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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 - BIC KREDBEBB | BTW BE 0431.013.956

Terrein: Burgemeester Thienpontstadion, Prins Leopoldstraat 89 - 9700 Oudenaarde

Beste atletiekvrienden,

Nu meer en meer mensen zich laten inenten tegen het coronavirus,  
kan stilaan weer worden gedacht aan het hernemen van de competitie.  
Toch zal dit nog even op zich laten wachten: de Vlaamse Atletiekliga  
heeft alle wedstrijden, voorzien voor de maand april, geannuleerd.  
Vermoedelijk zullen in een eerste fase enkel micromeetings mogen  
plaatsvinden. De uitslagen van de micromeetings die we vorige zomer  
organiseerden, leren ons dat ook in dergelijke wedstrijden hoogstaande  
prestaties kunnen worden geleverd.
Micro- of grotere meetings: vanaf nu zal enkel nog kunnen worden  
deelgenomen na voorinschrijving. Deze regel geldt voor alle officiële wedstrijden en heeft tot doel de organisatoren 
toe te laten het uurrooster van de wedstrijd aan te passen in functie van het aantal aangemelde atleten.  
Elke atleet, ouder en trainer dient daar dus rekening mee te houden; plots beslissen zich naar een wedstrijd  
te begeven, heeft geen zin meer! 
In de hoop dat er dit zomerseizoen een noemenswaardige competitie komt, publiceren we in dit clubblad het  
bonussysteem en -reglement van onze club. Dit reglement is echter voor wijzigingen vatbaar en zal misschien  
worden aangepast indien er weinig mogelijkheden tot wedstrijddeelname zijn.
In onze reeks interviews met de meeste verdienstelijke juryleden is het dit keer de beurt aan Nadia Meulenijser, 
reeds 45 jaar in die functie actief. Nadia ruilde het intussen teloorgegane ASSA Ronse in voor KASVO en bracht 
 enkele van hun allerbeste atleten mee naar Oudenaarde, iets waar we haar heel dankbaar voor zijn.  
De samenwerking met het nieuwe Ronse Atletiek Team (RAT) verloopt intussen uitstekend.  
Beide clubs organiseren samen een trainerscursus initiator; de opkomst is goed, de deelnemers zijn tevreden.
In dit clubblad staan we ook even stil bij het overlijden van Ignace Penninck. Ignace werd vorig jaar ziek en  verliet ons 
onverwacht, kort na het beëindigen van de therapie. In een gesprek met één van zijn kinderen vernam ik dat Ignace 
twee heel moeilijke momenten heeft gekend in zijn sportloopbaan: een eerste toen tienkamp niet meer haalbaar 
bleek, en een tweede wanneer er diende te worden overgeschakeld van lopen naar fietsen. Met Ignace verliezen we 
een enthousiast jogbegeleider, een integer iemand en een KASVO-man in hart en nieren. De uitvaart van Ignace vond 
plaats in het hem zo geliefde kerkje van Moregem. Loopschoenen op de kist - een beeld is soms sterker dan woorden.

 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
• 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
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Competitie Jeugd / 2020-2021

Kangoeroes (°2014)

Training:  woensdag 17u - 18u  
  (niet tijdens vakanties tenzij anders vermeld in de nieuwsbrief en op de website)  
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

Reservetrainers

Jeugd Gerben Hanssens aspirant-initiator atletiek

Conny Rogiers regent LO

Competitiegroepen en niet-competitiegroepen Kathleen Bourdeaud’hui master LO

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
• jeugdanimator

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 gaan alle trainingen buiten door.
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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
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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 vakanties tenzij anders vermeld in de nieuwsbrief en op de website) 
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, Conny Rogiers, Inne Taelman,  
Pieter Demetter, Mia Slabbaert, Roger Peyskens, Sébastien Onyn, Tim Van Coster,  
Marc Vanmaldegem  
Foto’s/illustraties Inne Taelman, Marc Vanmaldegem, Sébastien Onyn, Tim Van Coster,  
www.freepik.com, Wikipedia 
Lay-out Nicole Willemse (www.ape-translations.be). Contact via clubblad@kasvo.be.
Websites & social media Tim Van Coster, Joachim Gheerolfs, Frank Bastil,  
Dries Lerouge. Contact via website@kasvo.be.
Verantwoordelijke uitgever Els Balcaen, Hogerlucht 84, 9600 Ronse 
Maatschappelijke zetel KASVO vzw, Wallestraat 54 – 9700 Oudenaarde 
0431.013.956 – RPR Gent, afdeling Oudenaarde - www.kasvo.be – asvo@atletiek.be 



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 Meulenijser 
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:

9750 Kruisem

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

UPDATE 31/3/2021

• Paassportkamp  
Met spanning hebben we de nieuwe richtlijnen van het COVID-19- 
overlegcomité van 19/3/2021 afgewacht. Uit intern overleg bleek dat het 
implementeren van de strengere regels het doorgaan van het kamp niet 
in de weg hoefde te staan. Op 31/3/2021 kregen we uiteindelijk ook groen 
licht van de Stad Oudenaarde. En nu allen samenwerken om  
coronaproof 108 kinderen heel fijne sportieve dagen te bezorgen. 
 

UPDATE 22/3/2021

• Regeling paasvakantie 
De recreanten o.l.v. Betty kunnen tijdens de paasvakantie verder  
blijven trainen op woensdagavond. 
Ook de kangoeroes kunnen tijdens de paasvakantie verder naar de  
training blijven komen, rekening houdend met onderstaand schema.

• 1e week paasvakantie:  
training kan-ben-pup op 7/4 en dit volgens de huidige regeling 
training min op 9/4 – ook volgens de huidige regeling

• 2e week paasvakantie 
geen training voor kan-ben-pup op woe 14/04 wegens paasstage 
wel training voor min op 16/4 volgens de huidige regeling 
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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?

V.
U

. D
ir

k 
D

ew
ol

f, 
Ag

en
ts

ch
ap

 Z
or

g 
en

 G
ez

on
dh

ei
d,

 K
on

in
g 

Al
be

rt
 II

-la
an

 3
5 

bu
s 

33
, 1

03
0 

Br
us

se
l

Zin in een keitof 
zomersportkamp? 

Kan je geen genoeg krijgen van sport en spel? En ben je  
tijdens de zomer nog vrij? Schrijf je dan als de bliksem in voor  
het zomersportkamp! Meer dan 89 anderen gingen je al voor!

•  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, coronaregelingen & voorwaarden:  
www.kasvo.be/sportkampen
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KASVO-kalender
Het overlegcomité heeft een tijdslijn uitgewerkt voor versoepelingen in april en mei  

maar de details en exacte timing voor sport zijn nog niet gekend.
Bijgevolg heeft de Vlaamse Atletiekliga beslist om alle wedstrijden in de maand april  
te annuleren. Dit voor zowel kinderen tot 13 jaar, jongeren vanaf 13 tot en met 18 jaar  

en voor personen vanaf 19 jaar.
Surf voor alle up-to-date-informatie naar 

www.kasvo.be

!

www.trooper.be/kasvo

BF
M
D
T0

0A

055 31 14 13
Ronseweg 48
9700 Oudenaarde
www.garageuyttendaele.be

Dankjewel!  
We zamelden  
nu al € 69 in!
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De Jury
We kennen Nadia allemaal als een zeer enthousiaste 
atletiekliefhebster, met een enorm geheugen voor 
prestaties en uitslagen van onze KASVO-atleten. 
We kennen haar ook als een van de oudste juryleden 
van Vlaanderen ... Volgende zomer mag ze 81 kaarsjes 
uitblazen, en wordt ze gehuldigd voor 45 jaar dienst 
als jurylid.

Je bent nog niet heel lang lid van KASVO.
Pas sinds 2015. Wat ging er aan vooraf?

Nadia: Als jong meisje was ik eigenlijk niet 
zo sportief. Maar doordat mijn dochter 
aangesloten was bij Assa Ronse, 
kreeg ik er ook wel zin in. Ik bracht 
haar naar de trainingen, en toen 
begon de loopmicrobe ook bij 
mij te kriebelen.  
En je weet: als het kriebelt, 
moet je sporten! Ik was toen 
39 jaar, en ondertussen ook 
jurylid, bestuurslid en schat-
bewaarster bij Assa Ronse.

Vrij laat om te beginnen  
sporten. Misschien daardoor dat je 
als 80-plusser nog niet uitgeblust bent?

Nadia: Zeker niet uitgeblust, al ben ik op  
mijn 64ste gestopt met competitie wegens  
een heupoperatie.

Je hebt dus hoofdzakelijk gewedijverd  
met de masters?

Nadia: Jawel, maar bij de masters is het heel gezellig. 
Veel vriendschap, en minder prestatiedruk.

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

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

Zo nam Nadia in 1998 deel aan de Crosscup in 
Hannuit. In 1999 mocht ze als 59-jarige naar het 
Europees Kampioenschap voor masters (toen nog 
"veteranen" genoemd) in Brugge, waar ze de 10 km 
liep in 51'46" op gras.

2001: Belgisch Kampioen Veldloop in Jambes bij 
de categorie 60+, en deelname aan het Europees 
Kampioenschap 10 km op de weg in Valletta (Malta). 
Haar tijd: 54'20"

2003: Brons op het BK Veldloop bij de 60+ 
in Geraardsbergen.

Nadia: Zoals reeds gezegd  
moest ik in 2004 stoppen  
met competitie. Maar na een jaar 
revalidatie begon het weer te 
kriebelen, en begon ik weer  
te lopen. Ik was toen 65 jaar.  

Dat heb ik volgehouden tot 2018. 
Ik was toen 78 jaar. 

2015 was het einde van Nadia's 
lidmaatschap bij Assa Ronse. Maar niet het 

einde van haar inzet als jurylid. Nu al 45 jaar!

Op naar 2026 voor de gouden jury-medaille?

Nadia: Zolang ik mijn steentje kan bijdragen,  
zal ik het blijven doen. Ik voel me zo goed bij KASVO, 
en in het juryteam.    

 

Ja, zo kennen we Nadia Meulenijser: 
klein van gestalte, maar groot van enthousiasme, 
en met een meulenijzersterke wilskracht!

Bedankt, Nadia! 
Bernard Demetter

Dit jaar zal de Vlaamse Atletiekliga onze juryleden Conny Rogiers, Nadia 
Meulenijser 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.

Nadia Meulenijser
45 jaar jury



De Olympische Spelen 
Deel 4: De nationale  
               vlaggendragers

1988 Seoel: Dirk Crois: roeien.  
Zilver in 1984 - 16e in 1988 - 12e in 1992.

1992 Barcelona: Frans Peeters: schietsport.  
Brons in 1988 -14e in 1992 - 19e in 1996.

1996 Atlanta: Jean-Michel Saive: tafeltennis.  
1e ronde in 1988- 1/8 F 1992 - ¼ F 1996 – 1/8 F 2000 -  
3e ronde 2004- 2e ronde 2008- 2e ronde 2012.

2000 Sydney: Ulla Werbrouck: judo.  
9e in 1992- goud 1996- 5e in 2000.

2004 Athene: nog eens Jean-Michel Saive:  
tafeltennis. Zie 1996.

2008 Peking: Sébastien Godefroid: zeilen.  
Zilver in 1996 – 7e in 2000- 7e in 2004- 12e in 2008.

2012 Londen: Tia Hellebaut: atletiek-hoogspringen.  
12e in 2004 – goud in 2008 – 5e in 2012.

2016 Rio de Janeiro: Olivia Borlée: atletiek -  
goud 4 x 100m in 2008 - 54e op 200m in 2016. 

2020/2021 Tokio:  
vlaggendrager nog te bepalen indien spelen doorgaan 
en mits testen van atleet/atlete en ontsmetten van de 
vlaggenstok en de ganse santeboetiek.

En wie droeg de Belgische vlag op  
de sluitingsceremonie?

Over de sluitingsceremonie is er weinig nieuws te 
 vinden via google. Dat Nafi Thiam in RIO 2016 de  
Belgische vlag droeg, ligt nog vers in het geheugen.  
In 2012 was het Lionel Cox die zilver schoot en in 2008 
droeg Tia Hellebaut na haar glansprestatie de vlag. 
Voor de voorgaande O.S. stelden we de vraag aan het 
BOIC die verwees naar het Sportimonium in Hofstade. 
Jammergenoeg moet ook dit sportmuseum ons het 
antwoord schuldig blijven. 

Hoe word je vlaggendrager?

Voor de openingsceremonie wordt er meestal een 
atleet of atlete aangeduid die reeds een medaille 
 behaalde in één of meerdere voorafgaande Spelen. 
Die persoon kan dan nog kiezen om al of niet op dat 
aanbod in te gaan. 

Je moet immers rekening gehouden met het feit dat 
het mogelijk is dat je de volgende dag of enkele dagen 
later al een belangrijke wedstrijd kan hebben. Kwestie 
van fit te zijn, want een openingsceremonie is dikwijls 
vermoeiend, gelet op de duur en het avondlijke uur. 

Het is uiteraard een grote eer om met de nationale 
driekleur voor de hoofdtribune te defileren. Iedereen 
ziet jou, spreekt over jou, bejubelt jou en het hele 
team. Vaak zie je stoere binken de vlag dragen, al of 
niet met één hand. Indien het een dame is, dan eerder 
met een charmante glimlach en twee ... handen.

Voor de volgende spelen in Tokio geeft het I.O.C. aan 
ieder team de mogelijkheid om twee vlaggendragers 
aan te duiden. Zo kan er voor België misschien een 
man én een vrouw de vlag dragen. Hoe moeten ze dat 
doen? Elk de helft of één die de vlag vasthoudt en de 
andere de stok, leuk! 

De Belgische recordhouder in het vlaggendragen bij 
de openingsplechtigheid is, zoals je hierboven kon 
lezen, onze steeplekampioen Gaston Roelants met 
4 aanduidingen, maar in Moskou 1980 had hij het 
vlaggen, jammer anders ... Verder volgen J.M. Saive en 
A. Nelis met elk 2 aanduidingen. 

Voor de minder belangrijke sluitingsceremonie wordt 
iemand aangeduid die op diezelfde Spelen goud, zil-
ver of brons heeft behaald of iemand die een andere 
schitterende prestatie heeft afgeleverd. Soms mag 
het hele team van een ploegsport deelnemen aan die 
sluitingsceremonie met de Belgische vlag. Belangrijke 
voorwaarde is dat die persoon of ploeg nog aanwezig 
is tot het einde van de Spelen. Daarenboven moet die 
persoon van onberispelijk gedrag zijn, niet dronken 
en een proper voorkomen hebben. Kortom, iedereen 
komt in aanmerking, uitgezonderd wij, doeme doeme.

Olympische Spelen zijn de droom van iedere sport-
man. Het is aan weinigen gegeven. De Belgische vlag 
mogen dragen geeft dan nog dat tikkeltje meer.  
Welke sportieveling van KASVO wordt de volgende 
Olympiër? En komt er ooit een vlaggendrager, 
 eventueel uit een andere sport. Wie weet?

Op hoop van zegen voor Tokio 2021!
Roger Peyskens

Als we over de vlag van de Olympische spelen spreken, hebben we het meestal over  
de enige echte Olympische vlag die voor het eerst in 1920 in Antwerpen werd gehesen.  
Deze vlag wordt meestal door enkele personen (niet altijd atleten) het Olympisch stadion binnengebracht. 
In dit artikel gaat het echter over de nationale Belgische vlag die door een officieel jurylid  
of een atleet wordt gedragen bij de openings- en sluitingsceremonie van de Spelen.

Volgens diverse artikelen en internetsites was de 
 Belgische schermer Victor Boin in Antwerpen  
de eerste vlaggendrager. Dat kunnen we echter 
nergens bevestigd zien. Hij was wel de eerste die de 
Olympische eed aflegde met de hand aan de Olympi-
sche of Belgische vlag, maar hij droeg mijns inziens 
onze driekleur niet het stadion binnen, zoals dat nu 
gebeurt. Dit tot bewijs van het tegendeel.

Diverse landen hadden al eerder een nationale 
 vlaggendrager bij de openingsceremonie of de 
 sluitingsceremonie, zoals Frankrijk sinds 1912 en 
 Nederland reeds vanaf 1908.

Waarom België pas vanaf 1936 met de vlag van  
ons land kwam binnengewandeld in het stadion  
van  Berlijn is ons niet bekend.

We geven dan maar de namen zoals die via Google  
en boeken over de O.S. zijn terug te vinden.

Wie droeg voor ons land de vlag op de  
openingsceremonie?

1936 Berlijn: Eduard Ecuyer de le Court:  
moderne vijfkamp. O.S. 1928 en 1936. 17e in 1936.

1948 Londen: Charles Vyt: moderne vijfkamp.  
41e in 1948. Geboren in 1914 maar overlijdensdatum 
onbekend (zou nu 107 jaar zijn).

1952 Helsinki: Charles De Beur: schermen.  
O.S. 1928 Uitslag? - 5e in 1936 - 16e in 1948 -  
enkel vlaggendrager in 1952.

1956 Melbourne: André Nelis: zeilen.  
1956 zilver – 1960 brons - 10e in 1964. André kreeg in 
2009 zijn verloren medailles terug en stierf in 2012.

1960 Rome: André Nelis krijgt nog eens de eer  
(zie 1956).

1964 Tokio: Gaston Roelants: atletiek.  
Goud bij steeple in 1964 - 4e in steeple in 1960.

1968 Mexico: Gaston Roelants: atletiek.  
7e bij steeple en 11e in marathon.

1972 Munchen: Gaston Roelants draagt de vlag een 
derde keer en neemt reeds voor de 4e x deel aan de 
OS. Geeft op in de marathon.

1976 Montreal: Gaston is terug vlaggendrager maar 
neemt verder niet deel aan het Olympisch gebeuren. 

1980 Moskou: geen Belgische vlag maar de Belgische 
ploeg gebruikt een olympische vlag uit protest tegen 
de Russische oorlogsvoering in Afghanistan.

1984 Los Angeles: Edgar Henri Cuepper: paardensport. 
Brons in 1976 jumping per ploeg. Niemand weet goed 
waarom hem de eer van vlaggendrager te beurt viel. 

1918

Foto's van links naar rechts: Gaston Roelants, Olivia Borlée (© Erik van Leeuwen - Wikipedia), Tia Hellebaut (© Erik van Leeuwen - Wikipedia)

De openingsceremonie in het Olympisch Stadion, 14 augustus 1920 (Wikipedia) Victor Boin 1920 - Olympische Zomerspelen 1920 (Wikipedia)
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Daar is de paashaas!
Elk jaar nodigt de werkgroep jeugd de paashaas uit voor een bezoek aan de jeugdtrainingen. Jammergenoeg 
kon de paashaas er ook dit jaar niet bijzijn. MAAR hij vergat de atleetjes niet en had voor elk een kleine atten-
tie mee.  Alvast een vrolijk Pasen!

De werkgroep jeugd
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KASVO-kroniek

 

Testwedstrijd - Individuele 
Valentijnsveldloop
14/2/2021 | OUDENAARDE

Een winterseizoen zonder veldloop? 
Dat kon niet zijn! Zodra duidelijk 
werd dat er dit seizoen geen veld-
lopen meer gingen komen, beslisten 
we dan maar om er zelf eentje te 
organiseren. Naar analogie met de 
individuele tijdrit in het wielrennen, 
werd het een individuele veldloop 
waarbij er om de minuut een atleet 
van start ging. Meer coronaproof 
kon het zo niet zijn.

 

Ook met de omstandigheden had-
den we het getroffen. Het Liedtspark  
was bedekt door een feeëriek wit 
tapijt. Door de stralende zon voel-
den zelfs de vriestemperaturen best 
aangenaam. De wedstrijd bestond 
uit 4 ronden van iets meer dan een 
kilometer. Vooraf werd een vijftal 
rondjes gelopen als opwarming om 
het parcours helemaal uit het hoofd 
te kennen. Ditmaal geen paaltjes 
en linten om het parcours af te 
bakenen, maar lopen van boom tot 

boom. Het parcours was zeker niet te 
onderschatten, want de korte klim-
metjes en afdalingen volgden elkaar 
snel op.

Patrick De Lange ging als eerste 
van start. Als opgejaagd wild ging 
hij ervandoor, gevolgd door Greet 
Verdonckt, Pieter Demetter en Karel 
Huysman. De rest van de fond- 
groep … die lag nog in zijn/haar bed 
of had op deze Valentijnsdag an-
dere verplichtingen. Iedereen ging 
vlot van start, want niemand wilde 
ingehaald worden. Na de eerste 
ronde was al duidelijk dat Patrick, 
Greet en Pieter dicht in elkaars buurt 
lagen. Karel had toen al een kleine 
voorsprong uitgebouwd. Maar in de 
tweede wedstrijdhelft kwam Pieter 
op toerental en verkleinde de voor-
sprong van Karel als sneeuw voor de 
zon (wat later die dag ook met de 
sneeuw op het parcours gebeurde). 
Om de overwinning binnen te halen 
was de wedstrijd voor Pieter echter 
een ronde te kort. Voor de derde 
plaats werd het uiteindelijk heel span-
nend want op het einde had Greet 
slechts 1 seconde bonus op Patrick.

 

 

 

 

 

 

Uitslag
1. Huysman Karel 20.49
2. Demetter Pieter 20.54
3. Verdonckt Greet 21.45
4. De Lange Patrick 21.46

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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Testwedstrijd - 
Halve marathon
21/3/2021 | EINE - ENAME

Ook geen Lenteloop in Gits, Ekiden 
in Gent of andere voorjaarswedstrijd 
dit jaar, dus dan maar weer zelf een 
wedstrijdje organiseren. Op het pro-
gramma: een halve marathon op een 
snel parcours langs de Schelde met 
onderweg slechts twee hellingen, na-
melijk de bruggen in Eine en Ename.

 

Op 7 maart werd het parcours tijdens 
een rustige duurtraining al eens 
verkend en twee weken later was 
het ‘voor echt’. De start gebeurde 
opnieuw gespreid. Coronaproof weet 
je wel. Maar zo hadden de snelste 
lopers een doel om naar toe te lopen 
en zagen de traagste lopers ook 
 onderweg nog wat volk passeren. 

Starten deden we met 3km tegen-
wind richting Eine. Na dit lastige stuk 
volgde met de Ohiobrug de eerste 
‘helling’ van de dag om nadien aan 
de andere kant van de Schelde terug 
te keren. Toen volgde een stuk van 
een tiental kilometer met rugwind. 
In Ename nog eens over de brug om 
terug de andere kant van de Schel-
de te bereiken en dan helemaal tot 
aan de ‘trapjes in Melden’. Het korte 
klimmetje met kasseitjes aan de kerk 
van Melden deed bij iedereen wel 
een beetje pijn en dan volgden nog 
6 kilometer langs de Berchemweg, 
door de industriezone en langs het 
Spei terug naar de aankomst. Hier 
stond de wind opnieuw volledig in 
het nadeel en hij was ook in kracht 
toegenomen.

Simon Rogge was als laatste gestart 
maar kon uiteindelijk als eerste de 
finish overschrijden in 1u15.06.  
Gastloper Michael De Raedt werd 
tweede, Mathias De Groote derde.

Omdat er onderweg geen vaste 
bevoorradingsposten stonden, waren 
ook onze mobiele drankposten van 
groot belang.

Dankjewel Hedwig, Sarah en Flore 
voor de fietsbegeleiding!

Halve marathon
1. Rogge Simon  1u15.06 PR

2. De Raedt Michael 1u20.26 PR

3. De Groote Mathias 1u21.03 PR

4. Van Coster Tim 1u24.32 PR

5. Geldhof Peter  1u27.27

6. Wancour Brechtel 1u27.27

7. Huysman Karel 1u30.14 PR

8. Verdonckt Greet 1u36.24

9. De Lange Patrick 1u36.35

10. Demetter Pieter 1u41.19

10 km
1. Laridon Ine     46.45

2. Baguet Audrey    51.10

3. Slabbaert Mia     58.38

4. Eeckhout Nathalie    58.38

5. Bourdeaud’hui Kathleen   58.38

5 km
1. Verstichel Nathalie 26.31

2. Demetter Kaat 27.07

De enige KASVO-atlete die afgelopen winter-
seizoen de spikes mocht aantrekken voor een 
officiële veldloop was juniore Laure Bilo. 

Zij kreeg een uitnodiging voor het BK veldlopen  
in Brussel op zondag 28 februari en behaalde er 
een knappe 10de plaats op de korte veldloop!

Proficiat Laure!

Ook op de indoorpiste kwam afgelopen  
winter maar één atlete in actie.

Margo Van Puyvelde liep in Liévin en Gent  
enkele wedstrijden op de 400m en kwam  
daarbij heel dicht in de buurt van haar PR. 

Proficiat Margo!

Uiteindelijk kwam er voor haar geen EK in Torun op de 4x400m. 
Voor de selectie werden per land de 4 snelste individuele tijden 
opgeteld en op de slotdag voor de selectie liepen de Italiaanse 
dames samen 16/100 sneller, ofwel 4/100 per atleet. 

Proficiat Laure en Margo!

Seizoen 2020-2021 

PRESTATIEVERGOEDING OUTDOOR
junioren / senioren (Geef dit formulier af op het secretariaat of bezorg het via mail  
                 aan conny@kasvo.be en dit vóór 1 november 2021) 
 

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 

Vlaams Kampioenschap:  plaats  discipline 

  plaats  discipline 

Provinciaal Kampioenschap:  plaats  discipline 

  plaats  discipline 

Belgisch Kampioenschap Aflossingen:  plaats  discipline 

Deelname Belgisch Kampioenschap :  datum  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:  

 Selecties      (indien ja: plaats en datum)

Universiade:   

EK:   

WK:   

Olympische Spelen:  

 Internationale kampioenschappen    (vink de beste prestatie op elk van volgende kampioenschappen aan)

Universiade:      1ste plaats (titel)     2de of 3de plaats       Top 8       Top 16       Top32

Europees Kampioenschap:    1ste plaats (titel)     2de of 3de plaats       Top 8       Top 16       Top32

Wereldkampioenschap:     1ste plaats (titel)     2de of 3de plaats       Top 8       Top 16       Top32

Olympische Spelen:     1ste plaats (titel)     2de of 3de plaats       Top 8       Top 16       Top32

 Internationale ranking 

Top 50 op wereldranglijst:     JA   /     NEE 

Afgegeven op    /   / 2021
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Reglement PRESTATIEVERGOEDING 2020-2021 

junioren / senioren (Scholieren kunnen geen aanspraak maken op het prestatievergoedingssysteem)

Junioren en senioren die voldoen aan één van de criteria vermeld in de prestatievergoedingstabel dames/heren krijgen  
binnen de club een A-statuut waardoor zij vallen onder het prestatievergoedingssysteem. Voor hen vervalt het gewone bonussysteem.  
Binnen het A-statuut worden nog eens 5 categorieën (A1 -> A5) onderscheiden.
De prestatievergoeding wordt maar voor 1 discipline uitgekeerd, namelijk deze waarop de atleet het hoogst scoort.  
Masters die voldoen aan de criteria kunnen eveneens aanspraak maken op de prestatievergoedingen als hun prestaties  
geleverd werden binnen de seniorencategorie.

  Atleten met een A-statuut krijgen:
Een prestatievergoeding voor de prestatie die het hoogst scoort binnen de prestatievergoedingstabel (zie volgende pagina).
Daarbovenop komt: 
• Vergoeding voor prestaties op provinciale, Vlaamse en Belgische kampioenschappen.
• Vergoeding voor selectie en prestaties op internationale kampioenschappen.
• Vergoeding voor Belgische records en clubrecords.
• Vergoeding voor top 50 plaats op de wereldranglijst AC.
• Vergoeding voor beste Belgische jaarprestatie.
• Kledijpakket ter waarde van € 125 (A5) of € 250 (A3-A4) of 400 € (A2-A1). 

Atleten die een eigen kledingsponsor hebben, krijgen dit bedrag cash uitgekeerd. Het kledijpakket kan aangekocht worden 
onder de vorm van clubkledij en/of met een waardebon van Topsport Lebbeke

• Atleten in de A1-categorie schrijven zich actief in en betalen een verlaagd inschrijvingsgeld = € 30.

Een A-atleet krijgt een A-status die geldt voor het huidige seizoen en de daaropvolgende 2 jaar. 
Dit biedt zekerheid aan een atleet om ook ondersteuning te genieten tijdens en na een blessure.
Dit uiteraard onder voorbehoud dat de atleet blijft werken aan een comeback onder professionele begeleiding (trainer, artsen, kiné ).  
Atleten die stoppen met trainen of hun revalidatie niet serieus nemen verliezen hun A-status.  
Het bestuur kan de revalidatie opvolgen door de attesten van kinesist en sportarts op te vragen bij de atleet.
Atleten kunnen wel een lagere A-status krijgen bij een langere inactiviteit of mindere prestaties.

Huidige status Blessure met lange inactiviteit of mindere resultaten
A1 A2
A2 A3
A3 A4
A4 A5
A5 A5

  Opmerkingen en bijkomende voorwaarden om een A-statuut te krijgen/behouden

• Lid zijn van KASVO met borstnummer en bij de Vlaamse Atletiek Liga.
• Steeds aantreden in het officiële clubtruitje op nationale meetings (tenzij het wedstrijdreglement anders voorschrijft).
• Vernieuwen van de aansluiting bij KASVO voor het volgende seizoen, door de nieuwe inschrijvingskaart te ondertekenen  

(dit betekent het inschrijvingsformulier op papier invullen of online via de daartoe voorziene tool) en het lidgeld te betalen  
vóór 1 november 2021. Opgelet: ook waardebonnen waarmee het lidgeld eventueel (deels) wordt betaald, moeten afgegeven 
zijn voor 1 november 2021. Voor de A1 categorie bedraagt het lidgeld slechts € 30. 

• Wie later inschrijft dan 1 november 2021 (maar uiterlijk voor 31/12/2021),  
ontvangt de helft van het bedrag van de prestatievergoeding.

• Het bedrag van een boete bij de VAL bij niet-deelname aan een ingeschreven wedstrijd moet contant betaald worden  
aan het secretariaat, anders word je niet opnieuw ingeschreven voor een volgend kampioenschap.  
Een nog openstaande boete zal worden afgetrokken van de prestatievergoeding.

• Deelname aan de interclub en bij blessure aanwezigheid om de ploeg te steunen.  
Bij afwezigheid dient deze gestaafd te worden met een geldige reden.

• Premie voor selecties geldt enkel indien een geldige prestatie wordt neergezet.
• Atleten die een prestatievergoeding krijgen, dienen op het einde van het seizoen een aan hen toegestuurde blanco kostennota 

in te vullen en bij de penningmeester binnen te brengen voor de gestelde deadline. Dit kan gaan over verplaatsingsonkosten 
(verplaatsing huis-training/wedstrijd-huis),  onkosten kinesist/sportarts, aankoop specifiek sportmateriaal ….

• De prestatievergoeding wordt op de uitreiking enkel aan de desbetreffende atleet of aan  
familie binnen de eerste graad meegegeven.

• Wie niet kan aanwezig zijn op de avond van de uitreiking van de prestatievergoeding en het bestuur  
niet vooraf heeft verwittigd met een geldig excuus, ontvangt de helft van het bedrag.

• De prestatievergoeding is dan persoonlijk af te halen in het secretariaat binnen de maand na de uitreiking.
• De atleten worden verwacht op het sportreferendum en de kampioenenhulde van de stad Oudenaarde.  

Bij afwezigheid dienen ze hun afwezigheid te staven.
• Het bestuur behoudt zich het recht om de status van de atleet in te trekken op basis van gegronde redenen.

Prestatievergoeding door de atleet schriftelijk aan te vragen voor 1 november 2021 door het prestatievergoedingsformulier  
in te vullen en tijdig te bezorgen aan Conny (via secretariaat of mail) én de onkostennota voor de gestelde datum in te vullen  
en te bezorgen aan de penningmeester.

PRESTATIEVERGOEDINGSTABEL DAMES voor de verschillende A-categorieën
A1 A2 A3 A4 A5

VERGOEDING/PRESTATIE € 800 € 600 € 450 € 300 € 200
60m i 7”35 7”45 7”55 7”60 7”80
100m 11”65 11”72 11”86 11”95 12”10
200m 23”36 23”79 23”95 24”41 25”20
400m 53”77 54”45 55”53 56”00 56”90
800m 2’04”46 2’06”58 2’07”82 2’09”78 2’12”80

1500m 4’16”85 4’19”60 4’21”80 4’23”64 4’26”53
3000m 9’01”59 9’10”20 9’22’20 9’39”30 9’51”20
5000m 16’21”51 16’28”39 16’55”68 17’24”60 17’54”33

10.000m 34’45”89 36’12”58 36’54”74 37’45”80 38’55”80
Marathon 2u42’19” 2u50’38” 2u55’01” 3u00’47” 3u06’44”

3000m st 0,76 9’38”89 10’12”52 10’48”29 11’02”61 11’25’’21
60m H i 0,84 8”20 8”30 8”40 8”50 8”65
100m H 0,84 13”28 13”58 13”76 14”08 15”04
400m H 0,76 57”66 58”88 59”89 60”95 62”59

Hoogspringen 1m85 1m79 1m76 1m71 1m65
Verspringen 6m25 6m10 6m00 5m88 5m50

Hinkstapspringen 12m62 12m31 12m08 11m80 11m36
Kogelstoten 4kg 14m54 13m88 13m66 13m43 12m34

Discuswerpen 1kg 51m69 49m38 48m60 46m31 43m00
Speerwerpen 600g 49m05 47m44 46m19 44m24 42m00

Polsstokspringen 4m19 4m00 3m86 3m70 3m55
Hamerslingeren 4kg 54m73 52m10 49m61 48m11 41m50

7-kamp 5500 pt 5300 pt 4800 pt 4500 pt 4300pt
Lange cross SEN BK 1-2 BK 3-4 BK 5 BK 6 BK 7-8
Lange cross JUN BK 1 BK 2 BK 3 BK 4 BK 5

PRESTATIEVERGOEDINGSTABEL HEREN voor de verschillende A-categorieën
A1 A2 A3 A4 A5

VERGOEDING/PRESTATIE € 800 € 600 € 450 € 300 € 200
60m i 6”60 6”70 6”80 6”90 6”95
100m 10”37 10”42 10”50 10”60 10”86
200m 20”91 21”07 21”29 21”45 21”85
400m 46”14 47”05 47”45 47”85 48”25
800m 1’46”59 1’47”67 1’48”50 1’49”71 1’51”50

1500m 3’37”93 3’40”86 3’43”43 3’47”81 3’52”86
5000m 13’39”69 13’44”43 13’55”68 14’02”34 14’45”34

10.000m 29’05”61 29’28”70 29’44”15 30’11”54 30’31”54
Marathon 2u14’17” 2u19’26” 2u22’40” 2u24’34” 2u35’34”

60m H i ( 1m06) 7”80 8”00 8”20 8”45 8”50
60m H i JUN (0.99) 7”75 7”90 8”19 8”35 8”45

110m H (1m67) 13”80 13”91 14”22 14”50 15”00
110m H JUN (0.99) 13”50 13”70 13”90 14”10 14”50

400m H (0.91) 50”10 51”17 52”26 53”21 54”20
3000m Steeple 8’35”66 8’45”56 8’55”79 9’03”91 9’32”64

Hoogspringen 2m18 2m14 2m10 2m06 1m99
Verspringen 7m60 7m40 7m30 7m20 6m95

Hinkstapspringen 15m54 15m21 14m84 14m44 13m95
Kogelstoten (7kg 260 ) 16m99 16m79 16m21 15m98 14m47

Kogelstoten JUN ( 6 kg) 16m99 16m79 16m21 15m50 14m47
Discuswerpen 2kg 54m34 52m67 49m25 47m64 42m57

Discuswerpen JUN (1.75kg) 54m34 52m67 49m25 47m64 42m57
Speerwerpen ( 800 g) 71m89 70m00 67m15 64m15 61m72

Hamerslingeren ( 7kg260) 59m77 57m17 54m98 52m28 49m50
Hamerslingeren ( 6kg) 59m77 57m17 54m98 52m28 49m50

Polsstokspringen 5m40 5m20 5m05 4m85 4m60
Tienkamp 7685pt 7148pt 6983pt 6804pt 5938pt

Lange cross SEN BK 1-2 BK 3-4 BK 5-6 BK 7-8 BK 9-10
Lange cross JUN BK 1 BK 2 BK 3 BK 4 BK 5

 
Bijkomende vergoedingen kunnen verkregen worden voor het veldlopen en prestaties indoor/outdoor.
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Prijzengeld Veldlopen
 PRIJZENGELD titels en podiumplaatsen VELDLOPEN

Provinciaal Kampioenschap Veldlopen

Lange cross JUN BEL SEN Korte cross JUN BEL SEN

1ste plaats € 30 - € 30 1ste plaats - - € 25

2de plaats € 25 - € 25 2de plaats - - € 15

3de plaats € 15 - € 15 3de plaats - - € 10

Vlaams Kampioenschap Veldlopen

Lange cross JUN BEL SEN Korte cross JUN BEL SEN

1ste plaats € 40 - € 60 1ste plaats - - € 50

2de plaats € 35 - € 45 2de plaats - - € 30

3de plaats € 25 - € 30 3de plaats - - € 20

Belgisch Kampioenschap Veldlopen

Lange cross JUN BEL SEN Korte cross JUN BEL SEN

1ste plaats € 75 € 75 € 100 1ste plaats - - € 75

2de plaats € 50 € 50 € 75 2de plaats - - € 50

3de plaats € 40 € 40 € 50 3de plaats - - € 40

Indien je de enige deelnemer was, wordt het prijzengeld gehalveerd. 

 PRIJZENGELD voor selecties en prestaties op INTERNATIONALE VELDLOOPKAMPIOENSCHAPPPEN

SELECTIE  
(enkel vergoeding indien tevens geldige prestatie) JUN BEL SEN

Europees Kampioenschap € 75 € 75 € 150

Wereldkampioenschap € 125 € 125 € 250

INTERNATIONALE VELDLOOPKAMPIOENSCHAPPEN EK WK

1ste plaats (titel) € 150 € 250

2de-3de plaats € 100 € 200

Top 8 € 50 € 100

Top 16 € 25 € 50

Top 32 € 15 € 25

Prijzengeld Indoor
 PRIJZENGELD titels en podiumplaatsen INDOOR

Provinciaal Kampioenschap Indoor Vlaams Kampioenschap Indoor

JUN BEL SEN JUN BEL SEN

1ste plaats € 15 - € 20 1ste plaats € 30 - € 40

2de plaats € 10 - € 15 2de plaats € 20 - € 30

3de plaats € 7,50 - € 10 3de plaats € 15 - € 20

Belgisch Kampioenschap Indoor Belgisch Kampioenschap Aflossing Indoor

JUN BEL SEN JUN BEL SEN

1ste plaats € 40 € 40 € 75 1ste plaats - - € 20

2de plaats € 30 € 30 € 50 2de plaats - - € 15

3de plaats € 20 € 20 € 40 3de plaats - - € 10

• Indien je de enige deelnemer was, wordt het prijzengeld gehalveerd.
• Verschillende titels betwist in één wedstrijd komen slechts voor één titel in aanmerking!
• Geen prijzengeld voor Belgisch Kampioenschap Studenten.

 PRIJZENGELD voor Belgische records en beste Belgische jaarprestatie INDOOR

INDOOR JUN BEL SEN

Belgisch record € 150 - € 300

Belgisch record aflossingen € 75 - € 150

Beste Belgische jaarprestatie € 20 - € 40

Beste Belgische jaarprestatie aflossing € 10 - € 15

• Bij het verbeteren van een clubrecord en het behoud ervan tot het einde van het seizoen:  
premie van € 7,50 per record (1 x per discipline).

• Premies voor clubrecords aflossingen = € 5,00.
• Geen premies voor disciplines waarvan er nog geen record op de tabellen stond.
• Per discipline kan je de vergoeding voor een Belgisch record enkel krijgen als  

het Belgisch record ook op het einde van dat seizoen nog van jou is.
• Per discipline kan je maar één recordverbetering laten meetellen.

 PRIJZENGELD voor selecties en prestaties op INTERNATIONALE INDOORKAMPIOENSCHAPPPEN

SELECTIE  
(enkel vergoeding indien tevens geldige prestatie) JUN BEL SEN/AC

Europees Kampioenschap - - € 150

Wereldkampioenschap - - € 250

INTERNATIONALE INDOORKAMPIOENSCHAPPEN EK WK

1ste plaats (titel) € 150 € 250

2de-3de plaats € 100 € 200

Top 8 € 50 € 100

Top 16 € 25 € 50

Top 32 € 15 € 25

• Bij aflossingen bedraagt de premie de helft van de bovenstaande bedragen.
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Prijzengeld Outdoor
 PRIJZENGELD titels en podiumplaatsen OUTDOOR

Provinciaal Kampioenschap Outdoor Vlaams Kampioenschap Outdoor

JUN BEL SEN JUN BEL SEN

1ste plaats € 15 - € 20 1ste plaats € 40 - € 50

2de plaats € 10 - € 15 2de plaats € 30 - € 40

3de plaats € 7,50 - € 10 3de plaats € 20 - € 30

1ste plaats  
PK aflossingen € 10 - € 15

Belgisch Kampioenschap Outdoor Belgisch Kampioenschap Aflossing Outdoor

JUN BEL SEN JUN BEL SEN

1ste plaats € 50 € 50 € 100 1ste plaats € 20 - € 30

2de plaats € 40 € 40 € 75 2de plaats € 15 - € 20

3de plaats € 30 € 30 € 50 3de plaats € 10 - € 15

• Indien je de enige deelnemer was, wordt het prijzengeld gehalveerd.
• Verschillende titels betwist in één wedstrijd komen slechts voor één titel in aanmerking!
• Geen prijzengeld voor Belgisch Kampioenschap Studenten.

 PRIJZENGELD voor records OUTDOOR

OUTDOOR JUN BEL SEN/AC

Belgisch record € 150 - € 300

Belgisch record aflossingen € 75 - € 150

• Bij het verbeteren van een clubrecord en het behoud ervan tot het einde van het seizoen:  
premie van € 7,50 per record (1 x per discipline).

• Premies voor clubrecords aflossingen = € 5,00.
• Geen premies voor disciplines waarvan er nog geen record op de tabellen stond.
• Per discipline kan je de vergoeding voor een Belgisch record enkel krijgen als  

het Belgisch record ook op het einde van dat seizoen nog van jou is.
• Per discipline kan je maar één recordverbetering laten meetellen.

VERGOEDING VOOR PLAATS OP DE RANGLIJST AC JUN

Top 50 op wereldranglijst € 300 -

Beste Belgische jaarprestatie € 40 € 20

Beste Belgische jaarprestatie aflossing € 15 € 10

 PRIJZENGELD voor selecties en prestaties op INTERNATIONALE OUTDOORKAMPIOENSCHAPPPEN

SELECTIE  
(enkel vergoeding indien tevens geldige prestatie) JUN BEL SEN/AC

Universiade - € 75 € 150

Europees Kampioenschap € 150 € 175 € 200

Wereldkampioenschap € 250 - € 300

Olympische Spelen - - € 400

INTERNATIONALE OUTDOORKAMPIOENSCHAPPEN EK Universiade WK OS

1ste plaats (titel) € 200 € 175 € 300 € 400

2de-3de plaats € 150 € 125 € 250 € 350

Top 8 € 100 € 75 € 150 € 250

Top 16 € 50 € 40 € 100 € 200

Top 32 € 25 € 20 € 50 € 150

• Bij aflossingen bedraagt de premie de helft van de bovenstaande bedragen.

Reglement TALENTENTEAM 2020-2021 

cadetten / scholieren
Cadetten en scholieren die voldoen aan onderstaande criteria krijgen naargelang hun prestatie een B- of C-statuut.  
De club voorziet voor hen naast het bonusstelsel een bijkomende tegemoetkoming in de vorm van een kledijpakket.
De atleet krijgt dit statuut voor 1 jaar. Behaalt de atleet ook het daaropvolgende jaar een B- of C-statuut, dan krijgt de atleet wederom  
een nieuw kledijpakket of een aanvulling op het vorige pakket voor het overeenkomende bedrag.
• C-atleet = kledijpakket ter waarde van € 125 uit het clubgamma.
• B-atleet = kledijpakket ter waarde van € 125 uit het clubgamma + € 75 waardebon Topsport Lebbeke (= € 200).
De atleet kan zijn prestatie die recht geeft op een B- of C-statuut aanduiden op het aanvraagformulier van het bonusstelsel.

Voorwaarden
• Deelname aan BVV en indien gekwetst aanwezig om de ploeg aan te moedigen. 
• Minimum 10 wedstrijden op jaarbasis.

Opmerking 
Atleten die door gegronde omstandigheden niet aan deze opgelegde voorwaarden voldeden, kunnen deze reden motiveren.  
Het bestuur zal dan met de trainers beslissen over het al dan niet toekennen van dit statuut en de bijhorende voordelen. 

Cadetten 

Cadetten DAMES Cadetten HEREN

C-statuut B-statuut C-statuut B-statuut

Waarde kledij € 125 € 200 € 125 € 200

60m i 8”13 7”95 7”68 7”49

100m 12”74 12”57 11”85 11”57

200m 26”17 25”58 24”06 23”56

400m 60”51 59”17 54”52 52”89

800m 2’20”99 2’18”99 2’06”99 2’01”99

1500m 4’54”99 4’47”99 4’23”99 4’14”99

60m H i 9”26 8”98 9”19 8”76

80m H / 100m H 12”14 11”84 15”00 14”15

300m H 46”74 45”02 42”15 40”70

1500m Steeple 5’31”99 5’17”99 4’45”99 4’31”99

Hoogspringen 1m58 1m63 1m71 1m80

Verspringen 5m12 5m27 5m81 6m17

Hinkstapspringen 10m51 10m95 11m80 12m43

Polsstokspringen 3m04 3m33 3m75 4m07

Kogelstoten 11m14 12m02 12m68 14m17

Discuswerpen 29m23 32m70 40m04 45m35

Speerwerpen 32m68 35m83 42m35 46m68

Hamerslingeren 35m73 40m84 36m57 46m17

Meerkamp 3513 3754 4162 4727

Cross Top 8 Top 3 Top 8 Top 3
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Scholieren 

Scholieren DAMES Scholieren HEREN

C-statuut B-statuut C-statuut B-statuut

Waarde kledij € 125 € 200 € 125 € 200

60m i 7”92 7”84 7”34 7”20

100m 12”46 12”23 11”33 11”07

200m 25”49 25”12 22”89 22”46

400m 58”98 57”70 51”07 49”98

800m 2’16”99 2’13”99 1’58”99 1’55”99

1500m 4’46”00 4’40”99 4’07”99 4’00”99

3000m 10’47”00 10’18”00 8’48”00 8’40”00

60m H i 8”97 8”75 8’58 8”16

100m H / 110m H 14”62 14”25 15”03 14”34

400m H 65”63 63”22 57”33 55”15

2000m Steeple 7’20”99 7’03”00 6’29”99 6’16”99

Hoogspringen 1m64 1m68 1m84 1m92

Verspringen 5m33 5m50 6m32 6m71

Hinkstapspringen 11m11 11m78 12m82 13m32

Polsstokspringen 3m58 3m87 4m17 4m52

Kogelstoten 12m60 13m37 13m18 14m90

Discuswerpen 33m60 37m64 38m82 44m42

Speerwerpen 36m85 40m99 47m33 52m81

Hamerslingeren 48m19 54m99 48m58 54m18

Meerkamp 4396 4651 5677 6402

Cross Top 8 Top 3 Top 8 Top 3

Seizoen 2020-2021 

BONUSSYSTEEM OUTDOOR
cadetten / scholieren / junioren / senioren / masters
(geef dit formulier af op het secretariaat of mail het naar conny@kasvo.be vóór 1 november 2021)

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

Datum van elk Belgisch Kampioenschap waaraan je deelnam:   

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

  datum wedstrijden discipline punten behaald 
    voorzien  

1.  Beker van Vlaanderen  5p  

2.  Beker van Vlaanderen  3p  

3.  Wedstrijd Oudenaarde  3p  

4.  Wedstrijd Oudenaarde  3p  

5.  Wedstrijd Oudenaarde  3p  

6.  Voorprogr. Memorial van Damme  3p  

7.  Provinciaal Kampioenschap  3p  

8.  Provinciaal Kampioenschap  3p  

9.  Vlaams Kampioenschap  3p  

10.  Belgisch Kampioenschap  5p  

11.  Europese wedstrijden  5p 

  Overige wedstrijden op de kalender 

12.    1p 

13.    1p 

14.    1p 

15.    1p 

16.    1p 

17.    1p 

18.    1p 

19.    1p 

20.    1p 

21.    1p 

                                                                     Totaal aantal punten:                         

Afgegeven op    /   / 2021
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Seizoen 2020-2021 

BONUSSYSTEEM OUTDOOR
cadetten / scholieren / junioren / senioren / masters 

  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:  

 Selecties      (indien ja: plaats en datum)

Universiade:   

EK:   

Olympische Spelen:   

EYOF:   

WK:   

 

 Internationale kampioenschappen    (vink de beste prestatie op elk van volgende kampioenschappen aan)

Universiade/EYOF:      1ste plaats (titel)      2de of 3de plaats        Top 8        Top 16        Top32

Europees Kampioenschap:     1ste plaats (titel)      2de of 3de plaats        Top 8        Top 16        Top32

Wereldkampioenschap:      1ste plaats (titel)      2de of 3de plaats        Top 8        Top 16        Top32

Olympische Spelen:      1ste plaats (titel)      2de of 3de plaats        Top 8        Top 16        Top32

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:

Reglement BONUSSYSTEEM OUTDOOR 2020-2021 

cadetten / scholieren / junioren / senioren / masters
Alle wedstrijden van de VAL/LBFA-kalender komen in aanmerking, uitgezonderd MOEV-wedstrijden.

  Prijzengeld voor deelname
€ 10,00   Vanaf 15 deelnamepunten.
€ 5,00   Deelname BK, max. 2 x (niet voor BK Aflossing/BK Studenten),  niet cumulatief met premie podiumplaatsen.

  Wedstrijden
Deelname Beker van Vlaanderen*:  + 5 punten (1x)
Deelname Beker van Vlaanderen*:  + 3 punten (1x)
Deelname voorprogr. Memorial Van Damme + 3 punten (1x)
Deelname wedstrijden Oudenaarde:  + 3 punten (3x)
Deelname aan provinciale kampioenschappen: + 3 punten (2x)
Deelname aan kampioenschap van Vlaanderen: + 3 punten (1x)
Deelname aan Belgisch kampioenschap: + 5 punten (1x)
Deelname aan internationale wedstrijden: + 5 punten
Deelname aan overige wedstrijden kalender: + 1 punt

* Cadetten, scholieren en masters die zowel deelnemen aan de Beker van Vlaanderen voor hun eigen categorie als aan de Beker van Vlaanderen  
  alle categorieën kunnen eenmaal 5 punten en eenmaal 3 punten verdienen. Atleten die meegaan als reserve ontvangen eveneens 5 of 3 punten  
  (maximaal 2 atleten per BVV).
( ) : tussen de haakjes staat vermeld hoeveel keer de punten kunnen worden verdiend, voor de overige wedstrijden kan je telkens nog 1 punt verdienen.

  Beker van Vlaanderen
Voor je deelname aan de Beker van Vlaanderen krijg je een premie van € 7,50. 
Wie meegaat als reserve krijgt € 5,00 (maximum 2 atleten per BVV).
Wie deelneemt aan de Beker van Vlaanderen voor zijn/haar categorie en aan de Beker van Vlaanderen Alle Categorieën  
mag deze premie tweemaal aanvragen. Wie tweemaal meegaat als reserve, kan de premie ook 2x aanvragen.

 Prijzengeld voor titels of podiumplaatsen

Belgisch Kampioenschap Vlaams Kampioenschap
CAD SCH JUN/BEL SEN/AC MAS CAD SCH JUN SEN/AC MAS

1ste plaats € 30 € 30 € 50 € 100 € 25 1ste plaats 20 20 40 50 20
2de plaats € 20 € 20 € 40 € 75 € 20 2de plaats 15 15 30 40 15
3de plaats € 15 € 15 € 30 € 50 € 15 3de plaats 10 10 20 30 10

Provinciaal Kampioenschap
CAD SCH JUN SEN/AC MAS

1ste plaats € 10 € 10 € 15 € 20 € 10
2de plaats € 7,50 € 7,50 € 10 € 15 € 7,50
3de plaats € 5 € 5 € 7,50 € 10 € 5

Belgisch Kampioenschap Aflossing Proviciaal Kampioenschap Aflossing

CAD SCH JUN SEN/AC MAS CAD SCH JUN SEN/AC MAS
1ste plaats € 20 € 20 € 20 € 30 € 20 1ste plaats € 10 € 10 € 10 € 15 € 10
2de plaats € 15 € 15 € 15 € 20 € 15
3de plaats € 10 € 10 € 10 € 15 € 10

Het prijzengeld voor titels wordt gehalveerd indien je de enige deelnemer bent voor het kampioenschap.  
Verschillende titels betwist in één wedstrijd komen slechts voor één titel in aanmerking! 
Geen prijzengeld voor Belgisch Kampioenschap Studenten.
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Prijzengeld voor records
CAD SCH JUN SEN/AC MAS

Beste Belgische jaarprestatie € 10 € 10 € 20 € 40 -
Beste Belgische jaarprestatie aflossing € 5 € 5 € 10 € 15

Belgisch record € 50 € 50 € 150 € 300 € 25
Belgisch record aflossing € 25 € 25 € 75 € 150 € 15

Bij het verbeteren van een club record en het behoud ervan tot het einde van het seizoen:  premie van € 7,50 per record  
(1 x per discipline), voor masters € 5,00.  
Records KAD-SCH-JUN-MAS die ook record Alle Categorieën zijn = 1 x premie!  
Premies voor clubrecords aflossingen = € 5,00.  
Geen premies voor disciplines waarvan er nog geen record op de tabellen stond. 

Prijzengeld voor selecties

CAD SCH JUN BEL SEN/AC MAS
Universiade - - - € 75 € 150 -

Europees kampioenschap - € 100 € 150 € 175 € 200 -
wereldkampioenschap - € 150 € 250 - € 300 -

Olympische Spelen - - - - € 400 -
EYOF - € 50 - - - -

Internationale Kampioenschappen NIET-MASTERS

Universiade / EYOF EK WK OS
1ste plaats (titel) € 175 € 200 € 300 € 400
2de - 3de plaats € 125 € 150 € 250 € 350

Top 8 € 75 € 100 € 150 € 250
Top 16 € 40 € 50 € 100 € 200
Top 32 € 20 € 25 € 50 € 150

Bij aflossingen de helft van het bedrag. 

Internationale Kampioenschappen MASTERS

EK WK

1ste plaats € 30 € 40

2de plaats € 20 € 30

3de plaats € 15 € 20

Prijzengeld voor titels wordt gehalveerd indien je de enige deelnemer bent.  
Bij aflossingen de helft van het bedrag. 

Internationale ranking (enkel bij een Olympische discipline!)

Wereldkampioenschap AC

Top 50 op wereldranglijst € 300

  Opmerkingen en voorwaarden

Premie voor deelname geldt enkel indien een geldige prestatie wordt neergezet.
Om in aanmerking te komen voor uitbetaling van het bonussysteem 2019-2020 moet aan alle onderstaande voorwaarden voldaan worden:
• Lid zijn van KASVO met borstnummer en bij de Vlaamse Atletiek Liga.
• Steeds aantreden in het officiële clubtruitje, tenzij het wedstrijdreglement anders voorschrijft.
• Vernieuwen van de aansluiting bij KASVO voor het volgende seizoen, door een nieuw inschrijvingsformulier in te vullen  

(op papier of via tool) en het lidgeld te betalen vóór 1 november 2021. Opgelet: ook waardebonnen waarmee het lidgeld eventueel (deels) wordt 
betaald, moeten vóór 1 november 2021 afgegeven zijn. 
Wie later inschrijft of betaalt (maar uiterlijk voor 31/12/2021), ontvangt de helft van het bedrag.

• Het bedrag van een boete bij de VAL bij niet-deelname aan een ingeschreven wedstrijd moet contant betaald worden aan het secretariaat, 
anders word je niet opnieuw ingeschreven voor een volgend kampioenschap. Nog openstaande boetes worden afgetrokken van het bonusgeld.

• Het bedrag van de bonus wordt uitbetaald onder de vorm van een waardebon.  
De bonus wordt op de uitreiking enkel meegegeven aan de desbetreffende atleet of familie binnen de eerste graad.

• Wie niet kan aanwezig zijn op de avond van de uitreiking van de bonus en het bestuur niet vooraf heeft verwittigd met een geldig excuus, 
ontvangt de helft van het bedrag.

• De bonus is persoonlijk af te halen in het secretariaat binnen de maand na uitreiking.
Bonus door de atleet schriftelijk aan te vragen vóór 1 november 2021 door invullen en afgeven van het bonusformulier.

De start van het zomerseizoen 2021 betekent 
hopelijk niet alleen een terugkeer naar de  
normaliteit na een moeilijk  coronajaar, het is  
meteen ook de start van de nieuwe wedstrijden 
voor kangoeroes en benjamins. 

Op basis van verschillende uitgangspunten  
(die je in de gids kan terugvinden) ontwikkelde  
de Vlaamse Atletiekliga een nieuw wedstrijd-
formaat die in 2020 getest, geëvalueerd en  
verder verfijnd werd.

De gids met informatie over de nieuwe  
wedstrijdvorm voor kangoeroes en benjamins  
kan je ontdekken via www.kasvo.be.

De wedstrijdgids werd ook naar onze jeugd- 
 trainers verstuurd, waardoor dit tijdens  
trainingen kan opgenomen worden.  
Daarnaast kan deze wedstrijdvorm ook aan bod 
komen tijdens onze Paas- en Zomerstage.  
Officiële wedstrijden in deze nieuwe vorm zal  
KASVO ten vroegste in 2022 aanbieden.

Er zijn twee mogelijke wedstrijdtypes met vaste 
combinaties van wedstrijddisciplines. 

TYPE 1

Kangoeroes

• 30m sprint
• Staande hoogtesprong plyoboxen
• Bovenhands werpen met een vortex
• 500m-loop 

Benjamins

• 40m sprint over hindernissen
• Verspringen over een lage hindernis
• Voorwaartse standworp met  

medecinebal 1 kg
• 10 x 40m aflossing 

TYPE 2

Kangoeroes

• 30m sprint
• Verspringen over een lage hindernis
• Borstpas stoten met medecinebal 1 kg
• 10 x 30m aflossing 

Benjamins

• 40m sprint
• Schaarsprong uit schuine aanloop
• Bovenhands werpen met een vortex
• 600m-loop 

Nieuwe wedstrijdvorm KAN/BEN



38 39

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:  Wat moet ik doen als ik tijdens een aflossingswedstrijd de stok laat vallen?

ANTWOORD:  Dan moet je die stok zelf oprapen, zelfs als hij buiten jouw baan 
   terechtgekomen is. Daarbij mag je geen enkele atleet hinderen, 
   en je mag ook de af te leggen afstand niet verkorten. 
   Hierbij mag niemand je helpen. 
   Ook de volgende loper mag hem niet komen oprapen.

   Daarna moet je verder lopen en de stok doorgeven 
   binnen de volgende aflossingszone. Die zone is 30 meter lang 
   bij alle aflossingswedstrijden tot en met 4x200 meter. 
   Bij langere afstanden heeft de aflossingszone een lengte van 20 meter. 

   Ook als je als laatste loper de stok laat vallen, moet je hem oprapen, 
   want aan de aankomstlijn moet je de stok in je hand hebben. 
 

Bernard

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
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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

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!
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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
www.etixxsports.com

  

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.

kasvo

Ontdek onze vernieuwdewebsite!



KASVO-jarigen
april

Dhaenens Bruno 01/04/2011
Crement Rani 02/04/2013
Vertriest Amber 03/04/2007
Vynckier Steven 03/04/1976
Seminck Mieke 03/04/1963
Colpaert Nicolas 04/04/2014
Ronsse Louise 04/04/2014
Kenis Eva 04/04/2009
Wieme Bert 04/04/1997
Hanssens Jorre 05/04/2005
Van Biervliet Hanne 05/04/2003
De Groote Geert 05/04/1962
Martens Julien 07/04/2014
Sierens-Jezior Justyna 07/04/1975
Blommaert Ilaya 08/04/2013
De Clerck Victoria 08/04/2008
Verbrugghe Cas 10/04/2014
Delmeiren Jasper 12/04/2005
Detemmerman Nina 12/04/2005
Ghyselinck Ben 12/04/1991
Goubau Christophe 12/04/1964
Demetter Pieter 13/04/1972
Maebe Fenne 17/04/2014
Devos Gorik 17/04/1970

Vanrysselberghe Lara 18/04/2001
Mespreuve Suzanne 19/04/2011
De Cremer Hervé 19/04/2004
Vanheuverbeke Julien 19/04/2000
Christy Orion 22/04/2011
Van Henis Ona 22/04/2011
Vanden Daele Noémie 22/04/2009
De Werdt Peter 22/04/1965
Vanderbauwhede Lies 23/04/1999
Meirlaen Marijke 23/04/1976
Bourdeaud'huy Patrick 23/04/1963
Meirhaeghe Thomas 24/04/2010
Vrijens Mathis 25/04/2010
Govaerts Symon 25/04/2008
Rasschaert Helena 25/04/2008
Segers Michiel 25/04/1996
De Vriese Christophe 25/04/1978
Puissant Mirte 26/04/2007
Wancour Brechtel 26/04/1984
Haeck Rune 27/04/2011
Decock Stan 28/04/2013
Van Gasse Finn 29/04/2008
Ronsse Bente 30/04/2013
Battaille Juliette 30/04/2009

mei
Snauwaert Lisa 01/05/2013
Van Coppenolle Pauline 01/05/2013
Kesteleyn Thibo 01/05/2008
Declerck Hubert 01/05/1953
Thienpont Mauro 02/05/2011
Bultot Elias 02/05/2004
Vercouter Ruben 02/05/1997
Maes Lia 03/05/2014
Bekaert Silke 03/05/2005
Van Lierde Daan 04/05/2014
Vanden Bossche Frauke 05/05/2010
Faelens Maurice 06/05/2011
Thienpont Senn 07/05/2008
Vanhaver Robin 10/05/2010
De Jaeger Norah 10/05/2008
Robbens Dieter 10/05/1997
Gryp Ishaak 11/05/2013
Meirlaen Marc 12/05/1960
Van De Walle Wolf 13/05/2009

Vanderbeken Jonas 14/05/1996
Dekens Aro 16/05/2014
De Cock Rune 16/05/2011
Ronsse Lars 16/05/2011
Vanquathem Jaro 16/05/2011
Callebaut Eline 16/05/2010
De Vriese Tess 17/05/2006
Bruynooghe Fons 20/05/2011
Baele Geike 20/05/2010
Slabbaert Mia 21/05/1969
Vandewattyne Laurens 22/05/2008
Vervaeke Sofie 22/05/1972
Vercamst Julie 27/05/2010
Van Rillaer Jan 27/05/1975
Geenens Dieter 27/05/1968
De Bock Tom 29/05/1998
De Waele Nienke 29/05/1997
Dhont Hanne 30/05/2010

juni
De Lange Patrick 01/06/1965
Vlassenroot Basile 06/06/2009
De Smet Roxanne 07/06/2011
Willaert Sara 07/06/2006
Bogaert Franka 08/06/1969
Vandermeulen Milena 09/06/1999
Chiers Pieter 09/06/1978
De Bock Nick 09/06/1965
Vandriessche Marie 10/06/2010
Van Gasse Nanou 10/06/2009
De Ruyck Ralph 11/06/2012
Van den Berghe Ferre 12/06/2011
Van den Berghe Seppe 12/06/2011
Allaeys Marit 13/06/2014
Moreels Marta 13/06/2007

Van Boven Vera 14/06/1970
Bastil Frank 15/06/1963
Verdonckt Greet 19/06/1973
De Schepper Flore 20/06/2005
Holvoet Sibe 21/06/2008
Godpower Oben 22/06/2013
De Groote Sarah 22/06/1992
Vrijens Mona 25/06/2008
De Paepe Ella 26/06/2009
Goubau Gilles 26/06/1998
Dhont De Geyter Louise 27/06/2014
Vander Beken Juul 28/06/2006
Buyst Katrien 28/06/1973
Vanommeslaeghe Tijl 29/06/2009
De Smet Evelien 29/06/1988
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sportpuzzel 28
1 2 3

4 5

6

7

8 9

10

11

12

13

14

15

Across
5. grandslamtornooi in Melbourne
8. Ronde van Frankrijk

12. kunstondergrond voor sneeuwsport
13. voornaam van zus Borlee
14. tennissende grand-slam-Martina
15. zilveren vijfkampster EK 2021

Down
1. rangschikking voor bolletjestrui
2. fietswedstrijd op de piste
3. ex-wielerkampioen met voornaam Moreno
4. startloper Belgian Tornados EK 2021
6. land van WK voetbal 2022
7. winnaar slottijdrit Tirreno-Adriatico 2021
9. Kasvo-jurylid met 45 jaar dienst (voornaam)

10. zilveren Isaac op 3000meter EK 2021
11. gouden Elise op 1500meter EK 2021

Horizontaal
5. Grandslamtornooi in Melbourne 
8. Ronde van Frankrijk
12. Kunstondergrond voor sneeuwsport
13. Voornaam van zus Borlée
14. Tennissende grandslam-Martina
15. Zilveren vijfkampster EK 2021

Oplossing sportpuzzel 27
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

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

Sportpuzzel 28
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Verticaal
1. Rangschikking voor bolletjestrui
2. Fietswedstrijd op de piste
3. Ex-wielerkampioen met voornaam Moreno
4. Startloper Belgian Tornados EK 2021
6. Land van WK voetbal 2022
7. Winnaar slottijdrit Tirreno-Adriatico 2021
9. KASVO-jurylid met 45 jaar dienst (voornaam)
10. Zilveren Isaac op 3000 meter EK 2021
11. Gouden Elise op 1500 meter EK 2021
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• 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

AGENTSCHAP
ZORG & GEZONDHEID

ZEEP

V.U
. D

irk D
ew

olf, Agentschap Zorg en Gezondheid, Koning Albert II-laan 35 bus 33, 1030 Brussel - versie 2019

Vlaanderen
is zorg

ZORGINFECTIES.BE

, ...,, ,

!
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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.

Ik verzorg artikels en recepten rond sportvoeding in De Rode Loper.  
Zo hoop ik jullie te kunnen helpen met juiste informatie 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!

koolhydraten

Eerst een klein stukje theorie ...

Sporten vraagt energie en soms is de energiereserve 
van ons lichaam onvoldoende om aan die vraag te 
voldoen. Ons lichaam doet beroep op 2 bronnen van 
energie namelijk vetten en koolhydraten.  
Waarbij vetten trager, maar meer energie leveren en 
koolhydraten sneller, maar minder energie leveren. 

Van beide bronnen heeft ons lichaam ook een reserve 
opgebouwd: de vetreserve en glycogeenvoorraad  
(koolhydraatopslag in ons lichaam). 

Uit de vetreserve haalt ons lichaam, zoals al gezegd, 
veel meer energie dan uit de glycogeenvoorraad.  
Maar de glycogeenvoorraad levert  dan weer sneller 
energie. Na ongeveer 90 minuten sporten is de  
glycogeenvoorraad van ons lichaam uitgeput en zal het 
overschakelen op vetten. Ideaal zou je denken, meer 
vetverbranding! Maar wanneer je lichaam overscha-
kelt op vetverbranding zal ook de intensiteit afnemen, 
gezien vetten trager energie leveren. 

Daarom zijn koolhydraten dan ook een betere vorm 
van energie tijdens het sporten, gezien ons lichaam 
minder tijd nodig heeft om deze energie te verwerken 
en beschikbaar te stellen. Hierdoor kan je aan een hoge-
re intensiteit blijven trainen en is ook de kwaliteit van 
jouw training beter!

Maar, wanneer voorzie je dan best extra 
energie (koolhydraten) bij het sporten?

Afhankelijk van de duur en intensiteit van jouw 
 inspanning varieert de hoeveelheid koolhydraten die je 
best voorziet. Lange duurtrainingen hebben een grotere 
nood dan een zeer korte training. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Er wordt gerekend in aantal gram koolhydraten per uur. 
Stel je hebt een lange, niet intensieve training van 2u 
en voorziet 30g koolhydraten per uur. Voor de volledige 
training voorzie je dus 60g koolhydraten. Maar wat zijn 
nu 60g koolhydraten?

Om makkelijk te rekenen zijn hier enkele voorbeelden 
van 1 portie van ongeveer 30g koolhydraten:

- 1 rijpe banaan 
- 500ml isotone sportdrank 
- 2 sneden peperkoek 
- 1 energy gel 
- 1 energiereep

Om aan 60g te komen, kan je dus bovenstaande zaken 
gaan combineren. Bijvoorbeeld 500ml isotone sport-
drank en 1 rijpe banaan of 2 rijpe bananen of 2 sneden 
peperkoek en 1 energiereep of 1000ml isotone sport-
drank enzovoort. Zoek uit wat voor jou het beste werkt 
en waar je je goed bij voelt tijdens een training!  
Het heeft geen nut bananen mee te nemen op een 
training terwijl je eigenlijk geen bananen lust.

Als je niet gewoon bent om te eten/drinken tijdens 
lange trainingen, bouw dan zeker op naar een bepaalde 
hoeveelheid! Door koolhydraten aan te vullen zal  
je meer energie hebben doorheen je trainingen!  
Wat er voor zal zorgen dat de kwaliteit van je  
trainingen verbeteren doordat je dezelfde  
intensiteit langer kan aanhouden.

Wanneer voorzie je best koolhydraten (suikers) 
tijdens een training?
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Sportreceptje: 
sportwafels

Ingrediënten (voor 20 wafels):

• 125g havermout

• 3 eieren

• 125g appelmoes

• 1 el honing

• 1 el zonnebloemolie  
  (+ vetstof om het wafelijzer in te vetten)

• 250ml halfvolle melk

• 75g rietsuiker (of kristalsuiker)

• 1 kfl bakpoeder

• 145g bloem

Bereiding:

• Mix de havermout fijn met een blender of mixer.

• Scheid de dooiers en de eiwitten. 

• Klop de eiwitten stijf. 

• Meng de appelmoes met de havermout, honing,  
   melk, olie, suiker en bakpoeder.

• Zeef de bloem en meng ook deze door het deeg. 

• Spatel de opgeklopte eiwitten voorzichtig  
   door het mengsel.

• Vet het wafelijzer in. 

• Bak de wafels gedurende 2 - 3 minuten  
   (in porties van ongeveer 1 ijsscheplepel deeg).

Voedingswaarde (1 wafel):

90 kcal
2g vet
15g koolhydraten
6,3g suikers
3g eiwitten
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MOVIMENTO
GROEPSPRAKTIJK MELDEN

DE WEG NAAR EEN GOEDE GEZONDHEID
OOMO

"Elke persoon is uniek, iedereen verdient
 een persoonlijke begeleiding"

Voedings- en bewegingsadvies voor kinderen, 
tieners en volwassenen, sportvoedingsadvies, 
psychologische begeleiding voor kinderen en 

volwassenen, wandeltherapie, podologie,
 ergotherapie, loopbaanbegeleiding, diverse 

workshops en groepssessie's

GROEPSPRAKTIJK MOVIMENTO - 
Berchemweg 190 - 9700 Oudenaarde Melden

E info@praktijkmovimento.be 
T 055/61 56 73 OOwww.praktijkmovimento.be 

Vernieuwde website!
www.etixxsports.com
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Herinneringen aan
Ignace Penninck
Februari 2021 | Op woensdag 3 februari overleed KASVO-jogger Ignace Penninck.  
Er werd in intieme kring afscheid van hem genomen in het door hem zo geliefde  
kerkje van Moregem. Namens KASVO bieden wij ons oprecht medeleven aan.  
Rust zacht, Ignace! 

Woensdag 3 februari ging onze training richting 
Moregem. Toen we in de omgeving van Ignace zijn 
woonst kwamen, vroeg ik mij af hoe het nog zou 
zijn met hem. Door de coronamaatregelen, die 
onder tussen al bijna een jaar gelden, hebben wij 
nog maar met een beperkt aantal KASVO-joggers 
contact. Wat we wel allemaal wisten, is dat hij de 
voorbije maanden strijd had moeten leveren tegen 
kanker en die ook zou overwonnen hebben. 

Lang moest ik niet op een antwoord wachten.  
Het was echter niet het antwoord dat ik wou 
horen.  Terwijl ik nog aan het lopen was, had een 
gemeenschappelijke kennis mij reeds gebeld met 
de boodschap dat Ignace diezelfde dag overleden 
was. En ik zal niet de enige geweest zijn  
die totaal verrast was door dit droevige nieuws.

Ignace leerde ik kennen midden de jaren  
negentig van vorige eeuw toen hij met een 
groepje joggers deelnam aan de zondagloopjes 
van SOVE in Volkegem.  
Toen ik een paar jaar later mijn eerste loop-
pogingen ondernam op de zondagjoggings in 
domein De Ghellinck zag ik hem terug en door 
hem sloot ik mij ook aan bij KASVO.

Bij KASVO was Ignace al langer lid als wedstrijd-
atleet en blonk vooral uit in de kampnummers.  
Zo staan de clubrecords alle categorieën “Discus” 
en “Vijfkamp” nog steeds op zijn naam.  
Ook in de loopnummers kon hij zijn mannetje 
staan en het clubrecord (Masters M35-45) van de  
4 x 400 m dat hij samen met o.a.  Roger Peyskens 
in 1988 liep is nog altijd niet verbeterd.  
Na zijn carrière als wedstrijd atleet bleef hij  
verder sporten, maar nu als jogger.

En dat de groei en bloei van de KASVO-joggers-
groep grotendeels aan hem te danken is, zal 
niemand ontkennen. Niet alleen zorgde hij  
telkens voor afwisselende parcours in en rond 
Oudenaarde, maar als geen ander kon hij de  
groep ook samenhouden. 

Naast het in goede banen leiden van de trainingen 
zorgde hij er ook voor dat wij zonder zorgen kon-
den deelnemen aan enkele klassieke wedstrijden. 
In de eerste plaats denk ik dan aan de jaarlijkse 
uitstap naar Hastings voor deelname aan de halve 
marathon. Ook de 20 km door Brussel was zo'n 
klassieker die wij onder zijn  supervisie liepen.  
En natuurlijk mogen wij de marathons niet ver-
geten. Dank zij hem konden wij, zonder dat wij 
ons iets moesten aantrekken van de praktische 
kant van reis en verblijf, deelnemen aan talloze 
marathons in de ons omringende landen.

Het extrasportieve werd evenmin vergeten.  
De etentjes die hij elk jaar weer organiseerde wa-
ren voor mij de hoogtepunten in een sportief jaar. 
En er waren wel een paar legendarische tussen!  
Zo herinner ik mij die keer in “Het Uilekot” in  
Asper waar hij de fratsen van animator  
Hubert Walraet moest ondergaan. 

Maar meestal zorgde Ignace er zelf voor dat  
de sfeer erin bleef door tussen de gangen door  
zijn jaarlijks epistel voor te lezen met weetjes en 
anekdotes over het voorbije jaar. Altijd afwachten 
wat hij nu van iedereen wist te vertellen: soms 
grappig, soms plagend maar nooit kwetsend. 

En zo was Ignace en zal hij voor altijd in onze  
gedachten blijven als een goed en minzaam  
man die ons veel te vroeg ontnomen werd.

Marc Vanmaldegem 
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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 (met uitzondering van de wedstrijdtruitjes en -topjes) kunnen 
we via onze WEBSHOP aanbieden aan interessante prijzen dankzij onze 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?

 

  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              

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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 Webshop kledij              

Vanaf nu is er ook fluogele KASVO-runnerskledij beschikbaar via de webshop, waarbij rekening werd gehouden 
met de wensen van onze joggers wat betreft type kledij en de tekst op de rugzijde (KASVO RUNNERS).  
De prijs is bewust laag gehouden. 

Voortaan zijn we dus niet alleen in het donker goed zichtbaar, maar kan het gezamenlijk dragen  
van onze runnersoutfit ook het groepsgevoel doen toenemen, wat altijd fijn is, niet?

Deze kledij kan uiteraard ook door niet-joggers worden aangeschaft.

Om de verzendingskosten te beperken, kan er in groep worden besteld. Als iemand de bestellingen één of meerdere 
keren per jaar wil verzamelen, dan kan de leveringskost van € 5 over meerdere personen worden verdeeld.  
Ook is het mogelijk de bestelling in Lebbeke zelf af te halen. Omruilen is niet meer mogelijk (tenzij onder elkaar).  
Reken op een kleine 2 weken tussen het plaatsen van de bestelling en ontvangst van de kledij. 

Hopelijk kunnen we dit jaar nog onze fluo-kleuren verdedigen op één of ander loop-evenement  
waaraan we in groep kunnen deelnemen :-).

Ter info: Pieter draagt de mannenmaat L (en loophesje XL-XXL), Mia de vrouwenmaat W-M (en loophesje M-L).  

Reflecterend LoopHesje Fluogeel

2 maten: M-L  en XL-XXL.

Ledenprijs: € 12

Runners Zip-neck  
Sweater Fluogeel

Maten: W-XS tot 3XL.

Ledenprijs:  
Dames: W-XS tot W-XXL  € 20 
Heren: XS tot 3XL  € 20

Runners T-Shirt Fluogeel

Heren: maten XS tot 3XL.

Ledenprijs:  € 9

Runners T-Shirt Fluogeel

Dames: maten W-XS tot W-XXL.

Ledenprijs:  € 9

Runners Singlet Fluogeel

Heren: maten XS tot 3XL.

Ledenprijs: € 8

Runners Singlet Fluogeel

Dames: W-XS tot W-XXL.

Ledenprijs: € 8

https://topsport-clubs.be/collections/kasv-oudenaarde 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.!

5554



56

SCHRIJF JE IN & STEUN KASVO!
Alle info via www.kasvo.be/acties

JOKAFISC BVBA 
JO DE JONGHE 

Boekhouding - Fiscaliteit - BTW
Elfdagwandkouter 7   -   9700 Oudenaarde

tel 055 30 12 12   fax 055 38 99 73    
gsm 0477 22 42 15

Geschenken Descamps
Etikhovestraat 19, 9680 Maarkedal (Etikhove)

www.geschenken-descamps.be



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

Coronaproof veldlopen in een feeëriek winters Liedtspark.

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




