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Koninklijke Atletiek Sport  
Vereniging Oudenaarde vzw.

Beheerraad

Bestuursleden

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

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

Terrein: Burgemeester Thienpontstadion, Prins Leopoldstraat 89 - 9700 Oudenaarde

Beste atletiekvrienden,

Naar het eind van het zomerseizoen toe hebben onze atleten dan toch de 
kans gekregen aan enkele officiële wedstrijden deel te nemen. Dat ze dit 
met brio hebben gedaan, is duidelijk: binnen een tijdsbestek van 2 maanden 
vestigden ze 24 nieuwe clubrecords! De trainers zijn er dus wel degelijk in 
geslaagd de motivatie hoog te houden ondanks alle problematiek en regels 
rond de coronapandemie, en het niveau van onze prestaties blijft stijgen. 

Het bestuur bekijkt intussen de mogelijkheden voor het organiseren van een 
volgende editie van de veldloop Grote Prijs Stad Oudenaarde – Memorial 
Valentien De Smet. Deze veldloop is gepland voor zondag 6 december en zou 
kunnen doorgaan op de terreinen aan de Rode Los – de rioleringswerken die er momenteel nog worden uitgevoerd, 
zullen dan geen hinder meer vormen. De vaak veranderende regels rond corona bemoeilijken echter de planning, en 
misschien gaan we naar een afgeslankte versie zonder toeschouwers, kleedkamers en/of prijsuitreiking. De organisa-
toren van enkele andere veldlopen hebben hun editie 2020 al geannuleerd, wij proberen dit vooralsnog te vermijden.

Op 21 november komt de Algemene Vergadering, het hoogste beleidsorgaan van onze vereniging, samen.  
De leden van deze vergadering zullen nog een persoonlijke uitnodiging ontvangen, doch we vragen hen nu reeds 
deze datum vrij te houden. Op de agenda staat o.a. de verhuis van onze maatschappelijke zetel van Ronse naar 
Oudenaarde, iets dat om meerdere redenen meer en meer aangewezen lijkt.

In dit clubblad vinden jullie alle info met betrekking tot de inschrijvingen voor volgend seizoen.  
Om alles vlot te laten verlopen vragen we met aandrang de voorgestelde procedure te volgen; onze vereniging is  
te groot geworden om nog prioriteit te kunnen geven aan atleten die deze procedure niet respecteren.

In dit nieuwe seizoen zullen Luc De Paepe en Roos De Bleeckere niet langer als jurylid actief zijn.  
Luc en Roos maken het goed, doch het is tijd geworden om het wat rustiger aan te gaan doen.  
Luc, Roos en hun gezin hebben een grote rol gespeeld bij de ontwikkeling en het succes van KASVO, en het bestuur 
wenst hen dan ook uitdrukkelijk te bedanken voor de jarenlange inzet. We kunnen echter op hen blijven rekenen – 
Luc heeft overigens meegewerkt aan het tot stand komen van dit clubblad, en dit op de hem kenmerkende manier: 
efficiënt en zonder op het voorplan te willen treden. Mooi zo!

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

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

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

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

jong KASVO

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

juryleden
• evenementen
• bonussysteem

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

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

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

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

Blijf op de hoogte  

van het nieuws rond de  

coronamaatregelen! 
  

Surf naar  
www.kasvo.be 

www. jong.kasvo.be
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Competitie Jeugd / 2020-2021

Kangoeroes (°2014)

Training:  woensdag 17u - 18u (niet tijdens vakanties)  
Locatie:  Burgemeester Thienpontstadion, Oudenaarde 
  Coronamaatregelen:  komende winter worden er geen trainingen voorzien in de sportzaal in Eine,  
     alle trainingen gaan buiten door. 

Benjamins (°2013-2012) / Pupillen (°2011-2010) / Miniemen (°2009 - 2008)

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

Trainingsinfo seizoen 2020-2021 
(1/11/2020 - 31/10/2021)

Algemeen / 2020-2021

Categorieën competitie
 

Jeugd Kangoeroes Geboortejaar 2014

Benjamins Geboortejaar 2013 – 2012

Pupillen Geboortejaar 2011 – 2010

Miniemen Geboortejaar 2009 – 2008

Competitiegroepen Cadetten Geboortejaar 2007 – 2006

Scholieren Geboortejaar 2005 – 2004

Junioren Geboortejaar 2003 – 2002

Senioren Geboortejaar 2001 – dag dat je 35 wordt

Masters Vanaf 35 jaar

Categorieën recreatie
 
Naast een uitgebreide afdeling gericht op competitie-atletiek heeft KASV Oudenaarde ook verschillende  
mogelijkheden voor de recreatieve sportbeoefenaar. Hieronder vinden jullie een overzicht van de leeftijdsgroepen. 

Recreatie Recreanten Geboortejaar 2007 en ouder

Joggers Geboortejaar 2003 en ouder

Start-to-run Geboortejaar 2003 en ouder

G-sport Geboortejaar 2011 – 2007

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

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

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

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

Lisa Demeulemeester  
lisa@kasvo.be 
0475 661 584

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

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

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

Hanne Van Biervliet  
hanne-vb@kasvo.be 
0485 311 161  

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

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

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

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

Hanne Van Biervliet  
hanne-vb@kasvo.be 
0485 311 161  

Hedwig Van Schaeren 
hedwig@kasvo.be 
0477 780 785

Als gevolg van coronamaatregelen kunnen dagen en uren afwijken van wat hier vermeld is.  
Voor alle up-to-date-informatie verwijzen we naar www.kasvo.be.!
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Competitiegroepen / 2020-2021

Sprint-horden / Springen

Training:  dinsdag 18u30 - 20u  /  woensdag 18u - 19u30 (vanaf half november - indoortraining  
  Gent) 18u30 - 20u  /  donderdag 18u - 19u30 (kracht groep 2)  /  vrijdag 18u - 19u45   
  / zaterdag uur nog te bepalen (kracht groep 1) / zondag 10u - 11u45 
Locatie:  Burgemeester Thienpontstadion, Oudenaarde 

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

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

 
 

Jarenlange trainerservaring, zowel bij de jeugd als  
bij de oudere atleten (bij EA en sinds 2008 bij ALVA) 
2010-2020: ALVA-atleten vanaf cadet en ouder

Trainer jeugd sinds 2009 
Trainer vanaf cadet sprint en halve fond sinds 2018 
Meerdere provinciale titels als scholier en junior  
in (halve) fondnummers

Halve fond / Fond

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

 
 
 
 

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

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

Werpen: Speerwerpen / Kogelstoten

Training:  donderdag 18u15 - 20u 
Locatie:  Burgemeester Thienpontstadion, Oudenaarde 

Werpen: Kogelstoten / Discuswerpen

Training:  volgens afspraak 
Locatie:  Sport Vlaanderen Oordegem 

 
Meervoudig Belgisch Kampioen Kogelstoten  
Meervoudig Belgisch Kampioen Werpvijfkamp  
Diverse podiumplaatsen discus 

Werpen: Hamerslingeren

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

 
Specialiteit werpnummers  
20 jaar werpervaring  
Meervoudig Provinciaal Kampioen Hamerslingeren 

Polsstokspringen

Training:  volgens afspraak / vrijdag 16u45 - 18u (miniemen - cadetten) 
Locatie:  Amo Sport Zottegem, Spelaanstraat 1B (winter)  
  Burgemeester Thienpontstadion Oudenaarde (zomer) 

 

 

Meervoudig Belgisch Kampioen Polsstokspringen   Persoonlijk record polsstokspringen 3m45

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

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

Filip Eeckhout  
filip@kasvo.be  
• trainer A kogelstoten & discuswerpen
• trainer B speerwerpen & hamerslingeren

Steven Lucas  
steven@kasvo.be   
0495 457 316

Peter Moreels  
p_moreels@hotmail.com  
/
• Trainer A polsstokspringen
• Licentiaat LO

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

Femi De Vleeschauwer  
femi@kasvo.be  
0472 605 985
• Polsstok miniemen / cadetten
• Aspirant Initiator

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

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

Mieke Seminck 
mieke@kasvo.be  
0475 983 068
• Trainer B lopen
• Trainer B discipline oriëntering

Annick Heymans 
annick@kasvo.be  
0474 428 945 
• Initiator en trainer B in opleiding

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

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

Als gevolg van coronamaatregelen kunnen dagen en uren afwijken van wat hier vermeld is.  
Voor alle up-to-date-informatie verwijzen we naar www.kasvo.be.!
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Recreatie / 2020-2021

Recreanten (°2007 en ouder)

Voor atleten vanaf geboortejaar 2007 die aan atletiek willen doen zonder wedstrijddeelname is er een  
recreatieve groep. In deze groep komen zowel lopen, springen als werpen aan bod.  
Voor deze groep is er één training per week op woensdagavond, behalve in de schoolvakanties.

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

Joggers

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

 

Initiator Running: Jan Van Rillaer / Kaat Demetter  
Co-runners in opleiding: Gorik Devos, Marc Meirlaen, Marijke Meirlaen, Sarah Peyskens

G-Sport (°2011-2007, jongeren met een verstandelijke beperking)

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

Betty Peyskens  
betty@kasvo.be  
0479 251 640 

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

Peter Notebaert  
peter@kasvo.be  
0489 761 133 

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

Afwisselende begeleider 
• Begeleiding snelle joggers

Nienke De Waele  
nienke@kasvo.be  
0479 564 493 

Branko Baert  
branko@kasvo.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 om verdere stappen te nemen.

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

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

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

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

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

Gerben Hanssens  
gerben@kasvo.be 
0494 44 55 21

COLOFON
Werkten mee aan dit nummer  
Bernard Demetter, Pieter Demetter, Dieter Geenens, Ilana Hanssens, Steven Lu-
cas, Roger Peyskens, Mia Slabbaert, Tim Van Coster, Ilse Van Nerom, Leen en Kaat 
 Vanderbauwhede, Carine Vanderschueren, Marc Vanmaldegem, Sofie Vervaeke  
Foto’s/illustraties Johnny De Ceulaerde, Michel De Coene, Henk De Schepper  
en  Audrey Baguet, Lisa Demeulemeester, Dieter Geenens, Inne Taelman,  
Marc Van Hove, An Verplancken, Sofie Vervaeke, Brechtel Wancour,  
Foto Lerouge, www.freepik.com 
Lay-out Nicole Willemse (www.ape-translations.be). Contact via clubblad@kasvo.be.
Websites & social media Contact via website@kasvo.be.
Verantwoordelijke uitgever Els Balcaen, Hogerlucht 84, 9600 Ronse.
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Ereleden
mevr. Rachel Hanssens †

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

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

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

dhr. Filip De Smet, oud-ondervoorzitter

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

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

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

dhr. en mevr.  Dirk en Tine Beernaert-De Cooman
dhr. Marnic De Meulemeester, burgemeester van Oudenaarde,  

ere-Vlaams volksvertegenwoordiger

Juryleden
Bernard Demetter 

Steven Lucas 
Nadia Meulenyser 
Jacques Peyskens 

Conny Rogiers
Mia Slabbaert

David Van Langeraert

Uw publiciteit hier?
Wenst U onze club te sponsoren? 

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

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

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

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

Dankjewel aan onze hoofdsponsors:
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Ook zo'n zin in gezond sporten?
Schrijf je dan snel in! 

Lid worden

Wanneer:  Inschrijvingen voor het seizoen 2020-2021 starten op woensdagavond 23 september. 
Wie:   Je kan bij de club aansluiten vanaf geboortejaar 2014.

Hoe inschrijven?

1. Om je inschrijving voor het nieuwe seizoen in orde te brengen, maak je gebruik van onze  
inschrijvingstool op de website. Zie: www.kasvo.be/lid-worden/

2. Je betaalt je lidgeld via overschrijving op de KASVO clubrekening: 
   
 KASVO vzw 
 BE68 7390 2022 7834 (!) 
 Vermeld bij de opmerking:  
 LIDGELD 2020-2021 + NAAM + GESLACHT + GEBOORTEDATUM

 
OPGELET! Je inschrijving is definitief als deze beide voorwaarden vervuld zijn.  
Pas dan volgt aanmelding bij de VAL en ben je verzekerd tegen ongevallen.
Nieuwe atleten kunnen de trainingen starten vanaf 7/10/2020 wanneer ze ÉN ingeschreven zijn 
ÉN wanneer het lidgeld betaald is (er worden hierrond geen bevestigingsmails gestuurd).

OPMERKING REEDS AANGESLOTEN ATLETEN: ook al start het nieuwe seizoen officieel pas op 
1/11/2020, de atleten schuiven reeds door naar de volgende categorie op 30/09/2020.

Alle info: www.kasvo.be/lid-worden/

Lidgeld seizoen 2020-2021

Hier vind je een overzicht van het lidgeld voor het seizoen 2020-2021 voor de verschillende cate-
gorieën. Atleten die deelnemen aan voldoende wedstrijden kunnen een deel van dit lidgeld te-
rugverdienen via het bonussysteem (meer info: www.kasvo.be/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.

• tarief A: inschrijving en betaling voor 01/11/2020 en vorig jaar lid
• tarief B: inschrijving en/of betaling na 01/11/2020 en vorig jaar lid
• tarief C: inschrijving en vorig jaar geen lid 

Wie aangesloten was in het seizoen 2019-2020 krijgt bij zijn inschrijving een bonnetje voor een 
gratis nieuw wedstrijdtruitje met het logo van onze nieuwe sponsor (af te halen voor 31/12/2020).

Nieuw aangesloten atleten krijgen eveneens een bonnetje voor een gratis wedstrijdtruitje  
dat geldig blijft tot 31/08/2021. 

Categorie Leeftijd Tarief A Tarief B Tarief C
Kangoeroes geboortejaar 2014 n.v.t. n.v.t. € 65,00

Benjamins geboortejaar 2013-2012 € 140,00 € 150,00 € 170,00

Pupillen geboortejaar 2011-2010 € 140,00 € 150,00 € 170,00

Miniemen geboortejaar 2009-2008 € 140,00 € 150,00 € 170,00

Cadetten geboortejaar 2007-2006 € 140,00 € 150,00 € 170,00

Scholieren geboortejaar 2005-2004 € 140,00 € 150,00 € 170,00

Junioren geboortejaar 2003-2002 € 140,00 € 150,00 € 170,00

Senioren geboortejaar 2001 tot 35 jaar € 140,00 € 150,00 € 170,00

Masters vanaf 35 jaar € 140,00 € 150,00 € 170,00

Recreanten geboortejaar 2007 en ouder € 65,00 € 75,00 € 75,00

Joggers geboortejaar 2003 en ouder € 45,00 € 55,00 € 55,00

G-sport geboortejaar 2011-2007 € 70,00 € 80,00 € 80,00

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

• Atleten die een kansenpas kunnen voorleggen, betalen slechts 25 % van het lidgeld  
(enkel mits effectief voorleggen van de kansenpas of een kopie ervan).

Voordelen van jouw lidmaatschap

• Lidmaatschap gedurende een volledig 
seizoen (van 01/11/2020 tot 31/10/2021)

• Aansluiting bij de Vlaamse Atletiek Liga
• Je ontvangt een borstnummer dat je 

gedurende het volledige seizoen op  
alle wedstrijden moet dragen.  
(niet voor joggers, recreanten, kangoeroes  
en G-sporters: zij ontvangen een lidkaart)

• Verzekering tijdens trainingen  
en wedstrijden

• Kangoeroes, recreanten en G-sporters:  
1 begeleide training per week

• Benjamins-pupillen-miniemen:  
2 begeleide trainingen per week

• Cadetten tot masters:  
2 tot 4 begeleide trainingen per week

• Joggers: 3 joggings in groep 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  
(niet voor joggers, recreanten, kangoeroes  
en G-sporters)

• Deelname aan het prestatievergoedings-
systeem (enkel voor junioren en senioren) 
wanneer aan specifieke voorwaarden wordt 
voldaan (zie website).

• Deelname aan het talententeam (enkel 
voor cadetten en scholieren) wanneer aan 
 specifieke voorwaarden wordt voldaan.

• Een waardebon in te wisselen voor een gratis 
toegangskaart voor het eetfestijn op 6 en 7 
februari 2021 (niet voor joggers, recreanten, 
kangoeroes en G-sporters)

• Korting bij de door KASVO georganiseerde 
paas- en zomerkampen voor jeugdatleten

• Korting bij TOPSPORT Lebbeke
• Korting bij aankoop artikelen bij Etixx  

(zie bovenaan website in de zwarte  
menubalk onder ‘Acties’ ).

De waardebonnen en attesten voor mutua liteit zullen samen met het borstnummer of het 
 lidkaartje afgehaald kunnen worden in de kantine na ontvangst van het lidgeld.
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KASVO-kalender
september 2020

vrijdag 25 september Kids Athletics Merksem

zaterdag 26 september BK Hamer Cad/Sch/Jun/Bel Mol

zaterdag 26 september BK Meerkampen Cad/Sch/Jun/Mas +  
Open Meerkamp Sen - 2020 (dag 1) Deinze

zaterdag 26 september BK AMH VE/VI Oordegem

zaterdag 26 september Micromeeting vanaf cadet Merksem

zaterdag 26 september 29ste Memorial Patrick Degreef - Flac Wervik Wervik

zondag 27 september BK Meerkampen Cad/Sch/Jun/Mas +  
Open Meerkamp Sen - 2020 (dag 2) Deinze

zondag 27 september BK 10km AC/Mas + steeple AC-V Braine-l’Alleud

zondag 27 september Kampenmeeting / Memorial Marcel Bal Edegem

zondag 27 september Fundag Ninove

zondag 27 september BK Werpvijfkamp Masters +  
15de Internationale Werpvijfkamp Sint-Niklaas

zondag 27 september BK 10km A.C. en Mas + 3.000st A.C.-V Braine-l’Alleud

oktober 2020

zaterdag 3 oktober Vijfkamp Vilvoorde

zaterdag 3 oktober Vijfde Meetjeslandse Werpersmeeting Eeklo

zaterdag 3 oktober Micromeeting 3 Heusden (Limburg)

zondag 4 oktober Kampenmeeting Lier

zondag 4 oktober Nieuwpoortse zomermeeting Nieuwpoort

zaterdag 10 oktober ATLA Kampersmeeting / Werpvijfkamp Lanaken

zondag 11 oktober BK 10km op de weg AC/Masters Lokeren

zaterdag 17 oktober Zesde Meetjeslandse Werpersmeeting Eeklo

zondag 18 oktober BK snelwandelen 10.000 AC en  
Mas-V en 20.000 AC/Mas-M Gosselies

zaterdag 24 oktober Werpersmeeting van de laatste kans Sint-Niklaas

! Voor alle wedstrijden wordt gewerkt  
met voorinschrijvingen.  
Nergens zijn daginschrijvingen mogelijk.  
De volledige wedstrijdkalender vind je op  
de website van de Vlaamse Atletiek Liga  
www.atletiek.be.  
Deze kalender wordt bijgewerkt wanneer  
meetings alsnog geannuleerd worden. 
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Corona-update:  
bonussysteem outdoor
Bonusstelsel jeugd

Door de COVID-19-situatie en het afgelasten van de meeste 
 zomerwedstrijden, wordt er dit jaar geen bonus uitgereikt. 
Atleten die hun formulier winterseizoen tijdig hebben ingediend  
(= VOOR 15 april 2020) en voldoende punten hebben behaald (=8), 
gaan naar de gezamenlijke bowling op vrijdag 23 oktober 2020.

Bonusstelsel cadet-scholier-junior-senior-master

Door de COVID-19-situatie en het afgelasten van de meeste 
 zomerwedstrijden, wordt er dit jaar geen zomerbonus uitgereikt. 
Er zijn wel premies voor kampioenschappen, records, beste Belgische  
jaarprestaties, of plaats in top 50 op wereldranglijst.

Corona-update:  
kantine weer open
Sinds woensdag 16/09 is de kantine weer open! 
Om alles veilig te laten verlopen, vragen we aandacht
voor onderstaande maatregelen: 

• Gebruik handgel bij het binnenkomen van de kantine.

• Noteer je naam op de lijst die bij de handgel staat  
i.v.m. de covid-tracering.

• Plaats je stoel omgekeerd met de rugzijde van de rugleuning  
tegen de tafel bij het verlaten van de kantine zodat duidelijk  
wordt welk plekje ontsmet moet worden.

• Draag een mondmasker zolang je niet aan je tafeltje zit.

• De barman/-vrouw draagt steeds een mondmasker.

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

seconden per wasbeurt.

Blijf zo veel 
mogelijk thuis. 
Ziek? Blijf dan in 

isolatie.

Gebruik papieren 
zakdoekjes en 
gooi ze weg in 
een afsluitbare 

vuilbak.

Hoest of nies
in een papieren 

zakdoekje of in de 
binnenkant van 

je elleboog. 

Vermijd 
handen 
geven.

Raak je gezicht zo 
weinig mogelijk aan 

met je handen.

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

DRAAG ZORG VOOR JEZELF EN ZO OOK VOOR ANDEREN.

AGENTSCHAP
ZORG & 
GEZONDHEID

Meer info op
www.info-coronavirus.be

HET CORONAVIRUS 
Hoe kan je een besmetting voorkomen?
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Seizoen 2019-2020 

BONUSSYSTEEM OUTDOOR 
cadetten / scholieren / junioren / senioren / masters
(geef dit formulier af op het secretariaat vóór 31/10/2020 of mail het door naar conny@kasvo.be)

Wegens CORONA zijn er in het bonusstelsel geen punten voor deelname te verdienen. Er zijn wel premies  
voor Kampioenschappen, records, beste Belgische jaarprestaties of  plaats in Top 50 op wereldranglijst.

NAAM                CATEGORIE                      
 

Deelname Belgisch Kampioenschap (aantal deelnames):        niet          1 keer        2 keer of meer
           € 5,00 (niet voor BK aflossing en BK studenten)

Vul de wedstrijden in waaraan je hebt deelgenomen + discipline(s):

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

Belgisch Kampioenschap:  plaats  discipline 

  plaats  discipline 

  plaats  discipline 

Vlaams Kampioenschap:  plaats  discipline 

  plaats  discipline 

  plaats  discipline 

Provinciaal Kampioenschap:  plaats  discipline 

  plaats  discipline 

  plaats  discipline 

  plaats  discipline 

  plaats  discipline 

  plaats  discipline 

Belgisch Kampioenschap Aflossingen:  plaats  discipline 

Beste Belgische jaarprestatie: discipline + prestatie:

 discipline + prestatie:

Belgisch record: discipline + BR:

 discipline + BR:

 Clubrecord verbeterd en behouden tot het einde van het seizoen 

Discipline + CR:  

Discipline + CR:  

 Internationale ranking  

Top 50 op wereldranglijst:      JA   /      NEE 

Ik ben cadet of scholier en heb recht op een B- of C-statuut met volgende prestatie:

Afgegeven op    /   / 2020

!

Seizoen 2019-2020 

PRESTATIEVERGOEDING OUTDOOR 
junioren / senioren
(geef dit formulier af op het secretariaat vóór 31/10/2020 of mail het door naar conny@kasvo.be)

NAAM              CATEGORIE                      
 

  Prestatie die recht geeft op de prestatievergoeding
  

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

Belgisch Kampioenschap:  plaats  discipline 

  plaats  discipline 

  plaats  discipline 

Vlaams Kampioenschap:  plaats  discipline 

  plaats  discipline 

  plaats  discipline 

Provinciaal Kampioenschap:  plaats  discipline 

  plaats  discipline 

  plaats  discipline 

  plaats  discipline 

  plaats  discipline 

  plaats  discipline 

Belgisch Kampioenschap Aflossingen:  plaats  discipline 

Beste Belgische jaarprestatie: discipline + prestatie:

 discipline + prestatie:

Belgisch record: discipline + BR:

 discipline + BR:

 Clubrecord verbeterd en behouden tot het einde van het seizoen 

Discipline + CR:  

Discipline + CR:  

 Internationale ranking  

Top 50 op wereldranglijst:      JA   /      NEE 

Afgegeven op    /   / 2020

mailto:conny%40kasvo.be?subject=
mailto:conny%40kasvo.be?subject=


De Olympische Spelen 
Deel 1: afgeschaft- uitgesteld- 
geboycot- geannuleerd

De Spelen van 1904 in Saint-Louis (VS) waren ook  
al geen succes wegens de verre verplaatsing:  
amper 12 naties traden aan en slechts één land en één 
discipline met vrouwen, nl. boogschieten. We spreken 
van OS met beperkt aantal landen en deelnemers. 

Dan volgt Londen van april tot oktober 1908.  
Dit zijn al min of meer volledige spelen met 22 naties, 
2035 atleten en 23 sporten. Zelfde scenario in Stock-
holm in 1912. De volgende Spelen, nl. die van 1916, 
waren voorzien in Berlijn, maar WO I verhinderde dat. 
Wat in de oudheid nog kon, namelijk de strijd onder-
breken, was nu niet meer mogelijk. Er kwam geen 
6e Olympiade. De eerste annulatie van de moderne 
Spelen was een feit. 

VAN 1920 TOT 1936

Na WO I kreeg Antwerpen de eer om de Spelen te 
 organiseren in 1920. Een huzarenstukje want de  
oorlog was maar pas voorbij. De Spelen vonden  
plaats van 20 april tot 12  september.  Duitsland,  
Oostenrijk, Hongarije, Bulgarije en Turkije werden  
niet uitgenodigd, en Rusland was nog in oorlog.  
Deze Spelen waren dus ook niet voor alle landen  
= onvolledige Spelen.

Reden waarom er zoveel medailles door België  
werden behaald.

Na Antwerpen volgde Parijs onder het Olympische 
motto “Citius, Altius, Fortius”, nog steeds zonder deel-
name van Duitsland. Nadien kwam Amsterdam met 
de terugkeer van de Duitsers en met nu ook vrouwen 
in de atletiek. De Belg de Baillet-Latour was voorzitter 
geworden van de Spelen. 

Los Angeles organiseerde de OS in 1932 met maar  
half zoveel deelnemers als vier jaar eerder  
= onvolledige Spelen. 

In 1936 was Berlijn de voorbode van de nakende WO 
II. Het nazisme misbruikte de Spelen voor haar eigen 
idealen, nl. het aantonen van de superioriteit van het 
blanke ras. Gelukkig werden de zwarte Amerikaanse 
atleten waaronder de legendarische Jesse Owens de 
vedetten van deze editie. Maar er was geen sprake van 
een echte Olympische geest.

In 1940 was het volop oorlog en dus gingen de spelen 
van Tokio niet door = tweede annulatie. Bovendien 
waren er in 1944 evenmin OS = derde annulatie. 

VAN 1948 TOT 1972

We moesten dus wachten tot Londen 1948 ipv 1944. 
Duitsland, Japan en Rusland waren er niet bij, we kun-
nen dus opnieuw spreken van onvolledige Spelen. 

Helsinki was de volgende Olympische stad met deel-
name van de nieuwe landen West-Duitsland en de 
USSR, maar steeds zonder Japan. Er waren bovendien 
nog geen atleten uit de DDR. Nog steeds onvolledige 
Spelen. 

Wat in Melbourne in 1956 gebeurde is de Olympische 
gedachte onwaardig. Egypte, Libanon en Irak boycot-
ten de spelen wegens de kwestie aan het Suezkanaal, 
China bleef ook weg wegens het geschil met Forma 
(Taiwan) en tenslotte wilden Nederland, Zwitserland 
en Spanje niet deelnemen wegens de Russische inval 
in Hongarije. Positief puntje: Oost- en West-Duitsland 
traden aan als één natie. Slotsom : serieuze boycot.

Over de Olympische Spelen (OS) werd in clubbladen van enkele jaren terug reeds uitvoerig aandacht besteed. 
Het ontstaan van de OS en de evolutie ervan kan iedereen nu ook raadplegen via diverse media.  
Wij vertelden in die vroegere clubbladen vooral hoe het er aan toeging in de atletiekproeven en wie de vroege-
re vedetten waren. Bovendien werd een clubblad gewijd aan de KASVO-atleten die deelnamen aan de OS.

Wegens het coronavirus werden de OS van TOKIO 2020 uitgesteld naar volgend jaar. Dit is de eerste maal in de 
geschiedenis dat de Spelen verplaatst worden naar een ander jaar. Maar de vraag blijft: zullen de Spelen wel 
doorgaan? Dat is het opzet van deel 1 van deze OS-special: welke Spelen grepen niet plaats zoals voorzien? 

HET PRILLE BEGIN EN VOORLOPIG DEFINITIEF EINDE

Alhoewel er al eerder Spelen plaatsvonden, wordt 
 aangenomen dat de eerste OS in de zomer van  
776 v. Chr. in Griekenland werden gehouden.  
Er waren Spelen in de meeste Griekse steden van  
die tijd. Deze van Olympia zijn de meest bekende. 
Tijdens de Spelen werden de onderlinge oorlogen ge-
stopt. En dat de Spelen in juli-augustus plaatsvonden 
is begrijpelijk want de atleten moesten (in de begin-
jaren toch) naakt deelnemen en de vrouwen moesten 
vindingrijk zijn om te kunnen supporteren voor hun 
helden. Een olympiade is de tijd tussen 2 Spelen, nl. 4 
jaar. Door de eeuwen heen evolueerden de Spelen van 
één eenvoudige stadionloop (ong. 192m) tot een com-
petitie over meerdere dagen en meerdere sporten.

De populariteit van de Spelen was een onderdeel  
van de zo geroemde Griekse beschaving.  Toen het 
Romeinse Rijk de fakkel overnam, betekende dit  
ook het begin van het einde van de OS.  

De atletiekwedstrijden moesten wijken voor wagen-
rennen en gladiatoren gevechten. Ook keizer Nero 
werd ooit Olympisch  Kampioen in het wagenrennen, 
hij moest niet eens aankomen! En zo sukkelden de 
Spelen nog jaren  verder, tot Theodius I in 394 na Chr. 
de Spelen  afschafte. Einde van de OS in de Oudheid.

DE MODERNE OLYMPISCHE SPELEN

VAN 1896 TOT 1914

Nadat de Fransman De Coubertin er in geslaagd was 
om de OS nieuw leven in te blazen, was Athene 1896 
de start van de moderne OS. Van 6 tot 15 april streden 
245 mannelijke atleten uit 14 landen voor de overwin-
ning en een zilveren (!) medaille. Er waren toen nog 
geen Belgen bij. Na Athene kwam Parijs. De vrouwen 
mochten al deelnemen, maar veel christelijke Ameri-
kaanse atleten weigerden om op zondag te sporten,  
te zien als een mini-boycot. 

1918

De Olympische Spelen van 2020 in Tokyo werden uitgesteld naar volgend jaar.

Poster van de Olympische Spelen in Antwerpen
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In 1960 sloot Rome de OS opnieuw in zijn armen en 
namen 84 landen deel. In Tokio 1964 waren het er al 
94 met enkel China als grote afwezige.  
Een mini-boycot, maar toch.

In Mexico 1968 zagen we de eerste tekenen van  
de  bewustwording van de zwarte bevolking  
(nvdr Tommie Smith en John Carlos profiteren van 
de aandacht die de Spelen krijgen om hun woede te 
uiten over pesterijen waarvan hun zwarte gemeen-
schap het slachtoffer is – een vroeger versie van  
‘black lives matter’) en de DDR-atleten traden nu  
aan onder de naam van Oost-Duitsland.

En zo belanden we in 1972. Dat jaar werd een tragisch 
jaar in de geschiedenis van de OS. In München gijzel-
den Palestijnse terroristen de Israëlische delegatie.  
Er vielen vele doden maar de SPELEN MOESTEN VER-
DER GAAN (met onder meer KASVO-atlete Marleen 
Verheuen). Conclusie: tragische Spelen.

VAN 1976 TOT HEDEN

Montreal 1976 werd geteisterd door een nieuwe 
 fameuze boycot. Immers na de chantage en de  
dreiging van China werd Taiwan uitgesloten van  
de Spelen. Vervolgens weigerden 30 Afrikaanse 
landen om deel te nemen wegens de apartheid in 
Zuid-Afrika. Een ferme boycot.

Wegens de oorlog in Afghanistan boycotten meer dan 
30 landen de spelen van Moskou 1980. De USA was 
er niet maar onze KASVO-atlete Rosine Wallez wel. 
Jammer, zo’n megaboycot.

En het spelletje kreeg navolging in Los Angeles in 
1984. Nu wilde de USSR niet deelnemen, maar noem-
de het geen boycot.  Zeventien landen gedroegen zich 
solidair met de USSR en toch waren er nog 140  
naties aanwezig. We spreken toch opnieuw van  
een megaboycot. 

Eindelijk ... in 1988 nog eens normale, volledige en 
vreedzame OS in Seoul. Dat dacht u maar!  
Nu waren het de dopingschandalen die de Spelen 
overschaduwden. En enkel Cuba, Ethiopië en Nicara-
gua waren er niet, wie maalt er nog om? We besluiten 
dat het “de beste Spelen” waren sinds … de vorige.

In Barcelona 1992 waren ze allemaal terug: de 
Zuid-Afrikanen, de landen van de uiteengevallen USSR, 
het verenigde Duitsland en alle vechtende Balkan-
landen. Enkel Palestina kon en wilde nog niet mee-
doen. Er waren 169 landen op de openingsceremonie. 
Succesvolle Spelen.

In plaats van de OS in Athene te houden omwille van 
het 100-jarig bestaan ervan, kreeg Amerika de voor-
keur met de stad Atlanta en zijn vele cola-dollars. 
De Spelen waren succesvol met 197 naties maar de 
buitensporige commercialisering was er te veel aan. 
Inbreuk tegen de geest van de Spelen.

De 27e Olympiade van 2000 vond in Sydney plaats 
en er valt gelukkig niets over te zeggen. Noord- en 
Zuid-Korea defileerden achter éénzelfde vlag! Het 
mag eens zijn zoals De Coubertin het altijd wilde: voor 
iedereen en dat de beste … niet altijd wint.

De spelen van Athene, Peking, Londen en Rio liggen 
nog tamelijk vers in het geheugen en waren gewone, 
normale en stuk voor stuk succesvolle Spelen. 

Dit overzicht over wat zoal kan fout gaan bij de 
 organisatie van de Olympische Spelen maakt ook 
duidelijk hoe de wereld op politiek, sociaal en  
sportief gebied vele ups en downs kent.

De evolutie van de OS zijn een afspiegeling van onze 
maatschappij, van de mens met al het goede en het 
kwade. Bovendien is deze eerste afgelasting van 
de Spelen een waarschuwing: laat ons eendrachtig 
samenwerken om de toekomst ervan veilig te stellen. 
Bescherm uzelf en uw medemens. 

MENS SANA IN CORPORE SANO. 

DOORDENKERTJE: wanneer zullen de 29e Spelen van 
de XXXII OLYMPIADE doorgaan? 

Volgend artikel:  
nieuwigheden op de Olympische Spelen. 
 
Peyskens Roger

Podiumceremonie in Mexico 1968 : Tommie Smith en John Carlos (beiden bloot-
voets) steken tijdens het Amerikaanse volkslied hun vuist omhoog en kijken naar 
de grond. Ze zien dit gebaar als hun enige mogelijkheid om te protesteren tegen 
het lot van de zwarten.  Hierop worden ze geschorst en verplicht het Olympisch 
dorp te verlaten.

Beste joggers,
Nu  alle stratenlopen de laatste maanden niet konden 
doorgaan door de coronamaatregelen en er ook voor 
de volgende maanden nog geen verbetering zit aan te 
komen blijven wij op onze wedstrijdhonger zitten.

Gelukkig zijn er toch enkele goede zielen die ons een 
alternatief bieden in de vorm van virtuele lopen.

Zo zijn wij met enkele vrienden van KASVO en JC Zwalm 
een paar weken actief geweest in Brakel waar je elke 
week in een andere deelgemeente een parcours van 5 of 
10 km kon lopen aan de hand van wandelknooppunten.

Dezelfde organisatie richt in Oudenaarde een virtuele 
“Scheldeloop” in die je kan lopen van 21 tot 27 september 
met afstanden 5 km, 10 km, 10 miles en halve marathon. 
Meer info op http://www.bvrc.be/index.php

Er is ook de virtuele twaalfdorpenloop in Zwalm waarbij 
je gedurende 12 weken lang (van september tot novem-
ber) gratis kan lopen in één van de Zwalmse deelge-
meenten. De parcours worden uitgetekend door  
Wim Van Nieuwenhuize, KASVO-jogger. 

Meer info op https://www.kasvo.be/jogger/

Marc Vanmaldegem

Eindelijk nog eens wat nieuws onder de coronazon.  
In deze langdurende coronaperiode heeft onze club  
al een aantal regimewijzigingen gekend in verband met 
lopen-kantine-douches-registratie ...  
Toch zijn de meesten onder ons wel blijven lopen.  
Zeer positief en goed bezig dus!

Op heden mogen we samen sporten en geven we de 
deelnemerslijst door aan Gerben.  
Kwestie van de tracing bij te houden in geval van.

Al maanden lopen we dus zonder schema – alles is  
afgelast waar we onze zinnen konden op zetten.  
Maar uit de groep is iets positief gegroeid om samen een 
halve marathon te lopen. Het gaat om de sneukelroute 
Oudenaarde die gezamenlijk zal gelopen worden op een 
nog te bepalen zondagvoormiddag ergens in november. 

Het schema loopt over 10 weken (zie website). In het 
schema staat op 27 september een alternatief: bosloop in 
het Kluisbos. Voor degene die dat niet zien zitten, kan er 
een wandeling van een 6-tal km in groep gedaan worden. 
Dit spreken we nog af met de geïn teresseerden.

De trainingen zijn opgebouwd in ons vertrouwd regime: 
op woensdag versnellingen, de vrijdag een duurloop  
van een 10-tal km en op zondag een trage duurloop. 

Op woensdag bij goed weer zullen (stabilisatie)oefenin-
gen gegeven worden door Sarah of mezelf. Dit volgens  
de coronaregels: buiten dus met voldoende afstand.

Sportieve groeten en tot gauw, Carine
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 26/8/2020 Micromeeting ASVO 

Op woensdag 26 augustus stond in Oudenaarde een micromeeting op het programma. Dankzij de goede samen-
werking konden niet alleen onze FEThrowers van ASVO maar ook deze van VS aantreden op deze wedstrijd. Voor 
de jongens/mannen stond er o.a. kogel op het programma en voor de meisjes/vrouwen o.a. discus. Een overzicht 
van de geleverde resultaten kan je hieronder bekijken. 

Als eerste in actie kwamen de jun/sen mannen in  
het kogelstoten. Met o.a. junior Arnaud De Cremer, 
belofte Lode Lucas en master M50 Steven Lucas waren 
onze werpers van ASVO goed vertegenwoordigd.  
Arnaud kon de voorbije weken weinig trainen door zijn 
voorbereiding op het ingangsexamen voor genees-
kunde, toch wist hij een nieuw PR te stoten van 13m74.  
Hij zag zijn kogel zelfs nog een paar keer verder landen 
maar dit werden telkens nulworpen. Lode kende een 
moeilijke wedstrijd. Hij kwam zonder echte training  
tot 9m35. Steven kwam goed voor de dag met de 6kg 
en stootte een nieuw PR en clubrecord van 11m40.  
Steven kwam een dag eerder ook al eens in actie in 
Sint-Niklaas. In het kogelstoten behaalde hij met de 
6kg 11m26. In het discuswerpen deed hij het ook voor-
treffelijk met een nieuw PR van 30m97 met de 1,5kg 
wegende discus.

Na de mannen was het de beurt aan de scholieren 
 jongens waar er eveneens 3 van onze werpers aan-
traden. Voor Hervé De Cremer (ASVO) was het een 
 eerste wedstrijd met een kogel van 5kg. Met 11m53 
zette hij een degelijke prestatie neer.  
Voor Cédric Broeckaert en Andreas De Lathauwer was 
het reeds hun 3de kogelwedstrijd van dit korte zomer-
seizoen. Beide hadden niet echt hun dagje en realiseer-
den respectievelijk 14m33 en 15m81.

Bij het discuswerpen zagen we met 4 FEThrowers 
 zowat elke categorie vertegenwoordigd.  
Eigenlijk was dit een wedstrijd om snel te vergeten 
want het draaide letterlijk en figuurlijk niet zo goed  
bij onze dames. Cadette Silke De Lathauwer opende 
met een bescheiden 26m05. Scholiere Febe Vande - 
walle (ASVO) haalde nog een degelijke 32m24 en  
belofte  Annelien Beelaert liet 34m69 opmeten.  
Tot slot zagen we master W45 Sofie Vervaeke (ASVO) 
nog 18m97 gooien

FEThrowers in actie
 

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

 23/8/2020 De Zilveren Discus 

Vandaag stond in Lokeren De Zilveren Discus alias de Memorial François Van Den Branden op het programma. 
Deze werpmeeting met uitsluitend discus en kogel op het programma, was oorspronkelijk gepland begin juli, 
maar werd door AVLO als micromeeting alsnog georganiseerd. 

Vanwege alle werpers willen we dan ook deze club 
danken voor deze knappe organisatie!  
Niet minder dan 11 FEThrowers kwamen in actie en 
brachten door hun deelname en schitterende  
prestaties op gepaste wijze een mooi eerbetoon aan 
François, de trainer van onze trainer!

Met 3 clubrecords, een 3de plaats aller tijden en maar 
liefst 12 nieuwe persoonlijke records werd er opnieuw 
schitterend gepresteerd.

Een clubrecord was er voor M50 master Steven Lucas 
van ASVO met de 7,260kg zware kogel. Hij stootte 
10m39. Met de discus van 1,5kg haalde hij een nieuw  
PR van 29m12. In dezelfde wedstrijd bij de masters za-
gen we trainer Filip Eeckhout (M40) 41m00 gooien met 
z’n discus en 14m23 met de kogel. Met Sofie Vervaeke 
(W45 – ASVO) kwam er nog een 3de master in actie. 
Sofie haalde met de discus een degelijke 20m87.

Ons overzicht eindigen we met de scholieren waar we 
een prestatie zagen die vele zal blij gemaakt hebben. 
Febe Vandewalle (ASVO) liet in het discuswerpen een 
heel mooie reeks noteren en gooide (eindelijk!) een dik 
nieuw PR. Het zat er al een tijdje aan te komen maar nu 
kwam het er ook uit. Met 34m44 kon ze heel tevreden 
huiswaarts. Febe Vandewalle (rechts) (foto: Sofie Vervaeke)

Steven Lucas (foto: Johnny De Ceulaerde)

Febe Vandewalle (foto: Johnny De Ceulaerde)



Zo leuk was  
het op zomerstage!

Het atletiekkamp was opnieuw 
heel tof! Mijn trainster was Febe 
V., het was een toffe jongens-
groep. We hebben leuke spelletjes 
gespeeld en oefenden op technie-
ken van de wedstrijd disciplines. 
Op woensdag gingen we op 
uitstap naar de Donk! 

De laatste dag waren er kleine 
wedstrijdjes en estafette, dat 
vond ik super leuk! De hotdogs 
waren ook heel lekker! In het 
warme weer kwam het verse 
fruit als een verfrissing! 

Mano

Vol enthousiasme, genietend in het Franse zonnetje, 
werkte ik online samen met Kaat, Inne & Wendy aan 
de voorbereiding van de zomerstage.  Er waren vele 
 regeltjes die nodig moesten worden uitgeschreven. 
Twee bubbels, sommige toiletten enkel voor bubbel 
rood, bovenkantine voor bubbel zwart, ontsmetting   
van materiaal ... het leek toen allemaal nog ver weg. 

Bij terugkomst in België, was er plots wat verandering. 
Mondmaskerplicht van zodra je je huis verlaat in de 
volledige Vlaamse Ardennen. Dat betekende een mond-
masker dragen tijdens de stage?! Tijdens die hitte?! 
Allerlei vragen gingen door me heen. 

De atleten waren nog steeds heel enthousiast, mis-
schien zelfs nog enthousiaster dan de vorige jaren! Het 
was anders, maar daarom niet minder leuk, niet minder 
goed, en zeker niet minder sportief!

En was mijn stem hees op het eind van de dag?  
Jazeker, het extra luid praten was even wennen, maar  
in de loop van de week ging dit al ietsje makkelijker.   
Idem voor het dragen van dat mondmasker … het werd 
na een tijdje een gewoonte. 

Echter, die ‘gewoonte’ verging snel op vrijdag. De hitte 
(zo’n 35 graden), de brandende zon en dan dat mond-
masker … verschrikkelijk! Al bij al is het echter allemaal 
heel goed verlopen. Een beetje afzien, maar dat is nu 
eenmaal het leven van een atletieker hé! ; ) 

Zowel trainers, bestuur, atleten en ouders hebben 
allemaal bijgedragen aan deze succesvolle zomerstage 
2020! We hebben dit als team heel goed georganiseerd 
en daar mogen we écht wel trots op zijn!  

Ilana

Ik wil jullie langs deze weg be-
danken voor de heel leuke stage, 

mijn beide zonen hebben met 
volle teugen genoten! 

Zeker in deze vreemde corona-
tijden hebben jullie zich heel 
wat moeite getroost om alles 

prima te laten verlopen, bedankt 
daarvoor. Volgend jaar zijn we er 

opnieuw bij!  
Vriendelijke groet,

Helen Buys, mama van  
2 zeer tevreden atleten
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Jullie zijn bedankt!

Jullie club voelt aan als een  
échte warme sportvereniging.  

Dat kom je niet vaak tegen.  

Mijn dochter Jeanne kan al niet 
wachten om zich in te schrijven 

vanaf wanneer dit kan eind 
augustus. 

 Karolien, mama van Jeanne

Via deze willen we het  
volledige team bedanken voor 
de supergoed georganiseerde 
atletiekstage! Alles was tot in  

de puntjes geregeld. 

Lenn heeft er een hele fijne en 
sportieve week op zitten en is 
elke avond heel enthousiast  

thuis gekomen. 

Angélique, mama van Lenn

Op 27 juli begonnen we met veel goesting aan onze 
eerste stage als trainsters. De eerste dag was al meteen 
geslaagd! Toffe atleetjes & medetrainers, leuke spelle-
tjes, aangename sfeer :-). Het gaf ons veel voldoening 
wanneer we zagen dat 'onze kindjes' zich amuseerden. 

We hadden ook zelf plezier door soms eens mee te 
doen met de spelletjes.

We waren elke dag goed voorbereid en alles verliep 
vlot. Uiteraard verliep niet alles normaal, er was ook 
nog dat coronavirus. Maar er waren goede maatregelen 
genomen: handen voldoende ontsmetten, polsbandjes, 
verschillende bubbels, mondmasker dragen ...

We hadden ook het geluk dat het elke dag zo mooi 
weer was. Soms stak dat mondmasker dan wel eens 
tegen, maar dat namen we er maar bij. 

Op woensdagnamiddag gingen we naar het park.  
Daar moesten de atleetjes heel wat opdrachten uitvoe-
ren. Wanneer dit lukte, zouden alle trainers van de rode 
bubbel een emmer water over hun hoofd krijgen.  
Dit werd werkelijkheid ...  
De atleetjes konden eens goed lachen, maar eigenlijk 
was het nog niet zo erg met dat warme weer :-).  

De laatste dag waren er wedstrijdjes gepland, afwisse-
lend met waterspelletjes. De atleetjes deden allemaal 
heel erg hun best en op het einde van de dag kregen ze 
van ons hun diploma. Aan het einde van de week voel-
den we de vermoeidheid wel, maar het was het echt 
waard. We zien het zeker zitten om dit de komende 
jaren opnieuw te doen!

Leen & Kaat

Bedankt aan jullie voor  
de fijne zomerstage! 

Onze 2 jongens waren terug  
super enthousiast ... :-)

Miranda,  
mama van Baziel en Loïc 

1 zaak staat vast, onze 2 jongens 
waren super enthousiast over de 

zomerstage!

Els, mama van Indi en Younes
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KASVO-kroniek 
Testwedstrijden 
afstandslopers
30/6/2020 | OUDENAARDE

Om de lange periode zonder 
 competitie eens te onderbreken  
hielden de afstandslopers eind  
juni enkele testwedstrijden.  
Hoewel er nog  amper specifieke 
trainingen op de planning stonden, 
kwamen sommigen al heel dicht in 
de buurt van hun PR.

Op dinsdag stond er voor de 
 junioren, senioren en masters een 
5.000m op het programma.  
Door de hitte werd de ‘training’ iets 
later op de avond geprogrammeerd. 
Zoals dat dit jaar in sommige grote 
internationale meetings ook gaat, 
werd er op hetzelfde moment op 
verschillende plaatsen gestreden.  
Op het moment dat Theo Devos 
in een nieuw PR de overwinning in 
Oudenaarde op zak stak, liep Simon 
Rogge in Rotterdam nog net 3 secon-
den sneller. Ook Marc Wijnand liep 
voor zijn vertrek naar Parijs nog in 
zijn eentje zijn 5.000m-wedstrijd. 
Bernard Demetter en assistente Kaat 
zorgden voor vakkundig jury-werk 
met ook tussentijden op 3.000m. 

foto: Dieter Geenens

Op vrijdag kregen de junioren, 
senioren en masters het gezelschap 
van de cadetten en scholieren voor 
een 1.500m. Het was opnieuw Simon 
Rogge die met de winst ging lopen. 
Als wedstrijd in de wedstrijd leidde 
Joachim Gheerolfs cadet Lars Meule-
man en scholier Robbe Martens naar 
een snelle 1.000m-tijd.

foto: Dieter Geenens

foto: Dieter Geenens

Wegwedstrijd Eke-Landuit
16/7/2020 | EKE

Zondag 16/7  konden we toch nog 
eens onze wedstrijduitrusting 
aantrekken. Dit keer niet voor een 
testwedstrijd op onze eigen piste, 
maar voor een wegwedstrijd in Eke. 
Als “voorbereiding op het BK 10 km 
op de weg” heette dat toen.  
De daaropvolgende uren en dagen 
werd de ene wedstrijd na de andere 
echter van de kalender geschrapt 
door de stijgende coronacijfers.  
Zo ook het BK in Lokeren. 

Atleten die van plan waren het BK 
10km te lopen, kozen in Eke voor de 
5km-wedstrijd. Hierin eindigden  
6 KASVO-atleten in de top 10.  
 
Tim Van Coster werd derde, Dieter 
Robbens 5de. Masters Patrick De 
Lange, Pieter Demetter en Karel 
Huysman eindigden op plaats 6  
tot en met 8 en bleven zo cadette 
Marieke Eeraerts voor die als eerste 
dame eindigde. Greet Verdonckt 
werd 2de vrouw op plaats 13. Ook 
Mia Slabbaert en Kaat Demetter ver-
beterden zich fors op de 5 kilometer.

Op de 10km trok Simon Rogge de lijn 
van de testwedstrijden door, name-
lijk met een overwinning. Halfweg 
bestond de kopgroep uit vier lopers. 
Onder impuls van Simon werd de 
groep in eerste instantie herleidt tot 
een drietal en op het einde bleven 
nog 2 atleten over, waarvan Simon 
uiteindelijk over de beste eindspurt 
beschikte en finishte na 33:42.  
Theo Devos, met een licht opspelend 
scheenbeen, kon zich niet 100% ge-
ven en eindigde op plaats 6 in 36:14. 
Wim Van Nieuwenhuize liet ook al 
een uitstekende 42:40 optekenen. 

foto: Henk De Schepper en Audrey Baguet

Ereprijs J&M De Coene
2/8/2020 | OOSTDUINKERKE

Tijdens het eerste weekend in 
augustus kon het zomerseizoen 
dan toch van start gaan. Door de 
heropflakkering van het coronavirus 
werden echter heel wat wedstrij-
den, waaronder het BK 10km op de 
weg, opnieuw afgelast. De wedstrijd 
in Oostduinkerke was zo de enige 
wedstrijd van het openingsweekend 
die effectief kon doorgaan. Acht 
KASVO-atleten hadden zich inge-
schreven en mochten aan den lijve 
ondervinden hoe een ‘corona proof’-
meeting in zijn werk ging.

In de steeplewedstrijden liep Flore 
De Schepper naar de tweede plaats 
bij de cadetten. Haar tijd van 5.30 
stemde haar niet helemaal tevreden. 
Bij de scholieren liep Julie Van De 
Walle haar eerste steeple wedstrijd, 
maar met haar 8.22 wist ze de 
wedstrijd wel te winnen. Ook op het 
vlakke afstandsnummer bij de scho-
lieren, de 1.000m, was er winst voor 

een ASVO-atlete. Laure Bilo  
bleef slechts een fractie boven de  
3 minuten.

Op de sprintnummers zagen we 
enkel Mateo Bogaert die zowel de 
100m (12.29) als de 300m (38.16) liep. 
De andere sprinters kozen enkel voor 
de 300m: Kato De Schepper (43.45), 
Killian Mersseman (36.46) en Ilana 
Hanssens (41.60).

Twee scholierenprestaties ook op de 
kampnummers waar Kato De Schep-
per in de buurt kwam van haar PR in 
het verspringen (5m05) en Febe Van-
dewalle de discus 31m70 ver gooide. 

 
foto: Michel De Coene

Goud
Bilo Laure (sch)  

1.000m  => 3.00.63
 Van De Walle Julie (sch)  

2.000m steeple   => 8.22.54
Hanssens Ilana (jsm)  

300m   => 41.60

Zilver
De Schepper Flore (cad)  

1.500m steeple  => 5.30.17
Bogaert Mateo (cad)  

100m  => 12.29 +1,3m/s 
Bogaert Mateo (cad)  

300m  => 38.16 
 De Schepper Kato (sch)  

verspringen  => 5m05 +0,6m/s 
 Vandewalle Febe (sch)  

discus 1kg  => 31m70

Brons
De Schepper Kato (sch)  

300m  => 43.45
 Mersseman Killian (sch)  

300m  => 36.46

Atleten hervatten competitie 
met 7 clubrecords
8-9/8/2020 | SINT-NIKLAAS/
BRUSSEL/ERTVELDE

In Sint-Niklaas stond een 300m 
horden op het programma en dan is 
de kans groot dat we Margaux Bastil 
tegenkomen. Margaux zorgde voor 
het eerste outdoor clubrecord van dit 
zomerseizoen door haar persoonlijk 
record te verpulveren. Het nieuwe 
clubrecord staat vanaf vandaag op 
44.31. En het was een vruchtbare 
dag in Sint-Niklaas want ook Femi 
De Vleeschauwer zorgde voor een 
 verbetering van het clubrecord 
 polsstokspringen (junioren en AC) 
met een sprong over 3m53!  
Dieter sprong 2m88 met de polsstok 
en ook dat is een nieuw clubrecord 
bij de masters. Febe Vandewalle 
wierp de discus naar een mooie 
32m60. Yelena Vandermeuelen 
kwam in actie in het speerwerpen   
en startte het seizoen met een goede 
33m91. Lars Meuleman verpulverde 
zijn PR op de 800m en kwam aan  
na 2.06.46.
In Brussel kwam Margo Van Puy velde 
aan de start van de 400m.  
Van rustig herbeginnen was geen 
sprake want ze kreeg een stevige 
reeks voorgeschoteld. Ze liep een 
goede seizoensopener met 54.59.  
Ook cadet Mateo Bogaert kwam hier 
aan de start van de 200m. En dat zal 
met het deelnemersveld een hele 
ervaring geweest zijn. Hij liep een PR 
op de 200m en kwam tot 24.03.

 
foto: Marc Van Hove

Ook op zondag stond een topmee-
ting op de agenda in Brussel. Dit keer 
zagen we Stef Botte de competitie 
hervatten na wat blessureleed.  
Hij kwam op de 400m tot 50.12. 

Dat er nog wat meer in zit, werd ook 
duidelijk. Margo Van Puyvelde liep 
op dezelfde afstand naar 55.20. Dit 
was zeker een stevige voorbereiding 
op het BK. Sten Geenens kwam aan 
de bak in het hoogspringen en wipte 
over 2m03, goed voor een nieuwe 
clubrecord bij de junioren.
In Ertvelde stond er een 100m en 
300m op het programma. Tess De 
Vriese liep als eerstejaars cadet een 
tijd van 13.98 en dit ondanks een 
 serieuze tegenwind van -2.6m/s. 
Scholier Hervé De Cremer kreeg 
ongeveer dezelfde muur wind voor 
de kiezen, maar liep tóch naar een 
nieuw PR van 12.13. Dat belooft voor 
de komende wedstrijden.  
Eerstejaars scholier Jaron De Vriese 
wilde knallen op de 300m … en dat 
was exact wat hij deed! Hij liep naar 
een nieuw clubrecord van 35.19.  
Master Wim Huwel liep dezelfde 
afstand in een sterke 40.03. 
Het laatste clubrecord van het week-
end kwam van werptrainer Steven 
Lucas die het clubrecord hamer-
slingeren bij de masters 50+ op 
37m20 bracht. 
Op de 1.000m bij de cadetten jon-
gens pakte Jorre Hanssens uit met 
een stevig PR in 2.53.99!

Goud
Vandewalle Febe (sch)  
discus 1kg  => 32m60

  De Vleeschauwer Femi (AC)  
polsstok  => 3m53

De Vriese Jaron (sch)  
300m   => 35.19 (CR)
Lucas Steven (M50+)  

hamerslingeren 6kg  => 37m20  
(CR M50+)

Zilver
Bastil Margaux (cad)  

300m horden  => 44.31 (CR)
Van Puyvelde Margo (AC)  

400m  => 54.59

Brons
Geenens Dieter ( AC)  

polsstok  => 2m88 (CR M50+)
 Hanssens Jorre (cad)  

1.000m  => 2.53.99
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BK Hamerslingeren 
en Gewichtwerpen
15/8/2020 | SINT-NIKLAAS

Het was lang wachten op de  eerste 
outdoorkampioenschappen in dit 
vreemde coronajaar. Na enkele 
datum- en locatiewissels bleken 
zowaar de hamerslingermasters als 
eerste aan de beurt om een BK te be-
twisten. Plaats van het gebeuren was 
Sint-Niklaas waar ACW alles in het 
werk had gesteld om er een corona-
veilig kampioenschap van te maken.

Voor KASVO traden 2 masters aan: 
Sofie Vervaeke bij de W45 en Steven 
Lucas als kersverse M50-er. Ladies 
first moeten ze gedacht hebben bij 
ACW want Sofie mocht als eerste de 
hamerkooi in. Het duurde even voor 
ze haar draai vond maar het resultaat 
mocht er wel zijn: 21m29. Dit is een 
lichte verbetering van haar PR én dus 
ook goed voor een nieuw clubrecord 
en een zilveren medaille. Even later 
mocht ze ook aan de bak bij het 
gewichtwerpen. De laatste worp was 
de goeie: 8m15. Hier wel een aanzien-
lijke verbetering van haar PR en CR 
en bovendien goed voor goud in de 
categorie W45!

Sofie Vervaeke

Trainer Steven wist niet goed wat 
hem overkwam toe hij ’s morgens 
hevige rugpijn kreeg. Net vandaag! 
Na veel twijfelen besloot hij toch 
flink ingepakt mee te doen. Zijn 
35m75 in het hamerslingeren bleek 
voldoende voor zilver. Zonder rugpijn 
was dit vast een heel eind verder 
geweest. Ook voor de M50 volgde 
meteen daarna het gewichtwerpen. 
De wedstrijd was pas begonnen of de 
hemelsluizen werden geopend. 

Weg kans op een superprestatie 
maar de 12m51 leverde wel brons, 
een PR én een verbetering van het 
clubrecord op.

Mooie prestaties dus op dit eerste 
kampioenschap van het jaar, ons 
Rachel zou trots geweest zijn

Steven Lucas

Steven Lucas (rechts)

Goud
 Vervaeke Sofie (W45)  

gewichtwerpen 9,08kg => 8m15  
(Belgisch kampioene + CR)

Zilver
Vervaeke Sofie (W45)  

hamerslingeren 4kg => 21m29 (CR)
Lucas Steven (M50)  

hamerslingeren 6kg => 35m75
 Lucas Steven (M50)  

gewichtwerpen 11,34kg => 12m51 (CR)

Belgisch Kampioenschap 
Alle Categorieën
15-16/8/2020 | BRUSSEL

Het weekend van 15 en 16 augustus 
ging het BK Alle Categorieën door 
te Brussel. We trokken met een zeer 
jong team naar dit kampioenschap  
(2 jonge senioren, 4 junioren en 2 
scholieren). Voor de youngsters een 
mooie kans om ervaring op te doen. 

Juniore Ilana Hanssens kwam zater-
dag aan de start van de 400m hor-
den met het doel om een wedstrijd 
in de benen te hebben na de operatie 
aan de wijsheidstanden.  
Het verliep helemaal anders – Ilana 
won haar reeks in een nieuw PR van 
61.61 en kon zich zo rechtstreeks 
plaatsen voor de finale. 

Zondag voelden de beentjes wat 
minder aan – minder explosief zoals 

ze het zelf verwoordde. Dan maar op 
karakter een zeer mooie 5de plaats 
opeisen in 62.15. 
Voor Margo Van Puyvelde is het 
timmeren aan de weg terug en dat 
vraagt wat tijd en wedstrijdritme.  
Op zaterdag wist ze zich vlot te plaat-
sen in 55.19. In de finale op zondag 
liep ze naar een mooie 5de plaats in 
54.92. In de reeksen zaterdag startte 
juniore Anaïs Van Snick naast Margo. 
Ze kende echter een wat mindere 
dag en kwam aan in 60.42. 
Over naar de 400m mannen dan.  
Tijdens de opwarming hadden we 
een heel scenario bedacht, wat als 
Stef en junior Dries samen in de reeks 
zouden zitten? Zou hij dan Stef het 
vuur aan de schenen durven of kun-
nen leggen? Hij dacht van niet, maar 
ze bleken wel degelijk in dezelfde 
reeks te zitten. Dries Van Schuylen-
bergh moest blind vertrekken in baan 
9 en deed wat we vroegen. Snel star-
ten. Stef Botte had een goede eerste 
200m, maar daarna moest het op 
karakter. Na 80m lagen ze toch naast 
elkaar en liepen ze in exact dezelfde 
tijd 49.20 over de finish. Voor Stef  
1 seconde winst ten opzichte van zijn 
400m van vorige week, voor Dries 
een eerste duik onder de magische 
grens van de 50. 
Junior en hoogspringer Sten Geenens 
moest al vroeg aan de bak op zondag. 
Hij bleef foutloos tot 2m01. 2m04 
wist hij in de 2de beurt te overschrij-
den en dat leverde hem een dik 
verdiende 4de plaats op. 
Nog een juniore zagen we aan het 
werk in het polsstokspringen. Femi 
De Vleeschauwer verbrak vorige 
week nog het CR, vandaag verliep 
het jammer genoeg wat minder vlot. 
Femi behaalde een 9de plaats met 
een sprong over 3m20. 
In de reeksen van de 800m op zater-
dag zagen we scholiere Laure Bilo 
aan het werk. Zij liep deze afstand 
in 2.16.40. Zus Marie moest iets later 
aan de slag op de 1.500m maar dit 
werd uitgesteld naar zondag door 
het onweer. Marie zagen we zondag 
helaas niet aan het werk.

Ilse Van Nerom

Brons
 Hanssens Ilana (AC)  

400m horden  => 61.61

Micromeeting 1
19/8/2020 | OUDENAARDE

KASV Oudenaarde en Ronse Atletiek 
Team organiseren op woensdag 
19 en woensdag 26 augustus twee 
micromeetings op de piste te Oude-
naarde om hun competitie-atleten 
vanaf cadet de kans te geven om in 
dit  speciaal zomerseizoen toch nog 
officiële prestaties neer te zetten.

Na een lange periode met uitstekend 
zomerweer, kregen we uitgerekend 
vanavond regen van bij de start tot 
bijna aan het eind van deze meeting. 
Ideale temperaturen, weinig wind en 
ondanks een kletsnatte piste werden 
er toch nog uitstekende prestaties 
neergezet. Jammer genoeg mochten 
we geen toeschouwers toelaten, 
maar dankzij onze twee fotografen 
zijn er op de KASVO-website toch een 
pak foto’s te bewonderen.

Tijdens deze micromeeting werden 
ook nog 4 pisterecords verbeterd:

Manon Depuydt/ACME:  
100m senioren dames [11.84]

Manon Depuydt/ACME:  
200m senioren dames [24.07]

Margaux Bastil/ASVO:  
400m cadetten dames [58.03]

Laure Bilo/ASVO:  
800m scholieren dames [2.15.66]

foto: Dries Lerouge

Goud
 Bastil Margaux (AC)  

400m  => 58.03 
(Pisterecord cadetten)

  Bilo Laure (AC)  
800m  => 2.15.66 

(Pisterecord scholieren)
Van De Walle Julie (AC)  

3.000m   => 11.47.01

 Van Schuylenbergh Dries (AC)  
400m  => 50.16 

Rogge Simon (AC)  
3.000m  => 9.09.01

Zilver
Laridon Ine (AC)  

3.000m  => 11.54.44
 Botte Stef (AC)  

200m  => 22.54 (-0,7m/s)
De Vriese Jaron (AC)  

400m  => 51.28
Vanderbeken Jonas (AC)  

800m  => 2.02.79

Brons
Van Puyvelde Margo ( AC)  
100m  => 12.66 (-0,6m/s)

Van Puyvelde Margo ( AC)  
200m  => 25.39 (-0,9m/s)

 Dreelinck Jenna (AC)  
400m  => 62.84

De Schepper Flore (AC)  
800m  => 2.24.01

De Groote Sarah (AC)  
3.000m  => 12.09.19
Neuville Pepijn (AC)  

100m  => 12.02 (-1,4m/s)
Mersseman Killian (AC)  

400m  => 52.16

foto: An Verplancken

Micromeeting 2
26/8/2020 | OUDENAARDE

KASV Oudenaarde en Ronse Atletiek 
Team organiseren op woensdag 19 en 
woensdag 26 augustus twee micro-
meetings op de piste te Oudenaarde 
om hun competitie-atleten vanaf 
cadet de kans te geven om in dit spe-
ciaal zomerseizoen toch nog officiële 
prestaties neer te zetten.

Deze micromeeting was enkel met 
kampnummers.

foto: Dries Lerouge

Clubrecord M50+

 Lucas Steven (M50+)  
kogelstoten 6kg => 11m40 

 
Goud

 Rogge Daan (cad)  
speerwerpen 600g => 35m20 

  De Cremer Arnaud (jun)  
kogelstoten 6kg => 13m74 

Lucas Lode (sen)  
kogelstoten 7,26kg => 9m35

 Geenens Dieter (M50+)  
speerwerpen 700g => 43m16 

Zilver
De Schepper Kato (AC)  

verspringen => 5m32 (+0,5m/s)
 Le Compte Beau (sen)  

kogelstoten 7,26kg => 9m01
Le Compte Beau (JSM)  

speerwerpen 800g => 38m88

Brons
Hanssens Ilana ( AC)  

verspringen => 5m05 (+1,6m/s)
Vandewalle Febe ( AC)  

discuswerpen => 32m24
 Delmeiren Jasper (AC)  

speerwerpen 600g  => 28m22

foto: Dries Lerouge
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Knappe prestaties op 
Vlaams Kampioenschap 
cadetten en scholieren
12-13/9/2020 
| HEUSDEN-ZOLDER

Voor het eerst werden de Vlaams 
kampioenschappen voor cadetten 
en scholieren gespreid over twee 
dagen georganiseerd. Heusden-Zol-
der was de locatie waar onze atleten 
afgelopen weekend het beste van 
zichzelf gaven. De resultaten van dit 
weekend mochten gezien worden: 
3x goud, 2x zilver, 3x brons, in totaal 
17 top 10-noteringen, 3 clubrecords, 2 
prestaties in de top 10 aller tijden en 
een hele resem persoonlijke records!
Laten we beginnen met de atleten 
die net geen medaille behaalden. Vier 
keer belandde een KASVO-atleet op 
plaats 4. Bij de helft hiervan omdat 
er in dezelfde wedstrijd nóg een 
KASVO-atleet net iets beter was. Zo 
werd Julie Van De Walle vierde op de 
2.000m steeple bij de scholieren in 
een nieuw PR van 8.07.91. Deze wed-
strijd werd gewonnen door Laure Bilo 
in 6.58.25, goed voor een clubrecord 
(voorheen 7.15.55) en de 8ste prestatie 
aller tijden bij de scholieren!  
Ook Killian Mersseman werd vierde: 
op de 400m bij de scholieren in 50.53. 
Een mooie progressie ten opzichte 
van zijn 53.03 exact een jaar geleden 
op het BK. Hij werd net voorafgegaan 
door Jaron De Vriese die met 50.20 
het clubrecord bij de scholieren op 
zijn naam zette (voorheen 50.42). 
In diezelfde wedstrijd hadden we 
met Hervé De Cremer nog een derde 
eerstejaar op plaats negen in 52.94. 
Cadetten Lars Meuleman (800m) en 
Daan Rogge (speerwerpen) mochten 
niet treuren om een gemiste medail-
le want ze zetten allebei een nieuw 
PR neer. Lars verbeterde zich van 
2.06.46 tot 2.02.99, Daan gooide  
zijn speer 39m71 ver tegenover 
37m86 als vorige bestprestatie.

Laure Bilo: GOUD op de 2.000m steeple

Verder nog in de top 8:
Nina De Temmerman op de 300m 
horden bij de cadetten: met een tijd 
van 50.36 bleef ze een kleine seconde 
boven haar PR en werd ze 6de. 
Daan Rogge in het kogelstoten: met 
een worp van 12m40, slechts 8 cen-
timeter onder zijn PR werd hij 7de.
Hervé De Cremer in het verspringen: 
met 6m11 als verste sprong (helaas 
met veel rugwind) werd hij 7de.
Frem Vander Gheynst kwam in het 
speerwerpen bij de cadetten dicht te-
gen zijn PR met 24m39 (10de plaats). 
Op de 400m bij de scholieren dames 
verbeterde Kaat Vanderbauwhede 
zich met een seconde tot 62.51 (15de 
plaats). Sara Willaert liep een sterke 
100m-wedstrijd in 13.19 (21ste plaats). 
Helaas blies de wind net iets te hard. 
Op de 200m liep Thor Martens naar 
een PR van 26.73 (24ste plaats).
Tot hiertoe stuk voor stuk knappe 
prestaties en dan moet het grootste 
deel van onze medaillewinnaars nog 
de revue passeren. Over het goud 
van Laure Bilo op de 2.000m stee-
ple hadden we het al in het begin 
van dit artikel, maar dat was niet de 
enige gouden medaille: ook Flore De 
Schepper (1.500m steeple) kan zich 
een jaartje langer Vlaams kampioene 
noemen. Met een tijd van 5.22.11 was 
ze duidelijk de snelste.

Margaux Bastil stond als 9de op de 
startlijsten van de 80m horden met 
haar vorig seizoen gelopen club-
record van 12.55. Eerder deze zomer 
dook ze al eens onder de 12 seconden 
maar toen blies de wind te hard in 
het voordeel. Dit weekend kon ze 
rekenen op een toegelaten rugwind 
en met 11.72 (clubrecord) behaalde ze 
brons. Even later mocht ze aantreden 
op de 400m. Het werd een hoog-
staande finalereeks want het vol-
ledige cadettenpodium was sneller 
dan de winnares bij de scholieren op 
zaterdag. Margaux kroonde zichzelf 

tot Vlaams kampioene in een tijd van 
57.05 en realiseerde hiermee de 10de 
prestatie aller tijden bij de cadetten!
Eveneens op de 400m was er zil-
ver voor Mateo Bogaert die zijn PR 
aanscherpte van 53.51 tot 53.07 en 
net zoals zus Flore kon ook Kato De 
Schepper met een medaille huis-
waarts: zilver in het hinkstapspringen 
met 11m25. 
Tot slot nog de eerste KASVO-atlete 
die afgelopen weekend op het podi-
um mocht verschijnen: brons voor 
Febe Vandewalle in het discuswer-
pen bij de scholieren met 33m01.

Goud
 Bilo Laure (sch)  

2.000m steeple => 6.58.25  
(Vlaams Kampioene + CR)

 Bastil Margaux (cad)  
400m => 57.05  

(Vlaams Kampioene)
De Schepper Flore (cad)  
1.500m steeple => 5.22.11  

(Vlaams Kampioene)

Zilver
De Schepper Kato (sch)  

hinkstapspringen => 11m25
Bogaert Mateo (cad)  

400m => 53.07

Brons
Vandewalle Febe  (sch)  

discuswerpen 1kg => 33m01
De Vriese Jaron (sch)  
400m => 50.20 (CR)
Bastil Margaux (cad)  

80m horden => 11.72 (+0,7m/s)

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

BK Aflossingen + BK Masters
19-20/9/2020 
| MOESKROEN – NINOVE

In het zonnige Moeskroen streden 
onze estafetteploegen voor de  
Belgische titels.

Onze cadetten dames 4x100m  
(Nina-Tess-Flore en Sara) verbaasden 
zichzelf door zich in 50.67 te plaatsen 
voor de finale. Hierin werden ze 4de 
in 50.66. De scholieren heren (Hervé, 
Isaak, Killian en Jaron) wisten zich in 
44.04 ook rechtstreeks te plaatsen 
voor de finale. Hun ambitie was om 
onder de 44" te duiken, dit lukte hen 
want in 43.98 legden ze ook beslag 
op de 4de plaats.

Op de 4x200m kwamen bij de heren 
Hervé, Pepijn, Isaak en Gauthier aan 
de start. Ze liepen met 1.36.63 een 
goede tijd voor deze jonge ploeg.  
Bij de dames liepen Aude, Sara, Kaat 
en Kato naar 1.49.58 en ook zij keken 
met plezier terug op hun wedstrijd.

Daarna was het tijd voor het langere 
werk. De cadetten heren kwamen 
aan de start van de 4x800m. Mateo, 
Jorre, Arthur en Lars liepen een sterke 
wedstrijd en kaapten het brons weg 
in een nieuw clubrecord van 8.51.31.

Bij de 4x400m-ploegen was de 
medailleambitie op voorhand groot. 
De dames kwamen eerst aan de 
start met de jongste AC-ploeg van de 
deelnemers (1 cadet, 1 scholier, 2 ju-
nioren). Maar Anaïs, Margaux, Laure 
en Ilana liepen weg van de tegen-
stand en eindigden in een zeer sterke 
3.50.36. Zij mogen zich nu een jaartje 
Belgisch Kampioen noemen. 

En bijna was er de dubbel, maar bij 
de tweede aflossing moest Killian 
uitwijken voor een atleet van Heren-
tals en verloor zo de aansluiting.  
Hij kwam nog terug en ook Jaron 
vocht tot het uiterste maar kwam 
een zuchtje te kort tegen – jawel 
– Herentals. Zilver dus voor onze 
heren met een verpulvering van het 
 clubrecord dat nu op 3.18.86 staat. 
Proficiat allemaal!!

Ilse Van Nerom

Ook onze masters streden voor de 
Belgische titels met heel wat ere-
metaal tot gevolg.

 
 

Goud
 Van Snick Anaïs - Bastil Margaux - 

Bilo Laure - Hanssens Ilana  
(AC dames)  

4x400m  => 3.50.36 
(Belgisch Kampioen)

  Vanhessche Hilde (Masters W45)  
1.500m => 5.17.83  

(Belgisch Kampioene)
   Geenens Dieter (Masters M50)  

speerwerpen 700g => 42m63  
(Belgisch Kampioen)

Zilver
Botte Stef - Van Schuylenbergh  

Dries - Mersseman Killian -  
De Vriese Jaron  

(AC heren)  
4x400m  => 3.18.86 (CR)

   Rogiers Conny (Masters W55)  
discuswerpen 1kg => 15m03 

 Rogiers Conny (Masters W55)  
kogelstoten 3kg => 7m00 

 Huwel Wim (Masters M55)  
200m => 25.17 (+0,0m/s)

 Huwel Wim (Masters M55)  
400m => 56.47 

Brons
 Bogaert Mateo - Deblock Arthur - 
Hanssens Jorre - Meuleman Lars  

(cadetten jongens)  
4x800m  => 8.51.31 (CR)

 Vervaeke Sofie (Masters W45)  
speerwerpen 600g => 19m39

Conny Rogiers



1

2 3

4

5 6

7

8 9 10

11

12 13

14

15

Horizontaal
2. Belg. recordhoudster 300 meter
4. Laatste punt in tenniswedstrijd
7. Judomat
8. Wereldrecordhouder polsstok
11. Belg. recordhouder polsstok
12. Ex-wielrenner, bijgenaamd De Das
14. Sport van coach Johan Van Herck
15. Gebergte met de Col de la Madeleine

Oplossing sportpuzzel 24
Horizontaal
3. Verspringer Powel
5. Polsstokspringster Stefanidi
7. Bokser Tyson
10. Tweelingbroer van Jonathan
14. Thiam
15. Sprinter Bolt
16. 800m-loopster Semenya

Verticaal
1. Zeilster Plasschaert
2. Zoon van Sven Nys
4. Tennisster Clijsters
6. Wielrenner Tchmil
8. Wielrenner Van Avermaet
9. 400m-loper Van Branteghem
11. Turnster Derwael
12. Belgian Cheetah Claes
13. Voetballer Van Aken

Sportpuzzel 25
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KASVO-kledijshop
Vanaf het seizoen 2020-2021 schakelen we  over naar de kwalitatieve sportkleding  
van het merk Craft.  Ons vernieuwd gamma zal bestaan uit nieuwe wedstrijdtruitjes, 
topjes, T-shirts met korte en lange mouwen, hoodies, korte en lange broeken,  
windjacks, regenjassen, softshells …

Onze nieuwe clubkledij kunnen we aanbieden aan interessante prijzen dankzij de nieuwe hoofdsponsor  
Topsport Lebbeke. Houd dus zeker onze website in het oog voor de komende pasdagen.  
Volgende bestelperiode en pasdagen zijn voorzien voor oktober/november 2020 (o.v. nieuwe coronamaatregelen).

Er zijn eveneens 2 periodes waarin je niet-wedstrijdkledij kan bestellen (voorjaar en najaar).  
Er zijn geen tussentijdse bestellingen mogelijk. 

Officiële wedstrijdkledij (okt/nov 2020), rugzakken en spikepinnen kan je wel steeds  kopen in het secretariaat  
van de kantine. Indien nog vragen, mail naar Veerle of Muriel.

 KASVO stockverkoop      OP = OP
 
We hebben nog een aantal stuks van onze huidige clubkledij in stock die we willen aanbieden aan interessante 
prijzen. Neem hiervoor zeker een kijkje op de website van KASVO! 

Reserveren kan door te mailen naar kledij@kasvo.be.

 Steeds beschikbaar     (contant betalen bij afhaling)

Clubtruitje dames/heren 
met logo KASVO

Alle maten in voorraad  
vanaf oktober/november 
 
Verplicht te dragen bij wedstrijden!

Topje dames 
met logo KASVO

Alle maten in voorraad  
vanaf oktober/november 
 
Verplicht te dragen bij wedstrijden!

Rugzak  
met logo ASVO en  
opbergvakje voor spikes 

€ 25,00

Spikepinnen

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

€ 3,50/set

Veerle Van Coster  
kledij@kasvo.be 
0474 271 622 

Muriel Dewilde 
kledij@kasvo.be 
0497 752 068

Verticaal
1. Aantal meter  
   in 1 pisteronde
3. Werelduurrecordhouder wielrennen
5. Werelduurrecordhouder atletiek
6. Voorzitter World Athletics
9. Voornaam wielrenner Alaphilippe
10. Sport van de Yellow Tigers
13. Club van coach Wim De Decker
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10km  
op de weg
OUDENAARDE - 1/8/2020 Na de lange periode van afgelaste wedstrijden in het voorjaar 
stond de heropstart van de competitie al enkele weken met rood omcirkeld in onze agen-
da: zaterdag 1 augustus. Laat dat nu ook net de dag zijn waarop het Belgisch Kampioen-
schap 10 kilometer op de weg geprogrammeerd stond. Heel wat ASVO-atleten hadden zich 
 ingeschreven voor dit kampioenschap dat in Lokeren zou plaatsvinden.  

Inderdaad, ‘zou’. Want half juli begon het aantal 
 Coronabesmettingen opnieuw toe te nemen en 
 enkele dagen voor de wedstrijd kwam uiteindelijk het 
bericht dat de wedstrijd niet zou doorgaan. Omdat 
we er toch voor getraind hadden, besloten we om dan 
maar zelf ons eigen BK te organiseren, voor de gele-
genheid omgedoopt tot Bubbel Kampioenschap.

Een snel en verkeersarm parcours werd gezocht en  
gevonden, de afstand werd opgemeten en kilometer-
aanduidingen werden aangebracht. Onderweg 
konden de deelnemers genieten van twee bevoor-
radingsposten en een verkoelend watergordijn.  
Voor de atleten die er niet bij konden zijn, was er zelfs 
live-verslaggeving via WhatsApp met wedstrijdinfo, 
foto’s en filmpjes.

Volledig coronagewijs werd er gestart in drie 
 afzonderlijke groepen aan het laatste boompje voor 
de brug van de N60. De eerste kilometers langs de 
Schelde vielen wat tegen, want de wind blies redelijk 
strak in het nadeel. En dan kunnen 3.5 kilometer rede-
lijk lang zijn. Net voor het golfterrein in Petegem ver-
lieten we de Scheldeoevers om via de Scheldemeersen 
terug richting Oudenaarde te lopen. 

Op km 5 passeerden we de eerste bevoorrading en die 
was welgekomen, want de zon was ook nog steeds 
van de partij. Op industriezone De Coupure maakten 
we nog een ommetje langs het rondpunt ter hoogte 
van de brandweer waar onze tweede bevoorrading 
zich bevond. Op de terugweg konden we vaststellen 
welke voorsprong we al bijeen gelopen hadden op de 
concurrentie. Of achterstand voor wie wat verder in 
de wedstrijd zat … De laatste kilometer liep opnieuw 
langs de Schelde, dit keer met rugwind, terug naar de 
plek waar we gestart waren.

Deze wedstrijd leverde volgende uitslag op:

1. Ruben Vercouter  37:01 
2. Tim Van Coster 39:02 
3. Peter Geldhof  40:00 
4. Karel Huysman 41:45 
5. Pieter Demetter 43:22 
6. Greet Verdonckt 43:40 
7. Ine Laridon  45:53 
8. Sarah De Groote 47:15 
9. Patrick De Lange 47:58 
10. Marc Wijnand 48:36 
11. Audrey Baguet 52:07 
12. Mia Slabbaert 55:38

 
Tim Van Coster 
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Proficiat! 
Nieuwe clubrecords

Outdoor Dames

80m horden / cadetten meisjes Bastil Margaux 11.72 Heusden-Zolder 13/9/2020
(vorig: Bastil Margaux – 8.38 (12.55 – 28/8/2019))

300m horden / cadetten meisjes Bastil Margaux 44.31 Sint-Niklaas 8/8/2020
(vorig: Bilo Laure – 45.51 (Deinze – 29/4/2018))

2.000m steeple / scholieren meisjes Bilo Laure 6.58.25 Heusden-Zolder 12/9/2020
(vorig: Bilo Laure – 7.15.55 (Moeskroen – 14/9/2019))

hinkstap / junioren dames Demetter Kaat 10m56 Lebbeke 23/8/2020
(vorig: Van Puyvelde Margo – 10m46 (Gentbrugge – 27/4/2014))

polsstok / junioren dames De Vleeschauwer Femi 3m53 Sint-Niklaas 8/8/2020
(vorig: Haers F ien – 2m02 (Nieuwpoort – 14/8/2016))

polsstok / AC dames De Vleeschauwer Femi 3m53 Sint-Niklaas 8/8/2020
(vorig: De Vleeschauwer Femi – 3m45 (Kortrijk – 23/6/2018))

hamerslingeren 4kg / masters dames Vervaeke Sofie 21m29 Sint-Niklaas 15/8/2020
(vorig: Vervaeke Sofie – 20m90 (Sint-Niklaas – 19/10/2019))

gewichtwerpen 9,08kg /  
masters dames Vervaeke Sofie 8m15 Sint-Niklaas 15/8/2020

(vorig: Vervaeke Sofie – 6m92 (Sint-Niklaas – 19/10/2019))

Outdoor Heren

4x800m / cadetten jongens
Bogaert Mateo – Deblock 
Arthur – Hanssens Jorre – 
Meuleman Lars

8.51.31 Moeskroen 19/9/2020

(vorig: Vandendriessche Matteo – Van Rillaer Korneel – Meuleman Lars – Martens Robbe – 
8.52.38 (Merksem – 8/9/2019))

300m / scholieren jongens De Vriese Jaron 35.10 Sint-Niklaas 25/8/2020
(vorig: De Vriese Jaron – 35.19 (Ertvelde – 9/8/2020))
(vorig: De Meulemeester Alan – 35.73 (Lokeren – 28-5-2020))

400m / scholieren jongens De Vriese Jaron 50.20 Heusden-Zolder 12/9/2020
(vorig: De Lange Simon – 50.42 (Oordegem – 1/9/2012))

hoogspringen / junioren heren Geenens Sten 2m04 Brussel 16/8/2020
(vorig: Geenens Sten – 2m03 (Brussel – 9/8/2020))
(vorig: De Paepe Philippe – 1m95 (Deinze – 17/8/1991))

discuswerpen 1,75kg / junioren heren De Cremer Arnaud 42m36 Oordegem 1/9/2020
(vorig: Raepsaet Emmanuel – 39m60 (Gent – 3/9/1994))

hamerslingeren 7,26kg / AC heren Lucas Lode 34m50 Sint-Niklaas 5/9/2020
(vorig: Lucas Steven – 32m75 (Obourg – 13/10/2019))

gewichtwerpen 15,88kg / AC heren Lucas Lode 10m77 Sint-Niklaas 5/9/2020
(vorig: Lucas Steven – 10m41 (Eeklo – 28/9/2019))

4x400m / AC heren
Botte Stef – Van Schuylen-
bergh Dries – Mersseman 
Killian – De Vriese Jaron

3.18.86 Moeskroen 19/9/2020

(vorig: De Meulemeester Alan – Huwel Klaas – Van Vlaenderen Emiel – De Lange Simon – 
3.24.92 (Aalst – 18/8/2013))

polsstok / masters heren M50+ Geenens Dieter 2m88 Sint-Niklaas 8/8/2020
(vorig: Peyskens Roger – 2m40 (Sint-Niklaas – 5/10/1997))

kogelstoten 7,26kg /  
masters heren M50+ Lucas Steven 10m39 Lokeren 22/8/2020

(vorig: Peyskens Roger – 7m77 (Sint-Niklaas – 4/10/1997))

kogelstoten 6kg /  
masters heren M50+ Lucas Steven 11m40 Oudenaarde 26/8/2020

(vorig: Lucas Steven – 11m26 (Sint-Niklaas – 25/8/2020))
(vorig: Vandekerckhove Erwin – 11m15 (Nijvel  – 25/9/2008))

hamerslingeren 7,26kg /  
masters heren M50+ Lucas Steven 32m45 Sint-Niklaas  5/9/2020

hamerslingeren 6kg /  
masters heren M50+ Lucas Steven 37m20 Ertvelde 9/8/2020

(vorig: Vandekerckhove Erwin – 35m27 (Kortrijk  – 1/7/2007))

gewichtwerpen 15,88kg /  
masters heren M50+ Lucas Steven 8m78 Sint-Niklaas  5/9/2020

gewichtwerpen 11,34kg /  
masters heren M50+ Lucas Steven 12m51 Sint-Niklaas 15/8/2020

(vorig: Vandekerckhove Erwin – 12m10 (Beveren  – 20/9/2008))

3x600m /  pupillen jongens Depoorter Tristan- Bogaert 
Mano - De Boe Andries 5.35.50 Nieuwpoort 20/9/2020

(vorig: Van Overmeiren Robbe - Vandendriessche Leandro - Ketsman Senne –  
5.58.60 (Gent – 2/9/2018))

 

Podiumplaatsen Kampioenschappen

BK Masters - Ninove - 19-20/9/2020

1.500m / masters dames W45  Vanhessche Hilde 5.17.83 Goud

speer 700g / masters heren M50 Geenens Dieter 42m63 Goud

kogel / masters dames W55 Rogiers Conny 7m00 Zilver

discus 1kg / masters dames W55 Rogiers Conny 15m03 Zilver

200m / masters heren M55 Huwel Wim 25.17 (+0,0m/sec) Zilver

400m / masters heren M55 Huwel Wim 56.47 Zilver

speer 600g / masters dames W45 Vervaeke Sofie 19m39 Brons

BK Aflossing - Moeskroen - 19/9/2020

4x400m / AC dames Anaïs - Margaux - Laure - Ilana 3.50.36 Goud

4x400m / AC heren Stef - Dries - Killian - Jaron 3.18.86 Zilver
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4x800m / cadetten jongens Mateo - Arthur - Jorre - Lars 8.51.31 Brons

4x100m / cadetten meisjes Nina - Tess - Flore - Sara 50.66 Finale 
50.67 Reeksen Top 8

4x100m / scholieren jongens Hervé - Isaak - Killian - Jaron 43.98 Finale 
44.04 Reeksen Top 8

BK Hamer/Gewicht Masters - Sint-Niklaas - 15/8/2020

gewicht / masters dames W45 Vervaeke Sofie 8m15 Goud

hamer / masters dames W45 Vervaeke Sofie 21m29 Zilver

hamer / masters heren M50 Lucas Steven 35m75 Zilver

gewicht / masters heren M50 Lucas Steven 12m51 Zilver

KvV Outdoor cad/sch - Heusden-Zolder - 12-13/9/2020

2.000 steeple / scholieren meisjes Bilo Laure 6.58.25 Goud

400m / cadetten meisjes Bastil Margaux 57.05 Goud

1.500 steeple / cadetten meisjes De Schepper Flore 5.22.11 Goud

hinkstap / scholieren meisjes De Schepper Kato 11m25 (+1,7m/s) Zilver

400m / cadetten jongens Bogaert Mateo 53.07 Zilver

discus / scholieren meisjes Vandewalle Febe 33m01 Brons

400m / scholieren jongens De Vriese Jaron 50.20 Brons

80m horden / cadetten meisjes Bastil Margaux 11.72 (+1,7m/s) Brons

2.000 steeple /  scholieren meisjes Van De Walle Julie 8.07.91 Top 8

400m / scholieren jongens Mersseman Killian 50.53 Top 8

800m / cadetten jongens Meuleman Lars 2.02.99 Top 8

speer / cadetten jongens Rogge Daan 39m71 Top 8

300m horden / cadetten meisjes Detemmerman Nina 50.36 Top 8

verspringen / scholieren jongens De Cremer Hervé 6m11 (+3,6m/s) Top 8

kogel / cadetten jongens Rogge Daan 12m40 Top 8

Tussen de lijntjes ...
In deze rubriek probeert “De Rode Loper” telkens een punt uit het reglement te verduidelijken.  
Het is belangrijk dat je als sportbeoefenaar helemaal volgens de regels handelt,  
en dat je dus “tussen de lijntjes” kleurt!

 VRAAG:  Als meerdere atleten bij het hoogspringen (of polsstokspringen) 
  bij hun beste sprong dezelfde hoogte bereiken, wie wordt dan de winnaar?

ANTWOORD:  Stel dat meerdere atleten elk 2 meter halen, dan zal de jury kijken 
   hoeveel pogingen elke atleet nodig gehad heeft op 2 meter. 
   De atleet die het kleinste aantal pogingen nodig had op 2 meter, 
   is de winnaar.

VRAAG:  En als meerdere atleten evenveel pogingen nodig hadden op 2 meter?

ANTWOORD:  Dan kijkt de jury naar het aantal mislukte sprongen op de lagere  
   hoogtes. De atleet met het kleinste aantal mislukte sprongen 
   is dan de winnaar.

VRAAG:  En als er ook daar meerdere atleten zijn met een gelijk aantal 
  mislukte sprongen????

  Wel, dat vertel ik in de volgende Rode Loper ...
 

Bernard
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KASVO-jarigen 
 

september 2020
Dewitte Sara 01/09/2001
Palmer Pieter-Jan 02/09/2007
Bastil Margaux 02/09/2005
Penninck Hendrik 02/09/1976
Dewaele Nathan 03/09/2012
De Boe Andries 06/09/2009
Van Dorpe Fébe 08/09/2004
De Wulf Britt 10/09/2009
Vermeulen Peter 10/09/1966
De Paepe Luc 10/09/1940
Boudt Katrien 13/09/1984
De Vos Kim 14/09/1991
Vanhessche Hilde 14/09/1971
Ketels Milan 15/09/2011

Gevaert Cas 16/09/2011 
Van Henis Tiebe 18/09/2013
Verhaeghe Marcel 18/09/2009
Lucas Lode 20/09/2000
Devos Theo 20/09/1998
Nachtergaele Polle 21/09/2013
Huysman Karel 22/09/1977
Pauwels Artuur 23/09/2010
Moreels Peter 24/09/1969
De Ruyck Remi 27/09/2013
Carlier Remi 27/09/2012
Viskens Helena 28/09/2013
Depasse Anais 30/09/2009
Vanderbauwhede Leen 30/09/2001 

oktober 2020
De Vos Soetkin 01/10/1996
Lauwers Pepijn 02/10/2008
Huwel Wim 05/10/1963
De Saveur Mathis 07/10/2008
Meuleman Astrid 08/10/2007
Ketsman Febe 10/10/2002
Dreelinck Jenna 12/10/2005
Turpin Lana 13/10/2009
Neuville Isaak 14/10/2003
De Vleeschauwer Femi 15/10/2002
Van de Velde Ian 17/10/2009
Penninck Guillaume 19/10/2012

Loterman Natascha 20/10/1974
Mersseman Kilian 21/10/2004
Eeckhout Nathalie 21/10/1971
Blondeel Vince 23/10/2009
Bogaert Mateo 23/10/2006
Gheerolfs Joachim 24/10/1994
Balcaen Els 25/10/1961
Vandercruyssen Timo 27/10/2009
Delbaere Julia 29/10/2013
Smekens Jill 31/10/2007
Vrijens Isis 31/10/2012

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

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

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

met vermelding ‘KASVO abonnement 2020’

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

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

Alvast bedankt voor jouw gewaardeerde steun!

Het bestuur
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Eerste hulp bij  
kinderen in de atletiek 2
We zijn er ons als club van bewust dat het voor ouders niet altijd evident is om te weten wat ze  
moeten doen om hun kinderen te begeleiden binnen deze sport. Daarom hebben we een gids  
ontwikkeld met een aantal tips die ouders op weg kunnen helpen. 

In de vorige editie van De Rode Loper namen we al een eerste deel van de gids op. Volgende onderwerpen 
kwamen aan bod: "Wat heeft je kind nodig om te trainen", "Wat moet je kind meenemen naar de training?", 
"Veiligheid op training", "De ontwikkeling van kinderen" en "Waarom gebruiken de trainers spelvormen?". 

Het tweede en laatste deel van de gids volgt hieronder. 

Fysieke training voor kinderen

Een aangepaste fysieke training voor je kind is om een aantal redenen aan te raden:

• Het verbetert de gezondheid.
• Verbetert de fysieke prestaties.
• Vermindert het risico op letsels.

• Ontwikkelt vertrouwen.
• Ontwikkelt vaardigheden.

Hoe kan je nu als ouder jouw kind hierin ondersteunen?

• Moedig je kind zeker aan om te sporten.

• Weet dat fysieke training meer is dan sterker en 
fitter worden. Het gaat bij de jeugd vooral om het 
ontwikkelen van all-round atletische prestaties. 
Deze zullen ervoor zorgen dat er minder snel bles-
sures ontstaan. Ze zorgen er ook voor dat een kind 
vlot kan omschakelen naar een andere sport.

• Vermijd vroege specialisatie.  
Laat kinderen zo lang mogelijk all-round werken.

• Vergelijk de prestaties van jouw kind niet  
met de andere kinderen. Hou de focus op de  
individuele progressie van je kind.

• Trainers werken ook veel op lenigheid en 
 stabiliteit. Dit is nodig omdat er in elke sport 
krachten worden geproduceerd en opgevangen 
moeten worden. Het hebben van een sterk, stevig 
en lenig lichaam is belangrijk. 

• Als jouw kind ziek is, pijn heeft of te moe is dan 
traint het niet. Rust is dan de beste training.  
Leer jouw kind aan om hierover te praten. 

• Denk eraan dat PLEZIER hebben het  
codewoord moet zijn.

 

Moet mijn kind deelnemen aan wedstrijden?

De deelname aan wedstrijden wordt niet verplicht, maar de club stelt het op prijs dat er  
deelgenomen wordt aan de wedstrijden die ASVO zelf inricht.

Zowel voor de veldlopen (winter) als de pistemeetings (indoor en outdoor) wordt door de club  
een kalender  opgemaakt. Hierop wordt aangeduid op welke wedstrijden jouw kind begeleid  
zal worden door één of meerdere jeugdtrainers. 

Deelnemen aan competities kan wel bijdragen tot het pedagogisch leren.  
Zo zullen atleten leren hoe ze moeten omgaan met stress, succes en verlies maar ook hoe ze zich moeten 
voorbereiden/opwarmen voor een wedstrijd en hoe ze hun eigen prestatie kunnen inschatten.

Voeding voor sportende kinderen

Tijdens het sporten verbruik je energie. Deze energie halen we uit onze voeding. Kinderen en jongeren in de 
groei hebben extra voedingsmiddelen nodig. Enkele tips:

• Zorg voor een regelmatig eetpatroon met 5-6 
eetmomenten. Ontbijt-tussendoortje-middag-
maal-tussendoortje-avondmaal-tussendoortje.

• Zorg zeker voor een stevig ontbijt.

• Eet iedere dag zeker 1 portie groenten.

• Eet dagelijks 2-3 stukken fruit.

• Eet iedere dag een yoghurt of platte kaas.

• Drink water en probeer gesuikerde dranken  
wat te vermijden.

• Een koek, snoep, chips mogen zeker eens  
maar zorg ervoor dat er ook gezonde dingen  
gegeten worden.

• Nooit trainen met een lege maag:  
het lichaam heeft dan onvoldoende energie  
om de training af te werken.

• Onmiddellijk na de training kan er best een  
kleine snack gegeten worden waarin koolhydra-
ten en eiwitten zitten (chocomelk, aardbeidrank, 
halfvolle melk, granenreep, peperkoek …).  
Iets later volgt dan nog een middag- of avond-
maal. Alleen op deze manier kan het lichaam 
herstellen van een training en zal de training 
ook effect hebben.

 
Bronnen:
www.atletiek.be / www.ethischsporten.be / www.atletiekunie.nl /  
Ervaringen Ilse Van Nerom /Audrey Baguet (ASVO-trainers)
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Wat te doen bij  
een ongeval?
Als je geblesseerd geraakt tijdens de training of een wedstrijd ten gevolge van een ongeval, en je hebt  
medische verzorging nodig, dan kan je deze onkosten terugbetaald krijgen van de verzekeringsmaatschappij. 
Onze club is aangesloten bij de VAL (Vlaamse Atletiek Liga) en de liga heeft een verzekeringspolis  
afgesloten bij Ethias.

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

STAP 1: ongeval melden

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

STAP 2: formulieren invullen en indienen

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

1. Meldingsformulier

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

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

2. Medisch attest

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

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

STAP 3: bewijsstukken verzamelen

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

Els Balcaen 
asvo@val.be 
els@kasvo.be 
055 21 59 35
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SCHRIJF JE & STEUN KASVO!  
Alle info via www.kasvo.be/acties
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Retouradres:
Els Balcaen
Hogerlucht 84
9600 Ronse

60ste jaargang  -  september-oktober 2020  -  nr.373

Niets dan blije gezichten op de zomerstage! 
(foto Lisa Demeulemeester)

Eindelijk weer sporten!


