______ ________________  _______________  1p            ______ 

20. ______ ________________  _______________  1p            ______ 

21. ______ ________________  _______________  1p            ______ 

22. ______ ________________  _______________  1p            ______ 

 

TOTAAL                   _______ 

  

 

Bonussysteem OUTDOOR 

kadetten – scholieren – junioren – senioren - masters 

seizoen 2017-2018 
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Geef dit formulier af op het secretariaat voor 31 oktober 2018 
 

afgegeven op: …. / …. / 2018 
 

Naam:  …………………………………………………… 
 

Categorie:  …………………………………………………… 
 

 
Behaalde titel of podiumplaats (1ste, 2de of 3de plaats + discipline(s) vermelden): 

 
wereldkampioenschap:   _______________________________ 

_______________________________ 
_______________________________ 

Europees kampioenschap:   _______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 

Belgisch kampioenschap:   _______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 

Vlaams kampioenschap:   _______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 

provinciaal kampioenschap:   _______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 

Belgisch kampioenschap aflossingen: _______________________________ 
 

Beste Belgische jaarprestatie:  discipline vermelden:   ___________________ 
     discipline vermelden:   ___________________ 
  

Belgisch record:     discipline vermelden:  ___________________ 
     discipline vermelden:   ___________________ 
 

Clubrecord: verbeterd en behouden tot het einde van het seizoen: 
     discipline vermelden:   ___________________ 
     discipline vermelden:   ___________________ 
     discipline vermelden:   ___________________ 
 

Selecties:      ja of nee, indien ja: plaats en datum 
Universiade:      _______________________________ 
EYOF:       _______________________________ 
Europees kampioenschap:    _______________________________ 
wereldkampioenschap:    _______________________________ 
 

Internationale kampioenschappen AC: 
  EK   WK 

Beste 10%:   ja - nee  ja - nee 
Beste 20%:   ja - nee  ja - nee  
Beste 30%:   ja - nee  ja - nee  
Beste 40%:    ja - nee  ja - nee 
Beste 50%:   ja - nee  ja - nee 

 
 

 

Bonussysteem OUTDOOR 

kadetten – scholieren – junioren – senioren - masters 

seizoen 2017-2018 
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 NIEUW!!! 
Comfortabel en functioneel 
WINDJACKET 
merk: Newline 
achteraan voorzien van 
opschrift ‘ASVO’ 

 
kinderen: 
 
volwassenen: 

 

   45 euro 
 
   50 euro 

 

 
 
CLUBTRUITJE 
 dames/heren 

 

 
alle maten terug in voorraad 

 

    
   20 euro 

  
 
TOPJE 
 

 
 
alle maten terug in voorraad 

 

     

   20 euro 

  
 
HOODIE 

                    
kinderen (116-128-140-152) 
 
dames     (XS-S-M-L) 
heren       (XS-S-M-L-XL) 
 

  

   25 euro 
    
   30 euro 

  
 
RUGZAK 
 

 

 

 

   

    20 euro 

  
 
T-SHIRT 

 
kinderen  (S-M-L-XL) 
 
dames     (S-M-L-XL) 
heren       (S-M-L-XL) 
 

    

   12 euro 
 
   12 euro 
  

 

KASVO KLEDIJSHOP

 
Er zijn 3 bestelperiodes/pasdagen per jaar (hoodies en t-shirts).
Deze gaan door in september, december en maart.
 
Buiten deze bestelperiodes kan er kledij (hoodies en t-shirts) besteld worden door een mail te sturen naar Veerle of
Muriel. Per maand wordt er 1 maal een bestelling geplaatst bij de leverancier (laatste vrijdag van de maand).
De wedstrijdkledij kan je steeds kopen in het secretariaat van de kantine.
 
Voor alle vragen over onze clubkledij of voor het aankopen van onze clubkledij kan je terecht bij Veerle Van Coster
en Muriel Dewilde.
 
Veerle Van Coster               0474/27.16.22
                                             veerle.van.coster@telenet.be
 
Muriel Dewilde                   0497/75.20.68
                                             muriel.dewilde@yahoo.co.uk
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Het volgende clubblad verschijnt op woensdag 14 november 2018 

artikels, uitslagen e.d. afgeven of doormailen ten laatste op maandag 5 november 2018 

naar tine.decooman@gmail.com 

    en/of website@kasvo.be 

 

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. Roger Verheuen
dhr. Denis Willems, oud-voorzitter

ERELEDEN

BESCHERMCOMITE

Dhr. Lode Roman, Brouwerij Roman
Dhr. Carlo Roman, Brouwerij Roman
Dhr. en mevr. Filip en Martine De Smet - Goossens
Dhr. Jaques Peyskens, official KASVO
Dhr. Eddy Van Coster, oud-bestuurslid
Dhr. Roger Lamon, oud-ondervoorzitter
Dhr. Alexander De Croo, vice-eersteminister, titelvoerend burgemeester
van Brakel
Dhr. Herman De Croo, Minister van Staat, gewezen Kamervoorzitter, 
ereburgemeester van Brakel, volksvertegenwoordiger.

Roos De Bleeckere
Luc De Paepe
Filip De Smet
Bernard Demetter
Steven Lucas
Nadia Meulenyser
Jacques Peyskens
Conny Rogiers
Mia Slabbaert
David Van Langeraert

JURYLEDEN

Het huishoudelijk reglement ligt ter inzage voor leden in het secretariaat 

en is ook beschikbaar op de website 
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Beste KASVO-sympathisant, 

Wenst u ons clubblad automatisch thuisbezorgd te krijgen 

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

 

U kan 5 maal per jaar De Rode Loper ontvangen 

door 25 euro te storten op onze rekening IBAN BE58 3900 4548 5779 

met vermelding ‘KASVO abonnement 2018’ 

 

Bij een bijdrage vanaf 50 euro wordt u daarenboven ook vermeld bij het beschermcomité. 

Daardoor geeft u ons ook een financieel duwtje in de rug. 

 

Alvast bedankt voor uw gewaardeerde steun. 

 

Het bestuur 
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Retouradres:

Els Balcaen
Hogerlucht 84
9600 Ronse

Driemaandelijks tijdschrift  P006528
Afgiftekantoor 9550 Herzele
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MARGO VAN PUYVELDE
GEPLAATST VOOR DE HALVE FINALE

OP HET EUROPEES KAMPIOENSCHAP BERLIJN
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