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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER

Beste KASVO-leden en -supporters,

Wat er zo stilaan zat aan te komen, is gebeurd: op 
de Belgische kampioenschappen aflossingen heeft 
ons damesteam 4x400m een absolute toptijd 
neergezet en het nationaal record voor clubteams 
verbeterd. Onze junioren mannen zorgden bijna 
voor een gelijkaardige stunt door in hun 4x400m 
de derde tijd ooit neer te zetten en op minder dan 
een halve seconde van dat record te stranden. Hun 
tijd was wel goed voor een nieuw provinciaal record. In beide teams enkel 
atleten die bij ASVO zijn gevormd, vaak vanaf zeer jonge leeftijd: we mo-
gen deze prestaties dus zeker beschouwen als het resultaat van een goede 
omkadering vanaf de jeugdcategorieën. Proficiat aan iedereen!

Tijdens de wedstrijdarme periode die er nu aankomt, organiseren 
we opnieuw een eetfestijn, en dit op zaterdag 29 en zondag 30 
oktober. Dergelijke formule zullen we voor het laatst toepassen; we 
hopen dan ook op een grote opkomst. Vanaf volgend jaar zal er meer 
dan eens per jaar iets lekkers in de kantine worden aangeboden, doch op 
kleinere schaal. Dit zal onze inkomsten evenzeer ten goede komen, en biedt 
onder andere het voordeel dat iedereen wel eens aanwezig zal kunnen zijn.

Onze grootste organisatie van het komende winterseizoen wordt tradi-
tiegetrouw de Veldloop Stad Oudenaarde - Memorial Valentien De Smet, 
die zal plaatsvinden op zondag 4 december. In het verleden mochten we op 
deze wedstrijd soms meer dan 1.000 deelnemers en nog meer toeschouwers 
verwelkomen – we hebben de ambitie dit jaar even goed te doen. Wie wenst 
mee te helpen bij de organisatie, kan zich alvast melden bij een bestuurslid. 

In december zal ook de Algemene Vergadering, het hoogste beleidsorgaan 
van de vereniging, samenkomen. Deze Vergadering zal het ontslag van Els 
Balcaen uit de beheerraad officieel bekrachtigen. Na 25 jaar inzet voor de club, 
waarvan een lange periode als secretaris, wensen de andere bestuurleden 
haar uitdrukkelijk te bedanken voor het geleverde werk, en we hopen dat we 
daarin niet alleenstaan. Velen lijken het evident te vinden dat mensen zich 
jarenlang belangeloos inzetten voor een vereniging, daarbij vaak een grote 
verantwoordelijkheid dragen en ook in vakantieperiodes gewoon met 
het werk moeten doorgaan om bijvoorbeeld toe te laten dat atleten aan 
kampioenschappen kunnen deelnemen of vergoedingen worden uit-
betaald – het afscheid van Els is ongetwijfeld een goede gelegenheid om 
daar eens bij stil te staan...

Pieter Demetter, voorzitter
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BESTUUR | BEHEERRAAD

Pieter Demetter
Voorzitter

 
pieter@kasvo.be 

055 31 12 05

Mia Slabbaert
Penningmeester

 
mia@kasvo.be 
0479 02 58 89

Els Balcaen
Uittredend bestuurslid

 
els@kasvo.be 
055 21 59 35

Conny Rogiers
Evenementen
Bonussysteem

Aanspreekpersoon 
juryleden

 
conny@kasvo.be 

055 31 96 30
0470 03 56 41

Frank Bastil
Materiaalman

 
frank@kasvo.be 
0473 63 27 16

BESTUUR | BESTUURSLEDEN

Gerben Hanssens
Vertegenwoordiger 

ouders atleten
Vertrouwenspersoon

 
gerben@kasvo.be 

0494 44 55 21

Marc Bogaert
Vertegenwoordiger 

trainers
 

marc@kasvo.be 
0476 98 38 53

Steven Lucas
Secretariaat

Ledenadministratie

asvo@atletiek.be
steven@kasvo.be 

0495 45 73 16

Freddy Ketsman
Vertegenwoordiger 

jeugdtrainers

freddy@kasvo.be 
0474 48 61 64

Beau Le Compte
Jeugdcoördinator

beau@kasvo.be 
0492 03 34 67
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TRAININGSINFO SEIZOEN 2022-2023
(01/11/2022 - 31/10/2023)

JEUGD

Kangoeroes °2016

Benjamins °2015 - °2014

Pupillen °2013 - °2012

Miniemen °2011 - °2010

COMPETITIEGROEPEN

Cadetten °2009 - °2008

Scholieren °2007 - °2006

Junioren °2005 - °2004

Senioren °2003 - dag dat je 35 wordt

Masters vanaf 35 jaar

NIET-COMPETITIEVE GROEPEN

Recreanten °2009 en ouder

Joggers °2005 en ouder

Start to run °2005 en ouder

G-sport °2013 - °2009

SPORTIEF

Audrey Baguet
Aanspreekpunt trainers

 
audrey@kasvo.be

0479 67 54 37

Beau Le Compte
Jeugdcoördinator

beau@kasvo.be 
0492 03 34 67

ONZE TRAINERS

JEUGD

Kangoeroes
Hanne Van Biervliet 

Hedwig Van Schaeren

Benjamins
Febe Ketsman

Hanne Van Biervliet
Jenna Dreelinck
Jorre Hanssens 

Kato De Schepper
Lisa Demeulemeester 
Simcke Vandriessche 

Yitske Walrave

Pupillen/Miniemen
Amber Baert

Beau Le Compte
Febe Vandewalle 
Freddy Ketsman 
Kaat Demetter

Koen De Stoppeleire 
 Ruben Vercouter 

Femi De Vleeschauwer (polsstok)

NIET-COMPETITIEVE GROEPEN

Recreanten
Betty Peyskens
Peter Notebaert

Joggers
Carine Vanderschueren

Jan Van Rillaer 
Kaat Demetter 

Marijke Meirlaen 
Sarah Peyskens

Gorik Devos (contact)

COMPETITIEGROEPEN

Polyvalente werking Cadetten
Audrey Baguet
Ben Ghyselinck

Femi De Vleeschauwer
Ilse Van Nerom 
Mieke Seminck 

Nienke De Waele
Patrick De Vleeschauwer

Sprint-Horden 
Annick Heymans
Audrey Baguet

Bart Buffel
Ben Ghyselinck
Ilse Van Nerom

Yelena Vandermeulen

Halve fond / fond
Marc Bogaert 

Tim Van Coster

Werpen
Filip Eeckhout

Patrick De Vleeschauwer
Steven Lucas

Springen
Audrey Baguet

Polsstok
Femi De Vleeschauwer

NIET-COMPETITIEVE GROEPEN

G-sport
Branko Baert 

Nienke De Waele
Tess De Vriese

Yelena Vandermeulen

Start to Run
Geert De Groote (voorjaar)

Sarah Peyskens (najaar)

Uitgebreide informatie over de (jeugd)trainingen vind 
je op onze website www.kasvo.be terug.
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VERTROUWENSPERSOON

Ilse Van Nerom
 

ilse@kasvo.be
0476 72 66 77

Gerben Hanssens
 

gerben@kasvo.be 
0494 44 55 21

Elke vereniging heeft wel eens te maken met ontevredenheid bij trainers, 
ouders, sporters, bestuurders, …. Vaak volstaat een goed gesprek om 
problemen of misverstanden op te lossen en de samenwerking weer op 
goede rails te krijgen.

ERELEDEN
mevr. Rachel Hanssens † dhr. Roger Lamon †

Oud-ondervoorzitter

dhr. Peter Van de Velde

Oud-voorzitter

dhr. Martin De Stoppeleire

Oud-voorzitter

dhr. Freddy Soetens

Oud-ondervoorzitter

dhr. Denis Willems

Oud-voorzitter

mevr. Tine De Cooman

Oud-ondervoorzitter

dhr. Filip De Smet

Oud-ondervoorzitter

BESCHERMCOMITÉ
dhr. Lode Roman

Brouwerij Roman

dhr. Alexander De Croo

Premier, 

Volksvertegenwoordiger 

en Voorzitter van de 

Gemeenteraad Brakel

dhr. Marnic De 
Meulemeester 

Burgemeester 
Oudenaarde

dhr. Carlo Roman

Brouwerij Roman

dhr. Herman De Croo

Minister van Staat 

Erevoorzitter van de Kamer 

Ereburgemeester van Brakel 

Gewezen Volksvertegenwoordiger

dhr. Eddy Van Coster

Oud-bestuurslid

dhr. Jacques Peyskens

Jurylid KASVO

mevr. Tine De Cooman 

Oud-ondervoorzitter

    
  dhr. Dirk Beernaert

JURYLEDEN
Steven Lucas 

Nadia Meulenyser 

Bernard Demetter

David Van Langeraert

Conny Rogiers

Mia Slabbaert 

Jacques Peyskens

Muriel Dewilde (clubjurylid)

Sofie Vervaeke (clubjurylid)

Gerben Hanssens (clubjurylid)
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ONZE HOOFDSPONSORS SPORTPUZZEL 34

OPLOSSING SPORTPUZZEL 33
1. Wielrennen

2. Eugene

3. AS Roma

4. Iron Man

5. Boksen

6. Boebka

7. Audrey Baguet

8. Infantino

9. Jonathan

10. Hockey

11. Athene

12. Tia Hellebaut 

13. Wouter Vandenhaute

14. Tennis

HORIZONTAAL

3. Kapitein Rode Duivels op WK 1986

4. Voornaam van ex-Anderlecht manager  
    Verschueren

5. Directrice Memorial Van Damme

7. Grenswachter bij tennis

10. Belgische recordhoudster 400m

12. Aantal ringen op de Olympische vlag

13. Winnaar Vuelta 2022

VERTICAAL

1. Atletiekdiscipline van Duplantis

2. Nederlandse atlete met 4x goud op de OS

6. Trainer van de Belgian Tornados

8. Belgisch recordhoudster mijl

9. Sport waarin sprongservice gebruikt wordt

11. Ski met poortjes
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De inschrijvingen voor het seizoen 2022-2023 werden op zaterdag 24 
september om 10u00 geopend!

Voor de jeugdcategorieën (°2016-°2010) kunnen we elk jaar rekenen op 
een massale belangstelling om in te schrijven. Om kwalitatieve trainingen 
te kunnen garanderen, beperken we het aantal atleten per trainingsgroep.

JEUGD

Voor de oudere categorieën (°2009 en ouder) is er geen beperking op 
het aantal inschrijvingen. Vanaf de categorie van de cadetten is er een 
opsplitsing tussen de competitieve groepen en de niet-competitieve 
groepen.

Atleten in de competitiegroepen worden verondersteld om op regel-
matige tijdstippen deel te nemen aan wedstrijden die in overleg met de 
trainers worden bepaald. In sommige gevallen is het mogelijk dat atleten 
die wensen te starten in de competitiegroepen eerst enkele weken mee-
draaien in de niet-competitieve groep om voldoende basis op te bouwen 
om te kunnen aansluiten in de competitiegroepen.

COMPETITIE

Naast een uitgebreide afdeling gericht op competitie-atletiek heeft KASV 
Oudenaarde ook verschillende mogelijkheden voor de recreatieve 
sportbeoefenaar.

RECREANTEN/JOGGERS

Voor jongeren met een beperking startte ASVO in oktober 2019 met 
een G-sportwerking, aanvankelijk enkel voor atleten met een verstande-
lijke beperking, maar sinds 2020 kunnen ook atleetjes met een visuele 
beperking bij ASVO terecht.

G-SPORT

ALLE GEDETAILLEERDE INFO IS TERUG TE VINDEN 
OP WWW.KASVO.BE/LID-WORDEN
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INTERREGIO JEUGDCUP
OUDENAARDE
25 JUNI 2022
VERSLAG: BEAU LE COMPTE

In mijn vorig verslag had ik het 
doel van minstens 30 ASVO’ers 
vooropgesteld voor de Interregio 
op onze piste en met 20 pupil-
len en 17 miniemen tikten we bijna 
de 40 Oudenaardse deelnemers 
aan! Hierdoor waren we met voor-
sprong de best vertegenwoordig-
de club, terwijl in feite nog geen 
derde van al onze ingeschreven 
pupillen en miniemen present 
waren. Kortom, het kan altijd 
beter maar wat hebben de 
aanwezigen het geweldig ge-
daan en de afwezigen hun ongelijk 
bewezen. Ook een dikke mer-
ci aan (bijna) iedereen om aan elk 
nummer effectief deel te nemen. Ik 
weet dat je je enkel kon inschrijven 
voor de meerkamp en bijgevolg

automatisch voor elk nummer, 
maar in een streven naar een 
algemene atletische vorming bij de 
jeugd kunnen we deze vaststelling 
als club alleen maar ten zeerste 
toejuichen!

Zo domineerden onze pupillen 
jongens de top10 van de meer-
kamp, met zelfs een bronzen plak 
voor Ruben en een zilveren stek 
voor Lars. Waar de eerstegenoem-
de het hoogspringen won met 
1m28, stootte Lars de kogel maar 
liefst 8m44 ver en won zo het 
kogelstoten. Wie ook aardig met 
de zware bal overweg kon die 
dag, was eerstejaars Nathan. Hij 
deed zomaar 1m19 bij zijn PR 
om knap achtste te eindigen.

Op de 1000m domineerde ander-
zijds Cas. Hij liep naar de winst in 
3’24"30 en deed zo 5sec van zijn 
record. Mathis verbeterde zich-
zelf met even veel seconden tot 
3’31"41, goed voor een heel mooie 
vierde plaats. Jarne liep op niveau 
door zijn PR net niet te verbeteren 
met een tijd van 4’01"80. In verge-
lijking met vorig jaar loopt hij zo al 
ongeveer 15sec sneller; je ziet 
dat vaak komen trainen vruch-
ten afwerpt! Tot slot wil ik ook 
nog even de 1000m van Méraud 
belichten, want na 3x precies 3’45” 
te lopen verbeterde hij zich twee 
weken eerder tot 3’42 en dat deed 
hij nogmaals over op onze pis-
te; van consistentie gesproken. 
Door naar het hoogspringen nu, 
waar Leandro een nieuw PR ves-
tigde door in zijn laatste poging 
alsnog over 1m09 te gaan. Hierin 
slaagde Jaro echter net niet op zijn 
eerste wedstrijd hoog, maar met 
1m02 mag hij zeker tevreden op 
zijn wedstrijd terug kijken. Tot slot 
ging Louis-Gentil op zijn eerste 
wedstrijd ooit, net als Rune, over 
0m95 en gaf Thor, naar jaarlijkse 
gewoonte, het beste van zichzelf. 
Dit vertaalde zich in twee nieu-
we records. Goed gedaan, gasten!

Tegelijkertijd gingen onze 8 
jongste dames die meeting ook 
tot het uiterste, met diverse schit-
terende prestaties als gevolg. Zo 
kreeg Louise de kogel bijna een 
volledige meter verder naar een 
nieuw PR van 5m41, terwijl Noor 
met 5m45 toch nog net de bes-
te ASVO’er was op dat nummer; 
beide dames eindigden hiermee 
mooi in de top10! 

Verder verbrak Nimué met 3m46 
nog haar PR, deed Mare hetzelfde 
met 3m18 en kwam Audrey met 
4m43 wel heel dicht in de buurt van 
haar record.
Het hoogspringen was dan weer 
een kolfje naar de hand van Sienna 
die met 1m04 haar record van eer-
der in Maldegem dit jaar evenaarde. 
Enkel Franne kwam nog wat in de 
buurt met een sprong over 0m97 
in haar eerste wedstrijd hoogsprin-
gen. Tot slot tekende Nienke pre-
sent op haar eerste wedstrijd ooit 
en stond stevig haar “mannetje”. 
Fijn om te zien dat zowel bij de 
pupillen jongens (Louis-Gentil), als 
bij de pupillen meisjes (Nienke dus) 
iemand voor de eerste keer deel-
nam aan een wedstrijd. 
Op naar de volgende?!

Bij de miniemen jongens zat Bas in 
hetzelfde schuitje en dit uiteraard 
op een positieve manier bedoeld! 
Hij kreeg immers zijn speer over 
de 10m en zichzelf over de 3m in 
de zandbak, waardoor er zeker van 
een geslaagde ‘first’ kan gesproken 
worden! Daarnaast kwam Lukas 
ook voor het eerst dit seizoen op de 
atletiekpiste in actie en met onder 
andere een beste worp van 19m37 
in het speerwerpen leek het alsof hij 
vorige week nog meedeed aan een 
wedstrijd.
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Met mijn werpersachtergrond doet 
het me uiteraard veel plezier dat ik 
5 van onze atleten over de 18m heb 
zien werpen; de (toch wel) frequen-
te training hierop de laatste tijd be-
wijst dus zeer zeker zijn nut! 3 van 
deze 5 eindigden ook in de top10 
van het algemeen klassement: 
Andries (5e), Mano (8e) en Milos 
(10e). De andere atleet, Marcel, ver-
beterde ook nog zijn PR op de kor-
te spurt tot 12.30 en toont zo in mijn 
ogen aan dat hij “meer” kan dan 
louter een sterke 1000m te lopen. 
Tot slot kon vaste waarde Timo ui-
teraard niet ontbreken op deze 
hoogmis van de atletiek. Na de BvV 
kwam hij nog eens in actie in het 
verspringen en met 3m09 vloog hij, 
net zoals Bas dus, over die grens 
van 3m. Bedankt voor jullie inzet, 
toppers!

Last but not least’ passeren de 
prestaties van onze miniemen da-
mes hier ook nog de revue. Met 3 
verpulveringen van haar eigen re-
cords eindigde Ella als eerste Ou-
denaardse op een 10e plek, op de 
voet gevolgd door Helena (11e) en 
Mélusine (12e). Waar de eerstge-
noemde zich stevig verbeterde op 
de korte sprint (12.35) en haar speer 
over de 10m kreeg, deed Mélusine 
hetzelfde en sprong ze met 3m36 
meer dan een halve meter verder 
dan afgelopen indoorseizoen. De 
andere twee tweedejaars ASVO’ers, 
Enna en Louise, verbeterden zich 
(stevig) op de loopnummers terwijl 
het in de zandbak net wat minder 
draaide die dag; kan uiteraard ge-
beuren, dus verlies zeker de moed 
niet! Tot slot eindigen we met onze 
vier eerstejaars dames hun presta-
ties te bespreken. 

Floor dook voor het eerst onder de 
12.50 op de 80m (12.47) en onder 
meer daardoor eindigde ze mooi 
17e in het totaalklassement. Geike 
toonde eveneens haar consistentie 
door twee nieuwe PR’s te vestigen 
(150m & speer) en op de andere 
twee nummers hier maar net niet in 
te slagen.

Deze keer stond er geen kogel of 
discus op het programma, maar dat 
weerhield Eline niet om het beste 
van zichzelf te geven op alle disci-
plines die er wel waren. Zo vestigde 
ze een nieuw record in de zandbak 
(3m16) en ook op de 150m ging ze 
sneller dan ooit met 25sec op de 
kop! Daarnaast maakt Mauritse de 
cirkel rond met een goede 3m46 
in het verspringen, aangezien zij 
ook voor het eerst onze clubkleu-
ren verdedigde op de piste en we 
zo in elke categorie wel 1 jongen en 
1 meisje hadden in die situatie. Dat 
dit anderen mag motiveren om ook 
deze stap te wagen, bijvoorbeeld 
door dit jaar nog deel te nemen aan 
één van de twee laatste Interregio-
manches (KAAG & RCG).

In het weekend van 24, 25 en 26 juni kwamen 11 ASVO-atleten in actie op 
het Belgisch Kampioenschap Alle Categorieën. Met 8 top 8-plaatsen 
kunnen we heel tevreden terugblikken op dit BK.

11 ASVO-ATLETEN KWAMEN 
IN ACTIE OP HET BK AC IN 
GENTBRUGGE
26 JUNI 2022

Atleet Discipline Resultaat Plaats

Julie Van De Walle 3000m Steeple 11’49"35 4de

Margo Van Puyvelde 400m horden 57"98 5de

Marie Bilo 800m  2’08"95 5de

Kato De Schepper Hinkstapspringen 11m17 5de

Sten Geenens Hoogspringen 2m04 5de

Ilana Hanssens 400m horden 58"25 6de

Laure Bilo 400m 56"36 6de

Yelena Vandermeulen Speerwerpen 39m16 7de

Killian Mersseman 400m 48"39 12de

Anaïs Van Snick 200m 26"01 23ste

Jaron De Vriese 200m 21"98 24ste
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START TO RUN VOORJAAR 
2022: VAN 0 TOT 5 KM 
IN 10 WEKEN
30 JUNI 2022
VERSLAG: KIM EN AUDREY

In april 2022 ben ik gestart met 
Start to Run onder begeleiding van 
Geert. Na heel wat jaren geen sport 
meer te hebben gedaan, besliste 
ik om de draad weer op te nemen.  
Onze kinderen hebben ook verschil-
lende hobby’s.

Onze zoon is eveneens aangesloten 
bij KASVO. Hij doet al jaren aan 
atletiek.

Het toeval wil dat de Start to Run 
sessies gelijk lopen met de training 
van onze zoon en de training van 
onze dochter. Ik had dus eigen-
lijk geen excuus meer om ook niet 
wat aan sport te doen. Het leek een 
goed idee om de draad van het 
sporten weer op te nemen, de 
motivatie was er. 

Aan een eerste kennismaking met 
de andere atleten en onze eerste 
keer lopen in groep onder begelei-
ding van Geert, hield ik een goed 
gevoel over. De groep bestond uit 
een mix van dames en heren, elk 
had zijn eigen motivatie om te star-
ten. Er werd langzaam opgebouwd, 
elke keer kwamen er een aantal mi-
nuten lopen bij en verminderde de 
tijd van het wandelen tussendoor. 
Door de manier van aanpakken, de 
groep en de toffe begeleiding van 
Geert, heb ik ook mijn vrouw over-
tuigd om mee te beginnen lopen.

Iedereen van de groep was gemo-
tiveerd de 5 km te halen, temeer 
Geert beloofde een aperitief te be-
talen wanneer iedereen de 5 km 
haalde. Voor sommigen was er een 
extra motivatie: er zouden op het 
einde van de sessie frietjes gegeten 
worden. 

We gingen dus onder ons twee gaan 
lopen terwijl onze kids ook aan het 
sporten waren, hoe tof is dat. We 
liepen op woensdag en vrijdag met 
de groep. Op zondag liepen we in-
dividueel of ook soms in groep op 
de piste. De klik met de groep was 
er wel. Iedereen in de groep vond 
wel iemand waarmee hij/zij het-
zelfde tempo kon lopen en wat kon 
praten.

Ook gaf Geert ons de nodige uitleg qua schoeisel wat later geen overbo-
dige uitleg bleek te zijn. Doordat het lopen vlot ging, begon ik ook meer 
te lopen. Ik ging al eens met onze zoon extra lopen waardoor ik last kreeg 
van een kwetsuur. Een paar lessen aan de kant blijven was de boodschap. 
Geert had gelijk… Schoenen zijn belangrijk, niet enkel het kleur… Op aan-
raden van Geert een meting laten uitvoeren en goede schoenen gekocht.

Uiteindelijk was het moment aangebroken om de 5 km te lopen. Iedereen 
van de groep haalde de 5 km. We werden ook aangemoedigd door een 
paar ervaren joggers van de club die een eindje meeliepen. Er was wel een 
domper op de vreugde dat iedereen de 5 km gehaald had. De frituur bleek 
die dag gesloten…

Na het behalen van de 5 km hebben we met een paar atleten een WhatsApp 
groepje opgericht. We spreken geregeld samen af om eens te gaan lopen.

Voor het overige kan ik (ik denk niet alleen ik, de rest ook) Geert alleen 
maar bedanken voor zijn engagement, de motivatie, zijn uitleg, … Dankzij 
hem hebben zowel ikzelf als mijn vrouw de motivatie gevonden om te 
lopen en te blijven lopen. Wij lopen nu driemaal per week vlot de 5 km per 
keer of soms meer. Wij kijken ernaar uit om van 5 km naar 10 km te gaan 
en ons aan te sluiten bij de joggers. Geregeld schrijven wij ons ook in voor 
stadslopen of iets dergelijks met ons gezin, zo doen we aan sport met z’n 
allen. Ons doel is om volgend jaar te gaan voor de 10 miles..

Ook willen mijn vrouw en ikzelf de andere atleten bedanken voor de korte 
maar leuke tijd samen.  Jullie haalden allemaal de 5 km, voor ons zijn jullie 
een voor een toppers!  En we zouden zeggen, blijven lopen!!
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ROSINE 
WALLEZ 
MEETING
08 JULI 2022

MEER FOTO'S OP 
WWW.KASVO.BE
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LARS MEULEMAN EN MATEO 
BOGAERT PRESTEREN STERK 
OP DE FISEC-SPELEN
29 JULI 2022
VERSLAG: ILSE VAN NEROM

Op donderdag 21 juli vertrokken Lars Meuleman en Mateo Bogaert naar 
de FISEC-spelen. FISEC (Fédération Internationale Sportive de l’Enseig-
nement Catholique) is de Internationale sportfederatie van het Katho-
liek Onderwijs. De FISEC-spelen kunnen gezien worden als de Spelen 
tussen de schoolsportfederaties voor katholieke scholen. Dit jaar von-
den de Spelen in Klagenfurt, Oostenrijk plaats en dit van 22 tem 29 juli. 
Jongeren tussen 14 en 17 mogen hieraan deelnemen. Dit jaar was er een 
delegatie van Vlaanderen afgevaardigd voor atletiek, basket en volley. 
Hieronder vind je een verslag over deze Spelen.

Donderdagavond vertrokken Lars 
en Mateo naar de FISEC-spelen. De 
lange busrit werd nog wat langer 
door de file onderweg maar uit-
eindelijk kwam iedereen veilig aan. 
Zaterdag hebben ze wat losge-
werkt en zijn ze met de groep gaan 
zwemmen in het meer, het was er 
dan ook 35°.  Op zondag stond de 
eerste kennismaking met de piste 
op het programma. Aan de FISEC- 
spelen is ook een landencompetitie 
verbonden.

De internationale FISEC-spelen 
werden een groot succes voor Lars 
en Mateo. De wedstrijden op zich 
waren een uitdaging want deze 
stonden in de voormiddag gepland. 
Zo moest Mateo om 9u in de och-
tend de reeksen van de 100m af-
werken. Zware regenval zorgde op 
sommige momenten ook voor wat 
moeilijkere wedstrijd omstandighe-
den. En naast het sportief gedeelte 
werkten de deelnemers in de na-
middag een cultureel programma 
af zodat ze 

nooit helemaal uitgerust aan de 
start stonden. Maar de sfeer in de 
Belgische ploeg was blijkbaar zeer 
goed en dan kan je volop van de er-
varing genieten.

Op dag 1 wist Mateo zich met de 
4de tijd te plaatsen voor de finale 
van woensdag. Lars moest direct 
aan de slag op de 800m en hij pak-
te hier een mooie 3de plaats, de 
eerste medaille was binnen. 

Op woensdag behaalde Mateo de 
bronzen plak in de finale van de 
100m en deed er nadien met de 4x 
100m ploeg nog een bronzen me-
daille bij. Op donderdag moest Lars  
weer aan de slag, nu op de 400m 
en hij werd hierin 8ste. Mateo kwam 
uit in de finale van de 200m en liep 
naar de zilveren medaille in 23"34. 
En nog was zijn medaillehonger 
niet gestild want op de gemengde 
Zweedse aflossing pakte hij met het 
Belgische team zijn 4de medaille 
van het tornooi, het werd brons. 

Onze Oudenaardse atleten kwamen 
uit in 6 proeven en scoorden hierin 
dus 5 medailles, we kunnen dan ook 
van een geslaagd tornooi spreken. 
Weer een ervaring rijker keerden ze 
op vrijdag terug naar België.  

Dikke proficiat Lars en Mateo!

copyright @Fisec_Flanders
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GEEN FINALE, 
WEL EEN MOOIE 
ERVARING VOOR 
MARIE BILO OP HET 
WK U20 IN COLOMBIA!

Begin juni kwalificeerde Marie Bilo 
zich op de 1500m voor het We-
reldkampioenschap U20 in Cali. 
Dat  ticket verdiende ze op de Me-
morial Buyle in Oordegem toen ze 
de 1500 meter in 4.20.69 afwerk-
te. Op 23 juli deed ze op de Flan-
ders Cup in Huizingen zowaar nog 
beter door achter Camille Muls 
als tweede te eindigen in 4.18.64. 
Hieronder vind je een kort verslag-
je van haar eerste internationale 
wedstrijd.

Op donderdag 05 augustus liep  
Marie Bilo de reeksen van de 1500m 
op het WK U20 in Cali. 

Het was een hele uitdaging voor 
de atletes daar ze met 47 aan de 
start verschenen en er zich maar 
12 konden plaatsen voor de finale. 
In de eerste en tweede reeks kwa-
men ze in 4"18-4"19 aan, tijden die 
ook Marie in de benen heeft. De 3de 
reeks, waar ook Marie in liep, ging 
een kleine 9 seconden sneller. Marie 
probeerde maar moest dit op het 
einde een beetje bekopen (Reeks 3: 
14de in 4.39.79). 

Na de wedstrijd overheerste bij Ma-
rie aanvankelijk de ontgoocheling.
Maar wat een mooi seizoen heeft ze 
er opzitten, deze ervaring pakt ze 
zeker mee naar de toekomst! Aan-
treden op een Wereldkampioen-
schap is niet voor iedereen wegge-
legd. Deze ervaring mag ze zeker 
koesteren. Op naar nog meer in de 
pas gestarte 'loop'carrière.

01-06 AUGUSTUS 2022
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VAKANTIEMEETING 
OPEN PK STEEPLE

09 AUGUSTUS 2022

MEER FOTO'S OP 
WWW.KASVO.BE
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5 MEDAILLES OP HET KVV 
VOOR CADETTEN & 
SCHOLIEREN
15 AUGUSTUS 2022
VERSLAG: ILSE VAN NEROM

Op maandag 15 augustus gingen 
de Vlaamse Kampioenschappen 
voor onze cadetten en scholieren 
door. Ondanks de vakantie waren 
er toch 12 ASVO-deelnemers. Wie 
ging spieken in atletiek.nu kon zien 
dat er 5 bekertjes staan: 1 gouden, 3 
zilveren en 1 bronzen.

Julie Bastil mocht deze ochtend 
om 9u30 de spits afbijten op de 
300m horden, ze verpulverde haar 
persoonlijk record en dook voor het 
eerst onder de 50" met 49"49. Zus 
Margaux wilde na een seizoen vol 
blessureleed dolgraag haar titel op 
de 400m horden verlengen. De 3de 
horde deed nog wat moeilijk maar

het lukte haar en ze pakte het goud 
in 63"47. De ontlading was groot en 
begrijpelijk. Dan naar de 100m van 
onze cadetten en scholieren. Bij de 
cadetten liep Mirte Puissant naar 
13"39 en kwam Saar Vanderbauw-
hede tot 13"76. Bij de scholieren da-
mes liep Sara Willaert een mooie 
13"13 en was er een persoonlijk re-
cord voor Merel Lauwers in 14"00.

Op dan naar de scholieren heren 
voor hun baanronde. Jorre Hans-
sens ging vlot van start en kon dit 
ook vrij goed doortrekken, hij liep 
een nieuw persoonlijk record met 
53"77. Mateo Bogaert kwam in de 
snelste reeks uit en liep in een

sterke laatste rechte lijn naar de 
zilveren medaille in 51"62. En dan 
naar de verrassing van de dag, eer-
stejaars cadette Camille De Clercq 
kwam naar dit kampioenschap met 
een persoonlijk record van 31m met 
de speer. Ze gooide een sterke reeks 
en brak haar persoonlijk record en 
clubrecord met een worp van maar 
liefst 35m61, het leverde haar ook 
een zilveren plak op. Helaas was er 
ook een pechvogel van de dag. Man 
in vorm Lars Meuleman werd bij 
het naar binnengaan op de 800m 
op zijn hielen getrapt en kwam ten 
val. Weg waren de medaillekansen.

Op de 200m kwamen we dezelfde 
sprintsters tegen. Mirte liep weer 
een degelijke wedstrijd en kwam tot 
27"54, Saar strandde op een zucht 
van haar PR in 27"83. Bij de scho-
lieren vrouwen liep Sara naar een 
mooie 27"07 en liep Merel haar 2de 
PR met 28"96. Op dan naar de wat 
langere afstand waar Arne Segers 
zijn PR op de 3.000m op 9’22"91 
bracht en dit ook beloond zag met 
een zilveren plak. Flore De Schep-
per was de laatste in actie en liep 
naar 7’56"13 op de 2.000m steeple, 
goed voor een bronzen medaille.

Een dikke pluim allemaal!

VOLG KASV OUDENAARDE

/kasvoudenaarde

/kasvoudenaarde

www.kasvo.be
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De recreanten wonnen in juni een fotowedstrijd georganiseerd door de 
Jongsocialisten Oudenaarde: “Maak een selfie op een van de regenboog-
zebrapaden en win een regenboogcake.”

Trainster Betty Peyskens reageerde heel tevreden:
Fier op mijn groep de recreanten @kasvoudenaarde. Ik vind het heel 
belangrijk iedereen te accepteren in de sportwereld. En dat ik dit even kan 
over brengen bij onze jeugd. Dank u voor de super lekkere taart.
#regenboogtaart #regenboogzebrapad #gay #bisexual 
#transgender #sport #love #atletics

KORT KASVO-NIEUWS
RECREANTEN WINNEN EEN REGENBOOGCAKE

DOORSCHUIVEN NAAR EEN VOLGENDE 
CATEGORIE START OP 2 OKTOBER

Het doorschuiven naar een volgende categorie start op 2 oktober: 
• Kangoeroes worden benjamin en trainen vanaf dan op woensdag en 

vrijdag en nemen deel aan minstens 1 wedstrijd in de winter en 1 wed-
strijd in de zomer;

• 2e jaars benjamins worden pupil en trainen dan vanaf 18u45 tot 19u15 en 
nemen deel aan minstens 2 wedstrijden in de winter en 2 wedstrijden in 
de zomer;

• 2e jaars pupillen worden miniem, trainen opnieuw van 18u45 tot 19u15 
en nemen deel aan minstens 2 wedstrijden in de winter en 2 wedstrijden 
in de zomer

• 2e jaars miniemen worden ofwel wedstrijdatleet ofwel recreant. De 
• trainingsdagen/uren zijn verschillend naargelang de trainingsgroep en 

trainer waarbij men terechtkomt. Informeer je goed vooraf! 

De recreantengroep hervatten de trainingen op woensdag 7 september. 
De wekelijkse trainingen gaan opnieuw door op woensdag van 17u30 tot 
en met 19u00.

OVERLIJDEN JOËL VANDERHAEGHEN
Op 1 september 2022 overleed Joël Vanderhaeghen op 94-jarige leeftijd.

Joël was jarenlang bestuurslid, jurylid en atleet in onze club. Hij werd 
verschillende keren Belgisch Kampioen in het snelwandelen, en hij nam 
ook deel aan internationale wedstrijden. Joël heeft nog steeds enkele club-
records snelwandelen op zijn naam staan.

Namens KASV Oudenaarde bieden wij zijn familie ons oprecht mede-
leven aan.

Rust zacht Joël.
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KASVO KAMERAAD: 
TANIA DE SUTTER
Sinds januari 2022 nomineren we elke maand een KASVO Kameraad. 
In onderling overleg kiezen Beau, Joachim en Simon een atleet/trainer/
medewerker/jurylid… die volgens het panel eens in de kijker gezet mag 
worden omdat hij/zij anders weinig aandacht krijgt.

Na twee maanden zomerverlof, start deze rubriek vanaf september 
terug op.

Tania De Sutter zorgt al enige tijd 
voor heel wat mooie fotoreeksen 
van onze jeugdatleten. 

Waar onze lopers voor een veldloop 
kiezen welke pinnen ze op hun 
spikes steken, kiest Tania welke lens 
ze gaat gebruiken. Hoe sneller er 
gelopen wordt, hoe groter de uit-
daging voor een mooie foto. En dat 
terwijl ze zelf ook wel al eens blijft 
hangen. Geen KASVO’er kan aan 
Tania passeren zonder te worden 
vastgelegd. Maak kennis met onze 
sympathieke jeugdfotograaf!

Elke atleet houdt ervan: een foto 
van zijn of haar glansprestatie, 
moddergevecht of ander mooi mo-
ment. Ook voor de jeugdatleten en 
hun ouders is het fijn om leuke fo-
to’s te hebben van de prestaties van 
onze atleten. Het wordt dan ook als 
vanzelfsprekend beschouwd dat er 
steeds maar weer foto’s beschik-
baar zijn. Maar wie zorgt er voor de 
foto’s? Waar komen ze vandaan? 
Wat drijft hen?

Hoe lang ben je al betrokken bij KASVO?
Sinds Sienna als benjamin is aangesloten (moet ik nog effen nadenken, 
denk jaar 2018?)

Hoe ben je bij KASVO terecht gekomen?
Via een nichtje die hier ook aangesloten is, en vroeger kwamen we dan 
altijd naar haar wedstrijden kijken, dus een logische stap dat we ook voor 
deze club kozen toen ons Sienna wou lopen.

Wat vind je het leukst aan de club?
Kids vinden het leuk om elkaar terug te zien en dan praten de ouders ook 
wat bij. Moet zeggen, op wedstrijden blijven we wel vaak hangen… 
Hangouders noemen ze dat tegenwoordig zeker..

Waar en wanneer kunnen we je aan het werk zien als fotografe?
Bij elke wedstrijd dat Sienna aanwezig is, ben ik met mijn fototoestel van 
de partij. En dan op feestjes en uitstapjes/reizen gaat de fotorugzak ook 
steevast mee.

Bewerk je de foto’s nog voor ze online komen?
Neen voor KASVO pas ik eigenlijk niets aan, dus de atleetjes staan erop 
hoe ze zijn. Bij privé foto’s durf ik wel al eens iets weg te moffelen als er 
bvb een storend object op de foto zit. Ik ben maar een hobby fotograaf 
die wel regelmatig fotoboeken maakt, en daar kan je wel al eens je foto 
bijwerken, maar extra programma’s heb ik niet hoor.

Hoeveel tijd spendeer je daaraan?
Na elke wedstrijd selecteer ik wel de beste foto’s van die dag, dus kruipt 
wel even tijd in om alles goed te doorlopen. Maar meestal dezelfde avond, 
of de dag erna stuur ik alles door. Privé fotoboeken maken van een reis 
met meer dan 1000 foto’s, daar werk ik dan wel even een paar weekjes aan 
hoor (lacht). 

Waar ben je, naast atletiek, graag mee bezig?
Op dinsdag ga ik al een tweetal jaar voor 3u naar de naailes. Dus ik heb wel 
al een paar unieke kledingstukken voor Sienna en mezelf gemaakt.

Kan je ons iets over jezelf vertellen dat nog bijna niemand weet?
Ik zou wel naar het buitenland willen verhuizen. Het is tot nu toe nog niet 
gelukt, maar wie weet wat de toekomst brengt…
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MEMORIAL 
RACHEL HANSSENS 

MET OPEN PK 10.000M
28 AUGUSTUS 2022

MEER FOTO'S OP 
WWW.KASVO.BE
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22 GEMOTIVEERDE ATLEETJES 
OP DE LAATSTE INTERREGIO-
MANCHE
03 SEPTEMBER 2022
VERSLAG: BEAU LE COMPTE

Voor de laatste Interregiomanche van dit seizoen kwamen er 22 gemoti-
veerde Oudenaardse pupillen en miniemen opdraven op de blauwe piste 
van Racing Gent. Onder een stralende zon werden er zo heel wat mooie 
prestaties neergezet en meerdere persoonlijke records verbroken. Maar 
voor het aan hen was, gaven al 2 kangoeroes en 7 benjamins het beste 
van zichzelf op dezelfde piste.

Zo was Nio weer op post en keer-
de hij huiswaarts met 2 nieuwe PR’s 
op zak. Voor Lisette was het zelfs 
haar eerste pistewedstrijd ooit na 3 
veldlopen deze winter. Blij om nieu-
we gezichten onze clubkleuren te 
zien verdedigen. Heel erg bedankt 
hiervoor! Bij de benjamins zal ik het 
eerst over de meisjes hebben. Waar 
Bente hoger dan 1m geraakte in het 
hoogspringen, kreeg Lore de vor-
tex vlot over de 10m en vestigde zo 
ook een nieuw persoonlijk record. 
Daarnaast verbeterde Ilaya haar 
record op de 40m met maar liefst 
3 tienden. Bij de jongens evenaar-
de Jolan zijn PR in het hoogsprin-
gen, wierp Cedric zijn vortex voor 
het eerst over de 20m lijn, evenaar-
de of verbeterde Jef zijn record op 
alle disciplines en was het voor Fe-
lix, net als voor Lisette, zijn eerste 
pistewedstrijd ooit. En wat deed ie 
het goed! Bedankt allemaal om er-
bij te zijn en ik zie jullie volgend jaar 
graag evenveel stralen als op de 
groepsfoto (van de benjamins) van 
deze meeting!

Bij de pupillen jongens verbrak ver-
volgens Ruben zijn PR bij hockeybal 
en hoogspringen. Een sprong over 
1m34m (!) leverde hem de eerste 
plaats op. Lars was eveneens be-
drijvig in deze nummers. Zo wierp 
hij de hockeybal knap weer voorbij 
de 30m en sprong 8cm hoger dan 
ooit. Méraud was dan weer de snel-
ste van de KASVO atleten op de 
1000m in een nieuwe besttijd van 
3’34″31 en liep zijn 60m voor het 
eerst onder de 10sec. Leon verbe-
terde zijn record van hockeybal en 
verbaasde zichzelf door wel 21cm 
(!) hoger te springen dan ooit

tevoren. Mathis is de volgende in 
het rijtje ‘PR hoogspingen’, want 
ook hij verbeterde zich knap tot 
1m16. Nathan en Rune stonden dan 
weer hun mannetje in het versprin-
gen. Zij verbeterden beiden hun 
record tot respectievelijk 3m60 en 
3m21. En ook Jaro slaagde erin om 
een nieuw PR te vestigen. Bij het 
hockeybal landde de bal immers 
op slechts 5cm van de 21m lijn. In 
het eindklassement hadden we uit-
eindelijk ook 3 ASVO’ers die een 
plek in de top10 bemachtigen. Leon 
werd immers zevende, net achter 
Mathis en Lars legde zelfs beslag 
op een prachtige tweede stek. Hier-
voor kregen ze dan ook een extra 
cadeautje, naast het deelnameca-
deautje (voor iedereen die aan min-
stens 4 manches deelnam) dat nog 
op komst is. Goed gedaan, jongens!

Ondertussen waren ook de pupillen 
meisjes goed bezig. Sienna trot-
seerde als enige van onze pupillen 
meisjes de horden en evenaarde 
haar PR bij hoog. In het hockeybal 
sneuvelden de records “aan de lo-
pende meter”. Audrey wierp im-
mers 6m verder dan ooit, terwijl 
Louise niet wou onderdoen en

eveneens 5m bij haar PR deed. Mare 
liep verder een mooie 60m, net als 
Noor, en verbeterde zich ook met 
de hockybal. Tot slot twijfelde Ona 
vooraf of ze flop of schaar zou pro-
beren bij het hoogspringen en pro-
beerde dan maarde combinatie. Dit 
leverde haar een mooi persoonlijk 
record op en er zit zeker nog marge 
op. Helemaal op het einde mocht 
Sienna ook nog plaatsnemen op 
de steeplehorde met een cadeautje 
in de hand, omdat ze knap 9e was 
geëindigd in het totale klassement. 
Proficiat Sienna en bij uitbreiding 
ook alle pupillen dames!

Over naar de miniemen meisjes 
dan, waar er in totaal 3 ASVO’ers 
op de piste verschijnen. Maud nam 
de loopnummers (80m en 300m) 
voor haar rekening. Helaas was de 
wind ook aanwezig en bleven de re-
cordtijden dus uit. Alhoewel, ze liep 
voor het eerst een 300m, dus tech-
nisch gezien vestigde ze wel een 
nieuw PR. Wie aan bijna elk num-
mer deelnam, waren Eline en Gei-
ke. Met 12.57 op de korte horden en 
9m57 met de kogel, na een snelle 
opeenvolging van de proeven, mag 
die eerstgenoemde zeker tevreden 
op deze wedstrijddag terugkijken. 
Hetzelfde geldt voor Geike, die als 
een echte strijder terugvocht in de 
laatste rechte lijn van de 300m. Het 
deed me denken aan de eindsprint 
van Crestan, daags voordien op 
de Memorial. Helemaal op het ein-
de zorgden onze atletes nog voor 
een unicum, wat mijn geheugen be-
treft, door een gedeelde 10e plaats 
te bezetten in het eindklassement. 
Eline en Floor hadden immers bei-
den 3.831 punten gescoord over alle 
Interregio’s heen. Chapeau, meisjes!
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Tot slot tekenden er ook 5 miniemen jongens present op deze laatste man-
che. Initieel ging Matisse het vijftal nog vervoegen, maar enkelperikelen 
beslisten er helaas anders over. Spoedig herstel! Wie daarnaast ook wat 
voorzichtig aan moest doen totdat de zooltjes geleverd worden, was Timo. 
Zo nam hij enkel het verspringen en kogelstoten voor zijn rekening, beiden 
met een nieuw PR als resultaat. Waar het volle potentieel met de kogel er 
nog niet uitkomt, zweefde hij als het ware in de zandbak. Hij verbeterde 
zijn record met maar liefst 37cm! Ook Marcel sprong verder dan ooit naar 
een nieuw PR van 3m68. Verder was Milos wederom goed in vorm. Zo 
verbeterde hij op elk nummer zijn record, waarbij hij onder andere voor 
het eerst onder de magische 11sec grens dook op de 80m. Onze laatste 
twee ijzers in het vuur, Andries en Mano, waren dan weer heel erg aan me-
kaar gewaagd in het discuswerpen door respectievelijk 15m80 en 15m67 
te werpen. Daarnaast verbeterde de eerstgenoemde nog zijn PR met de 
kogel en werd de laattegenoemde in een heel stevige 300m reeks inge-
deeld, terwijl hij zich wat slapjes voelde. Desalniettemin zeer goed gedaan, 
want na afloop mocht hij, Mano, nog het podium op met een knappe 
zevende plaats in het eindklassement! 

Uiteindelijk maken er 19 Oudenaardse pupillen en miniemen aanspraak 
op het interregiocadeau, aangezien zij aan minstens 4 Interregiomanches 
deelnamen. Op een totaal van 118 aangesloten pupillen en miniemen 
betekent dit echter slechts 16%. Om dit lage aantal wat op te krikken, en 
meer atleten te laten GENIETEN van fijne wedstrijdmomenten, vragen we 
om vanaf seizoen 2022-2023 als pupil of miniem aan minstens 2 wedstrij-
den in het winterseizoen en 2 wedstrijden in het zomerseizoen deel te ne-
men. Pas dan kan terug aangesloten worden voor het seizoen 2023-2024. 
Uiteraard hopen wij meer atleten regelmatiger op de trainingen te mogen 
verwelkomen!

Naar gewoonte nog enkele wist-je-datjes uit de pen van trainer Hedwig, 
die dit artikeltje heeft helpen schrijven, om mee af te sluiten:  

• Wist je dat er maar liefst 7 ASVO pupillen deelnamen aan de 60m hor-
den? Een volledig zwart-rode, Oudenaardse reeks was hierdoor een feit. 

• Wist je dat je de 1000m ook kan lopen op sportschoenen ipv spikes, 
zeker als je op 2 minuten voor de start beslist om toch de 1000m mee 
te doen? Ra ra ra, over wie hebben we het…  

• Wist je dat de pupillen jongens, door zo hoog te springen, niet meer op 
tijd aan de zandbak geraakten? Een nieuw record in het verspringen zal 
dus voor de volgende keer zijn. 

• Wist je dat Lars de meest constante ASVO jeugdatleet van de dag was? 
Zowel bij de 60m horden, het hoogspringen, het verspringen als de 
60m eindigde hij op een heel mooie 5e plaats.

ONZE HOOFDSPONSORS
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AC DAMES VERBETEREN HET 
BELGISCH RECORD VOOR 
CLUBS OP DE 4X400M
04 SEPTEMBER 2022
VERSLAG: ILSE VAN NEROM

Er zijn zo van die dagen die je als 
trainer of atleet niet meer vergeet. 
Vandaag was zo’n dagje. Het BK af-
lossingen werd voor onze club een 
zeer mooie dag!

De cadetten dames mochten de 
spits afbijten op de 4x 100m. Cato 
Chiers, Mirte Puissant, Saar Van-
derbauwhede en Camille De Cler-
cq wisten zich met de 8ste tijd te 
plaatsen voor de finale 51"11. In de 
finale liepen ze vanuit baan 1 een 
dijk van een wedstrijd en eindigden 
ze op een zeer mooie 5de plaats. 
Dank ook aan reserve Julie Bas-
til die er heel de tijd was voor het 
team. Onze scholieren heren namen

met 2 sprinters Mateo Bogaert en 
Jorre Hanssens en 2 afstandslopers 
Lars Meuleman en Arne Segers 
deel aan de 4x 800m. Ze behaalden 
een schitterende zilveren medaille 
in 8’22"71. 

Onze AC heren bestaande uit 3 ju-
nioren Elias Bultot, Jaron De Vrie-
se, Killian Mersseman en een belof-
te Dries Van Schuylenbergh liepen 
op de 4x 200m een schitterende 
reeks en verpulverden het CR met 
1’26"56. In de finale gingen ze nog 
een stuk sneller en pakten het zilver 
in 1’25"56 een tijd waarmee ze de 
top 10 allertijden binnen vallen.

Onze 4x 400m dames kwamen in hun sterkste bezetting aan de start met 
Margo Van Puyvelde, Margaux Bastil, Laure Bilo en Ilana Hanssens. Stie-
kem droomden ze van het CR dat al zo lang stand hield. Het werd nog veel 
meer dan dat. Onze dames verbaasden vriend en vijand door niet alleen 
het CR te verpulveren maar ook meteen het 29-jaar oude Belgische record 
voor clubs. De nieuwe tijd staat op 3’42"32.

Wat een fantastische dag!

Bedankt aan alle supporters, ouders en atleten die hun kelen schor 
schreeuwden die dag!
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TWEEMAAL GOUD VOOR 
KASVO OP HET BELGISCH 
KAMPIOENSCHAP CAD/SCH
& AFLOSSINGEN VOOR 
JUNIOREN
10 & 11 SEPTEMBER 2022
VERSLAG: ILSE VAN NEROM

Dag 1 van het Belgisch Kampioen-
schap cadetten & scholieren ging 
gebukt onder wind, regen en on-
weer. Onze atleten wisten 2 top 8 
plaatsen te behalen. En ja, daar was 
een Belgische titel bij.

Camille De Clercq wist deze fel-
begeerde gouden plak te bemach-
tigen. Ze had het meeste contro-
le over haar speer in de winderige 
omstandigheden en wierp een ster-
ke reeks. Ze won met een worp van 
34m40. Margaux Bastil kon niet 
starten op haar geliefde 400m hor-
den daar ze de volgende dag op ein-
dejaars reis vertrok met de school. 
Ze koos daarom voor de korte hor-
den en bereikte als 6de de finale.

Deze plek wist ze ook in de finale 
te behalen in 14"81. Zus Julie Bastil 
startte deze ochtend in de regen en 
wind behoudend op de 300m hor-
den maar kwam sterk terug op het 
einde in 50"59. Nina De Temmer-
man was blij dat ze de kans kreeg 
om nog een wedstrijd te betwisten, 
ze liep rond haar PR de 400m hor-
den in 1’16”. Mateo Bogaert en Jor-
re Hanssens moesten naast de ste-
vige wind ook opboksen tegen een 
sterke Waalse delegatie. Beide zijn 
geen krachtlopers en dus hadden 
ze wat meer last van de wind dan 
de al wat krachtigere LBFA lopers. 
Mateo kwam tot 52"87 en Jorre tot 
54"16.

Flore De Schepper liep naar 
5’08"62 op de 1500m. Cato Chiers 
(27"21) en Mirte Puissant (27"73) 
kwamen in actie op de 200m en 
deden dit gezien de moeilijke om-
standigheden goed. Hopelijk heb-
ben ze morgen wat beter weer op 
de 100m. Helaas geen BK voor Sara 
Willaert. Zij kwetste zich deze week 
jammer genoeg tijdens de LO-les 
op school. Op dag 2 van dit BK ca-
detten & scholieren zien we ook de 
junioren aan het werk voor hun BK 
aflossingen. Helaas geen BK voor 
Sara Willaert. Zij kwetste zich deze 
week jammer genoeg tijdens de 
LO-les op school. 

Op dag 2 van het BK cadetten & 
scholieren ging ook het Belgisch 
Kampioenschap aflossingen bij de 
junioren door. Beginnen doen we 
met de cadetten en scholieren. 
Treasure Itotoh kwam in de och-
tend al aan de start van de 100m 
horden. Hij liep een sterke wedstrijd 
maar kwam zwaar in aanraking met 
de 9de horde, dat bracht hem wat 
uit balans en zo kwam hij weer uit 
rond zijn PR. Dat er meer zit aan te 
komen is duidelijk maar dat zal voor 
volgend seizoen zijn. Mirte Puissant 
(13"34) en Cato Chiers (13"20) lie-
pen beiden een goede 100m, deze 
keer in de zon wat een verschil met 
gisteren. Een sterke wedstrijd zagen 
we ook van Senne Ketsman, hij ver-
pulverde weer zijn PR en werd 4de 
op dit BK op de 800m in 2’03"60. 
Bij de scholieren was Lars Meule-
man eerder deze week wat ziekjes 
en kon hij zijn kansen niet 100% ver-
dedigen, hij kwam tot 2’04"34. Op 
naar een goede winter. Arne Se-
gers liep de moeilijkste wedstrijd 
van zijn leven daar ze alle 20 atleten 
op de 1500m samen lieten starten.

Het was een constant gevecht in 
een tactische wedstrijd. Toen de 
wedstrijd openbrak zat Arne vast. 
Hij probeerde nog maar moest te-
vreden zijn met 4’21"97. En dan was 
het tijd voor de 4x 400 junioren he-
ren: Hervé De Cremer startte sterk 
en gaf de stok door aan een ontke-
tende Jaron De Vriese die al snel 
een kloof had van 50m. Elias Bultot 
bouwde deze voorsprong verder 
uit en dus kreeg Killian Mersseman 
het stokje door met zo’n 80m voor-
sprong. Hij maakte het af in 3’18"08 
wat een nieuw provinciaal record is 
en de 3de tijd allertijden in België!
En dit zonder tegenstand, sterk!
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6 MEDAILLES OP HET BELGISCH 
KAMPIOENSCHAP JUNIOREN & 
BELOFTEN
18 SEPTEMBER 2022
VERSLAG: ILSE VAN NEROM

Op zondag 18 september kwamen 
11 junioren en beloften aan de start 
van hun Belgisch Kampioenschap. 
En ze zorgden weer voor een top-
dagje. Want deze 11 atleten waren 
goed voor 11 top 8-plaatsen. Zes 
atleten keerden huiswaarts met een 
medaille.

In de ochtend was het zeer fris 
maar dat weerhield Elias Bultot 
(11"38/11"28) en Kato De Schep-
per (13"00/12"91) er niet van om 
zich te plaatsen voor de finale van 
de 100m. Kaat Vanderbauwhede 
kwam tot 13"37. In de finale werd 
het een mooie 7de plaats voor bei-
den. Ilana Hanssens kwam als vol-
gende in actie op de 100m horden, 
ze bleef goed in haar ritme en zag 
dit beloond met een bronzen me-
daille in 14"00.

Dan naar de 400m lopers die weer 
voor een moeilijke opdracht ston-
den door de sterke wind. Laure 
Bilo liet zich niet gek maken door 
de snelle start van haar naaste 
concurrente en kwam in de laat-
ste 150m sterk opzetten en pakte 
de Belgische titel in 57"83. Killian 
Mersseman kreeg stevige concur-
rentie van Laurent Luca. Killian kwam 
sterk terug maar moest net genoe-
gen nemen met het zilver in een 
knappe 48"66. Dries Van Schuylen-
bergh pakte de 4de plaats in 49"75 
en greep net naast de medailles 
bij de beloften, hij vloekte wel een 
beetje omdat hij wist dat hij het een 
beetje had laten liggen bij de start.

Ondertussen was Sten Geenens aan het hoogspringen, de medailles wer-
den verdeeld op 2m06. Sten miste nipt de 2m08 en pakte met 2m06 een 
verdiende bronzen plak. Kato De Schepper moest kort na haar finale op 
de 100m aan de slag in het hinkstapspringen. Als echte kampioenschaps-
springster wisten we dat er ook hier een medaille in zat en ze stelde niet 
teleur want haar 11m40 was goed voor het brons. Kaat Demetter sprong 
bij de beloften naar 10m08 goed voor een 8ste plaats. Op de 200m bij 
de junioren dames liep Kaat Vanderbauwhede na een sterke bocht naar 
27"60. Bij de beloften liep Ilana naar een mooie 25"22 en Anaïs Van Snick 
dook weer onder de 26" met 25"98. Als laatste was het aan Jaron De 
Vriese op de 200m bij de junioren. Hij startte sterk en maakte na 150m het 
verschil. Hij pakte de Belgische titel in een sterke 21"50.

Hiermee valt het doek over dit seizoen. Wat een fantastisch jaar was het. 
Wat een mooie prestaties hebben we gezien. 

BEDANKT allemaal – geniet maar even van de rust. En dan zijn we 
benieuwd wat het volgende seizoen ons zal brengen.
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KASVO
KLEDIJSHOP

Sinds het seizoen 2020-2021 bieden we de kwalitatieve sportkleding aan 
van het merk Craft. Ons vernieuwd gamma bestaat uit:
• Clubkledij (= niet-wedstrijdkledij): t-shirts met korte/lange mouw-

en, topjes, hoodies, korte/lange broeken, windjacks, regenjassen,  
softshells, ...

• Wedstrijdtruitjes en -topjes 

Onze clubkledij is te bestellen via onze 'WEBSHOP clubkledij' aan interes-
sante prijzen dankzij onze hoofdsponsor Topsport Lebbeke. De link naar 
de webshop is terug te vinden in de zwarte balk bovenaan onze KAS-
VO-website of vind je ook hieronder terug.

WEBSHOP | topsport-clubs.be/collections/kasv-oudenaarde

De levertijd bedraagt gemiddeld 2 weken. 

KASV Oudenaarde voorziet enkele pasperiodes, zowel in het voor-
jaar als in het najaar, waarin deze niet-wedstrijdkledij kan gepast 
worden. Deze worden aangekondigd via de website en sociale media.  

Atleten die via het bonussysteem (in een volgend nummer meer nieuws 
ivm het bonussysteem 2022-2023) of via de ‘member get sponsor’-actie 
BONUS-waardebonnen hebben verdiend, kunnen die ook gebruiken om 
clubkledij aan te kopen. Het volstaat om de factuur van de onlinebestelling, 
betalingsbewijsje, BONUS-waardebonnen en rekeningnummer in de KAS-
VO-brievenbus aan de ingang van het stadion te droppen. Het bedrag van 
de waardebonnen zal dan worden terugbetaald op het doorgegeven 
rekeningnummer.

Officiële wedstrijdtruitjes en -topjes zijn het hele jaar door verkrijgbaar 
in de kantine. 

TOPSPORT-waardebonnen zijn enkel inwisselbaar in de fysieke winkel 
van Topsport Lebbeke bij aankoop van kledij/schoenen/sportmateriaal.
 
Voor meer info: www.kasvo.be/kledij
 
Bij vragen kan je een mail sturen naar Muriel of Sofie:

Muriel Dewilde
 

kledij@kasvo.be
0497 75 20 68

Sofie Vervaeke
 

kledij@kasvo.be 
0497 27 27 74
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SPORTKAMPEN
JEUGD

ZOMER 2022

MEER FOTO'S OP 
WWW.KASVO.BE
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VERJAARDAGEN

Strybos Elias

Bastil Margaux

Penninck Hendrik

Dewaele Nathan

Casier Jarne

De Boe Andries

Van De Putte Flor

Palmer Meis

De Wulf Britt

Vermeulen Peter

Taylor Lucy

Boudt Katrien

Vanhaverbeke Jules

Huysman Kaat

De Vos Kim

Ketels Milan

Vandriessche Robbe

Gevaert Cas

Verhaeghe Marcel

Lucas Lode

Devos Theo

Nachtergaele Polle

Huysman Karel

Pot Mathis

Pauwels Artuur

Vynckier Marie-Lou

Carlier Remi

De Ruy Marte

De Man - Van Der Strieckt Rob

1/09/2011

2/09/2005

2/09/1976

3/09/2012

3/09/2011

6/09/2009

8/09/2014

9/09/2010

10/09/2009

10/09/1966

12/09/2008

13/09/1984

14/09/2013

14/09/2010

14/09/1991

15/09/2011

15/09/2008

16/09/2011

18/09/2009

20/09/2000

20/09/1998

21/09/2013

22/09/1977

23/09/2011

23/09/2010

25/09/2009

27/09/2012

28/09/2008

30/09/2014

SEPTEMBER

Cordonnier Mauritse

Lauwers Pepijn

Thys Renée

Huwel Wim

Ryckelinck Andreas

Meuleman Astrid

Ketsman Febe

De Boe Marith

Vanhoenacker Mona

Dreelinck Jenna

Lucas Vie

Van der Elstraeten Baptiste

Dermout Lena

Van Houtte Maarten

Meere Elias

Neuville Isaak

De Vleeschauwer Femi

20/10/2010

20/10/1974

21/10/2004

21/10/1971

22/10/2013

23/10/2009

23/10/2008

23/10/2006

24/10/1994

25/10/1961

27/10/2012

27/10/2009

31/10/2013

OKTOBER

Dumont Silas

Loterman Natascha

Mersseman Kilian

Eeckhout Nathalie

Vermeulen Loïc

Blondeel Vince

Knight Lana

Bogaert Mateo

Gheerolfs Joachim

Balcaen Els

Haeck Mare

Vandercruyssen Timo

Janssens Lore

2/10/2010

2/10/2008

5/10/2014

5/10/1963

7/10/2014

8/10/2007

10/10/2002

11/10/2012

12/10/2012

12/10/2005

12/10/1998

13/10/2014

13/10/2010

13/10/2010

14/10/2010

14/10/2003

15/10/2002

NOVEMBER
2/11/2001

3/11/2015

3/11/2008

5/11/2009

5/11/2002

6/11/2014

6/11/2010

9/11/2015

9/11/1990

9/11/1981

13/11/2009

14/11/2014

14/11/2008

15/11/1964

17/11/2013

18/11/2013

18/11/2013

19/11/2013

19/11/1966

21/11/2010

22/11/1943

23/11/2012

23/11/2009

23/11/1978

23/11/1971

25/11/2006

26/11/1975

28/11/2014

28/11/2014

Vandriessche Simcke

Verhellen Maurice

De Meester Ian

Vandewattyne Margot

Heyndrickx Sander

De Waele Josse

Waelkens Emma

Verhoestraete Maxime

Lauwereins Steven

Peyskens Betty

Vandecasteele Lune

Martens Ferre

Bastil Julie

Bourdeaud'hui Katleen

De Stoppeleire Finn

Bevernage Jef

Van den Berghe Ferre

Van Meenen Esther

Vanderschueren Carine

De Pauw Lukas

De Nil Marc

Saeys Jonah

Langeraert Maud

Peyskens Sarah

Van Nieuwenhuize Wim

Segers Arne

Van Nerom Ilse

Van Houtte Jasper

Van Houtte Thomas
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WAT TE DOEN BIJ EEN ONGEVAL?

STAP 1 - ONGEVAL MELDEN

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 die liga heeft 
een verzekeringspolis bij Ethias.

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

Meld het ongeval zo snel mogelijk aan Steven Lucas, verantwoordelijk voor 
het secretariaat. Je hoeft hiervoor nog geen arts geraadpleegd te hebben.

• Via asvo@atletiek.be (bij voorkeur: er is dan een officieel schriftelijk  
bewijs) of steven@kasvo.be

• Of via 0495/45.73.16

Het is ook goed om je trainer op de hoogte te brengen.

STAP 2 - FORMULIER MELDEN
Twee formulieren moeten ingevuld worden en zo snel mogelijk aan het 
secretariaat bezorgd worden. Je kan deze formulieren vinden in de 
kantine of online via www.kasvo.be/aangifteongeval.

Deze formulieren zijn:

Meldingsformulier/aangifteformulier
Dit formulier vul je zelf in en bezorg je aan het secretariaat.
• Afgeven in de kantine ter attentie van Steven Lucas
• Via de KASVO-brievenbus aan de ingang van het atletiekterrein – kant 

zwarte, niet-elektrische hekken – ter attentie van Steven Lucas
• Inscannen en doormailen naar asvo@atletiek.be of steven@kasvo.be
• Opsturen naar Steven Lucas, Secretariaat KASVO, Gentstraat 103 – 

9700 Oudenaarde

Medisch attest/geneeskundig getuigschrift
Dit attest moet door de behandelende arts ingevuld worden. Het origineel 
bezorg je aan Steven Lucas op dezelfde wijze als het meldingsformulier.

STAP 3 - BEWIJSSTUKKEN VERZAMELEN
Verzamel de originele ereloonnota’s van de arts en eventuele kwijt-
schriften (geen kasticket) van de apotheker. Ethias zal jou ondertussen 
gecontacteerd hebben en meedelen hoe je deze documenten aan hen kan 
bezorgen. Neem eventueel een kopie voor jezelf.+ 

Dit document is ook terug te vinden via www.kasvo.be

ONZE HOOFDSPONSORS
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UITSLAGEN
KASVO-ATLETEN

JULI
AUGUSTUS
SEPTEMBER

(T.E.M. 18/09/2022)
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KASV Oudenaarde vzw | Maatschappelijke zetel: Wallestraat 54 – 9700 Oudenaarde 

0431.013.956 – RPR Gent, afdeling Oudenaarde

Verantwoordelijke uitgever: Steven Lucas, Gentstraat 103 – 9700 Oudenaarde | www.kasvo.be – asvo@atletiek.be


