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Beste KASVO-leden en -supporters,
 
Het zomerseizoen is intussen volop aan de gang en we kunnen met tevredenheid reeds terugblikken op de inter-
clubcompetities. De heren behaalden de overwinning in de tweede landelijke afdeling; zij mogen volgend jaar dus
in de eerste landelijke aantreden. De dames, die vorig jaar promoveerden naar de ereafdeling van de Koninklijke
Belgische Atletiekbond, moesten aantreden zonder enkele gekwetste sterkhoudsters maar konden het behoud
verzekeren in de hoogste afdeling van het land. Iedereen is ervan overtuigd dat het de komende jaren nog beter
kan – we behaalden deze resultaten immers met atleten waarvan de meeste nog een mooie groeimarge hebben!
 
Ook de jongerenteams kwamen goed voor de dag. De kadetten en scholieren meisjes werden zesde in de hoogste
afdeling, de jongens vijfde in de op één na hoogste. Volgend jaar wordt de Beker van Vlaanderen voor deze cate-
gorieën voor het eerst gemengd georganiseerd; door hun goede prestaties werden onze meisjes en jongens in de
hoogste afdeling ingedeeld.
 
De pupillen en miniemen haalden sterk uit op de selectiewedstrijden voor hun Beker van Vlaanderen. De jongens
wisten zich te plaatsen voor de finale, de meisjes kwamen slechts 7 punten tekort. De finale wordt op 14 september
betwist in Tienen; we organiseren voor deze gelegenheid een busreis die iedereen zal toelaten op een zeer goed-
kope manier ter plaatse te geraken.
 
De masters tenslotte maakten er naar goede gewoonte een gezellige namiddag van en haalden een mooie vierde
plaats in de gemengde competitie in de tweede afdeling. In een vriendschappelijke en gemoedelijke sfeer deed ie-
dereen het mogelijke om KASVO in alle disciplines te vertegenwoordigen, wat ons ook is gelukt.
 
Ook organisatorisch hebben we het dit seizoen al goed gedaan, met twee perfect verlopen meetings opgebouwd
rond enkele nationale en provinciale kampioenschapswedstrijden. Hartelijk dank aan de talrijke medewerkers die dit
mogelijk hebben gemaakt!
 
Onze intussen traditionele Rosine Wallezmeeting wordt op vrijdag 12 juli georganiseerd, wat ook onze studenten
zou moeten toelaten deel te nemen. Voor de podia in de wedstrijden voor junioren-senioren worden geldprijzen
voorzien en er zijn bonussen voor 400m-lopers die een snelle tijd neerzetten. Het zou ons plezieren enkele prijzen
en bonussen aan ASVO-atleten te mogen overhandigen.
 
 
Pieter Demetter
 

mevr. Margaretha Bogaert
(23/06/1925-18/06/2019)
oma van Daan en Elard Lefebvre

Maya
12/06/2019
dochtertje van Tine Librecht en Mikey Bogaert
kleindochtertje van Marc Bogaert
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VERTROUWENSPERSOON

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

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

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.

TRAININGSINFO

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 
    

Marc Bogaert 
jeugdcoördinator 

 
 0476/98.38.53 

    mboogie800@hotmail.com 
 

 

 
 Frank Bastil 

   webmaster jong KASVO 
   

0473/63.27.16 
   frank.bastil@gmail.com  
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JEUGD 

 

 

KANGOEROES 

 

Eline Gheerolfs 
aspirant-initiator 
0494/89.90.06 
eline.gheerolfs@outlook.com 
 

woensdag van 17 tot 18u  

!!kangoeroes trainen  niet tijdens de schoolvakanties !! 

zomer (maart – december):   Burgemeester Thienpontstadion 

winter  (januari-februari)   sporthal Groenhof   Groenstraat 46    

 

 

BENJAMINS 

 

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

 

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

 Febe Ketsman 
aspirant-initiator 
0468/17.62.24 
febeketsman@hotmail.com 
 

woensdag en vrijdag van 17 tot 18u 

 

 

PUPILLEN 

 

Amber Baert 
in opleiding initiator 
0485/03.85.89 
baertamber@gmail.com 
  

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

 

Kaat Demetter 
aspirant-initiator 
0479/94.61.05 
kaat.demetter@hotmail.be 

 

Ilana Hanssens 
aspirant-initiator 
0493/65.90.22 
ilana.hanssens@hotmail.be 

woensdag en vrijdag van 18u tot 19u30 

 

 

MINIEMEN 

 

Ben Ghyselinck 
trainer B sprint-horden 
0472/32.50.71 
ghy_ben@hotmail.com 

  

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

 

Jan Van Rillaer 
initiator running 
aspirant-initiator 
0499/64.31.07 
jan.van.rillaer@telenet.be 
 

woensdag en vrijdag van 18u tot 19u30 
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SPRINT-HORDEN-SPRINGEN 
 

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

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

 

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

2007-2017 trainster Belgische jeugd aflossingsploegen 
Met deze ploegen selecties behaald voor EK/WK en EYOF 

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

Specialiteit hoogspringen (PR 1m73) 
Belgisch kampioene hoogspringen beloften 
Deelname aan Youth Memorial Van Damme 

 

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

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 voor Belofte van het jaar 

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 

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

 

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

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

Marc: woensdag van 18u tot 19u45    Tim: 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 
 

SPEERWERPEN 

 

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

donderdag van 18u tot 19u45 

 

 

 

COMPETITIEGROEPEN
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RECREATIEVE GROEPEN

 

 

 

KOGELSTOTEN - DISCUSWERPEN 

 

 

Filip Eeckhout 
trainer A kogel/discus 
trainer B werpen 
filip@fethrowers.be 

Meervoudig Belgisch kampioen kogelstoten 
Meervoudig Belgisch kampioen werpvijfkamp 
Diverse podiumplaatsen discus 

trainingsdagen volgens afspraak         Sport Vlaanderen Oordegem 

 

 

 

HAMERSLINGEREN 

 

 

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

Specialiteit werpnummers 
20 jaar werpervaring 
Meervoudig provinciaal kampioen hamerslingeren 

zondag  van 10u tot 11u30    

locatie volgens trainingsschema:         Burgemeester Thienpontstadion Oudenaarde 

             ’t Sportkot Leupegem 

 

 

POLSSTOKSPRINGEN 

 

 

Peter Moreels 
 

Meervoudig Belgisch kampioen polsstokspringen 
 

trainingsdagen volgens afspraak         Amo Sport Zottegem 

 

 

   

 

 

 

 

BASISGROEP SPRINT-FOND-KAMP 

 

Betty Peyskens 
 
0479/25.16.40 
betty.peyskens@telenet.be 

 

Peter Notebaert 
 
0489/76.11.33 
peter.notebaert@gmail.com 

woensdag 17u30 - 19u00 Burg. Thienpontstadion Oudenaarde 

vrijdag 17u30 - 19u00 Burg. Thienpontstadion Oudenaarde 
Deze groep traint niet tijdens de schoolvakanties! 

 

 

START TO RUN 

 

0-5km 
Geert De Groote 
voorjaar 2019 
0472/78.50.25 
de.groote.geert@skynet.be  

5-10km 
Ignace Penninck 
najaar 2019 
0479/98.04.95 
ignace.penninck@skynet.be 

woensdag   17u30       woensdag  17u30  

vrijdag  17u30       vrijdag  17u30   

 

      

JOGGERS 
woensdag van 17u30 tot 19u  

vrijdag van 17u30 tot 19u 

zondag van 9u30 tot 11u 
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JOGGERS EN MARATHONS

De voorbije twee jaren verscheen
slechts een enkel verslag van de jog-
gers over hun wedervaren met de
marathon.  De hoogste tijd dus om
daar iets aan te veranderen.
 
Dat er zo weinig verslagen gemaakt
zijn heeft natuurlijk alles te maken met
het feit dat er geen buitenlandse reizen
werden ingericht om samen deel te
nemen aan een marathon.  En dat er
geen reizen meer zijn komt natuurlijk
doordat er van langs om minder jog-
gers van KASVO nog een marathon
lopen. 
 
Zo deden we onze laatste trips naar
Dublin en Ljubljana al samen met onze
vrienden van JC Zwalm om toch nog
van een groepje te kunnen spreken..

Toen ik in 1997 mijn eerste marathon
liep in Amsterdam waren we met niet
minder dan 17 KASVO leden paraat. 
En ook de volgende jaren waren we
steeds met een mooi groepje lopers
maar dat is stilaan aan het verande-
ren. 
 
Velen haakten af vanwege ouderdom
of steeds terugkomende kwaaltjes en
als er geen nieuw bloed bij komt blijven
op den duur nog weinig marathon lo-
pers over. 
 
Momenteel zijn we maar met een vijftal
meer die regelmatig een marathon
lopen.  En zelfs op onze wekelijkse
trainingen zijn we met steeds minder
en minder.  Positief is dan weer dat we
op de “na-training” in de kantine wel
nog voldoende joggers hebben.
 
Of het een algemene trend is dat het
aantal recreatieve marathon lopers
afneemt zou ik niet durven zeggen. 
 
Er zijn natuurlijk nu meer joggings-
clubs in onze omgeving dan in 1996
toen onder impuls van Remi De Backer
en Ignace Penninck een eerste reis
werd ingericht om in Echternach de
marathon te lopen. 
 
Wat wel vast staat is dat in de laatste
“Vlaanderens mooiste Marathon” in
Zwalm het aantal deelnemers aan de
volledige marathon enorm verminderd

 

was terwijl het aantal dat de halve
marathon liep in de lijn lag van de vo-
rige edities.
 
En daarmee belanden we bij de enige
marathon in onze contreien namelijk
“Vlaanderens Mooiste Marathon” in
Zwalm.
 
Op de eerste editie in 2013 waren we
met zeven in de marathon en zes lie-
pen de halve.  Dit jaar was het een pak
minder : op de halve vijf starters en drie
op de ganse. 
 
Op de halve kon het eentje meer ge-
weest zijn want Dirk De Cremer was
ingeschreven maar kon wegens kwet-
suur niet starten.  En hij was niet alleen
want ook Wim Van Nieuwenhuize had
een paar weken terug tijdens een
wedstrijd een kwetsuurtje opgelopen. 
 
Op de valreep kreeg hij echter van zijn
kinesist te horen dat hij toch zo mogen
proberen om de marathon te lopen. 
Dat moet men Wim geen tweemaal
zeggen want hij wou net als ik alle
marathons in Zwalm gelopen hebben.
 
 
Als test liep hij de voorafgaande dagen
enkele oefenloopjes en omdat die
zonder problemen afgewerkt werden
startte hij zondag vol goede moed.  Nu

wel met een dag inschrijving want zijn
vooraf inschrijving op de marathon
was ondertussen al doorgegeven aan
een vriend van JC Zwalm.  
 
En het ging goed tot rond Km 25 waar
hij opnieuw dezelfde pijn van een paar
weken terug voelde opkomen. 
 
Hij besloot dan ook wijselijk niet verder
te lopen en stapte terug om wat verder
opgepikt te worden door de fotograaf
van dienst  “Speedy”  Meirlaen die
hem terugbracht naar de aankomst.
 
Voor mij was het ook een speciale
marathon want mijn eerste als 75+. 
Mijn doel was een clubrecord van de
joggers in die leeftijd categorie te ves-
tigen.  
 
En moeilijk kon het niet zijn want er
bestond er nog geen en alleen al aan-
komen was dus voldoende. 
 
Maar ik had toch een beetje meer
ambitie en wou toch beter doen dan
het B.R. 80+  (4u08) op naam van
André Osselaer.   Een zekerheid was
dat geenszins want mijn tijden vorig
jaar waren respectievelijk 4u12 in
Flanders Fields en 4u06 in Brugge. 
 
Beide marathons startte ik samen met
Jean-François Parent maar die moest
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bij de eerste na 30 Km afhaken en in
Brugge zelfs al na half marathon. 
 
Ook in Zwalm gingen we samen van
start en deze keer was hij vast besloten
mij niet meer te moeten lossen.  Ook
Jessika Matthys die de halve marathon
liep sloot zich bij ons aan en hoopte
ons tempo te kunnen volgen om zo een
goede tijd neer te zetten. 
 
Maar het draaide anders uit : niet zij
volgde ons tempo maar wij volgden
haar en begonnen zo vijf minuten
vroeger dan voorzien aan onze tweede
lus. 
 
Ook daar konden we beiden een goed
tempo aanhouden tot een paar meters
voor de finish. 
 
Daar werd ik opgehouden door de fo-
tograaf van dienst om een paar foto’s
te nemen van mij met het spandoek
waarmee mijn dochter en mijn zuster
ook al onderweg  hadden gesuppor-
terd.
 
Maar na vier uur lopen komt het op
enkele seconden ook niet meer aan en

voor een paar mooie foto’s had ik dat
er wel voor over.
 
Op de halve marathon haalde de twin-
tigjarige Theo De Vos van KASVO een
derde plaats en Peter De Werdt werd
dertigste en eerste KASVO jogger. 
 
Twintig minuten later kwamen met
miniem verschil Gorik Devos en Sylvie
Christiaens over de streep en vijf mi-
nuutjes later zat ook voor Jessika haar
wedstrijd er op.
 
Daarna was het de hoogste tijd om
onze vochtbalans terug in evenwicht
te brengen.  Niet dat we onderweg veel
hadden gezweet want daarvoor was
het toch te frisjes.
 
Maar Wittekes aan 1,20 € en Blonde
Ename en Cava aan 2,40 € daar
moesten we toch van profiteren en dat
hebben we dan ook volop gedaan
terwijl wij op groot scherm naar de
laatste kilometers van Parijs – Roubaix
konden kijken.
 
Marc Vanmaldegem
14 April 2019              
 

 

 
 
Uitslag Halve Marathon             
(241 deelnemers)                                     
 
3.   DEVOS Theo               
1u17.09        
 
30.  DE WERDT Peter      
1u29.26      
 
118. DEVOS Gorik              
1u49.14
 
121. CHRISTIAENS Sylvie
1u49.29 
 
151. MATTHYS Jessika     
1u54.32 
 
 
 
Uitslag Marathon
(87 deelnemers)
 
52.  PARENT Jean-François        
4u02.43 
 
53. VANMALDEGEM Marc            
4u02.52   

14



SPORTPUZZEL 19

OPLOSSING SPORTPUZZEL 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bernard Demetter
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PK AC
LEBBEKE/

NINOVE
20-22/04/2019

KASVO-KRONIEK

EYOF-limiet
hoogspringen 

(2m06) 
voor Sten
Geenens

Met het provinciaal kampioenschap
outdoor werd het nieuwe zomersei-
zoen geopend. In totaal werden er 30
medailles (9x goud, 14x zilver en 7x
brons) behaald!
 
Sten Geenens sprong over 2m06 en
plaatste zich voor het EYOF in Bakoe!!
Proficiat aan alle deelnemende ASVO-
atleten!

BVV PUP/MIN
ROESELARE/
ZWEVEGEM

27-28/04/2019

Zaterdagnamiddag vond de Beker van
Vlaanderen voor de pupillen en minie-
men meisjes plaats in Roeselare. Met
een 30-tal atleten waren we als club
goed vertegenwoordigd. In het eind-
klassement eindigden we op een
mooie derde plaats wat net niet ge-
noeg was voor de finale in september.
 
Op zondag werden onze jongens in
Zwevegem tweede in hun wedstrijd,
waardoor ze op zaterdag 14 septem-
ber mogen aantreden in de finale.

BK 10.000m + 
STEEPLE
DAMES

OUDENAARDE
04/05/2019

Voor het eerst werd op de piste van het
Burgemeester Thienpontstadion een
nationaal kampioenschap georgani-
seerd. Ondanks het gure weer met een
stevige wind en af en toe een hevige
stortbui werden toch nog enkele prach-
tige prestaties geleverd. Zo liep Eline
Dalemans/AVLO naar een 11de Euro-
pese jaarprestatie op de 3.000m
steeple.
 
De seniorentitels op de 10.000m wer-
den gewonnen door Nina Lauwaert/
ROBA (33.49.47) en Régis Thonon/
ACO (29.46.15). In de laatste reeks
van de 10.000m, toen de wind iets
milder was en de thermometer nog
slechts 5 graden aangaf, liep Eddy
Vierendeels/ACP naar een Europees
record bij de masters M65+ (35.52.00)

BVV KAD/SCHOL
04-05/05/2019

LIER/TIELT

De BVV van de meisjes werd een leuke
strijd waarbij onze meisjes hun huid
duur verkochten. Heel de namiddag
hadden we uitzicht op het podium,

BVV KAD/SCHOL
MEISJES

LIER
LANDELIJKE 1

maar helaas hadden we dat beetje
geluk niet aan onze zijde in de aflos-
singen. Uiteindelijk behaalden we de
6de plaats- de meisjes hadden meer
verdiend.
 
Onze scholieren bewezen dat ze een
ijzersterke groep zijn, want ondanks de
pech bij de aflossing scoorden ze de
hoogste punten van alle clubs.
 
Op de loopnummers werd er traditio-
neel gestart op de lange horden. Mar-
gaux knalde naar een 3de plek in een
nieuw PR van 47.96 (10p), Amber 
deed net hetzelfde in haar eerste
400H, ze liep 71.04 (10p). Kaat V liep
de 100m in 13.13 en pikte 5 punten
mee, Anaïs liep in haar 100m naar
12.47 en 10 punten.
 
Het was na deze tijd wel even vloeken
op de rugwind die een beetje te en-
thousiast blies. Kadette Flore DS liep
naar een 2de plaats op de 800m
(2.23.10, 11p) en scholiere Ilana be-
wees met winst in de 800m (2.20.26,
13p) dat ze deze afstand nog steeds
in de benen heeft. Julie liep haar
1.500m in 5.16.36 (7p) en Laure pakte
bij de scholieren de volle pot in 4.45.83.
Margaux pikte 7 punten mee op de
korte horden in12.63 en Femi 5 punten
op de korte horden in 16.87.
 
Op de 200m kwamen beide Katen in
actie en even balen want beiden
mochten starten in hun geliefde baan
1 ;-). Kaat V liep 26.87 (7p) en Kaat D 
27.14 wat goed was voor 6p. Jenna 
liep voor de eerste keer een 400m en
deed dit goed in 66.17 (6p), Anaïs liep
een sterke 400 in 59.40 (11p).
 
Onze 4x100m-ploeg bij de kadetten
liep 52.98 (6p) en helaas hadden we
pech bij de scholieren en behaalden
we geen puntjes.
 
In de kampnummers sprong Jenna 
1m25 hoog (2p) en Kato 1m35 (4,5p).
Febe wierp de discus naar 32m60 en
pikte de 13 punten mee, Flore gooide
bij de kadetten 19m34 goed voor 7p.
Flore had eerder al 4m72 ver gespron-
gen (6p) en Kato 4m84 (8p). In het
kogelstoten mocht Aline aan de slag.
Ze stootte de kogel naar 6m08 (4p) en
Febe stootte 10m85 (10p).
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In het speerwerpen werden er opmer-
kelijk veel worpen afgekeurd, zo ook
de verste worpen van onze atleten.
Femi wierp de speer naar 31m43 (10p)
en Nina wierp de speer naar 19m66
(7p).
 
Als we al deze resultaten bekijken
hadden ze echt wel op dat podium
mogen staan, want wat hebben ze
gestreden. Na een 12de (2009), 9de
(2013) en 11de (2014) plaats werd het
wel ruimschoots de beste prestatie ooit
in de hoogste afdeling.
 
Proficiat meisjes!
Ilse

BVV KAD/SCHOL
JONGENS

TIELT
LANDELIJKE 2

Met dikke trui, winterjas en paraplu
vertrokken we richting Tielt voor de
Beker Van Vlaanderen kadetten en
scholieren jongens. Ondanks het gure
weer en een aantal geblesseerden
konden we op 1 nummer na een vol-
tallige ploeg opstellen. Het beloofde
een spannende en uitdagende strijd te
worden!
 
Een half uurtje vroeger dan andere
jaren gingen om 13u30 de eerste
nummers van start. Sten Geenens 
trad aan in zijn favoriete nummer het
hoogspringen waarbij hij tot de abso-
lute top van België behoort. Als ‘slim-
me’ atleet, nam hij geen risico en
staakte hij de strijd nadat hij zeker was
van de overwinning. Onze eerste 13
punten waren binnen (1m89)!
 
Een uurtje later toonde hij nogmaals
zijn talent, deze keer in het versprin-
gen. Met een sprong van 5m76 werd
hij knap 5de. Bij de kadetten nam
Hervé De Cremer de 2 springnum-
mers voor zijn rekening. Ondanks een
aanslepende blessure deed hij het
uitstekend! Hij won reeds na 1 sprong
het verspringen (5m46) en spaarde
zijn krachten voor het hoogspringen

een uurtje later. Hij miste nipt 1m55 en
werd hiermee 6de. Helaas moest hij,
wegens teveel last, passen voor de
4x100m op het einde van de dag.
 
Ook zijn broer Arnaud de Cremer had
brute pech tijdens het discuswerpen!
Hij liet drie ongeldige pogingen opte-
kenen en werd jammer genoeg uitge-
schakeld zonder punten. In het kogel-
stoten nam hij revanche (14m36, 1ste)
en behaalde welverdiend 13 punten
voor het team!
 
Lars Meuleman liep na slechts één
training zijn eerste 300mH ooit en deed
dit uitstekend (46.46, 5de). Pepijn
Neuville liep ondanks het tegenvallen-
de weer een uitstekende 400mH. Hij
eindigde in 58.46 en verdiende zo 11
punten. Later op de namiddag gaf hij
opnieuw het beste van zichzelf voor de
halve baanronde (24.25, 8ste).
 
Jaron De Vriese is duidelijk in topvor-
m! Jammer genoeg liet de elektroni-
sche tijdsopname het afweten enklok-
te hij een heel scherpe hand gestopte
tijd van 11.5 op de 100m (2de). Hij liet
het niet aan zijn hart komen en liep met
veel voorsprong als eerste over de
eindmeet bij de 200m. Een nieuw PR
van 23.55 met tegenwind dan nog!
 
Killian Mersseman was duidelijk
geïnspireerd door de tijden van Jaron.
Hij oversteeg zichzelf en liep naar een
toptijd op de 400m. Hij verbeterde zijn
PR met bijna 2sec en staat nu met een
heel knappe 54.67 (1ste) op de tabel-
len.
 
Ook Isaak Neuville gaf het beste van
zichzelf tijdens zijn eerste 400m. Hij
liep onder de minuut (59.38), en was
compleet uitgeteld ;-). Eerder die na-
middag sprintte hij reeds op de 100m
naar de 10de plaats.
 
De afstandsnummers werden inge-
vuld door jongens uit de groep van
Marc. Robbe Martens werd knap 4de
op de 800m (2.15.20) en viel nadien
met succes in op de 4x100m om een
geblesseerde Hervé De Cremer te
vervangen.
 
Bij de kadetten liep Korneel Van
Rillaer op de 1.500m midden in het
pak. Zijn inzet resulteerde in een 6de
plaats en een nieuw persoonlijk record
(4.42.28). Bij de scholieren was de
langsteafstand (1.500m) voorbehou-
den voor Ward De Coster. Hij gaf het

beste van zichzelf en liep ook al in een
nieuw persoonlijk record over de finish
in 4.44.90 (9de).
 
De drie werpnummers bij de kadetten
leverden ons ook flink wat puntjes op!
Daan Rogge en Lars Meuleman
zorgden hiervoor. Daan werd 2de in
het kogelstoten met een fantastische
worp van 10m93. Later werd hij nog
6de in het discuswerpen met 28m92.
Lars Meuleman kaapte de tweede
plaats weg in het speerwerpen met een
worp van 32m00.
 
Een geblesseerde Gauthier Dhont 
hielp de scholieren jongens uit de nood
door als sprinter het speerwerpen voor
zijn rekening te nemen (18m01). In de
afsluitende 4x100m gaven de jongens,
vermoeid maar vol strijdlust, nog een
laatste keer het beste van zichzelf. De
kadettenploeg werd 4de de scholie-
renploeg 5de.
 
Met een 5de plaats in totaal mogen we
fier zijn op ons jongensteam in de
laatste Beker van Vlaanderen voor
kadetten en scholieren jongens. Vanaf
volgend jaar kampen de meisjes en de
jongens namelijk in gezamenlijke
competitie. Nog even afwachten in
welke reeks we ingedeeld zullen wor-
den.
 
Bedankt aan iedereen voor de inzet,
flexibiliteit en de leuke sfeer! Eveneens
heel fijn dat er zoveel supporters aan-
wezig waren.
Audrey

ATHLETICS
CLASSIC

MEETINGS
DUFFEL EN

SINT-NIKLAAS
11-12/05/2019

Op de Runners' Lab Athletics Classic
meeting in Duffel werd Hanne Rey-
naert vijfde op de 800m in 2.16.05.
Juniore Bronty Depoppe startte haar
zomer-seizoen met 2.23.92.
 
In Sint-Niklaas verbeterde kadette
Margaux Bastil het clubrecord op de
80m horden tot 12.62 (voorheen
12.64). Nina Detemmerman liep
14.04 en won eerder op de avond de
300m horden in 49.53.
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BVV AC
GENTBRUGGE/

NINOVE
18-19/05/2019

Dames blijven op
hoogste niveau,

mannen
kampioen!

Na de promotie van vorig jaar mocht
KASVO voor het eerst sinds 1971 nog
eens aantreden in de Nationale Ere-
afdeling. Zonder Hanne Van Hessche,
zonder Margo Van Puyvelde, zonder
Veerle Van linden en zonder Marie
Bilo moest onze ploeg door blessures
al veel van zijn sterkhoudsters missen.
 
Het was al vroeg duidelijk dat het voor
de 2 degradatieplaatsen zou gaan
tussen ASVO, het al evenzeer door
blessures geteisterde ACME (in 2015
de laatste Vlaamse winnaar van de
damesinterclub) en de Waalse promo-
vendus van vorig jaar MOHA.
 
Voor de aflossingen hadden we een
kleine voorsprong opgebouwd, maar
in de 4x100m kwam ACME al 5 punten
dichter. Opdracht in de afsluitende
4x400m was om maximum 2 plaatsen
na ACME te finishen om zeker te zijn
van het behoud in hoogste afdeling.
Onze dames liepen zowaar naar een
6de plaats en liepen in het eindklasse-
ment nog enkele puntjes uit.
 
Opdracht geslaagd dus en volgend
jaar trekken we naar Nijvel, Luik, Virton
of het Koning Boudewijnstadion voor
de interclub.

De mannen waren met de ambitie om
vooraan het klassement mee te draai-
en naar Ninove gegaan.
 
Na een uitstekende start met een 2de
plaats op de 400m horden (CR voor
Dries) en winst op de 400m (CR voor

Stef) en de 100m (Klaas) stonden we
meteen ruim aan de leiding. De proe-
ven volgden elkaar op en we sprokkel-
den de ene keer weinig en de andere
keer wat meer punten, maar we bleven
steeds aan de leiding staan.
 
Voor de aflossingen werden we bijge-
beend en moesten we 7 punten goed-
maken op OB, 4 op MACW en ook
RIEM kwam op gelijke hoogte. Onze
aflossingsploegen 4x100m en 4x400m
zetten met 2 overwinningen echter al
snel de puntjes op de i, waardoor we
in de eindstand 8 punten voorsprong
hadden op onze dichtste achtervolger.
 
Net als 5 jaar geleden in Ninove pro-
moveren we dus opnieuw naar Lande-
lijke 1, waar we bij ons vorig verblijf 2x
miraculeus ons plaatsje konden be-
houden om na 3 jaar opnieuw te de-
graderen. Deze keer hopen we op een
langer verblijf in deze reeks.

Veel ASVO-
atleten actief in
Waregem en op
IFAM (Relays)

 
WAREGEM/
OORDEGEM
24-26/05/2019

Op de avondmeeting van AZW in Wa-
regem kwamen 22 KASVO-atleten
aan de start. Jaron DeVriese leverde
de opvallendste resultaten met een
sterke 100m en 200m. Op beide num-
mers bleef hij slechts 2 tienden boven
de clubrecords op die afstanden.
 
Ook enkele persoonlijke records tij-
dens de tiende IFAM-meeting in Oor-
degem met een nieuw clubrecord voor
scholiere Ilana Hanssens op de 400m
horden (62.66) en een stevig PR voor
Laure Bilo (2.13.36) en Flore De
Schepper (2.20.01) op de 800m.
 
De scholieren meisjes bleven zondag
op de IFAM-Relays tweemaal onder
het oude clubrecord van de 4x100m.

Met hun reekstijd van 49.04 zijn Kato
De Schepper, Anaïs Van Snick, Ilana
Hanssens en KaatDemetter de nieu-
we recordhoudsters bij de scholieren
en AC!
 
Ben Ghyselinck, Amber Baert, Nat-
halie Verstichel en Jonas Vanderbeken 
vestigden een eerste besttijd op de
Mixed 4x400m.

 

Op Hemelvaartsdag werd in Heus-
den-Zolder het Vlaams kampioen-
schap alle categorieën georganiseerd.
Maloe Decorte behaalde een 7de
plaats op de 800m. Met 2.25.80 bleef
ze slechts 7/100 seconde boven haar
persoonlijke besttijd.

KVV AC
HEUSDEN-
ZOLDER

30/05/2019

FLANDERS CUP
MEMORIAL

BUYLE/
BVV MASTERS

 
OORDEGEM/
ZWEVEGEM

01-02/06/2019

Op de piste in Oordegem konden heel
wat ASVO-atleten zaterdag een nieuw
persoonlijk record lopen. De 400m-
lopers begonnen er al aan in de namid-
dag: Ilana Hanssens (57.79), Anaïs
Van Snick (58.02), Dries Van
Schuylenbergh (50.32), Pepijn Neuville 
(52.62) en Robbe Martens (56.82)
konden zich verbeteren op de baan-
ronde.
 
Op de 800m verbeterde Ine Laridon
zich met vijf seconden tot 2.28.44 en 
Kim De Vos ging voor de derde wed-
strijd op rij iets sneller (2.28.57). Nog
steeds uitstekende weersomstandig-
heden rond half tien voor de reeksen
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1500m in het naprogramma met scher-
pe tijden voor Hanne Reynaert en
Laure Bilo en persoonlijke records
voor kadetten Flore De Schepper
(4.56.02) en Julie Van De Walle 
(5.01.85).

Op zondag trokken de masters naar
Zwevegem voor hun Beker van Vlaan-
deren. Ons aantal masters is niet bij-
zonder groot en door enkele afwezig-
heden door blessures, een verlengd
weekend of het lopen van een halve
marathon werd het puzzelen om alle
nummers ingevuld te krijgen. Maar
onze 35+'ers combineerden in de hitte
de meest uiteenlopende disciplines
om op elk nummer de nodige punten
te verzamelen, al dan niet uit stand,
zonder spikes of zich beperkend tot 1
poging. Neen, voor de 'atletiekleken'
onder ons, zelfs in deze hitte gaat alles
gewoon door! Enkel de 5000m-lopers
kregen onderweg wat bekertjes water
aangeboden.
 
Veerle en Christophe konden met
dubbele winst het puntentotaal gevoe-
lig de hoogte injagen en in de eind-
stand telden we 166 punten en eindig-
den we verdiend op plaats 4.

Dank aan Kaat voor de groepsfoto!
(Muriel, Hilde, Katleen, Steven
ontbreken)

Kadetten/
scholieren 

volgend jaar 
in Landelijke 1
BVV mei 2020

Vanaf volgend seizoen wordt de beker
van Vlaanderen voor kadetten en
scholieren gemengd georganiseerd.
Door de goede prestaties van onze
meisjes en jongens dit jaar zullen zij
volgend jaar uitkomen in Landelijke 1!
 
Oost-Vlaanderen is met zes van de
twaalf teams goed vertegenwoordigd
in de hoogste afdeling. Deelnemende
clubs: ASVO - DEIN - KAAG - RCG -
AVLO - ACW - FLAC - LYRA - ACHL
- LOOI - AVT - DCLA.

BK MASTERS
SINT-NIKLAAS
15-16/06/2019

Een kleine groep van 3 masters zorgde
afgelopen weekend voor mooie pres-
taties op het BK voor masters in Sint--
Niklaas.
 
Op zaterdag won Hilde Vanhessche 
zilver op de 1.500m W45 in 5.14.03.
 
Christophe De Vriese moest op onze
pinkstermeeting nog zijn 300m-wed-
strijd staken. Gelukkig was het geen al
te ernstige blessure, want afgelopen
weekend werd hij tweemaal Belgisch
kampioen M40. Hierbij verbeterde hij
telkens zijn PR (100m in 11.58 en
200m in 23.36, clubrecord).
 
Ook Wim Huwel sleepte zaterdag een
titel in de wacht op de 200m in 25.30.
Maar zijn beste prestatie hield hij voor
zondag. Op de 400m verbeterde hij het
30 jaar oude Belgisch record in de
categorie M55 tot 56.01!
 
Proficiat Hilde, Christophe en Wim!

4x goud
1x ziver 

en 
Belgisch record
voor Wim Huwel!
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ONDERTUSSEN BIJ DE KASVO-JEUGD...

26 ASVO-jeugdatleten namen deel
aan de eerste Interregio van het sei-
zoen.
 
Benjamins jongens vierkamp:
 
Mathis Vrijens (20ste plaats – 852
punten)
Cas Gevaert (21ste plaats – 819 pun-
ten)
Mathis Pot (23ste plaats – 775 pun-
ten)
Ruben De Stoppeleire (25ste plaats –
765 punten)
Mathis Naudts (35ste plaats – 597
punten)
Iljo Gosseye (42ste plaats – 347
punten)
 
Benjamins meisjes vierkamp:
 
Sienna Vandriessche (27ste plaats –
389 punten)
Celestien Kesteleyn (28ste plaats –
341 punten)
 
Pupillen jongens vierkamp:
 
Robbe Van Overmeiren (10de
plaats – 1412 punten)
Thomas Lerouge (30ste plaats –
1012 punten)
Thibo Kesteleyn (44ste plaats – 720
punten)
 
Pupillen meisjes vierkamp:
 
Marte Chiers (3de plaats – 1557 pun-
ten)
Cato Chiers (5de plaats – 1480 pun-
ten)
Elodie Van Rillaer (10de plaats –
1400 punten)
Florence Eeckman (26ste plaats –
660 punten)
Ella De Paepe (30ste plaats – 575
punten)
Mona Vrijens (38ste plaats – 239
punten)

INTERREGIO/
VAL-

JEUGDMEERKAMP
DEINZE

06/04/2019

 
Miniemen jongens vijfkamp:
 
Thor De Paepe (16de plaats – 1994
punten)
Frem Vander Gheynst (19de plaats –
1853 punten)
Senne Ketsman (34ste plaats – 1044
punten)
Leko Gosseye (39ste plaats – 0
punten)
 
Miniemen meisjes vijfkamp:
 
Sara Willaert (3de plaats – 2667 pun-
ten)
Tess De Vriese (14de plaats – 1884
punten)
Yitske Walrave (19de plaats – 1786
punten)
Yana Verheylesonne (25ste plaats –
954 punten)
Marta Moreels (26ste plaats – 940
punten)

PAASSTAGE
2019

Maar liefst 100 jeugdige enthousiaste-
lingen waren aanwezig tijdens de
KASVO paasstage!
 
Alles werd perfect in goede banen
geleid door onze jonge trainersgroep.
Dikke pluim voor hun enorme inzet en
kwaliteiten als trainer en begeleider!
 
Traditioneel werd de stage afgesloten
met een “gouden 2000”. Redelijk veel
zenuwen onder de jongste deelnemer-
tjes, maar dat ebde volledig weg na de
start. Iedereen werd luidkeels aange-
moedigd door het taltrijk opgekomen
publiek.
 
Alweer een meer dan geslaagde
stage!

INTERREGIO
MALDEGEM
20/04/2019

Onder een stralende lentezon maak-
ten 30 jeugdatleten de verre verplaat-
sing naar Maldegem voor de 2de In-
terregio van het seizoen.

BVV PUP/MIN
MEISJES

ROESELARE
27/04/2019

meisjes behalen
3de plaats!

Zaterdagnamiddag vond de Beker van
Vlaanderen voor de pupillen en minie-
men meisjes plaats in Roeselare. We
waren als club goed vertegenwoordigd
en op elke discipline was er een ASVO-
atleet aanwezig.
 
De verspringers en hockeybalwerpers
mochten de spits afbijten. Onze pupil-
len dames waren maar liefst met 9
aanwezig bij de verspringbak ( Ella,
Cato, Marte, Camille, Anaïs, Estelle,
Norah, Juliette en Nanou). Marte 
sprong 3m99 ver en behaalde 10
punten. Bij het hockeybalwerpen was
Elodie onze enigste atleet en ze deed
dat zeer goed met haar worp van
20m98.
 
Bij de miniemen startten toen ook onze
hordelopers. Amélie zorgde voor 8
punten en ook Jente haalde een mooie
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tijd. Een beetje later startten ook bij de
pupillen twee hordelopers; Julie en
Camille. Camille behaalde 11 punten
en liep naar een tijd van 11:84. Bij het
kogelstoten behaalde Aude 9 punten.
Ook Tess, Catho en Elise zetten
mooie prestaties neer. Onze enigste
hoogspringster bij de miniemen was
Sara, ze zorgde voor maar liefst 8
punten. Marta behaalde 5 punten op
de 300m. Spijtig genoeg had Tess last
van haar voet en kon ze aan de 300m
en later de aflossing niet meer deelne-
men.
 
Dan kwamen de sprintnummers. De
miniemen kwamen eerst voor de 80m.
Ze waren met 7; Marta, Jente, Yana,
Aude, Elise, Lara en Sara. Sara werd
tweede in totaal en behaalde de zeer
mooie 11 punten. Bij de pupillen waren
ze met 8; Anaïs, Marte, Cato, Juliette,
Noémie, Julie, Estelle en Nanou .
 
In de allerlaatste reeks van de 60m
gingen Cato en Marte van start. Het
was erg spannend, maar uiteindelijk
werd Cato eerste met een tijd van 8:96
en natuurlijk de daarbijhorende 13
punten. Marte werd tweede met 8:98.
 
Bij het speerwerpen was Marta onze
enigste atleet en al was het haar aller-
eerste wedstrijd speerwerpen, ze deed
dat zeer goed. Ze zorgde voor 4 pun-
ten. Bij het kogelstoten bij de pupillen
won Camille met een prachtige worp
van 8m46. Door het uurschema was
het hoogspringen moeilijk te combine-
ren met de 60m, maar drie atleten
hebben het toch maar gedaan. Cato,
Noémie en Estelle moesten leren om
met de drukte en tijd om te gaan. Cato
sprong 1m10 en haalde 9 punten bin-
nen. Norah, die voor het eerst hoog-
springen deed, verraste haarzelf en
sprong 1m05.
De 150m werd makkelijk gewonnen
door Sara en zorgde zo voor 13 pun-
ten.
 
Bij het verspringen waren Amélie en
Elise aanwezig. Amelie zorgde voor
7 punten met een sprong van 3m53.
Op de 1000m had ASVO 3 pupil-
len aan de start die bereid waren tot
het uiterste te gaan voor de club. Ella 
liep in de eerste reeks voor de tweede
keer een 1000m. Ze deed dat zeer
goed! Elodie en Marte liepen in de
tweede reeks en behaalden allebei
een mooie tijd. Marte werd tweede en
haalde zo weer enkele belangrijke
punten binnen. Elodie strandde op

een mooie vierde plaats. Ook Jente bij
de miniemen liep een mooie tijd en
zorgde voor 5 punten.
 
Na alle individuele nummers, ging de
aflossing van start. De pupillen moch-
ten als eerste lopen. Zij waren exact
met twaalf en konden zo 3 ploegjes
vormen. We hebben geleerd dat er in
een aflossingswedstrijd altijd wel iets
kan misgaan: een slechte stokwissel,
een teammaatje dat geblesseerd ge-
raakt… Maar als team hebben jullie
geleerd om daarmee om te gaan. 
 
Als allerlaatste mochten de miniemen
4x80m lopen. Dankzij onze 2 reserves
konden we 2 goede teams maken en
daarmee nog de laatste punten beha-
len.
 
Onze dames werden 3de, door een
beetje ongeluk zoals een zieke, een
geblesseerde en een slechte stokwis-
sel. Maar volgend jaar is een nieuw -
jaar en dan gaan we opnieuw voor de
finale!
 
We zouden graag iedereen bedanken
voor deze toffe dag vol mooie presta-
ties en enthousiasme. 
 
Jullie fiere trainers,
Maloe, Ilana & Kaat

BVV PUP/MIN
JONGENS

ZWEVEGEM
28/04/2019

jongens behalen
finaleplaats!

Onze KASVO jongens werden zondag
knap 2de in Zwevegem en hebben zo
een ticket voor de finale in september
bemachtigd! Proficiat!

PK MOEV
OORDEGEM
08/05/2019

2 KASVO atleten aan de bak tijdens
het PK studenten
 
Thor De Paepe snelde naar een
2:34.27 op de 800m.Mateo Bogaert 
verpulverde het clubrecord op de
100m (12.54).

INTERREGIO
AALTER
11/05/2019

34 jeugdatleten waren op de afspraak
voor de 3de interregio van het seizoen
te Aalter.

VITA
NINOVE

02/06/2019

Nieuw clubrecord op de 4x60m voor
Camille De Clercq, Elodie Van Ril-
laer, Marte Chiers en Cato Chiers
(34.13)

INTERREGIO
RIEME

08/06/2019

29 jeugdatleten waren in gure weers-
omstandigheden aanwezig op de 4de
Interregio te Rieme.
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DISCUS EN KOGEL
FETHROWERS

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.

HET MOCHT
NIET ZIJN...

Onder een stralende zon en bij tropi-
sche temperaturen vond dag 1 van het
Provinciaal kampioenschap plaats te
Lebbeke. Traditioneel is de eerste dag
van dit kampioenschap de dag waar
voor onze mannelijke werpers, kogel
en discus op het programma stond.
 
Het werd voor de FEThrowers een
mooie dag met 5 werpmedailles, 9
persoonlijke records en een clubre-
cord, maar het werd ook een dag van
“net niet”. U leest er alles over in on-
derstaand verslagje. Stuk voor stuk
zagen we heel beloftevolle prestaties,
zo kort na de stage en zo vroeg op het
seizoen.
 
Meerkamper Hervé Decremer (AS-
VO) verpulverde in de kogelwedstrijd
zijn PR en bracht het tot 12m80. Een
zeer knap resultaat gezien de beperk-
te kogeltrainingen. Je zag hem groeien
in de wedstrijd en werd beloond met
brons. Ook op de 100m liep hij met 12″
56 nog een PR. Ook hij is dus prima
gestart!
 
Onze 3 scholieren jongens kwamen
vandaag samen in actie. Na een prima
Paasstage werd dit een eerste test. We
kunnen stellen dat hun eerste wed-
strijd meer dan OK was zonder echte
uitschieters, een mooi begin en goede
basis om op verder te werken.
 
Zo zagen we Arnaud De Cremer (AS-
VO) zowel in het kogelstoten en het
discuswerpen zilver veroveren. Zijn
discus was eerder wisselvallig en
moeizaam met o.a. een verre nulworp.
Uiteindelijk liet hij als beste 42m58
opmeten. Met de kogel verbeterde hij
zijn outdoor PR tot 15m08 en stond
hiermee ook geruime tijd aan de leiding
tot z’n concurrent even ver stootte
maar wel een betere 2de beste worp

had. Weg titel maar wel nog een knap-
pe 2de plaats en een nieuw ASVO--
clubrecord.
 

SCHITTERENDE
TWEEDE DAG!

Op dag 2 van de Provinciale kampi-
oenschappen te Ninove deden onze
FEThrowers het opnieuw super. Wat
een voorrecht als trainer om aan zo’n
bende enthousiastelingen te mogen
training geven. Hun harde werk werd
beloond met enkele knappe prestaties
en podiumplaatsen.
 
Zo konden we vandaag 3 gouden, 2
zilveren en 1 bronzen werpmedaille
bemachtigen. Een schitterend resul-
taat als je weet dat 11/24 kogel- &
discusmedailles onze richting uitkwa-
men dit weekend.
 
Ons overzicht beginnen we met eer-
stejaars scholier Febe Vandewalle 
(ASVO). Febe slaagde erin haar dis-
custitel te verlengen door met 32m62
een half metertje bij haar PR te gooien.
Ondanks de goede prestatie was Febe
zelf niet echt tevreden omdat ze beseft
dat ze nog een stuk beter kan, sowieso
iets voor komende weken! In het ko-
gelstoten strandde ze op een 4de
plaats meteen degelijke 11m12.

 
Tot slot nog enkele andere knappe
resultaten: Cadet Hervé De Cremer 
(ASVO) won 2x. Met de polsstok haal-
de hij 3m en in het hinkstapspringen
11m38 (PR).
 

1 MEI

Het open Belgisch studentenkampi-
oenschap te Oordegem werd een
hoogstaande meeting met tal van top-
prestaties.
 
Zo werden er een aantal limieten ge-
realiseerd voor de Europese junioren-
kampioenschappen in Zweden. Wat
onze werpers betreft mogen we ook
best tevreden zijn want er werden
opnieuw heel wat persoonlijke records
scherper gesteld.
 
Onze jongste atlete (scholier) Febe
Vandewalle (ASVO) voelde zich wat
moe en kwam slechts tot 30m49. Ook
voor haar zijn er nog veel mooie kan-
sen dit seizoen…

BVV KAD/SCHOL
MEISJES

De ergste regenbuien waren gepas-
seerd toen het startschot werd gege-
ven voor de Beker van Vlaanderen
scholieren en cadetten meisjes in Aalst
en in Lier.
 
FEThrower Febe Vandewalle (AS-
VO) trok naar Lier om er met ASVO te
strijden in “Landelijk 1”. Nina Denolf
kwam dan weer in actie te Aalst waar
ze heel wat punten probeerde te
sprokkelen voor VS in “Landelijk 3A”.
 
In Lier startte Febe Vandewalle met
een overwinning (13 punten) in het
discuswerpen na een knappe en regel-
matige reeks worpen. Uiteindelijk rea-
liseerde ze 32m60, slechts enkele
centimeters van haar record. Niet
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slecht in deze weersomstandigheden.
Bij het kogelstoten sloeg de koude en
vermoeidheid al wat toe. Daar werd ze
3de met 10m85, goed voor 10 punten.
ASVO werd 6de in “Landelijk 1” op 25,5
punten van winnaar LYRA.

BVV KAD/SCHOL
JONGENS

Arnaud De Cremer (ASVO) kwam uit
in “Landelijk 2A” en moest hiervoor
naar Tielt. Jammer genoeg werd het
niet echt z’n dagje. Zo kon hij in het
discuswerpen geen geldige worp laten
opmeten. Heb me laten vertellen dat
er nochtans een heel verre bij was .
 
In het kogelstoten kwam hij tot 14m36
en won hiermee zijn wedstrijd. Ook
broer Hervé kwam er in actie in het ver-
en hoogspringen. In de totaalstand
werd ASVO 5de met 187 punten.

BVV AC
VROUWEN

Opnieuw een druk interclubweekend
met op zaterdag de vrouwen die in
aanmerking kwamen.Onze FEThro-
wers waren verspreid over Sint Niklaas
waar VS (met Hanne Maudens, Lien
Rubbrecht, Myrthe Van der Borght,
Nina Denolf en Annielen Beelaert) uit
kwam in Ere VAL en over Gentbrugge
waar ASVO (met Febe Vandewalle)
en DEIN (Anouska Hellebuyck) uit-
kwamen in Ere KBAB.
 
In Gentbrugge mocht scholier Febe
Vandewalle als één van de jongste,
aantreden in de hoogste afdeling. Met
een degelijke 31m37 in het discuswer-
pen zorgde ze voor een 9de plaats en
4 punten. De 10de plaats (88 punten)
was voor, het met blessures geplaag-
de, Oudenaarde nipt voldoende om
minstens nog een extra jaartje in de
hoogste afdeling te vertoeven.
Proficiat!
 

BVV 1ste
LANDELIJKE

Onze trainer en master Filip Eeck-
hout trok naar Kortrijk om er aan het
kogelstoten deel te nemen. Door een
communiefeest was het moeilijk om er
ook nog het discuswerpen bij te
nemen. Broer Frederik werd alvast

TOP 
MEMORIAL

BUYLE
Vandaag (01/06) stond de 28ste me-
morial Léon Buyle op het programma.
Voor een uitstekend georganiseerde
wedstrijd was Oordegem alvast op-
nieuw “the place to be”! Tientallen
medewerkers, voor en achter de
schermen, zorgden voor prima wed-
strijdomstandigheden. Als het weer
dan ook nog eens meezit kan het niet
meer op. Enkele FEThrowers kwamen
van achter hun studieboeken en zoch-
ten wat ontspanning door het stoten
van een kogel of het werpen met de
discus.
 
Febe Vandewalle (ASVO) kende een
wat moeizame wedstrijd met heel wat
worpen van om en bij de 30m. Haar
beste resultaat werd uiteindelijk
30m65.

BVV MASTERS

In de tweede afdeling waren onze ogen
gericht op onze Oudenaardse vrien-
den. Daar kwam Sofie Vervaeke 
(ASVO- M45) met de discus tot een
knappe prestatie van 21m58, goed
voor een 4de plaats en 9 punten.
 
Steven Lucas (ASVO – M50) mocht
zowel in het kogelstoten als het discus-
werpen aantreden. Hij behaalde res-
pectievelijk een 5de plaats met 10m34
(8p) en een 4de plaats met 25m32

Tijdens de Pinkstermeeting van ASVO
te Oudenaarde waren er naast het
open PK steeple, ook heel wat werp-
nummers geprogrammeerd. Zo kwa-
men Febe Vandewalle, Arnaud De
Cremer en Sofie Vervaeke zowel met
de kogel als de discus in actie. Voor
LucSteven en Lode Lucas was er
enkel het kogelstoten als werpnum-
mer. Jammer dat enkele regenbuien
de wedstrijden kwamen verstoren
want onze Oudenaardse atleten waren
prima op dreef. Hieronder een over-
zicht van hun prestaties!
 
De beste prestatie kwam er er van
scholier Arnaud met de discus. In de
regen kwam hij tot een sterke 43m21,
goed voor een nieuw PR en CR. Ook
in het kogelstoten kwam hij goed voor
de dag. Met 14m90 was hij best tevre-
den, al kon hij wel enkele 15m+ worpen
net niet geldig afwerken. We weten
alvast waarop te werken de komende
weken…
 
Bij de scholieren meisjes was het Febe 
die het mooie weer moest maken. In
het kogelstoten realiseerde ze een
nieuw PR van 11m26 en in het discus-
werpen, dat ook verstoord werd door
een regenbui, haalde ze een degelijke
31m52. In beide wedstrijden liet ze nog
enkele degelijke worpen opmeten wat
ons een mooie basis geeft om op ver-
der te werken.
 
Mama Sofie (W45) haalde net als
vorige week opnieuw de 20m met haar
discus, 20m01 om precies te zijn . Met
de kogel kwam ze tot één van haar
betere prestaties. Daar haalde ze
7m42 en benaderde zo haar PR tot op
enkele centimeters.
 
Tot slot waren er vader en zoon,
Steven en Lode, die er in het kogel-
stoten een spannende strijd van maak-
ten. Master Steven (M45) kwam tot
10m55 met de 7,260kg wegende kogel
en junior Lode haalde met de 6kg,
10m71. Voor Lode was deze wedstrijd
even ontspannen midden in de exa-
mens.

(9p). In de totaalstand kon ASVO dus
ook beslag leggen op een knappe 4de
plaats en kende dus eveneens een
relatief rustige namiddag.

bereid gevonden om in te springen en
zo een 2de comeback te maken .
VS kwam bij de mannen in eerste
landelijke uit en moest strijden tot het
laatste moment voor behoud.
VS wist zich met een jonge ploeg,
aangevuld met wat oude getrouwen,
knap te redden met een 10de plaats
en 105 punten.
 
Ondertussen kwam master Steven
Lucas (M45 – ASVO) in Ninove actie.
Hij nam er voor ASVO in landelijke 2B
ook het kogelstoten en discuswerpen
voor zijn rekening. Steven behaalde
respectievelijk 10m09 (6e) en 26m12
(9e). Het werd daar een heel spannen-
de strijd om de promotie. ASVO trok
aan het langste einde en mag het zo
volgend jaar komen opnemen tegen
VS.

ARNAUD EN
FEBE MET PR
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PK KADETTEN/SCHOLIEREN dag 1 LEBBEKE 20/04/2019 

1500m kadetten meisjes 2.Flore De Schepper         
200m kadetten jongens 2.Jaron de Vriese  

kogelstoten 4kg kadetten jongens 3.Hervé de Cremer  
400m scholieren meisjes 1.Anaïs Van Snick provinciaal kampioen 

400m scholieren meisjes 3.Amber Vander Beken  

hinkstapspringen scholieren meisjes 1.Kato De Schepper provinciaal kampioen 
speerwerpen 500g scholieren meisjes 2.Femi De Vleeschauwer  

hoogspringen scholieren jongens 1.Sten Geenens provinciaal kampioen 
limiet deelname EYOF Bakoe 

kogelstoten 5kg scholieren jongens 2.Arnaud de Cremer  

discuswerpen 1,5kg scholieren jongens 2.Arnaud de Cremer  
400m junioren dames 3.Amber Baert  

verspringen junioren dames 3.Sara Dewitte  
200m junioren heren 2.Dries Van Schuylenbergh  

100m senioren heren 2.Kaas Huwel  

100m senioren heren 3.Stef Botte  
200m senioren heren 2.Stef Botte  

 

 

PK KADETTEN/SCHOLIEREN dag 2 NINOVE 22/04/2019 
400m kadetten jongens 1.Jaron De Vriese provinciaal kampioen 

400m kadetten jongens 2.Killian Mersseman  

hinkstapspringen kadetten jongens 1.Hervé De Cremer provinciaal kampioen 

polsstokspringen kadetten jongens 1.Hervé De Cremer provinciaal kampioen 

800m scholieren meisjes 2.Laure Bilo  

polsstokspringen scholieren meisjes 1.Femi De Vleeschauwer provinciaal kampioen 

discuswerpen 1kg scholieren meisjes 1.Febe Vandewalle provinciaal kampioen 

400m scholieren jongens 3.Pepijn Neuville  

400m junioren heren 2.Dries Van Schuylenbergh  

speerwerpen 800g junioren heren 2.Elard Lefebvre  

100m senioren dames 2.Lies Vanderbauwhede  
800m senioren dames 2.Hanne Reynaert  

hoogspringen senioren dames 1.Nienke De Waele provinciaal kampioen 

400m senioren heren 2.Niels Huwel  

 

 

BVV PUPILLEN/MINIEMEN MEISJES ROESELARE 27/04/2019 

60m pupillen meisjes 1.Cato Chiers  

60m pupillen meisjes 2.Marte Chiers  

1000m pupillen meisjes 2.Marte Chiers  

60m horden pupillen meisjes 2.Camille De Clercq  

verspringen pupillen meisjes 3.Marte Chiers  
kogelstoten 2kg pupillen meisjes 1.Camille De Clercq  

80m miniemen meisjes 2.Sara Willaert  

150m miniemen meisjes 1.Sara Willaert  

4x80m miniemen meisjes 2.Lara Heyse-Aude Ysebaert- 
Amélie Callebaut-Sara Willaert 

 

eindstand 3.ASVOudenaarde  

 

 

BVV PUPILLEN/MINIEMEN JONGENS ZWEVEGEM 28/04/2019 

hoogspringen pupillen jongens 3.Robbe van Overmeiren  
verspringen pupillen jongens 1. Robbe van Overmeiren  

hockeywerpen pupillen jongens 1. Robbe van Overmeiren  
80m miniemen jongens 1.Mateo Bogaert  

150m miniemen jongens 1.Mateo Bogaert  
hoogspringen miniemen jongens 3.Frem Vander Gheynst  

verspringen miniemen jongens 1.Mateo Bogaert  

4x80m miniemen jongens 3.Thor De Paepe-Senne Ketsman- 
Briek Neuville-Mateo Bogaert 

 

eindstand 2.ASVOudenaarde geplaatst voor de finale op 
zaterdag 14/09!! 

 

 

BK 10.000m en STEEPLE VROUWEN OUDENAARDE 04/05/2019 

10.000m masters dames W45 2.Hilde Vanhessche  

 

 

 

 

 

 

EREPLAATSEN KAMPIOENSCHAPPEN
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BVV KADETTEN/SCHOLIEREN MEISJES 
LANDELIJKE 1 

LIER 04/05/2019 

800m kadetten meisjes 2.Flore De Schepper  

300m horden kadetten meisjes 3.Margaux Bastil  
100m scholieren meisjes 3.Anaïs Van Snick  

400m scholieren meisjes 2.Anaïs Van Snick  
800m scholieren meisjes 1.Ilana Hanssens  

1500m scholieren meisjes 1.Laure Bilo  

400m horden scholieren meisjes 3.Amber Vander Beken  
kogelstoten 3kg scholieren meisjes 3.Febe Vandewalle  

speerwerpen 500g scholieren meisjes 3.Femi De Vleeschauwer  
discuswerpen 1kg scholieren meisjes 1.Febe Vandewalle  

eindstand 6.KASVOudenaarde  

 

BVV KADETTEN/SCHOLIEREN JONGENS 
LANDELIJKE 2 

TIELT 05/05/2019 

100m kadetten jongens 2.Jaron De Vriese  
200m kadetten jongens 1.Jaron De Vriese  

400m kadetten jongens 1.Killian Mersseman  
verspringen kadetten jongens 1.Hervé De Cremer  

kogelstoten 4kg kadetten jongens 2.Daan Rogge  

speerwerpen 600g kadetten jongens 3.Lars Meuleman  
400m horden scholieren jongens 2.Pepijn Neuville  

hoogspringen scholieren jongens 1.Sten Geenens  
kogelstoten 5kg scholieren jongens 1.Arnaud De Cremer  

eindstand 5.KASVOudenaarde  

 

PROV. MOEV KAMPIOENSCHAPPEN OORDEGEM 08/05/2019 
100m miniemen jongens 3.Mateo Bogaert  

1500m kadetten meisjes 2.Julie Van De Walle  
100m kadetten jongens 1.Jaron De Vriese  

 

BVV AC DAMES 
ERE-AFDELING KBAB 

GENTBRUGGE 18/05/2019 

eindstand 10.KASVOudenaarde  

 

BVV AC HEREN 
LANDELIJKE 2 

NINOVE 19/05/2019 

100m AC heren 1.Klaas Huwel  
400m AC heren 1.Stef Botte  

400m horden AC heren 2.Dries van Schuylenbergh  
hoogspringen AC heren 2.Sten Geenens  

4x100m AC heren 1.Jasper Van Hauwermeiren-Klaas Huwel- 
Stef Botte-Jaron De Vriese 

 

4x400m AC heren 1.Dries Van Schuylenbergh-Stef Botte- 
Pepijn Neuville-Niels Huwel 

 

eindstand 1.KASVOudenaarde promotie naar landelijke 1! 

 

BVV MASTERS 
AFDELING 2B 

ZWEVEGEM 02/06/2019 

200m masters dames 2.Betty Peyskens  
800m masters dames 1.Veerle Van linden  

1500m masters dames 1.Veerle Van linden  

kogelstoten 4kg masters dames 3.Katleen Bourdeaud’hui  

100m masters heren 1.Christophe De Vriese  

400m masters heren 1.Christophe De Vriese  
hoogspringen masters heren 3.Tim Van Coster  

eindstand 4.KASVOudenaarde  

 

PK STEEPLE OUDENAARDE 07/06/2019 

1500m steeple kadetten meisjes 1.Flore De Schepper provinciaal kampioen 

1500m steeple kadetten jongens 4.Korneel van Rillaer PK3 

 

BK MASTERS SINT-NIKLAAS 15-16/06/2019 

1500m masters dames W45 2.Hilde Vanhessche  

100m masters heren M40 1.Christophe De Vriese Belgisch kampioen 

200m masters heren M40 1.Christophe De Vriese Belgisch kampioen 

200m masters heren M55 1.Wim Huwel Belgisch kampioen 
400m masters heren M55 1.Wim Huwel Belgisch kampioen 

Belgisch record M55 
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HET STOND IN DE KRANT....
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Doe mee op leuksteuntje.be en schenk je favoriete 

vereniging 3% van de waarde van je aankopen bij 

MAKRO.  

 

Meedoen met leuksteuntje.be is erg makkelijk: 

 

1. Schrijf je in met de knop hieronder en kies je favoriete 

vereniging 

  

JA, ik steun mijn vereniging 

 

  

2. Ingeschreven? Kom dan winkelen bij MAKRO.  

3. Met elke aankoop rinkelt de kassa van je 

vereniging. Zelfs bij iets kleins als een tros tomaten: 

veel kleintjes maken veel groot! 

 

 

     jong.kasvo.be 
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WEDSTRIJDKALENDER ZOMERSEIZOEN
 

 

 

 

 

vrijdag 5 juli 2019 Open meeting Deinze  

zondag 7 juli 2019 Athletic Classic Meeting – Gouden 3.000m Ertvelde  

vrijdag 12 juli 2019 Rosine Wallezmeeting Oudenaarde  

dinsdag 30 juli 2019 Vakantiemeeting Oudenaarde  

 

 

 

 

donderdag 15 augustus 2019 Vlaams kampioenschap kadetten/scholieren Oordegem  

zaterdag 17 augustus 2019 Open Interregio Jeugdcup Gentbrugge  

zondag 18 augustus 2019 Provinciaal kampioenschap 10.000m Lebbeke  

woensdag 21 augustus 2019 Vakantiemeeting + memorial Rachel Hanssens Oudenaarde  

zondag 25 augustus 2019 Provinciaal kampioenschap aflossingen Deinze  

zaterdag 31 augustus 2019 Grote Prijs Stad Waregem  

zaterdag 31 augustus 2019 Belgisch kampioenschap alle categorieën Brussel-reeksen  

 

 

 

 

zondag 1 september 2019 Belgisch kampioenschap alle categorieën Brussel-finales  

zondag 1 september 2019 Interregio Jeugdcup Gent  

zaterdag 7 september 2019 Athletic Classic Meeting Deinze  

zondag 8 september 2019 Belgisch kampioenschap aflossing Merksem  

zaterdag 14 september 2019 Finale Beker van Vlaanderen jeugd Tienen  

za-zon 14-15 september 2019 Belgisch kampioenschap kadetten/scholieren Moeskroen  

zaterdag 21 september 2019 Vlaams kampioenschap masters Deinze  

za-zon 21-22 september 2019 Provinciaal kampioenschap meerkamp Sint-Niklaas 
 

 

JULI 2019

AUGUSTUS 2019

SEPTEMBER 2019
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INTERREGIO MALDEGEM           20/4/2019

INTERREGIO DEINZE              6/4/2019
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BVV PUP/MIN JONGENS             28/4/2019

BVV KAD/SCHOL           4-5/5/2019
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KASVO VOOR WOII: DE JAREN 1934 EN 1935
In “DE SCHELDEKLOKKE”  van
11.11.1934 stelt de reporter de sup-
porters van ASVA gerust. Immers  de
“loopers” van onze club kwamen nog
niet aan de start van de voorbije veld-
lopen. De reden was dat de club onze
atleten in de juiste conditie aan de start
wilden brengen van de Nationale
volkscross van 25 november. En dan
volgt voor de zes aangeduide lopers
een korte beschrijving van hun gedane
trainingen, hun kwaliteiten en hun
vooruitzichten. Maar de cross van “Le
Soir” verliep niet zoals verhoopt, im-
mers dat  blijkt uit het relaas van die
wedstrijd volgens de woorden van Jeff
Hoffmann. 

 
Na de mindere prestaties van onze
atleten in Parijs had de Burgemeester
Thienpontcross plaats op zondag 23
december. En hoe dat werd aangekon-
digd leest u zelf in voormeld weekblad

. 
 
De uitslag van de veldloop: bij de kna-
pen won Van Lancker Maurice van
Oudenaarde. Bij de scholieren was
Ghijs vierde en Van Dorpe vijfde en bij
de senioren (52 vertrekkers) won Van
Rumst van Gent  en eindigde Verhey-
lesonne op een verdienstelijke vijfde
plaats. De schaal Burgemeester
Thienpont werd definitief gewonnen
door Gantoise.  En het artikel besloot
als volgt:
” hiermee behoort de koers tot het
verleden; wachten wij nu met spanning
tot de eerstkomende inrichting welke
hoogstwaarschijnlijk het Kampioen-
schap van België der Juniors en Kna-
pen zal zijn op den 1n Zondag van
maart, tenware er vroeger nog een
paar wedstrijden plaats hadden voor
scholieren en knapen.”
Zo is zondag 3 maart 1935 the place
to be voor alle atletiekliefhebbers. En
dat werd met veel overgave kenbaar
gemaakt aan de bevolking volgens De
Scheldeklokke van 3 maart 1935.
 
 

Op dat BK waren er 35 vertrekkers en
kampioen Rajon kwam uit Ter Hulpen.
“De winnaar Rajon, evenals Scheirs en
Mathot, werden op de tribuun geluk-
wenschen aangeboden door den bur-
gemeester. En terwijl de Brabançonne
dreunde werd de kampioen der juniors
voor 1935 aangezocht eene ereronde
te doen, onder de toejuichingen der
sportievende menigte. Onze beste
gelukwenschen aan het bestuur van
ASV Audenaerde voor de prachtige
inrichting welke de perfectie nabij
was.”
 
Begin april 1935 lezen we: “ Het Pro-
paganda-feest door de sportmannen
van Eine, met medewerking van ASVA
ingericht, schonk ten volle bevredi-
ging. Een zeer talrijk publiek woonde

de wedstrijden bij en talrijke loopers
verschenen aan de start, wijl de talrijke
en mooie prijzen ook allen voldeden.
Voorwaar Eyne zal het daarbij niet
laten en schikt reeds maatregelen te
treffen  voor een tweede sportfeest. Bij
de Knapen  onder de 13 jaar waren er
60 vertrekkers en won Marcel Van
Heuverzwyn van Oudenaarde. Bij de
Knapen (20 man) boven de 13 jaar won
Maurice Van Lancker van Leupegem
en bij de scholieren met 10 deelnemers
over 4 km was Einenaar André Van
Dorpe de winnaar in 14 m 04. Bij de
juniors-seniors tenslotte met 17 man
aan de start won ASVA-atleet Christi-
aens  de 8 km-loop in 26 m 39. Er
namen in deze wedstrijd ook enkele
atleten van Kortrijk deel.” Het sport-
feest in Eine greep in die jaren regel-
matig plaats rond het voetbalveld en
omvatte ook andere sportproeven.
 
In november kondigt ASVA een nieu-
we wedstrijd aan die op 1 december
zal gelopen worden. Zie het bijgaand
artikel van 17 november 1935.
 

Verder werd vermeld dat er in verschil-
lende “categoriën“ zal gelopen worden
en dat er een Schaal te winnen is en
dat de prijsuitreiking zal plaatshebben
in de Linde. “ De inschrijvingen dienen
gezonden te worden, ten laatste op
Maandag 25 november aan den heer
Marcel Verliefde, Vrijheidsstraat te
Audenaerde.”
 
Over het resultaat van die wedstrijd
vonden we niets terug in het weekblad,
maar wel dat de jaarlijkse cross Bur-
gemeester Thienpont zal doorgaan op
zondag 5 januari 1935 om 2 uur op het
Stedelijk Stadion. Er werd hier wel
degelijk 5 januari 1936 bedoeld, maar
dat leest u dan wel in een volgend ar-
tikel.
PEYSKENS ROGER
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WAT TE DOEN BIJ EEN ONGEVAL?

 
 
Beste atleet, ouder
 
 
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:
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 !
Via asvo@val.be
Via 055/21.59.35
Via de kantine wanneer Els in het secretariaat aanwezig is
 
 
STAP 2:
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.
Deze formulieren zijn:
 
1. Meldingsformulier
Dit formulier vul je zelf in en bezorg je aan het secretariaat
Via de kantine ter attentie van Els Balcaen
Ingescand doormailen naar asvo@val.be
Opsturen naar Els Balcaen, Secretariaat KASVO, Hogerlucht 84, 9600 Ronse
Je mag deze gegevens ook per e-mail doorsturen naar asvo@val.be
 
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 verzekeringsmaat-
schappij. Neem eventueel een kopie voor jezelf.
 
 
Bewaar dit document.
Hopelijk heb je het nooit nodig, maar ingeval van … kan het een eerste hulp zijn voor het invullen van je papieren.
 
Je kan dit document ook terugvinden op de website.
 
Het bestuur
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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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Reglement bonussysteem jeugd  
benjamin-pupillen-miniemen 

Seizoen 2018 - 2019 

 

Wat is het doel van het bonussysteem ? 
 

Het bonussysteem beloont jeugdatleten de regelmatig – winter en zomer - aan wedstrijden deelnemen en laat toe een deeltje van 
het lidgeld te recupereren onder de vorm van een waardebon van 10€ of 25€. Deze waardebonnen (verdiend in het seizoen 
2018-2019) worden uitgereikt op de nieuwjaarsreceptie 2020 waarvan de datum later zal worden bekend gemaakt.  
Daarbovenop komt nog eens een heerlijke bowlingavond die georganiseerd wordt in clubverband op vrijdag 25/10/2019! Hou die 
avond alvast vrij !   

 

Wanneer kan men genieten van een bonus 2018-2019 ? 
Om in aanmerking te komen voor een waardebon en/of bowlingavondje moet aan onderstaande voorwaarden worden voldaan: 
 
*Lid zijn van KASVO en van de Vlaamse Atletiek Liga voor seizoen 2018-2019 en aldus beschikken over een officieel 
borstnummer. 

 
*Steeds aantreden in het officiële clubtruitje. 
Wedstrijden die worden betwist vooraleer een borstnummer werd aangevraagd of zonder officieel clubtruitje, komen niet in 
aanmerking. 

 
*Tijdig vernieuwen van de aansluiting bij KASVO voor het volgende seizoen,  
door het inschrijvingsformulier in te dienen (online of op papier) en betalen van het lidgeld vóór 15/10/2019. Wie pas na 
15/10/2019 in orde is met betaling van het lidgeld en/of het indienen van het inschrijvingsformulier, ontvangt de helft van het 
bedrag van de bonus. 
 
*Persoonlijk aanwezig zijn op de avond van de uitreiking van de bonus (nieuwjaarsreceptie). Wie toch niet persoonlijk aanwezig 
kan zijn en het bestuur niet vooraf heeft verwittigd met een geldig excuus, ontvangt de helft van het bedrag van de bonus. De 
waardebon wordt niet opgestuurd, maar is persoonlijk af te halen op het secretariaat vóór 31/01/2020.   
 
*Het ingevulde formulier "bonusstelsel winterseizoen" op het secretariaat afgeven vóór 15/04/2019 (bij voorkeur mailen naar 
jeugd@kasvo.be) EN het ingevulde formulier "bonusstelsel zomerseizoen" op het secretariaat afgeven vóór 15/10/2019  
(bij voorkeur mailen naar jeugd@kasvo.be). Wie te laat is met het indienen van het bonusformulier, kan geen aanspraak maken 
op een waardebon maar kan wel nog deelnemen aan de bowling.  
 
*Behalen van een minimum aantal deelnamepunten (zie verder).  

 

Deelnamepunten 
Punten kunnen behaald worden door deelname aan de wedstrijden die vermeld staan op het invulformulier bonusstelsel.  

 
Voor de ‘wedstrijden van vrije keuze’ komen enkel de wedstrijden van de VAL-kalender in aanmerking (de SVS-wedstrijden tellen 
echter niet mee). 

*Winterseizoen: er komen maximum 2 ‘veldlopen van vrije keuze’ en maximum 2 ‘indoorwedstrijden van vrije keuze’ in 
aanmerking voor de puntentelling 
*Zomerseizoen: er komen maximum 4 ‘outdoorwedstrijden van vrije keuze’ in aanmerking voor de puntentelling  

 
Om voor de “bonus” in aanmerking te komen dient de atleet  

1. een minimum aantal punten in de winter te behalen (indoor telt mee) 
2. EN een minimum aantal punten in de zomer te behalen 
3. EN een minimum aantal punten voor winter+zomer samen te behalen  
4. EN over het gehele seizoen aan minstens 7 wedstrijden  
(veldloop of outdoor piste; indoorwedstrijden tellen hier niet mee) deelnemen  
(voor benjamins volstaan 5 wedstrijden)  
5.NIET aan meer dan 30 wedstrijden te hebben deelgenomen (winter+zomer), 
omdat overdaad te belastend en ongezond is voor het lichaam.  
Bonus vervalt dus bij meer dan 30 wedstrijddeelnames in één seizoen! 

 
 
  

Minimaal te behalen 
punten: winter 

(indoor telt mee) 

Minimaal te behalen 
punten: zomer 

Minimaal te behalen 
punten: winter + zomer 

(indoor telt mee) 

Minimaal aantal wedstrijden over 
winter en zomer samen 

(indoor telt niet mee) 
Uitgereikte bonus 

 
12 pnt 

 

 
20 pnt 

 
42 pnt 7 (5 voor benjamins) 

 
   Bowling  + €25 

 
8 pnt 

 

 
12 pnt 

 
26 pnt 7 (5 voor benjamins) 

 
   Bowling  + €10 

 
 

We gaan ervoor ! 
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Vooropgestelde wedstrijden: 
Alle wedstrijden van de VAL/LBFA-kalender komen in aanmerking, uitgezonderd MOEV (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. 
 *premie voor deelname geldt enkel indien een geldige prestatie wordt neergezet. 

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 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 20 2de plaats 15 15 30 40 15 
3de plaats 15 15 30 50 15 3de plaats 10 10 20 30 10 

 
 

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 7,5 2de plaats 15 15 15 20 15 
3de plaats 5 5 7.5 10 5     3de plaats 10 10 10 15 10 

 

 

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 2018-2019  
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Prijzengeld voor records: 
 

 CAD SCH JUN SEN/AC MAS 

Beste Belgische jaarprestatie 10 10 20 40 - 
Beste Belgische jaarprestatie aflossing 5 5 10 15  
Belgisch record 50 50 150 300 25 
Belgisch record aflossing 25 25 75 150 15 

 
 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. 

 

Selecties: 
 

 CAD SCH JUN SEN/AC MAS 

Universiade - - 75 150 - 
Europees kampioenschap - 100 150 200 - 
wereldkampioenschap - 150 250 300 - 
EYOF (sch)/Olympische Spelen - 50 - 400 - 

 

Internationale kampioenschappen: 
Bij aflossingen de helft van het bedrag 
 

 EK WK OS 

titel 200 300 400 
podium 150 250 350 
finale (top 8) 100 150 250 
halve finale (top 16) 50 100 200 
kwartfinale (top 32) 25 50 150 

 
Bovenstaande geldt 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. 

 

Internationale ranking: 

wereldkampioenschap AC 
top 50 wereldranglijst of top 20 Europa 300 

! opgelet: enkel geldig bij een Olympische discipline 

 
Opmerkingen en voorwaarden: 
Premie voor deelname geldt enkel indien een geldige prestatie wordt neergezet. 
Om in aanmerking te komen voor uitbetaling van het bonussysteem 2018-2019 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 2019. 
 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 2019. 
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Van Damme Eline 01-07-2008 

Hebbrecht Lee 01-07-2004 

De Muynck Dirk 01-07-1965 

Reyntjens Baptiste 02-07-2010 

Bogaert Mano 02-07-2009 

Van De Walle Thor 03-07-2012 

Mertens Anne-Sophie 03-07-2001 

Mertens Laure 03-07-2001 

Baert Amber 04-07-2001 

Van Hessche Hanne 05-07-1991 

Huyghebaert Laura 06-07-2003 

Vandemaele Lukas 08-07-2012 

Martens Thor 08-07-2011 

Loman Danaë 08-07-2005 

Vander Gheynst Frem 09-07-2006 

Vanderbauwhede Kaat 09-07-2004 

Muys Elias 11-07-2007 

Bilo Claire 11-07-2001 

De Coninck Nele 11-07-1977 

Ketsman Freddy 11-07-1972 

Callebaut Amélie 13-07-2007 

Mannens Cato 13-07-2004 

Kesteleyn Celestien 14-07-2010 

Demeulemeester Matisse 14-07-2009 

De Smet Filip 14-07-1961 

Boghaert Marie 15-07-1969 

Lerouge Thomas 16-07-2008 

Baetens Thomas 18-07-2012 

Walrave Yitske 20-07-2006 

De Lange Simon 21-07-1995 

Dujardin Nick 22-07-1960 

Van Eecke Jos 22-07-1960 

Dewyn Wolf 23-07-2010 

Ysebaert Aude 23-07-2006 

Steurbaut Adi 24-07-1938 

Pandelaere Leandro 25-07-2011 

Griebeling Ferre 25-07-2010 

Demoor Estelle 25-07-2008 

Cnudde Brent 27-07-2004 

Lemeire Manuel 28-07-1962 

Geldhof Peter 29-07-1975 

Tondeleir Jade 30-07-2009 

Lambert Arthur 30-07-2007 

Heirman Saartje 31-07-2009 

Vanpevenaeyge Enna 31-07-2009 

Lefebvre Elard 31-07-2000 

Wilen Maud 01-09-2012 

Dewitte Sara 01-09-2001 

Bastil Margaux 02-09-2005 

Penninck Hendrik 02-09-1976 

Dewaele Nathan 03-09-2012 

De Smet Ymke 05-09-2009 

De Boe Andries 06-09-2009 

De Lange Elisa 07-09-1998 

Van Dorpe Fébe 08-09-2004 

Cheyns Patrick 09-09-1961 

Vermeulen Peter 10-09-1966 

De Paepe Luc 10-09-1940 

Neuville Briek 12-09-2006 

Van De Velde Luca 12-09-2006 

Boudt Katrien 13-09-1984 

De Vos Kim 14-09-1991 

Vanhessche Hilde 14-09-1971 

Gevaert Cas 16-09-2011 

De Sutter Jente 18-09-2007 

Depoppe Bronty 18-09-2001 

Lucas Lode 20-09-2000 

Devos Theo 20-09-1998 

Huysman Karel 22-09-1977 

Pot Mathis 23-09-2011 

Decoodt Wolke 23-09-2008 

Neuville Filip 23-09-1969 

Vanden Daele Noeki 29-09-2006 

Depasse Anais 30-09-2009 

Vanderbauwhede Leen 30-09-2001 

 

AUGUSTUSJULI SEPTEMBER

KASVO-JARIGEN

Moreels Mauro 01-08-2005 

Dewilde Muriel 04-08-1973 

Hanssens Gerben 04-08-1972 

Peyskens Jora 05-08-2008 

Vanderbauwhede Saar 05-08-2007 

Mathys Jessika 05-08-1973 

Denijs Jade 07-08-2008 

Willen Jules 09-08-2007 

Dhondt Nona 10-08-2011 

Van Gansberghe Arne 10-08-2009 

Grijp Sarah 11-08-2004 

De Vrieze Liam 12-08-2012 

Van Snick Anaïs 12-08-2002 

Andries Marie 14-08-2001 

Maes Bruno 15-08-2005 

Heuleu Rune 16-08-2008 

Leyman Lieke 17-08-2010 

Landu Mukua Chadrac 17-08-2010 

Vanderschueren Jean 17-08-2007 

Van Overmeiren Robbe 19-08-2008 

Verstichelen Sofie 19-08-1994 

Craps Ruben 21-08-2009 

De Jaegher Milla 21-08-2007 

Geenens Sten 22-08-2002 

Romeyns Elise 23-08-2007 

Cobbaut Karel 23-08-2003 

Vandendriessche Matteo 26-08-2004 

Cappaert Aluis 29-08-2008 

Yassukovich Lukyan 29-08-2008 

Demetter Bernard 29-08-1946 

De Paemeleere Jelle 31-08-2011 
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ONMIDDELLIJK BESCHIKBAAR

TE PASSEN EN TE BESTELLEN 
(betaling/overschrijving bij bestelling)

  
CLUBTRUITJE 
dames/heren 

 

alle maten in voorraad 
verplicht te dragen bij wedstrijddeelname 

 

    
   20 euro 

  
TOPJE 
 

 
alle maten in voorraad 
verplicht te dragen bij wedstrijddeelname 

 

     

   20 euro 

 

 
RUGZAK 
 

 

met ASVO-logo  
en opbergvakje voor spikes 

 

   

    25 euro 

  
SPIKEPUNTEN 
per set 

 
verkrijgbaar in volgende lengtes: 
6-9-12-15mm 
 

    

    

    3,50 euro  

 

  

WIND/REGENJAS 

 

 
kinderen:128-140-152-164 
dames:   XS-S-M-L-XL 
heren:     S-M-L-XL 

 

45 euro 
50 euro 
50 euro 

  

HOODIE 

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

  

25 euro 
30 euro 
30 euro 

  

T-SHIRT 

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

    

12 euro 
12 euro 
12 euro 
  

 

Er zijn 2 pasdagperiodes per jaar (hoodies, t-shirts en windjacket).
Deze pasdagen worden aangekondigd op de website, affiches, facebook, ...
Buiten deze bestelperiodes kan er kledij 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 wel steeds kopen in het secretariaat van de kantine.
Indien nog vragen, mail naar Veerle of Muriel.
 
Veerle Van Coster               0474/27.16.22
                                             veerle.van.coster@telenet.be
Muriel Dewilde                   0497/75.20.68
                                             muriel.dewilde@yahoo.co.uk

KASVO KLEDIJSHOP
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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

dhr. Lode Roman, Brouwerij Roman
dhr. Carlo Roman, Brouwerij Roman
dhr. en mevr. Filip en Martine De Smet - Goossens
dhr. Jacques Peyskens, official KASVO
dhr. Eddy Van Coster, oud-bestuurslid
dhr. Roger Lamon, oud-ondervoorzitter
dhr. Alexander De Croo, vicepremier en minister van Financiën en Inter-
nationale Ontwikkeling
dhr. Herman De Croo, Minister van Staat, gewezen Kamervoorzitter, ere-
burgemeester van Brakel, 
Vlaams volksvertegenwoordiger.
dhr. Marnic De Meulemeester, burgemeester Oudenaarde
mevr.Tineke Van hooland, gemeenteraadslid Oudenaarde
mevr. Dagmar Beernaert, gemeenteraadslid Oudenaarde

ERELEDEN

BESCHERMCOMITE

JURYLEDEN

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

Het huishoudelijk reglement ligt ter inzage voor leden in het secretariaat 

en is ook beschikbaar op de website 

 

         

Het volgende clubblad verschijnt op woensdag 11 september 2019 

artikels, uitslagen e.d. afgeven of doormailen ten laatste op maandag 2 september 2019 

naar tine.decooman@gmail.com 

    en/of website@kasvo.be 

 

62



 

 

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 2019’ 

 

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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BEKER VAN VLAANDEREN:
 

DAMES BLIJVEN OP HOOGSTE NIVEAU,
MANNEN KAMPIOEN!

59ste jaargang  -  juli-augustus 2019  -  nr.367


