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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 
Maatschappelijke zetel: Wallestraat 54 - 9700 Oudenaarde 

IBAN BE68 7390 2022 7834 (OPGELET: nieuw nummer!)  - BIC KREDBEBB | BTW BE 0431.013.956

Terrein: Burgemeester Thienpontstadion, Prins Leopoldstraat 89 - 9700 Oudenaarde

Beste KASVO-leden en -sympathisanten,
Het voorbije jaar werd er één dat we met z’n allen liefst zo snel  mogelijk 
 vergeten. Toch heeft het tijdelijke gebrek aan competitie en optimale 
 trainingsmogelijkheden geen noemenswaardige invloed gehad op ons  
ledenaantal: we hebben er opnieuw bijna 400, en dit ondanks een rem  
op de inschrijvingen bij de jeugd.
In dit nieuwe jaar worden intussen de nodige voorbereidingen getroffen  
om de competitie opnieuw op te starten, en dit ook in Oudenaarde.  
Dit zomerseizoen organiseren we, als de omstandigheden het toelaten,  
4 wedstrijden: een Interregio Jeugdcup op zaterdag 26 juni, de Rosine Wallez-
meeting op vrijdag 9 juli,  
een avondmeeting op dinsdag 3 augustus en de Memorial Rachel Hanssens op zaterdag 21 augustus.  
Tijdens deze Memorial zal ook het provinciaal kampioenschap 10.000m plaatsvinden.  
Wie bij de organisatie van deze wedstrijden wil helpen, mag dit nu reeds melden bij een bestuurslid.
Dit jaar wordt bijzonder voor enkele van onze juryleden: de Vlaamse Atletiekliga zal Conny Rogiers,  
Nadia Meulenyser en Jacques Peyskens huldigen voor respectievelijk 15, 45 en 55 jaar dienst, en Luc De Paepe  
voordragen als erelid. Een ideale gelegenheid voor een reeks interviews in De Rode Loper, dachten we.  
De jongste onder hen, Conny, mag de spits afbijten en haalt herinneringen op uit een atletiekcarrière waar ze  
terecht trots op mag zijn. Overigens is de maatschappelijke zetel van onze vereniging sinds kort gevestigd bij  
Conny thuis, iets waarvoor de andere bestuursleden haar uitdrukkelijk wensen te bedanken.
Doorgaans worden tijdens onze Nieuwjaarsreceptie een paar verdienstelijke medewerkers in de bloemetjes gezet, 
doch dergelijke bijeenkomst is momenteel niet mogelijk. Daarom bedanken we langs deze weg ook graag  
Veerle Van Coster. Veerle heeft zich lang belangeloos ingezet voor het beheer en de verdeling van de clubkledij, 
maar maakt nu graag meer tijd vrij voor andere zaken. We mogen echter op haar blijven rekenen voor  
medewerking bij de organisatie van wedstrijden. Dankjewel Veerle!
Tijdens het schrijven van dit voorwoord kregen we van de Vlaamse Atletiekliga (VAL) het officiële bericht dat onze  
kangoeroes, benjamins, pupillen en miniemen vanaf 23 januari opnieuw aan officiële veldlopen zouden mogen 
deelnemen – een positieve noot waar wellicht niet enkel de kinderen maar ook vele ouders blij om zouden geweest 
zijn! “Zouden”, inderdaad. Want net voor het in druk gaan van dit nummer diende de VAL reeds op deze beslissing 
terug te komen. De Britse variant van het virus zit hier wellicht voor iets tussen. Er is nu een volledige competitie-
stop voor alle categorieën tot 31 januari 2021. Via onze website proberen we jullie hieromtrent steeds zo correct 
mogelijk te informeren. Neem regelmatig een kijkje ! 

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

Els Balcaen 
asvo@atletiek.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

mailto:asvo%40atletiek.be%20?subject=


2 3

Competitie Jeugd / 2020-2021

Kangoeroes (°2014)

Training:  woensdag 17u - 18u (niet tijdens vakanties)  
Locatie:  Burgemeester Thienpontstadion, Oudenaarde 
   

Benjamins (°2013-2012)

Training:  woensdag & vrijdag 17u - 18u 
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

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

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

Lisa Demeulemeester  
lisa@kasvo.be 
0475 661 584

Kato De Schepper  
kato@kasvo.be 
0483 321 587

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

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

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

Pupillen (°2011-2010) / Miniemen (°2009 - 2008)

Training:  Pupillen: woensdag & vrijdag 18u - 19u30 
  Miniemen: woensdag & vrijdag 18u - 19u30 
  Polsstok: vrijdag 16u45 - 18u  
Locatie:  Burgemeester Thienpontstadion, Oudenaarde

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

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

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

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

Coronamaatregelen: deze winter worden er geen trainingen voorzien  
in de sportzaal in Eine, alle trainingen gaan buiten door.

mailto:kato%40kasvo.be?subject=
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• Masterstudent in de revalidatiewetenschappen  
en kinesitherapie

• KASVO-atlete sinds 2011

Halve fond / Fond

Training:  cadetten-scholieren:  woensdag & vrijdag 18u - 19u45  /  zondag 10u - 11u45 
  junioren-senioren-masters:  dinsdag & 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

Speerwerpen / Kogelstoten / Discuswerpen / Hamerslingeren

Training:  speerwerpen-kogelstoten: dinsdag 18u30 - 20u 
  speerwerpen-discuswerpen: donderdag 18u - 20u 
  kogelstoten-discuswerpen: op afspraak   
  hamerslingeren: zondag 10u - 11u45   
Locatie:  speer-kogel-discus: Burgemeester Thienpontstadion, Oudenaarde 
  kogel-discus: Sport Vlaanderen Oordegem 
  hamer: locatie volgens trainingsschema: Burgemeester Thienpontstadion,  
  Oudenaarde of ’t Sportkot Leupegem, Sompelplein 39b

 

 

Meervoudig Belgisch Kampioen Kogelstoten  
Meervoudig Belgisch Kampioen Werpvijfkamp  
Diverse podiumplaatsen discus

Specialiteit werpnummers  
20 jaar werpervaring  
Meervoudig Provinciaal Kampioen Hamerslingeren

Competitiegroepen / 2020-2021

Sprint-horden / Springen

Training:  dinsdag 18u30-20u / woensdag 18u-19u30 (vanaf half november – indoortraining   
  Gent van 18u30-20u) + 18u-19u kracht groep 1 (kadetten) + 19u-20u kracht groep 2 /   
  donderdag 18u-19u30 kracht gevorderden / vrijdag 18u-19u45 / zondag 10u-11u45 
Locatie:  Burgemeester Thienpontstadion, Oudenaarde 

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

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

 
 

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

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

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

Yelena Vandermeulen 
yelena@kasvo.be 
0494 294 255

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

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

Koen De Stoppeleire 
koen@kasvo.be 
0468 123 747  

Beau Le Compte 
beau@kasvo.be 
0492 033 467  
• aspirant-initiator

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

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

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

mailto:yelena%40kasvo.be?subject=
mailto:koen%40kasvo.be?subject=
mailto:beau%40kasvo.be?subject=
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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 3m53

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

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

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 schoolvakanties) 
Locatie:  Burgemeester Thienpontstadion, Oudenaarde 

Joggers

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

 

Betty Peyskens  
betty@kasvo.be  
0479 251 640 

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

Marc Meirlaen, Marijke Meirlaen
• CO-runners 

Afwisselende begeleider
• Groep snelle joggers

Peter Notebaert  
peter@kasvo.be  
0489 761 133 

Gorik Devos  
gorik@kasvo.be 
• Begeleider trage joggers 2
• Co-runner

Start-to-run  (voorlopig geannuleerd omwille van de coronacrisis)

Tweemaal per jaar wordt een start-to-runsessie van 10 weken georganiseerd.  
In het voorjaar is er een reeks van 0 tot 5 kilometer voor beginnende lopers die op een gezonde  
en verantwoorde manier willen opbouwen naar 5 km. Gevorderde lopers, die minstens 5 kilometer 
kunnen lopen, kunnen in het najaar verder opbouwen van 5 tot 10 kilometer. 
Alle info: www.kasvo.be/start-to-run

Training:  woensdag & vrijdag vanaf 17u45 
Locatie:  Burgemeester Thienpontstadion Oudenaarde

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

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

Nienke de Waele  
nienke@kasvo.be  
0479 564 493 

Branko Baert 
branko@kasvo.be 

Geert De Groote  
geert@kasvo.be  
0472 785 025 

Afwisselende begeleider 

Sarah Peyskens 
sarah@kasvo.be
• Begeleider trage joggers 3
• Co-runner

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

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

COLOFON
Werkten mee aan dit nummer Bernard Demetter, Pieter Demetter, Beau Le Compte, 
Sébastien Onyn, Roger Peyskens, Mia Slabbaert, Nathalie Verstichel  
Foto’s/illustraties Sébastien Onyn, Conny Rogiers, Nathalie Verstichel, Ronald Reagan 
Library, Wikipedia, 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.

mailto:sarah%40kasvo.be?subject=


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
Premier Alexander De Croo, Volksvertegenwoordiger  

en gemeenteraadslid in 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.
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Vertrouwenspersoon

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.

Website

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

Gerben Hanssens  
gerben@kasvo.be 
0494 44 55 21

Tim Van Coster 
website@kasvo.be 
• webmaster kasvo.be

Joachim Gheerolfs  
website@kasvo.be
• webmaster kasvo.be

Dries Lerouge  
website@kasvo.be
• webmaster kasvo.be

Frank Bastil 
website@kasvo.be  
• webmaster jong.kasvo.be
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Dankjewel aan onze hoofdsponsors:

Corona-update KASVO
Check www.kasvo.be om steeds op de hoogte te zijn
van de nieuwste corona-updates. 

UPDATE 07/01/2021

• Volgens de huidige coronaregels mogen alleen kinderen tot 13 jaar 
samen sporten in georganiseerd verband.  
De overheid (Minister Weyts) verduidelijkte via de VAL dat ook jonge 
sporters die 13 jaar worden in 2021 in groep mogen blijven trainen tot 
het einde van het lopende sportseizoen. Concreet betekent dit dat onze 
tweedejaars miniemen ook na hun 13de verjaardag in groep mogen 
 blijven trainen (en aan de paas- en zomerstage kunnen deelnemen).

 
UPDATE 12/12/2020

• Sinds woensdag 16/12 zijn er trainingen voor alle jeugdatleten op de 
klassieke trainingsdagen. De trainingsuren blijven echter licht gewijzigd, 
om niet te veel atleten op hetzelfde moment in het stadion te hebben. 
 

kangoeroes enkel op woensdag van 16u55 tot 17u55

benjamins op woensdag en vrijdag van 16u55 tot 17u55

pupillen op woensdag en vrijdag van 18u05 tot 19u30

miniemen op woensdag en vrijdag van 18u10 tot 19u35

• Bij het wachten aan de toegangspoort vragen we de ouders om 
voldoende afstand te houden en steeds een mondmasker te dragen.

• Ingang en uitgang:  
Het zwarte hekken (hoofdingang) zal enkel gebruikt worden als  
INGANG, het groene hekken (parking) zal gebruikt worden als UITGANG. 
De parking zal enkel toegankelijk zijn voor trainers en medewerkers. 

11
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Zin in een keitof sportkamp? 
Kan je geen genoeg krijgen van sport en spel?  
En ben je tijdens de paasvakantie of de zomer nog vrij? 
Schrijf je dan als de bliksem in voor onze sportkampen! 

PAASSPORTKAMP
•  Van maandag 12 tot en met woensdag 14 april 2021  

 vanaf geboortejaar 2014 tot en met 2008
•  Van 9u00 tot 16u00 => opvang vanaf 8u00 tot 17u00
•  Elke middag gratis verse broodjes en een drankje
•  1 t-shirt per deelnemer
•  Ervaren trainers!
•  Inschrijving is pas definitief na betaling van het  

verschuldigde bedrag (te betalen UITERLIJK op 1 maart 2021)
•  Kostprijs: € 70 voor niet KASVO-leden, € 60 voor KASVO-leden 

 met OK-pas: € 17,50 voor niet KASVO-leden, € 15 voor KASVO-leden.

ZOMERSPORTKAMP
•  Van maandag 26 tot en met vrijdag 30 juli 2021  

 vanaf geboortejaar 2015 tot en met 2008
•  Van 9u00 tot 16u00 => opvang vanaf 8u00 tot 17u00
•  Elke middag gratis verse broodjes en een drankje
•  2 t-shirts per deelnemer
•  Ervaren trainers!
•  Inschrijving is pas definitief na betaling van het  

verschuldigde bedrag (te betalen UITERLIJK op 15 juni 2021)
•  Kostprijs: € 120 voor niet KASVO-leden, € 110 voor KASVO-leden 

 met OK-pas: € 30 voor niet KASVO-leden, € 27,50 voor KASVO-leden.

Alle info & voorwaarden: www.kasvo.be

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

seconden per wasbeurt.

Blijf zo veel 
mogelijk thuis. 
Ziek? Blijf dan in 

isolatie.

Gebruik papieren 
zakdoekjes en 
gooi ze weg in 
een afsluitbare 

vuilbak.

Hoest of nies
in een papieren 

zakdoekje of in de 
binnenkant van 

je elleboog. 

Vermijd 
handen 
geven.

Raak je gezicht zo 
weinig mogelijk aan 

met je handen.

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

DRAAG ZORG VOOR JEZELF EN ZO OOK VOOR ANDEREN.

AGENTSCHAP
ZORG & 
GEZONDHEID

Meer info op
www.info-coronavirus.be

HET CORONAVIRUS 
Hoe kan je een besmetting voorkomen?
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KASVO-kalender
Als gevolg van de coronamaatregelen heeft het Overlegcomité beslist om de huidige  

maatregelen tegen de verspreiding van het COVID-19 virus voorlopig te verlengen. 
Als gevolg van deze beslissing wordt de  

competitiestop voor atleten van alle categorieën verlengd tot 31 januari 2021.

Surf voor alle up-to-date-informatie naar 

www.kasvo.be

!

 

 

        

 

 

 

 

 

 

www.trooper.be/kasvo

http://www.kasvo.be
http://www.trooper.be
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De Jury
Op 1 januari 2021 was het precies 50 jaar geleden dat  
je je aansloot bij KASVO. In die tijd kon dat geen dag 
vroeger. Je moest 9 jaar oud zijn. Een lidkaart van  
KASVO voor je negende verjaardag, origineel, niet?

Conny: Ja, ik deed al heel vroeg mee aan loop-
wedstrijden, zoals bij ons op de gebuurtefeesten.  
En wie denk je dat er telkens won? Bovendien  
woonden in onze buurt ook veel goede atleten:  
de families Verheuen, Wallez, Ronsse. 

50 jaar bij KASVO.  
Dat is dan een gouden jubileum ...

Conny: Nee, eigenlijk niet, want 
van 1983 tot 1986 was ik lid van  
RC Gent. Daarna was ik geen 
lid meer. Mijn kinderen waren 
toen belangrijker, ik ging enkel 
nog joggen. Vanaf 1997 heb ik 
me terug aangesloten bij  
KASVO, als master. 

Conny's grootste 
sportieve ontgoocheling: 
Rond haar twintigste was zij samen met 
Rosine Wallez, Christiane Tavernier en Kathleen
Bourdeaud'hui favoriet om Belgisch Kampioen 
te worden op de 4 x 400 meter. Maar doordat zij 
nog aan het herstellen was van een achillespees-
ontsteking, werd haar plaats ingenomen door een 
andere atlete. Ze voelde zich nochtans fit genoeg 
om kampioen te worden, maar ja ...! Zo voelde 
Conny zich miskend, en stapte ze over naar RC Gent.

Conny: Met RC Gent wonnen wij de interclub  
en mochten we naar Madrid om België te  
vertegenwoordigen.

Ik merk dat je nog steeds actief bent als atlete ...  

Conny: ja, ook al kan ik enkel nog werpnummers doen. 
En ik sta ook vaak op het veld als jurylid.

Dat jureren, dat doet Conny nu al 15 jaar. 
Dat verdient een eervolle vermelding, en daar zijn 
we haar dankbaar voor. Maar dat is nog niet alles! 
Als lid van het bestuur en van de beheerraad zorgt 

Conny achter de schermen voor heel veel: 
contact met de stedelijke sportdienst, 

het bonusstelsel bijhouden, jaarlijks 
subsidiedossier indienen, materiaal, 

drank en gebak bestellen, de 
sleutels beheren, orde houden 
in de kantine en op de piste,  
en zoveel meer.

Conny: Gelukkig zit het KASVO- 
virus ook in de rest van de familie: 

mijn vader Roland was starter, 
net zoals mijn zoon David.  En mijn 

man, die ik bij KASVO heb leren ken-
nen, is vaak barman in de kantine.

Nog 15 jaar erbij als jurylid? 

Conny: Jazeker! Ik hoop dat er volgende zomer weer 
wedstrijden zijn. Ik voel me thuis bij KASVO en mijn 
jury-collega's. De sfeer is er uitstekend.

Nog een tip? 

Conny: Ik doe graag een oproep aan iedereen die nog 
wat vrije tijd heeft, en graag op het atletiekterrein 
vertoeft. Word jurylid, want zonder jury kunnen  
atleten geen wedstrijden doen. 

Bedankt, Conny! 
Bernard Demetter

Dit jaar zal de Vlaamse Atletiekliga onze juryleden Conny Rogiers, Nadia 
Meulenyser en Jacques Peyskens huldigen voor respectievelijk 15, 45 en 55 
jaar dienst, en Luc De Paepe voordragen als erelid. De ideale gelegenheid 
voor Bernard Demetter om zijn collega-juryleden te interviewen.

Conny Rogiers,  
15 jaar jury



De Olympische Spelen 
Deel 3: Gouden vrouwen

Nog in Rome 1960 werd de Amerikaanse Wilma  
Rudolph wereldberoemd als “de zwarte gazelle”.  
Ze rende immers als een ... naar de overwinning op 
alle spurtnummers. Heerlijk!

Wereldbekend werd ook de Australische zwemster 
Dawn Fraser door in Tokio 1964 als eerste de 100m te 
zwemmen onder de minuut. Helaas, terug thuis werd 
ze 10 jaar geschorst omdat ze een Olympische vlag 
had proberen te stelen. Dawn was zo terug naar af, 
down under!

Gelukkig voor het land won zwemster Shana Gould 
in München 1972 3 maal goud, 1 maal zilver en 1 maal 
brons. De Amerikanen werden vernederd door die 
Go(u)ld Rush.

De Roemeense  turnster Nadia Comaneci veroverde 
alle harten in Montreal 1976. De 14-jarige sliep  
met haar pop en wilde na de wedstrijden vlug naar 
huis. Later kwam ze opnieuw in het nieuws naar  
aanleiding van de val van het Ceausescu-regime  
in Boekarest 1989. 

Door de tweestrijd Mary Decker – Zola Budd op de 
3000m in L.A. 1984 werden beiden wereldberoemd. 
Zola liep op blote voeten en de favoriete Decker viel en 
beschuldigde Budd. Hoe een verliezer nog de meeste 
aandacht kreeg (in eigen land weliswaar).  
Excuses volgden slechts vele jaren later.

We stoten door naar Seoul 1988, waar de Amerikaanse 
Florence Griffith alle spurtrecords verpulverde.  
Later schreef ze kinderboeken en ontwierp ze kinder-
kleding. Florence stierf op de leeftijd van 38 jaar thuis 
in bed. Er blijft een schaduw hangen over haar presta-
ties, maar haar wereldrecords staan er nog altijd. 

Datzelfde jaar won haar schoonzus Jackie Joyner-
Kersee de zevenkamp met een nieuw en nog 
bestaand wereldrecord: 7291 pt. Vier jaar later in 
 Barcelona won ze opnieuw goud met meer dan 7000 
pt. Jackie had dezelfde trainer als schoonzus Florence. 
Werk aan de winkel voor onze Nafi Thiam. 

Hoewel ze nooit goud won, was de Jamaicaanse 
spurtster Marlène Ottey een wereldvedette van 1995 
tot 2010. Ze nam zelfs tot de leeftijd van 40 steeds 
deel aan de Memorial.  Merci Marlèneke.

Bij de oude Grieken waren de vrouwen niet welkom 
op de Spelen. Ze moesten zich als man vermommen 
om op de tribunes de “blote” mannen in actie te zien.

In 1896 mochten ze ook nog niet deelnemen: onze 
vriend De Coubertin (nvdr: Pierre (Baron) de Couber-
tin) startte de eerste moderne Olympische Spelen op 
in 1896. Een uitspraak die vaak geassocieerd wordt 
met Pierre de Coubertin is "Deelnemen is belangrijker 
dan winnen". Dit is echter geen uitspraak van hem. 
Wel heeft hij in 1908 een uitspraak van de bisschop 
van Pennsylvania overgenomen waarna deze uit-
spraak werd gepopulariseerd en ingekort tot de  
beroemde 5 woorden) was er zo niet voor. Hij zag ze 
liever paraderen dan presteren, alhoewel … En pas in 
Parijs 1900 zien we de dames tennissen en golfen.

We reizen door naar Antwerpen 1920.  
Daar won ene Suzanne Lenglen goud in het tennis. 
Haar naam blijft verbonden aan het tennistornooi  
Roland-Garros in Parijs, waar het tweede stadion 
Court Suzanne-Lenglen heet. 

In 1928 won de Duitse Lina Radke in Amsterdam de 
eerste 800m voor vrouwen waarop De Telegraaf 
het volgende schreef: “Laat dit de laatste maal zijn 
 geweest, Heeren voorbereiders van Olympiades.”   
En de NRC schreef: ”Moeten vrouwen zich zo uitsloven 
en inspannen, zoodat ze met verwrongen gezichten, 
met verbeten trekken, verwilderde haren, hijgend en 
afgemat door de finish gaan?”  En verder: “Maar de 

sport die zooveel eischt, zoo grote inspanning, die is 
niet goed voor de vrouw en de sport.” Onder de bij-
gaande foto stond: “Wenscht ge zoo uw moeder, uw 
zuster ... uw bruid?” Gevolg: pas in Rome 1960 werd 
opnieuw een 800m gelopen. 

In Los Angeles 1932 was “The Babe” Didrikson (gebo-
ren als Mildred Didriksen, bijgenaamd Babe Zaharias), 
de grote vedette. Ze kon goud halen in 8 disciplines, 
waaronder 4 atletiekproeven, tennis, zwemmen, 
schermen en golf. Ze won tenslotte de 80m horden, 
het hoogspringen en het speerwerpen. In 1956 stierf 
ze aan kanker (42 j). 

Nog in L.A. won de Poolse Stanisława Walasiewicz 
(niet stotteren aub.) de 100m. 50 jaar later stelde de 
wetsgeneesheer bij een dodelijk ongeval vast dat ze 
eigenlijk Stanis moest heten. Zij was een man!  Eerder 
had ze echter een gendertest met succes doorstaan. 

Als 30-jarige huisvrouw en moeder van 2 kinderen 
was de Nederlandse Fanny Blankers-Koen zwanger op 
de Olympische Spelen van Londen 1948. Dat belette 
haar niet om goud te veroveren op de 100m, de 200m 
en de 80m horden.

In Rome 1960 en Tokio 1964 wonnen de Russische 
zusjes Irena en Tamara Press in totaal 5 gouden en 1 
zilveren medaille. Met de komst van de seksetesten  
in 1968 verdwenen ze plots van het toneel.

19

Suzanne Lenglen won goud in het tennis in 1920. Lina Radke met het nr. 762.

Foto's van boven naar onder:
- Mildren 'The Babe' Didrikson Zaharias
- Stanisława Walasiewicz
- Wilma Rudolph wint de 100m op de O.S. van 1960 in Rome.
- Tamara en Irina Press in 1964

18
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Onze landgenote Ulla Werbrouck veegde de mat aan 
met al haar tegenstandsters in de categorie -72kg in 
het judo op de Olymische Spelen van Atlanta 1996. 
Later ging ze in de politiek op vraag van haar vroegere 
trainer Jean-Marie Dedecker. 

Over Sydney 2000 verscheen in ons vorig nummer 
reeds het verhaal van Marion Jones. Ze won 5 me-
dailles waaronder driemaal goud. De wervelwind viel 
later spijtig genoeg in ongenade. Doping, financiële 
en relatieproblemen heeft ze overwonnen. Marion 
hertrouwde, richtte een “foundation” op en schreef 
haar levensverhaal. Hopelijk gaat het haar goed. Ze 
mag terugkomen naar ons toekomstig nieuw stadion 
in het jaar ???

Athene 2004 was  succesvol voor onze Justin Henin 
die het enkelspel tennis won, terwijl onze noorder-
buren mochten pronken met zwemster Inge De Bruijn.

Voor het olympisch jaar 2008 in Peking moeten  
we niet ver zoeken naar de gouden vrouwen.  
Onze landgenote Tia Hellebaut won het hoogsprin-
gen met 2m05 en bezorgde België een eerste gouden 
medaille bij de dames. De estafetteploeg 4 x 100m 
moest wel enkele jaren wachten alvorens ze hun goud 
overhandigd kregen op de Memorial. Beter laat dan 
nooit. Een boost voor de vrouwenatletiek in ons land.  

Wie er vanaf 2012 goud veroverde bij de vrouwen en 
een verhaal heeft, ligt nog vers in ons geheugen, of 
niet? In elk geval kwamen de vrouwen maar traag op 
gang in de Olympische geschiedenis, met “dank” aan 
de mannen. Maar hun verhaal, hun prestaties spreken 
haast meer tot de verbeelding dan dat van de man-
nen. Of ligt het precies aan de verbeelding? 

Onze Marleen Verheuen nam deel aan de Olymische 
Spelen van München 1972 en Rosine Wallez was in 
Montreal 1976 en Moskou 1980. Zij leverden het be-
wijs dat de damesafdeling van KASVO toen ook hoge 
toppen scheerde.

Mogen de damesatleten van KASVO met deze  bijdrage 
een beetje de ambitie vinden of versterken om later in 
de voetsporen te treden van al die grote namen of op 
zijn minst eens te kunnen deelnemen aan de spelen.                  

Succes!
Roger Peyskens
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KASVO (Koninklijke Atletiek Sport Vereniging Oudenaarde)
gaat op weg naar een rookvrije toekomst

Kinderen en jongeren spiegelen zich aan mensen waarnaar ze opkijken 
en kopiëren hun gedrag. Ook rookgedrag: zien roken doet roken. 

En wij vinden het belangrijk dat onze jeugd kan opgroeien in rookvrije omgevingen. 
Want rookvrij, da’s normaal.

Daarom willen we van de KASVO-site een rookvrije omgeving maken, binnen én 
buiten. Een plek waar kinderen en jongeren beschermd worden tegen de verleiding 

om zelf te gaan roken. 

Zo zetten wij onze leden en sympathisanten 
op weg naar een rookvrije toekomst. Da’s goed voor iedereen.

Jouw bijdrage? Niet roken in de buurt of het zicht van kinderen en jongeren. 
Haalbaar, toch?

Meer informatie? www.generatierookvrij.be

Uw logo hier

Generatie Rookvrij is een initiatief van
Foto's van boven naar onder:
- Nadia Comaneci met pop (18/07/1976)
- Ontvangst van Florence Griffith door President  
  Reagan in The Oval Office op 24 oktober 1988  
  (Ronald Reagan Library).
- Ulla Werbrouck en Jean-Marie Dedecker 
- Tia Hellebaut
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Tussen de lijntjes ...
In deze rubriek probeert “De Rode Loper” telkens een punt uit het reglement te verduidelijken.  
Het is belangrijk dat je als sportbeoefenaar helemaal volgens de regels handelt,  
en dat je dus “tussen de lijntjes” kleurt!

 VRAAG:  Word ik automatisch uitgesloten ("gediskwalificeerd") 
  als ik een valse start veroorzaak?

ANTWOORD:  Dat is inderdaad de regel. Maar er zijn uitzonderingen:
   
   1. Benjamins, pupillen en miniemen worden pas uitgesloten 
      nadat ze zelf twee valse starts veroorzaakten.
      In een meerkamp worden zij pas uitgesloten nadat ze zelf 
      drie valse starts veroorzaakten.

   2. In een loopwedstrijd die enkel voor masters georganiseerd wordt, 
      komt er bij de eerste valse start een waarschuwing. 
      Indien diezelfde master verantwoordelijk is voor een tweede 
      valse start, wordt hij/zij uitgesloten. Dit is ook zo bij meerkampen 
      die enkel voor masters georganiseerd worden.

   3. Bij meerkampen voor cadetten, scholieren, junioren en senioren 
      volgt er een waarschuwing bij de eerste valse start. 
      Wie de volgende valse start veroorzaakt, wordt gediskwalificeerd, 
      ook als die niet de veroorzaker was van de eerste valse start.
 

           Bernard

• aan het begin en einde van je dienst

• vóór (de bereiding van) een maaltijd

• na toiletgebruik

• na hoesten, niezen of snuiten

• bij zichtbaar bevuilde handen

• na accidenteel contact met 
lichaamsvochten, bloed of 
slijmvliezen. Ontsmet je handen 
nadat je ze gewassen hebt.

HIER DRAGEN WE 
GOEDE HYGIËNE 
OP HANDEN

WAS JE HANDEN 
ALTIJD MET 
VLOEIBARE ZEEP

CORRECT
HANDEN 
WASSEN 
IN 40 À 60 
SECONDEN:

Bevochtig de handen met 
water en neem een voldoende 

hoeveelheid vloeibare zeep.

1
Wrijf de 

handpalmen 
tegen elkaar.

2
Wrijf de rechter 

handpalm over de 
linker handrug en 

omgekeerd.

3
Wrijf de rechter handpalm 
tegen de linker handpalm 
met de vingers van beide 

handen tussen elkaar.

4
Breng de achterkant van 
de vingers in de andere 
handpalm en wrijf de 

vingers tegen deze 
handpalm heen en weer. 

5

Wrijf de duim van elke 
hand in met de palm 
van de andere hand.

6
Wrijf de vingertoppen van  

elke hand draaiend in,  
in de palm van de andere hand.

7
Droog de handen 

af met een 
wegwerphanddoekje.

9
Spoel de handen 
goed af zodat alle 

zeepresten verwijderd 
worden.

8
Sluit de kraan met het 
handdoekje zodat je 
handen niet opnieuw 

besmet geraken. 

10
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Korting bij Makro
Sinds juni 2019 kunnen  
ASVO-leden en ASVO-vrienden 
de club steunen door hun Makro- 
kaart aan ASVO te koppelen.  

Per aankoop bij Makro ontvangt 
KASVO 3% van het bedrag.  
Eind 2020 had KASVO op die  
manier al € 660 van Makro  
ontvangen (via 170 aankopen).

Steun mee!

www.kasvo.be/acties

Korting op producten van onze clubpartner Etixx
Wie ETIXX-producten aankoopt en gebruik maakt van de ASVO-korting  

krijgt niet alleen 25% korting op de aankoopprijs maar ook de club krijgt  
een tegemoetkoming die uiteraard afhankelijk is van het totale  

aankoopbedrag van de KASVO-leden.

Heb je interesse of wens je verdere info?

www.kasvo.be/acties

actiesKASVO

LEUK 
STEUNTJE.BE

1 
2 
3

Ga naar leuksteuntje.be en kies ons als 

jouw favoriete vereniging 

Doe je aankopen bij MAKRO 

MAKRO steunt ons door 3% van het bedrag 

van jouw aankopen aan ons terug te storten

HELPHELPHELPHELP
KASVOKASVOKASVOKASVO
VOORUITVOORUITVOORUITVOORUIT

Doe je aankopen bij MAKRO enDoe je aankopen bij MAKRO enDoe je aankopen bij MAKRO enDoe je aankopen bij MAKRO en
steun KASVO!steun KASVO!steun KASVO!steun KASVO!

LEUK 
STEUNTJE.BE

1 
2 
3

Ga naar leuksteuntje.be en kies ons als 

jouw favoriete vereniging 

Doe je aankopen bij MAKRO 

MAKRO steunt ons door 3% van het bedrag 

van jouw aankopen aan ons terug te storten

HELPHELPHELPHELP
KASVOKASVOKASVOKASVO
VOORUITVOORUITVOORUITVOORUIT

Doe je aankopen bij MAKRO enDoe je aankopen bij MAKRO enDoe je aankopen bij MAKRO enDoe je aankopen bij MAKRO en
steun KASVO!steun KASVO!steun KASVO!steun KASVO!

LEUK 
STEUNTJE.BE

1 
2 
3

Ga naar leuksteuntje.be en kies ons als 

jouw favoriete vereniging 

Doe je aankopen bij MAKRO 

MAKRO steunt ons door 3% van het bedrag 

van jouw aankopen aan ons terug te storten

HELPHELPHELPHELP
KASVOKASVOKASVOKASVO
VOORUITVOORUITVOORUITVOORUIT

Doe je aankopen bij MAKRO enDoe je aankopen bij MAKRO enDoe je aankopen bij MAKRO enDoe je aankopen bij MAKRO en
steun KASVO!steun KASVO!steun KASVO!steun KASVO!

HÉ GIJ,  

TOFFE                       

PASSEERT IS VIA 

VOLGENDE  KEER! 

          

JOUW VERENIGING POWERED BY

...

trooper.be/

Jij betaalt zelf géén euro extra, maar wij 
krijgen wél een percentje bij elke aankoop! 

Een greep uit de vele Troopershops: 

Trooper
Via Trooper kan je ons het hele jaar door 
steunen via jouw online aankopen! 

Surf naar  

www.trooper.be/kasvo, 
klik door naar één van de meer dan  
1.000 Trooperpartnershops (bijvoorbeeld 
Bol.com, Coolblue, Decathlon, JBC, Torfs …) 
en shop erop los. 
Al die webshops schenken ons gemiddeld 
5% van jouw aankoopbedrag en zelf betaal 
je dus geen rosse eurocent extra.
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KASVO-jarigen 
januari

Rogiers Conny 01/01/1962
Deblock Arthur 03/01/2005
Vandewalle Febe 03/01/2003
Drossart Elle 04/01/2009
Carel Mil 06/01/2014
Baguet Audrey 08/01/1985
Vercamst Lukas 09/01/2012
Baele Jitse 10/01/2012
Meersschaut Han 10/01/2012
Ketsman Senne 10/01/2007
De Meulemeester Alan 10/01/1995
Paternotte Wout 13/01/2010
Lauwers Merel 13/01/2006
De Clercq Camille 16/01/2008
Depoorter Tristan 16/01/2009
Van Caenegem Barend 18/01/2011
Chiers Cato 18/01/2008
Chiers Marte 18/01/2008

De Schepper Kato 19/01/2003
Van Beneden Manou 20/01/2010
Busselen Hanah 20/01/2001
Dossche Leon 21/01/2012
Eerens Clara 21/01/2009
De Groote Mathias 21/01/1990
Christiaens Sylvie 23/01/1973
Busselen Warre 25/01/2010
De Stoppeleire Ruben 26/01/2011
Calle Matteo 27/01/2009
De Preester Roel 27/01/2007
Hanssens Ilana 27/01/2002
Van Der Spiegel Georges 27/01/1955
Descamps Katelijn 29/01/1958
Espeel Kobe 30/01/2013
Meuleman Amber 30/01/2012
Debisschop Kenny 30/01/1981

februari
De Stoppeleire Koen 01/02/1980
De Clerck David 01/02/1974
Vanquathem Jelte 02/02/2014
Plessers Fenna 02/02/2011
Solomé Joan 02/02/2011
Dhont Gauthier 03/02/2003
Coorevits Stijn 04/02/1975
Godpower Layo 05/02/2010
Neuville Pepijn 06/02/2002
De Vleeschauwer Patrick 06/02/1971
Van Rillaer Elodie 07/02/2008
Landuyt Manuela 09/02/1972
Rogge Daan 11/02/2005
Van Schuylenbergh Dries 12/02/2001
Dewyn Achilles 13/02/2012
Petereyns Lars 13/02/2009
Deblock Rudi 14/02/1965

Vanden Berge Kaatje 15/02/2012
Eeckman Florence 16/02/2008
Clincke Hilde 16/02/1964
Van Coster Tim 17/02/1984
Rogge Simon 18/02/1989
Vermeulen Baziel 19/02/2011
Notebaert Peter 19/02/1972
De Cremer Catho 22/02/2007
De Stercke Flore 23/02/2005
Vanderstraeten Elias 24/02/2014
Frederick Laurence 24/02/2013
Van Schaeren Hedwig 24/02/1984
Vanmaldegem Marc 24/02/1944
Langeraert Jolan 25/02/2013
Van Den Driessche Arthur  28/02/2011

maart
Bogaert Marc 01/03/1963
Maenhout Kaatje 03/03/2012
Beke Margaux 03/03/2009
Vanhove Emile 06/03/2008
De Cremer Arnaud 06/03/2002
Ceuterick Mauro 07/03/2008
De Vriese Jaron 07/03/2004
Vandriessche Sienna 08/03/2011
Gourdin Elaya 10/03/2013
Meirhaeghe Bo 10/03/2008
Van de Catsye William 10/03/1969
Huyghe Mariebella 13/03/2010
Wijnand Marc 13/03/1992
Vandormael Arthur 14/03/2013
Vandemeulebroecke Wout 15/03/2013
Dewaele Milos 15/03/2009

Vyls Eline 15/03/2008
Van der Cruyssen Louise 18/03/2009
Matton Maxime 20/03/1958
Penninck Ignace 21/03/1948
Demetter Kaat 22/03/2002
Van Israël Fran 23/03/2009
Vander Beken Amber 24/03/2003
Tuytens Melissa 24/03/1982
Goemaere Gaulthier 25/03/2014
De Caluwe Viktor 25/03/2009
Laridon Ine 26/03/1991
Botte Stef 28/03/1998
Verstraete Vince 29/03/2013
Vandriessche Jelle 29/03/2004
De Zaeytydt Lennert 30/03/2009
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Sportpuzzel 27
1

2

3

4 5

6

7 8

9

10 11 12

13

14

Across
2. lengte van atletiekpiste (in meter)
6. vorm van vogelpik
8. versloeg Blanca Vlasic op O.S. 2008
9. Kasvo-jurylid met 15 jaar dienst

10. sport van Joël Robert
13. gescheurd deel van Axel Witsel
14. skiën + schieten

   

Down
1. tijdopnameapparaat
3. Belgisch kampioen veldrijden
4. Gouden Schoen 2021
5. snelste Belgische ooit na Kim Gevaert
7. stad van de volgende Olympische Spelen

11. stad van WK veldrijden 2021
12. voornaam van wielrenner Evenepoel
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Horizontaal
2. lengte van atletiekpiste (in meter)
6. vorm van vogelpik
8. versloeg Blanca Vlasic op O.S. 2008
9. Kasvo-jurylid met 15 jaar dienst
10. sport van Joël Robert
13. gescheurd deel van Axel Witsel
14. skiën + schieten

Oplossing sportpuzzel 26
Horizontaal
6. sport van Emma Meesseman
7. sport van Pieter Timmers
10. stad van EK veldrijden 2020
11. spotnaam voor wielrenner
12. werelduurrecordhoudster atletiek
13. sport van Federer en Nadal
14. wereldkampioen 100 meter
15. regelmatigheidscriterium veldloop

Verticaal
1. voornaam van wielrenner Roglic
2. nieuwe trainer KRC Genk
3. tennisstadion US-Open
4. Europees marathonkampioen
5. Belg. ritwinnaar Vuelta 2020
8. atlete op Axa-reclame
9. nationaliteit van Mondo Duplantis
11. land van WK halve marathon 2020

Sportpuzzel 27
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Verticaal
1. tijdopnameapparaat
3. Belgisch Kampioen veldrijden
4. Gouden Schoen 2021
5. snelste Belgische ooit na Kim Gevaert
7. stad van de volgende Olympische Spelen
11. stad van WK veldrijden 2021
12. voornaam van wielrenner Evenepoel

KASVO zoekt ...
medewerkers voor het onderhouden & uitbouwen 

van de website en social mediakanalen
Volg je de atletieksport en is het antwoord 'JA' op één van onderstaande vragen ...

• Heb je een vlotte pen om af en toe een wedstrijdverslag of artikel te schrijven ?
• Neem je graag foto's op wedstrijden en andere atletiekactiviteiten?
• Ben je graag bezig met Facebook en/of Instagram?
• Kan je overweg met Photoshop of andere gelijkaardige programma's?

... dan kunnen we JOUW hulp gebruiken voor de uitbreiding van ons webteam!

Heb je interesse of wens je verdere info? Eén adres! 

website@kasvo.be
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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 2021’.

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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De sportdiëtist 
informeert:

Hallo, ik ben Sébastien Onyn, sportdiëtist bij Groepspraktijk Movimento 
in Oudenaarde.  In 2019 studeerde ik af als diëtist en specialiseerde ik 
mij in Sportdiëtetiek in Nederland. Hierdoor kan ik sporters optimaal 
begeleiden om hun voeding op hun trainingen af te stemmen.

In de toekomst zal ik artikels en recepten voorzien rond sportvoeding in 
De Rode Loper. Zo hoop ik jullie te kunnen helpen met juiste informa-
tie rond voeding en sport. Gezien alle, vaak foutieve, informatie die er 
 circuleert hoop ik hiermee toch wat duidelijkheid te scheppen!

Meer informatie kan je ook altijd terugvinden op mijn website: 

www.improveyoursportsnutrition.be
Je kan me contacteren via sportdietist@praktijkmovimento.be 
of 0472 784 346 mocht je met vragen zitten!

de sportvoedingsdriehoek

Voeding is een belangrijk onderdeel dat niet mag ontbreken in het regime van een sporter.  
Het is tenslotte de bron van energie om een fysieke inspanning te leveren, te herstellen van  
zware trainingen en sterker te worden. Zonder een goede basis kan het vaak zijn dat je niet de 
resultaten behaalt die je zou willen behalen. Dat je minder snel herstelt van een zware training. 
Dat je niet met voldoende energie aan een wedstrijd start.  
Maar hoe pak je dit nu aan als sporter? Wat zijn zaken waar je moet op letten? 

De sportvoedingsdriehoek
De basis

Er is voor sporters een aparte “voedingsdriehoek”  
gemaakt die als richtlijn kan gebruikt worden.  
Het bestaat uit 3 onderdelen: een gezonde basis-
voeding, sportspecifieke voeding en supplementen. 

Helaas wordt vaak meteen gekeken naar welke 
 supplementen kunnen helpen om de sportprestaties 
te verbeteren. Dit terwijl je het meeste rendement kan 
halen uit het optimaliseren van een goede en gezonde 
basisvoeding. Het fundament om op verder te bouwen 
als sporter is dan ook een gezonde basisvoeding. 

Als sporter houdt dit in dat je voldoende energie 
opneemt om al je fysieke activiteiten te ondersteunen 
(vnl. uit  koolhydraten), voldoende eiwitten in je voeding 
opneemt om spierherstel en/of opbouw te bevorderen, 
voldoende varieert zodat het alle voedingsstoffen bevat 
die je lichaam nodig heeft, geen voedingsmiddelen gaat 
schrappen (tenzij door intoleranties of allergieën). 

Blijf ook altijd genieten. Het is goed om na te denken 
over hoe voeding een invloed kan hebben op jouw 
 prestaties, maar je moet het ook lekker vinden! 

Laat ook niet alle minder voedzame zaken achterwege. 
Om het met de woorden van de bekendste sportdiëtist 
van ons land te zeggen (Stephanie Scheirlinck):  
“Het is ongezond om nooit frieten te eten!” 

Het is een goed idee om de 80/20-regel in het 
 achterhoofd te houden. Zorg dat je 80% van de tijd  
voor voedzame/gezonde opties gaat en kies 20% van  
de tijd voor een minder gezonde/voedzame optie.

“Proper diet can’t make an average athlete elite, 
but a poor diet makes an elite athlete average”

Asker Jeukendrup
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Geniet van korting op producten  
van onze clubpartner Etixx
Hoe kan je van onze clubvoorwaarden genieten?

1. Maak een account via https://etixxsports.com/my-account/
2. Heb je al een account? Log in met je bestaande gegevens.
3. Voeg op je profielpagina de clubcode "ASVO" toe bij ‘word sportclublid’.
4. Valideer de kortingscode.
5. Je kan nu Etixx-producten aankopen met de aangegeven korting.

Eenmaal de bestelling is afgerond, kan je kiezen tussen 
levering aan huis (gratis vanaf € 45) of levering bij een apotheek in de buurt.

De sportvoedingsdriehoek
Sportspecifieke voeding

Wanneer de basis goed zit, kan er meer nauwkeurig 
gekeken worden naar sportspecifieke voeding.  
Dit wordt ook wel vaak samen met de basis bekeken  
en op elkaar ingespeeld. Er wordt vaak op dit niveau 
 gewerkt in combinatie met de basisvoeding. 

Wil je meer kunnen trainen, je prestaties verbete-
ren, langer op een intensief niveau trainen of sneller 
herstellen na een zware training? Dan is het mogelijk 
dat de basis alleen niet voldoende is. Sportspecifieke 
voeding kan dan een hulp bieden.

Maar wat is sportspecifieke voeding nu juist?  
Het gaat hier over sportdranken, sportrepen, gels, 
 hersteldranken, eiwitpreparaten ... die vooral rond 
 trainingen of wedstrijd genomen worden. 

Ook timing is een belangrijk onderdeel van dit ni-
veau. Het moment van inname van extra koolhydra-
ten,  eiwitten en vocht hebben een grote invloed op 
 prestatie en herstel. 

De sportvoedingsdriehoek
Supplementen

Supplementen zijn heel vaak onnodig en overbodig. 
Het aantal supplementen dat voldoende bewijskracht 
heeft en waarvan ook daadwerkelijk is aangetoond dat 
ze een positieve invloed hebben op de prestaties kan 
je op 2 handen tellen. Vreemd, zou je denken, gezien 
de supplementenmarkt wel oneindig groot lijkt te zijn. 
Toch hebben bijna al die supplementen amper tot geen 
meerwaarde in de meeste gevallen. De meeste claims 
die gemaakt worden zijn onvoldoende onderbouwd en 
kunnen soms zelfs schade aanrichten. 

In uitzonderlijke gevallen kunnen bepaalde supplemen-
ten wel aangewezen zijn. Zo kan het zijn dat, ondanks 
een goede basisvoeding, een tekort aan bepaalde 
voedingsstoffen ontstaat. Zoals vaak het geval kan zijn 
voor ijzer of vitamine D (2 van de meest voorkomende 
tekorten bij sporters). Dit moet altijd grondig onder-
zocht worden (liefst door een arts) om te bepalen of 
suppletie nuttig is.

Iets om steeds in het achterhoofd te houden bij 
 sportvoeding en supplementen is DOPING!  
Zorg er steeds voor dat je kiest voor supplementen die 
getest zijn op verboden stoffen. Zo voorkom je posi-
tieve dopingtesten. Zéker belangrijk voor sporters die 
meedoen aan competities. Ga dus niet zomaar voor het 
goedkoopste supplement dat je online tegenkomt!
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Joggersavonturen:  
Horebeke Looptebeke
30 november 2020 tot en met 3 januari 2021 | Om het coronajaar 2020 af te sluiten en 
vol goede moed 2021 in te duiken, werd in en rond Horebeke een virtueel loopcriterium 
 georganiseerd: Horebeke Looptebeke. 

Het begon allemaal met een post in de Strava club 
van KASVO waarin Wim Van Nieuwenhuize (lid van 
KASVO) ons allemaal uitnodigde voor het virtuele 
loopcriterium door Zwalm: de 12-dorpenloop.  
Vooral Beau Le Compte en Yelena Vandermeulen 
reageerden hier enthousiast op!  
Na enige aarzeling en angst voor de langere afstand 
dan we gewend zijn, begonnen we vol goede moed! 
Hoe langer de 12-dorpenloop bezig was, hoe groter de 
groep (jaja, geen enkele “echte” lange afstandsloper) 
en hoe groter het enthousiasme. 

Na afloop werden we dan ook uitgenodigd door  
Kenny Debisschop (ook een KASVO-lid) om ons  
jogavontuur verder te zetten met Horebeke 
Loopte beke. Het perfecte moment voor de latere 
enthousiaste lingen om aan te sluiten. 

In tegenstelling tot de 12-dorpenloop lagen de afstan-
den hier al tussen de 5 en 7km. Ook de hoogtemeters 
en het nodige ploeterwerk zorgden voor een serieuze 
uitdaging, die niemand uit de weg ging! 

We hielden dan ook wekelijks de site in de gaten voor 
de updates van het klassement. We zijn en blijven 
competitieatleten die graag strijden voor hun plekje. 
In het eindklassement zijn we dan ook met 3 atleten 
in de top 10 geraakt, waaronder de 2e en 3e vrouw! 

Na deze leuke en spannende ervaring zetten we ons 
avontuur verder in februari nog verder met De Ronde 
van Maarkedal. Dit is opnieuw een virtueel loopcrite-
rium met een korte en langere afstand, gedurende 4 
weken. Wie ons (virtueel) wil vergezellen, kan zich nog 
steeds gratis inschrijven!

Nathalie Verstichel & Beau Le Compte 

 foto's: Nathalie Verstichel
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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, wind-
jacks, regenjassen, softshells … We kijken ook nog uit naar een fluorescerende KASVO-
jogger uitrusting om in donkere dagen veilig de nodige kilometers te kunnen afleggen.

Onze nieuwe clubkledij (met uitzondering van de wedstrijdtruitjes en -topjes) kunnen we via onze  
WEBSHOP aanbieden aan interessante prijzen dankzij de nieuwe hoofdsponsor Topsport Lebbeke.  
De link naar de webshop is vanaf nu steeds beschikbaar in de zwarte balk bovenaan de website.

WEBSHOP KLEDIJ: https://topsport-clubs.be/collections/kasv-oudenaarde.
 
Meer info?

 KASVO-outlet      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 in de kantine   (contant betalen bij afhaling)

Clubtruitje dames/heren 
met logo KASVO

Alle maten in voorraad en  
beschikbaar zodra de kantine  
weer open mag. 
Verplicht te dragen bij wedstrijden!

€ 25,00 (of 1 waardebon)

Topje dames met logo KASVO

Alle maten in voorraad en  
beschikbaar zodra de kantine  
weer open mag. 
Verplicht te dragen bij wedstrijden!

€ 30,00 (of 1 waardebon + € 5,00)

 
Rugzak  
met logo ASVO en  
opbergvakje voor spikes 

€ 25,00

 
Marathontruitje dames/heren

Alle maten in voorraad en beschik-
baar zodra de kantine  
weer open mag

€ 35,00 (of 1 waardebon + € 10,00)

Spikepinnen

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

€ 3,50/set

 Webshop kledij              https://topsport-clubs.be/collections/kasv-oudenaarde

Singlet Zwart Craft Rush

Alle maten: 128 tot 3XL.

Ledenprijs:  
Jeugd: 128 tot 164  € 16 
Dames: W-XS tot W-XXL  € 20 
Heren: XS tot 3XL  € 20

Singlet Rood Craft Rush

Alle maten: 128 tot 3XL.

Ledenprijs:  
Jeugd: 128 tot 164  € 16 
Dames: W-XS tot W-XXL  € 20 
Heren: XS tot 3XL  € 20

T-shirt KM Rood Craft Rush

Alle maten: 128 tot 3XL.

Ledenprijs:  
Jeugd: 128 tot 164  € 16 
Dames: W-XS tot W-XXL  € 20 
Heren: XS tot 3XL  € 20

T-shirt KM Zwart Craft Rush

Alle maten: 128 tot 3XL.

Ledenprijs:  
Jeugd: 128 tot 164  € 16 
Dames: W-XS tot W-XXL  € 20 
Heren: XS tot 3XL  € 20

T-shirt LM Rood Craft Rush

Alle maten: 128 tot 3XL.

Ledenprijs:  
Jeugd: 128 tot 164  € 20 
Dames: W-XS tot W-XXL  € 23 
Heren: XS tot 3XL  € 23

T-shirt LM Zwart Craft Rush

Alle maten: 128 tot 3XL.

Ledenprijs:  
Jeugd: 128 tot 164  € 20 
Dames: W-XS tot W-XXL  € 23 
Heren: XS tot 3XL  € 23

Hoodie Craft Community

Alle maten: 128 tot 3XL.

Ledenprijs:  
Jeugd: 128 tot 164  € 28 
Dames: W-XS tot W-XXL  € 30 
Heren: XS tot 3XL  € 30

Softshell Jacket Craft Pro

Alle maten: 128 tot 3XL.

Ledenprijs:  
Jeugd: 128 tot 164  € 50 
Dames: W-XS tot W-XXL  € 55 
Heren: XS tot 3XL  € 55

Rain Jacket Craft

Alle maten: 128 tot 3XL.

Ledenprijs:  
Jeugd: 128 tot 164  € 50 
Dames: W-XS tot W-XXL  € 55 
Heren: XS tot 3XL  € 55

Wind Jacket Craft

Alle maten: 128 tot 3XL.

Ledenprijs:  
Jeugd: 128 tot 164  € 33 
Dames: W-XS tot W-XXL  € 40 
Heren: XS tot 3XL  € 40

Short Tights Craft Rush

Alle maten: 128 tot 3XL.

Ledenprijs:  
Jeugd: 128 tot 164  € 18 
Dames: W-XS tot W-XXL  € 20 
Heren: XS tot 3XL  € 20

Long Tights Zip Craft Rush

Alle maten: 128 tot 3XL.

Ledenprijs:  
Jeugd: 128 tot 164  € 30 
Dames: W-XS tot W-XXL  € 33 
Heren: XS tot 3XL  € 33

Hot Pant Craft Rush

Maten: W-XS tot W-XXL.

Ledenprijs:  
Dames: W-XS tot W-XXL  € 18 

Marathon Short Craft Rush

Maten: W-XS 3XL.

Ledenprijs:  
Dames: W-XS tot W-XXL  € 25 
Heren: XS tot 3XL  € 25

Sofie Vervaeke  
kledij@kasvo.be 
0497 272 774 

Muriel Dewilde 
kledij@kasvo.be 
0497 752 068
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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@atletiek.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@atletiek.be 
els@kasvo.be 
055 21 59 35

Atleten die individueel trainen (bv. als gevolg van de COVID-maatregelen) zijn eveneens verzekerd  
bij sportongevallen die dan worden opgelopen.!

mailto:asvo%40atletiek.be?subject=
mailto:asvo%40atletiek.be?subject=
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SCHRIJF JE IN & STEUN KASVO!  
Alle info via www.kasvo.be/acties



Verantwoordelijke uitgever: Els Balcaen, Hogerlucht 84 - 9600 Ronse.

Het virtueel loopcriterium Horebeke Looptebeke leverde  
prachtige, maar modderige plaatjes op. (foto: Nathalie Verstichel)

www.kasvo.be  |   KASVOudenaarde |    kasvoudenaarde
KASVO Oudenaarde -  Wallestraat 54 - 9700 Oudenaarde 




