
1

Oktober - November - December

De Rode Loper

2022
Clubblad - KASV Oudenaarde: 62ste jaargang nr. 383



32

Koninklijke Atletiek Sport  
Vereniging Oudenaarde vzw

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

met stamnummer 13.

Postadres secretariaat: Gentstraat 103 – 9700 Oudenaarde
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

Inhoud

Voorwoord                  

Bestuur                  

Trainingsinfo                   

Onze trainers           

Vertrouwenspersoon                 

Ereleden                  

Sportpuzzel                    

KASVO Kameraad: Wim Van Nieuwenhuize              

Meteen veldloopwinst voor KASVO                    

Kort KASVO-nieuws                    

De kop is eraf!                           

Tweede veldloopzege voor Flore                    

Rubriek diëtisten Movimento                           

KASVO Kameraad: Valentien De Smet                   

Veldloop Stad Oudenaarde - Memorial Valentien De Smet          

Steun ons in onze ambities                                                                          

KASVO-Kampioenen 2021-2022        

Medailles en Records 2021-2022        

Bonussysteem 2022-2023        

KASVO-Talententeam 2022-2023        

KASVO Kledijshop                   

Verjaardagen         

Nieuwjaarsdrink 2023                   

Wat te doen bij een ongeval?                   

Uitslagen KASVO-atleten                  

3 

4 

6  

7  

16 

17 

21 

24 

26 

28 

30 

32 

34 

36 

40 

48 

50 

52 

60 

63 

64 

68 

69 

70 

72

VOORWOORD VAN DE VOORZITTER

Beste KASVO-leden en -sympathisanten,

Met reeds 365 atleten die zich voor het nieuwe 
seizoen hebben ingeschreven, kunnen we stellen 
dat onze vereniging aantrekkelijk blijft voor zowat 
iedereen die atletiek wenst te beoefenen. Van 
jogger tot topatleet: iedereen vindt dan ook zijn 
gading bij ons, en wordt op een gepaste manier 
begeleid. Het bestuur vraagt echter uitdrukkelijk 
dat iedereen met vragen betreffende het lidmaatschap of de inschrijf-
procedure, de website raadpleegt. Alle antwoorden zijn daar te vinden, 
en het is niet mogelijk om alle aan het bestuur gerichte mailverkeer te 
beantwoorden – we hebben ook nog een pak andere taken te verrichten!

Dat nieuwe seizoen hebben we overigens op een prachtige manier 
ingezet, met overwinningen op de CrossCup Relays in Berlare en de 
Jongerencross in Waregem en podiumplaatsen op de CrossCup in Mol 
en de veldloop in Anvaing. Proficiat aan alle atleten en trainers! We 
stellen echter vast dat enkele jeugdatleetjes op twee opeenvolgen-
de dagen aan een veldloop deelnemen, iets wat we als club zeker niet 
aanmoedigen; zelfs het meest getrainde lichaam heeft nood aan rust 
om van een veldloop te herstellen, dus zeker ook een kinderlijfje...

Op 4 december organiseren we onze eigen veldloop, de Grote Prijs Stad 
Oudenaarde – Memorial Valentien De Smet, die al jarenlang een vaste plaats 
op de kalender bekleedt. Voor dit evenement zoeken we nog enkele mede-
werkers; wie zich geroepen voelt op één of andere manier de handen uit de 
mouwen te steken, kan zich melden bij Freddy Ketsman of een ander 
bestuurslid.

Onze volgende Algemene Vergadering vindt plaats op zaterdag 
17 december om 10u30. De leden van deze Vergadering zullen nog een 
persoonlijke uitnodiging ontvangen, maar we vragen hen nu reeds deze 
datum vrij te houden teneinde het vereiste quotum aan aanwezigen te halen.

We maken van dit voorwoord ook graag gebruik om iedereen uit te nodigen 
naar de KASVO-Nieuwjaarsdrink op vrijdag 6 januari vanaf 19u30 in onze 
kantine. Traditiegetrouw zullen daar ook de bonussen worden uitgereikt 
aan de atleten die aan alle voorwaarden voldoen. Het reglement is duidelijk 
en er zal niet van worden afgeweken – de club blijft groeien en is intussen 
te groot geworden om iedereen gewoonweg op zijn wenken te bedienen.

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

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
Amélie Callebaut
Bent De Vriese 

Catho De Cremer 
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

Gorik Devos 
Jan Van Rillaer 
Kaat Demetter 

Marijke Meirlaen 
Sarah Peyskens

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

Springen
Audrey Baguet

Polsstok
Femi De Vleeschauwer

Werpen
Filip Eeckhout

Patrick De Vleeschauwer
Steven Lucas

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 
verder in de Rode Loper en op onze website www.kasvo.be.
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JEUGDTRAINERS
KANGOEROES (°2016)

Hedwig Van Schaeren
Aspirant-Initiator

hedwig@kasvo.be
0477 78 07 85

BENJAMINS (°2015 - °2014)

Kato De Schepper
Initiator atletiek

kato@kasvo.be
0483 32 15 87

Jenna Dreelinck

jenna@kasvo.be 
0468 48 71 85

Yitske Walrave
 

yitske@kasvo.be
0470 84 71 12

Jorre Hanssens
 

jorre@kasvo.be
0497 13 60 98

Training
Woensdag van 16u45 tem 17u45 
(Niet tijdens de schoolvakanties)

Training
Woensdag van 16u45 tem 17u45

Vrijdag van 16u45 tem 17u45
(Ook tijdens de schoolvakanties)

Catho De Cremer

catho@kasvo.be
0470 09 99 51

Amélie Callebaut

amelie@kasvo.be 
0471 06 08 77

Bent De Vriese
 

bent@kasvo.be
0468 54 48 65

PUPILLEN (°2013 - °2012) & 
MINIEMEN (°2011 - °2010)

Reservetrainers jeugd: Ilana Hanssens (aspirant-initiator atletiek) – Jan Van Rillaer (aspirant-Initiator 
– Initiator Running) – Gerben Hanssens (aspirant-initiator atletiek) – Conny Rogiers (Regent LO)

Amber Baert
Initiator atletiek

 
amber@kasvo.be
0485 03 85 89

Koen De Stoppeleire
Initiator atletiek

 
koen@kasvo.be 
0468 12 37 47

Kaat Demetter
Initiator atletiek
Initiator running
kaat@kasvo.be
0479 94 61 05

Freddy Ketsman
Initiator atletiek

Co-runner
freddy@kasvo.be

0474 48 61 64

Beau Le Compte
Instructeur B atletiek

 
beau@kasvo.be 
0492 03 34 67

Febe Vandewalle
Initiator atletiek

 
febe-v@kasvo.be

0491 64 97 91

Femi De Vleeschauwer 
(polsstok)

Initiator atletiek
femi@kasvo.be
0472 60 59 85

Ruben Vercouter

 
ruben@kasvo.be

0492 61 52 74

Training
Woensdag van 17u45 tem 19u15

Vrijdag van 17u45 tem 19u15
(Ook tijdens de schoolvakanties)

Polsstok (enkel miniemen): plaats en uur in afspraak met Femi

Lisa De Meulemeester
Initiator atletiek

lisa@kasvo.be 
0475 66 15 84

Febe Ketsman
Aspirant-Initiator

febe-k@kasvo.be
0468 17 62 24

Simcke Vandriessche
Initiator atletiek

simcke@kasvo.be
0470 44 08 96
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TRAINERS (COMPETITIE)
POLYVALENTE WERKING CADETTEN 

(°2009 - °2008)

Mieke Seminck
Trainer B lopen

Trainer B discipline 
oriëntering

 
mieke@kasvo.be
0475 98 30 68

Ben Ghyselinck
Trainer B 

sprint-horden

 
ben@kasvo.be 
0472 32 50 71

Ilse Van Nerom
Trainer A sprint-horden

Trainer B springen
Begeleider regionale 

trainingen VAL
ilse@kasvo.be
0476 72 66 77

Patrick De Vleeschauwer
Trainer B speerwerpen
Trainer B kogelstoten

patrick@kasvo.be
0479 39 43 66

Nienke De Waele
Initiator atletiek

 
nienke@kasvo.be
0479 56 44 93

Audrey Baguet
Trainer A ver-hinkstap
Trainer B sprint-horden

audrey@kasvo.be
0479 67 54 37

Femi De Vleeschauwer
Polsstok min/cad
Initiator atletiek

femi@kasvo.be
0472 60 59 85

Training
Maandag van 18u00 tem 20u00

Woensdag van 18u30 tem 20u30
Vrijdag van 18u30 tem 20u30
Zondag van 10u00 tem 12u00

SPRINT-HORDEN (VANAF °2009)

Audrey Baguet
Trainer A ver-hinkstap
Trainer B sprint-horden

audrey@kasvo.be
0479 67 54 37

Annick Heymans
Trainer B 

halve fond/fond

annick@kasvo.be
0474 42 89 45

Ilse Van Nerom
Trainer A sprint-horden

Trainer B springen
Begeleider regionale 

trainingen VAL
ilse@kasvo.be
0476 72 66 77

Bart Buffel
Trainer B sprint-horden

bart@kasvo.be

Yelena Vandermeulen
Initiator atletiek

yelena@kasvo.be
0494 29 42 55

Ben Ghyselinck
Trainer B 

sprint-horden
ben@kasvo.be 
0472 32 50 71

Training (trainster Ilse)
Maandag van 18u00 tem 20u00

Dinsdag (kracht) (Yelena - vanaf 1ste jaar scholier)
Woensdag van 14u30 tem 16u30

Vrijdag van 18u30 tem 20u30
Zondag van 10u00 tem 12u00

Training (trainer Bart)
Maandag van 18u00 tem 20u00

Dinsdag (kracht) (Yelena - vanaf 1ste jaar scholier)
Woensdag van 18u30 tem 20u30

Vrijdag van 18u30 tem 20u30
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HALVE FOND / FOND

Tim Van Coster
Trainer B halve fond/fond

tim@kasvo.be
0479 67 54 37

Marc Bogaert
Regent LO

marc@kasvo.be
0476 98 38 53

Training halve fond cadetten-scholieren
Woensdag van 18u30 tem 20u00

Vrijdag van 18u30 tem 20u00
Zondag van 10u00 tem 11u45

Training halve fond junioren-senioren-masters
Dinsdag van 18u00 tem 20u00
Vrijdag van 18u00 tem 20u00
Zondag van 09u30 tem 11u15

VERSPRINGEN
HINKSTAPSPRINGEN

Audrey Baguet
Trainer A ver-hinkstap
Trainer B sprint-horden

audrey@kasvo.be
0479 67 54 37

POLSSTOKSPRINGEN
MINIEMEN/CADETTEN

Femi De Vleeschauwer
Initiator atletiek

femi@kasvo.be
0472 60 59 85

Training
Zondag van 09u30 tem 11u30 (verspringen/hinkstapspringen)

Polsstok (enkel miniemen): plaats en uur in afspraak met Femi

SPEERWERPEN

HAMERSLINGEREN 
KOGELSTOTEN 

DISCUSWERPEN

Patrick De Vleeschauwer
Trainer B speerwerpen
Trainer B kogelstoten

patrick@kasvo.be
0479 39 43 66

Steven Lucas

steven@kasvo.be
0495 45 73 16

KOGELSTOTEN 
DISCUSWERPEN

Filip Eeckhout
Trainer A kogelstoten & 

discuswerpen
Trainer B speerwerpen & 

hamerslingeren 

filip@kasvo.be

Training
Dinsdag van 18u00 tem 20u00 (speerwerpen - Patrick)

Donderdag van 18u00 tem 19u30 (kogelstoten/discuswerpen - Steven)
Donderdag van 18u15 tem 20u00 (speerwerpen - Patrick)
Zondag van 10u00 tem 11u45 (hamerslingeren - Steven)

Volgens afspraak: kogelstoten/discuswerpen gevorderden - Filip

Reservetrainer competitie en niet-competitiegroepen: Katleen Bourdeaud’hui (master LO)
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TRAINERS (NIET-COMPETITIEGROEP) 
RECREANTEN (VANAF °2009)

Peter Notebaert

peter@kasvo.be
0489 76 11 33

Betty Peyskens

betty@kasvo.be
0479 25 16 40

Training
Woensdag van 17u30 tem 19u00

JOGGERS (VANAF °2005)

Carine Vanderschueren
Tempo <9km/u

 
carine@kasvo.be

Sarah Peyskens
Tempo 9-10 km/u

 
sarah@kasvo.be 

Gorik Devos
Tempo 9-10 km/u

gorik@kasvo.be

Marijke Meirlaen
Tempo 9-10 km/u

marijke@kasvo.be

Initiator Running : Jan Van Rillaer, Kaat Demetter
Co-runner : Marc Meirlaen – Freddy Ketsman

Training
Woensdag van 17u45 tem 19u15

Vrijdag van 17u45 tem 19u15
Zondag van 09u30 tem 11u00

Yelena Vandermeulen
Initiator atletiek

yelena@kasvo.be
0494 29 42 55

Nienke De Waele
Pedagogisch 

diploma bachelor
Initiator atletiek

Multimove- en sportsnack-
begeleider

 
nienke@kasvo.be
0479 56 44 93

G-SPORT (°2009 - °2013)

Branko Baert
G-begeleider

 
branko@kasvo.be 

Tess De Vriese

tess@kasvo.be
0468 59 36 73

De Vlaamse Ardennen zijn een blinde vlek op het vlak van sport-
mogelijkheden voor jongeren met een beperking. Daarom startte ASVO in 
oktober 2019 met een G-sport werking voor atleten met een verstandelijke 
of visuele beperking. Ook kinderen met autisme die in de reguliere werking 
niet terechtkunnen, zijn welkom. Met een enthousiast team stellen we onze 
atletiekclub open voor jongeren van 9 tot en met 14 jaar (°2009-°2013). 

Training
Zaterdag 10u00 tem 11u15

Met de steun van Verzekeringen Notebaert en 
met medewerking van G-sport Vlaanderen
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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 (niveau 2) 

Nadia Meulenyser (niveau 2)

Bernard Demetter (niveau 2)

David Van Langeraert (niveau 2)

Conny Rogiers (niveau 2)

Mia Slabbaert (niveau 2)

Jacques Peyskens (niveau 2)

Muriel Dewilde (niveau 1)

Sofie Vervaeke (niveau 1)

Gerben Hanssens (niveau 1)
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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



2120

ONZE HOOFDSPONSORS SPORTPUZZEL 35

OPLOSSING SPORTPUZZEL 34
1. Polsstokspringen

2. Fanny Blankers Koen

3. Jan Ceulemans

4. Michel

5. Kim Gevaert

6. Jacques Borlee

7. Lijnwachter

8. Elise Vanderelst

9. Volleybal

10. Bolingo

11. Slalom

12. Vijf 

13. Remco Evenepoel

sportpuzzel 35
1 2

3

4 5 6

7

8

9

10 11

12

13

14

Across
1. momenteel leider in Jupiler Pro League
8. Belg. boksster superpluimgewicht
9. sport van de Belgian Lions

10. sport van Bart Swings
12. kleur van middenste streep op wk-trui
13. onlangs overleden Kasvo-snelwandelaar
14. gewelddadige voetbalsupporters

   

Down
2. Oudenaardse brouwerij,sponsor van kasvo
3. wereldkampioen wielrennen 2018
4. land waar Marie Bilo het WK U20 liep
5. sport van Elise Mertens
6. Belg. basketspeelster bij Fenerbahçe
7. voornaam van veldrijdster Van Anrooij

11. laatste beweging bij het toestelturnen

HORIZONTAAL

1.  Momenteel leider in Jupiler Pro League

8. Belg. boksster superpluimgewicht 

9. Sport van de Belgian Lions

10. Sport van Bart Swings

12. Kleur van middenste streep op WK-trui

13. Onlangs overleden KASVO-snelwandelaar

14. Gewelddadige voetbalsupporters

VERTICAAL

2. Oudenaardse brouwerij, sponsor van KASVO 

3. Wereldkampioen wielrennen 2018

4. Land waar Marie Bilo het WK U20 liep

5. Sport van Elise Mertens

6. Belg. basketspeelster bij Fenerbahçe

7. Voornaam van veldrijdster Van Anrooij

11. Laatste beweging bij het toestelturnen
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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  

BF
M
D
T0

0A

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

K&S Projects BV

Interieur en schrijnwerk

Kazernestraat 4

B-8510 Kooigem

0476 89 70 16
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KASVO KAMERAAD: 
WIM VAN NIEUWENHUIZE
Wie op Strava het aantal gelopen kilometers per week in de KASVO-groep 
in de gaten houdt, weet dat niet enkel de marathonlopers van de fond-
groep steeds vooraan staan. Ook bij de joggers wordt er heel wat gelopen. 
Eén van deze kilometervreters is Wim Van Nieuwenhuize en bijna weke-
lijks trekt hij de rood-zwarte clubuitrusting aan voor een jogging of trail 
ergens in binnen- of buitenland.

Hoe lang ben je al betrokken bij KASVO?
Als ik me niet vergis, ben ik aangesloten sinds 2011. Mijn oudste zoon was 
toen aangesloten bij de jeugd, en telkens hij op woensdag training had, 
was dat ook het moment waarop de joggers vertrokken voor hun training. 
Ik heb me dan ook aangesloten, zodat ik tijdens zijn training niet meer in-
dividueel moest lopen.

Wat vind je zo leuk aan de club?
Bij de joggers gaat het er vaak ongedwongen en luchtig aan toe. 
Genieten van het lopen staat centraal, veel meer dan presteren. Al was 
het in de tijd dat ik me aansloot wel de gewoonte om een nieuw lid eens 
te testen en er dus tijdens de eerste trainingen duchtig de pees op te 
leggen. Nu is dat veel verminderd, we zijn al blij als er een nieuw lid is. 
De groep wordt kleiner en kleiner dus instroom is meer dan welkom.

Je loopt doorheen het jaar heel wat kilometers. Op welke prestatie ben 
je het meest trots?
Dat is een hele moeilijke vraag… Ik houd erg veel van trailen, dus dan kies 
ik voor de “Trail Uewersauer” van 53 km in Heiderscheid (Groothertogdom 
Luxemburg) in 2016 en voor de “Trail du Diable au SUKre” van 60 km in 
Ellezelles in 2017. Al zijn de marathons die we deden met een delegatie 
van KASVO en JC Zwalm van Dublin (2016) en Ljubljana (2017) ook onver-
getelijke herinneringen!

OKTOBER 2022

Welke grappige anekdote kan je met ons delen?
Ik liep ooit in Deurle de “Statiejogging”. De seingevers kenden echter het 
parcours niet en de lopers werden zowat alle kanten uitgestuurd. Op een 
bepaald moment kwamen we op een kruispunt met verschillende lopers 
vanuit de 4 richtingen… Hilarisch! Een uitslag opmaken was onmogelijk, 
iedereen had een ander parcours gelopen en een andere afstand. Al is 
Deurle wel een prachtige omgeving om te lopen.

Is er een bepaalde wedstrijd waar je graag nog aan deel wil nemen? 
De Arctic Circle Trails lijken mij fantastisch om te doen in Lapland en Zwe-
den. Daarbij loop je twee trails (19 km en 31 km) en word je met de helikop-
ter naar de startplaats gebracht en met de boot terug naar het vasteland. 
Maar of het er ooit van komt…

Waar vind je de motivatie om al die kilometers te malen?
Momenteel is het mijn doel om minstens 5 keer per week te lopen en 250 
km per maand. Daarbij zijn per week meestal 2 tot 3 korte loopjes van 5 à 
6 km. Dit doe ik vooral voor mijn gezondheid, zowel fysiek als mentaal. Dit 
doel is niet eindig in de tijd. Als je een bepaalde wedstrijd als doel stelt, 
bijv. een marathon, zie je vaak dat mensen na het behalen van hun doel 
ook hun motivatie verliezen.

Wil je nog iemand speciaal bedanken?
Binnen de club is dat ongetwijfeld Marc Vanmaldegem. Marc is het bindmid-
del in de groep van de joggers. Altijd opgewekt en positief ingesteld en bo-
vendien de ideale boekhouder om de financiën te beheren voor de na-trai-
ning. Wat hij nog uit zijn loopschoenen tovert op 78-jarige leeftijd is uniek!

Waar ben je, naast atletiek, graag mee bezig?
Ik speel heel graag gezelschapsspellen en ga graag wandelen. En sinds ik 
vorig jaar een dartsbord kreeg, gooi ik ook al eens graag een pijltje…

Kan je ons iets over jezelf vertellen dat nog bijna niemand weet?
De laatste maanden hebben de benen tegengeprutteld bij het lopen, zo-
wel op training als op wedstrijd. Recent bloedonderzoek wees uit dat ik 
een tekort heb aan foliumzuur en ijzer, waardoor ik te weinig rode bloed-
cellen aanmaak, wat heeft geleid tot een te lage hematocrietwaarde. Nu 
moet ik 2 maanden pilletjes slikken, dus hopelijk is tegen het einde van het 
jaar alles weer in orde. 

------------------------
Jammergenoeg bleven de benen tegenpruttelen. Bijkomend bloedonderzoek toonde aan dat 
Wim aan acute leukemie lijdt. 

Hij is ondertussen de strijd tegen deze ziekte aangegaan, aangemoedigd door heel wat 
vrienden, collega’s en KASVO-leden. Wim besloot om een blog te maken van de stra-
patsen die hij de voorbije weken maakte en de komende maanden nog zal maken, on-
der de naam “Marsmannetje”. Wie Wim hierbij wil volgen (en eventueel een berichtje wil 
achterlaten), kan dit via: www.wimvannieuwenhuize8.wixsite.com/marsmannetje/blog/.

We duimen allemaal voor een goed herstel!
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METEEN VELDLOOPWINST 
VOOR KASVO
23 OKTOBER 2022
VERSLAG: SIMON ROGGE

Op zondag 23 oktober stond in 
Berlare de eerste veldloop van 
het komende winterseizoen op 
de planning. Op de agenda: de 
eerste manche van de CrossCup. 
Daarin lopen de deelnemers in 
teams van 3 personen in estafet-
te vorm (relays) naar de eindmeet.

De jeugdtrainers beslisten om onze 
jongsten pas later de wei in te 
sturen, waardoor uiteindelijk 2 
teams de rood-zwarte kleuren 
vertegenwoordigden. Het vroegst 
op de middag (om 14.00u) stonden 
de senioren mannen aan de start. 
Maar liefst 92 teams namen de start 
en Ruben Vercouter was één van hen. 
Hij startte behoudend maar rolde in 
de loop van de wedstrijd nog heel

wat volk op en gaf na 1500m 
als 63e de stok door aan Simon 
Rogge. Simon was afgelopen week 
nog ziek maar nam toch een vlotte 
start. Ook al was hij geen fan van 
de zandstrook op het einde van de 
ronde, hij liep over 3000m toch 
de 45e tijd van alle tweede lopers 
en rukte hiermee op naar een 53e 
plaats overall. Als slotloper kwam 
Michael De Raedt na lange inactivi-
teit ook terug in actie voor 4300m 
crossplezier. Hij is volop in opbouw 
richting de doelen later op het seizoen 
maar liep toch een heel solide wed-
strijd. 41e tijd van alle derde lopers 
en nog 5 plaatsen winst algemeen. 
Resultaat: 48e op 92 ploegen. Vol-
gend jaar gaan we voor een plek in 
de eerste helft!

Ruim een uur later kwamen de junioren vrouwen als één van de favorieten 
aan de start. Waar de zussen Bilo vorig jaar nog met Julie Van de Walle 
als startloopster op het podium stonden, mocht Flore De Schepper nu 
de spits afbijten voor een snelle 1000m. Flore nestelde zich rond de 7e 
plaats met een kleine achterstand op een kopgroep van 5 loopsters, maar 
uiteraard was alles nog mogelijk. Flore gaf de stok door aan Laure Bilo en 
zij zette de kleine achterstand in een mum van tijd om in een mooie voor-
sprong. Bij het induiken van het zand had ze al 30m voorsprong op de 
tweede dame in wedstrijd. De rest stond na 1500m letterlijk niet meer op 
de foto. Zus Marie Bilo begon dan ook in een riante positie aan de afslui-
tende 2800m. Ze bouwde de voorsprong zelfs stelselmatig verder uit en 
had op het einde ruim de tijd om het zegegebaar te maken. Zo behaalden 
onze junioren dames een fantastische overwinning en mochten ze meteen 
het podium op. Daar kregen ze ook de felbegeerde trui van leiders in de 
CrossCup. Dat belooft een mooie winter te worden!
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KORT KASVO-NIEUWS

OVERZICHT STARTNUMMERS

AFHALEN BORSTNUMMER, MUTUALITEITS-
FORMULIER EN WAARDEBONNEN

OVERLIJDEN MATHYS MARTIAL
Op 20 oktober 2022 overleed Mathys Martial, vader en schoonvader van 
Jessika Mathys en Gorik Devos (beide joggers).

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

Wie zich wil inschrijven voor een wedstrijd via atletiek.nu heeft zijn 
startnummer van het seizoen 2022-2023 nodig. Op onze website 
www.kasvo.be vind je een lijst met de op dit moment gekende startnummers.

Vanaf woensdag 2 november is het mogelijk om je borstnummer, 
mutualiteitsformulier en waardebonnen in de kantine af te halen.

Enkele belangrijke opmerkingen:

• Wedstrijdatleten die inschreven en/of betaalden eind okto-
ber of later zullen iets langer moeten wachten op hun borst-
nummer; een nieuwe lading borstnummers op 15/11 zorgt  
ervoor dat slechts voor enkele atleten het borstnummer ontbreekt.

• Waardebonnen kledij kunnen ingewisseld worden voor een wedstrijd-
truitje of een topje (+5 euro) in de kantine op woensdag en vrijdag tus-
sen 18u15 – 20u30.

• Atleten/trainers die al over een Topsportkortingskaartje beschikken 
kunnen in de kantine een sticker komen afhalen om de geldigheid van 
het kaartje met een jaar te verlengen.

• Atleten/trainers die nog niet over een Topsportkortingskaartje beschik-
ken, kunnen er vanaf vrijdag 4/11 eentje komen afhalen. Met zo’n kaartje 
krijgen KASVO-leden 20% korting op sportschoenen en sportkledij bij 
Topsport Lebbeke (niet op de KASVO-clubkledij: de korting zit al in de 
webshopprijs verwerkt).

GEBOORTE ANTOON VAN WILDERODE
Op 01 oktober 2022 werd Antoon Van Wilderode geboren. Dikke proficiat 
aan de ouders Ine Laridon (senior atlete) en Bruno Van Wilderode! 

KWALITATIEF DRUKWERK
Een uitgebreid gamma aan

kwalitatief drukwerk !

BESTE PRIJZEN
De laagste en scherpste
prijzen op de markt

EXPRESS LEVERING
Drukwerk kan binnen één

werkdag geleverd worden

SERVICE & HELPDESK
Telefonisch : 0473 43 07 44

Ma-vrij van 9:00 tot 18:00
Mail ons 24h/24h

GRATIS DIENSTEN
Bestandscontrole GRATIS
Verzending GRATIS >€20,-

ONZE MISSIE
Uw betrouwbare partner
voor kwalitatief drukwerk via
een gebruiksvriendelijk platform

“ De combinatie van een geautomatiseerd platform, met efficiënte persoonlijke service, snelheid en uiterst competitieve prijzen,
maakt dit platform voor ons bedrijf een perfecte partner! ”
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DE KOP IS ERAF! 
05 NOVEMBER 2022
VERSLAG: BEAU LE COMPTE

Op zaterdag 05 november zakten we voor het eerst dit winterseizoen met 
de club naar een begeleide wedstrijd af. Meer nog, we staken de grens 
met Wallonië over en dat had wel wat implicaties op de normale gang van 
zaken. Zo kon je vooraf niet inschrijven via atletiek.nu (maar enkel via de 
website), mocht je zelfs ook nog ter plekke inschrijven (wat anders on-
mogelijk is), moest niet het normale startnummer opgespeld worden (maar 
één van de organisatie zelf) en ook de volgorde van het parcours bleef 
lang een raadsel. Desalniettemin tekenden er 27 Oudenaardse jeugdat-
leten present, waaronder het voor een redelijk aantal de eerste keer ooit 
was. Het ijs is dus gebroken en the sky is the limit, maar laat ons eerst nog 
even terugblikken naar deze winderige start van het veldloopseizoen.

In Franstalig België mag er al 
veel vroeger aan atletiek gedaan 
worden dan wat bij ons de norm is. 
Zo kan je bij ons deelnemen van-
af het eerste leerjaar, maar bij hen 
mogen kinderen vanaf 2019 al hun 
wedstrijdtruitje aantrekken en het 
beste van zichzelf geven. Hierdoor 
kon Ebba (2017) al eens tonen 
wat ze in haar mars had, alvorens 
volgend jaar waarschijnlijk de kan-
goeroes bij ons te vervoegen. Ze 
deed dit voortreffelijk! Iets later 
was het de beurt aan benjamin 
Margot, die mooi in het midden 
van het pak tussen de vlaggen 
haar veldloop afrondde. Ietsje ver-
der was ook nog eerstejaars ben-
jamin Emily te vinden. Bij de ben-
jamin jongens waren onze 4 ijzers 
in het vuur eerder vooraan te 
vinden. Zo finishte Nio zevende, 
kaapte Kian de tiende stek nog net 
voor de neus van Daan weg en liet ook 
Henri een top15 notering optekenen. 

Vervolgens was het aan de pupil-
len meisjes, die net als de jongens 
en beide miniemenreeksen 1000m 
dienden af te leggen. Zeker voor 
de miniemen is dit dus een korte

afstand dan gewoonlijk en het bleek 
een kolfje naar de hand te zijn van 
pupil Louise. Na een race waarin ze 
positioneel verstandig liep, kwam 
ze voor de laatste 200m terug het 
veld op in een comfortabele derde 
plaats en deze hield ze ook vast tot 
het einde met een medaille ach-
teraf als resultaat. Niet veel verder 
was eerstejaars Elaya te vinden, die 
ondanks de aanwezige stress in de 
top 10 eindigde en zelfs de top 5 
van haar geboortejaar. Die stress is 
dus zeker voor niks nodig! Hetzelf-
de geldt natuurlijk voor de ande-
re dames. Al had Mare daar – met 
al haar wedstrijdervaring onder-
tussen – het minst last van en ein-
digde nog net voor Ilke, die haar 
vuurdoop in de wedstrijden met 
glans heeft doorstaan. Hetzelfde 
kan over eerstejaars Sofia gezegd 
worden. Goed gedaan, meisjes!

Bij de pupillen jongens werd snel 
duidelijk dat 3 van onze Ouden-
aardse atleten hun hoofd hadden 
gezet op een top 5-notering, wat in 
Anvaing podium waard was. Zo had 
er zich een groepje gevormd van 
een 6’tal pupillen strijdend voor de

derde plek, waarin op 200m voor het einde ook nog Cedric en Wout 
zaten met Jef en Karel maar een klein beetje verderop. Uiteindelijk 
eindigden ze respectievelijk en heel verdienstelijk op een 6e, 7e, 11e en 
13e plek. Maar dat waren nog niet al onze atleten in die reeks, want ook 
Lukas (18e), Baptiste (26e), Jo (30e) en Finn (43e) brachten hun eerste 
cross van het seizoen – of zelfs voor de meesten hun eerste wedstrijd 
ooit – tot een goed einde. Achteraf waren ook enkel positieve klan-
ken te horen, dus we kijken al samen uit naar de volgende wedstrijd!

Tot slot nog onze miniemen, waar de Oudenaardse dames lange tijd sa-
men liepen. Na een tijdje moest echter Niamh (25e) haar meer ervaren 
vriendinnen laten lopen en die maakten er nog een heuse strijd van. Zo 
kwam Franne (17e) in de laatste rechte lijn nog opzetten bij Sienna (18e) 
en slaagde ze er zelfs in om haar nog net in te halen. Duidelijk zijn deze 
dames nagenoeg van hetzelfde niveau, dus we zijn benieuwd of de vol-
gende keer de rollen omgedraaid zullen zijn. Bij de miniemen jongens 
hadden enkelen ook het podium in gedachten vooraf, maar deze ambi-
tie bleek net wat te hoog gegrepen. Al kwam eerstejaars Ruben (11e) in 
feite als vijfde van zijn geboortejaar over de streep, dus in dat opzicht 
werd het podium toch behaald. Niet veel verder volgden Rune (14e) en 
Arnout (17e). Achteraan het veld schoof Thor geleidelijk op naar een heel 
mooie 21e plek en dit na een heel verstandige race. Good job, miniemen! 
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TWEEDE VELDLOOPZEGE 
VOOR FLORE
06 NOVEMBER 2022
VERSLAG: SIMON ROGGE

Terwijl de allerkleinsten op zaterdag 
naar de cross in Anvaing trokken, 
kwamen de pupillen en miniemen 
in Waregem in actie. De pupillen 
meisjes kregen net iets meer dan 
1000m voorgeschoteld. Bij de eer-
stejaars doken Maud Gevaert en 
Rani Crement de top 10 in met een 
7e en 9e plaats. Elaya Gourdin (13e) 
en Pauline Van Coppenolle (21e) 
eindigden wat verderop. Ook bij 
de tweedejaars konden we dank-
zij Marith De Boe (8e) een mooie 
top 10 plaats noteren. Mare Hae-
ck en Jitse Baele finishten als 21e 
en 23 dicht bij elkaar in de buurt.

Ook de jongens legden dezelfde af-
stand af. Bij de eerstejaars stond 1 
KASVO er aan de start. Jules Van-
haverbeke liep een verdienstelijke 
wedstrijd en werd 19e. Een heel pak 
tweedejaars stond wat later aan de 
start. En dat KASVO naast kwan-
titeit ook kwaliteit aflevert, werd 
snel duidelijk. Leon Dossche draai-
de heel de wedstrijd mee voorin en 
werd heel knap tweede, een eerste 
podiumplaats was binnen. Proficiat 
Leon! Ook Méraud Demeulemees-
ter liep een hele sterke wedstrijd 
en moest niet zo gek veel onder-
doen voor zijn clubgenoot. Hij werd 
6e. De andere jongens liepen een

een eindje verderop elk apart een 
zeer degelijke wedstrijd. Voor de 
volledigheid geven we alle namen: 
Nathan Dewaele (30e), Achilles 
Dewyn (40e), Jonah Saeys (44e) 
en Lukas Vercamst (45e). 

In totaal kwamen 5 miniemen meis-
jes in actie voor een wedstrijd van 
1680 meter. Niamh Anderson beet 
de spits af bij de eerstejaars en werd 
32e. Bij de tweedejaars liepen Floor 
Cosyns en Geike Baele heel dicht 
in elkaars buurt een schitterende 
wedstrijd. Floor kwam op het einde 
iets sterker voor de dag en wist met 
enkele seconden voorsprong het 
onderlinge duel in haar voordeel te 
beslechten. Ze werd 8e, Geike 9e. 
Julie Vercamst werd wat verderop 
26e en Eline Callebaut finishte als 
31e.

Bij de miniemen jongens kwamen 
maar liefst 9 KASVO’ers in actie. 
Bij de eerstejaars alleen al stonden 
7 rood-zwarthemden aan de start. 
Cas Gevaert, Gijs De Baere en Ma-
this Pot losten elkaar voor geen vin 
en eindigden 9e, 10e en 11e. Orion 
Christy en Aron De Wulf finishten 
netjes binnen de top 25 en Rune 
Haeck en Leandro Pandelaere wer-
den 32e en 35e. 

Op de Jongerencross in Waregem konden we op zondag 6 november 
maar liefst 47 prestaties van KASVO atleten noteren. Naast tal van top-
10 plaatsen waren er ook twee podiumplaatsen. Leon Dossche pakte 
een zilveren medaille bij de pupillen en Flore De Schepper haalde met 
de zege bij de junioren dames al haar tweede overwinning van het nog 
prille veldloopseizoen binnen!

Bij de tweedejaars miniemen hadden Wolf Dewyn en Lucas De Pauw het 
moeilijk om het hoge tempo te volgen. Ze liepen netjes hun eigen wed-
strijd en werden 34e en 38e.

Over naar de “grote jongens” dan. Bij de cadetten meisjes mochten 
Florence Eeckman en Helena Opsomer de spits afbijten. Op en 
rond de renbaan kregen ze bijna 3000m voorgeschoteld. Ze lie-
pen lang in elkaars buurt maar Florence trok uiteindelijk aan 
het langste eind. Ze werd 19e, Helena finishte op de 22e plaats.

Bij de cadetten jongens opnieuw 6 deelnemers van KASVO. En ook 
hier werd een mooie top 10 plaats behaald. De gelukkige van dienst 
was Laurens Vandewattyne, hij werd keurig 8e. Matisse Demeule-
meester wist nog netjes binnen de top 20 te eindigen en werd 18e. 
Marcel Verhaeghe (33e), Milos Dewaele (37e), Andries De Boe 
(38e) en Bas De Baere (47e) waren de andere kornuiten van dienst.

Bij de scholieren meisjes (3740m) 1 moedige deelneemster van 
KASVO. Amber Vertriest werd 19e. Bij de jongens (4590m) twee deel-
nemers in rood-zwarte tenue. Senne Ketsman liep een hele puike wed-
strijd en miste het podium maar net, hij werd 4e. Ook Roel De Prees-
ter kan met een 17e plaats tevreden terugkijken op zijn wedstrijd.

Over naar de junioren dan. Bij de meisjes verdedigde Flore De 
Schepper in afwezigheid van de zussen Bilo de Oudenaardse eer. 
En hoe! Van bij de start was duidelijk dat ze over goede benen be-
schikte en ze rondde haar sterke wedstrijd al winnend af. Proficiat!

Bij de masters vrouwen dook Isabel Miclotte voor het eerste sinds lang 
terug het veld in. Ook zij liep een hele goede wedstrijd en werd overall 6e. 
Bij de masters mannen losten trainingsmakkers Karel Huysman en Patrick 
De Lange elkaar voor geen vin. Maar naar het einde toe wist Karel toch 
een kleine voorsprong uit te bouwen. Ze werden respectievelijk 21e en 22e.

Dan rest ons nog de senioren categorie. Bij de dames bewees 
Evelien De Smet dat ze aan een heel regelmatig seizoen bezig is. Enkele 
weken na haar halve marathon in Eindhoven, werd ze in Waregem mooi 
12e. Bij de heren kwamen Michael De Raedt, Ruben Vercouter en Dieter 
Robbens in actie. Michael zoekt nog naar zijn allerbeste benen maar 
bewees dat de conditie de goede kant op gaat. Hij eindigde 6e na een erg 
snelle wedstrijd. Ruben zette zijn goede trainingsarbeid van de voorbije 
weken om in een 16e plaats. En Dieter, die eindelijk nog eens een veld-
loop kon meedoen na heel veel blessureleed, probeerde initieel Ruben te 
volgen maar moest uiteindelijk een halve minuut toegeven. Hij werd 17e.
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KASVO KAMERAAD 
VALENTIEN DE SMET

Op 4 december gaat voor de 14e keer de memorial Valentien De 
Smet van start. Het tragische ongeval op 20 november 2008 liet 
destijds diepe sporen na, zowel binnen als buiten de club. Maar 
veel mensen weten waarschijnlijk niet (meer) wie Valentien was. 
Samen met grote zus Evelien De Smet plaatsen we Valentien heel 
graag nog eens in de kijker, als KASVO Kameraad van de maand 
november. Laat dit ook een warme oproep zijn om op 4 december in 
grote getalen af te zakken naar Oudenaarde voor de jaarlijkse veldloop… 

Geschreven door Evelien De Smet – waarvoor bijzonder veel dank!

Valentien werd geboren op 23/06/1993 als jongste in een ge-
zin van 4 kinderen. Zoals nogal vaak bij het jongste kind, werd 
ze thuis verwend, maar was ze ook heel geliefd door iedereen.

Toen ikzelf in het 1ste middelbaar zat, kwam ik via de turnleerkracht te-
recht in de club van KASVO. Ik woonde en ging naar school in Ouden-
aarde, dus de keuze was logisch. Het duurde niet zo lang voor ik me aan-
sloot, en langzaamaan werden we 1 voor 1 allemaal lid. Dus ja, ook mijn 
beide ouders! We zijn dus heel wat jaren met 6 aangesloten geweest.

In het begin, toen Valentien startte als benjamin, was het een kleine ukke-
puk die maar net boven de reclameborden aan de overkant van de piste 
uit kwam. Ze had toen vaak een petje op met dalmatiëroren, en die zag 
je dan op en neer gaan. Valentien had veel plezier in het lopen, en dat was 
het belangrijkste. Aan presteren dacht ze toen nog niet! Komen trainen (of 
komen spelen) was toch het leukste? Naarmate ze ouder werd, zag je haar 
wel verbeteren. Ze schoof in de veldloop van de laatste plaatsen op naar de 
middenmoot en tegen dat ze miniem was, liep ze zelfs helemaal vooraan!

In het veldlopen behaalde ze verschillende overwinningen met als 
kers op de taart een Belgische titel in 2007. Verder was ze bv. 
ook de eerste atlete van Oudenaarde ooit die de provinciale scho-
lencross wist te winnen (georganiseerd door alle lagere scholen). 

Ook op de piste deed ze het meer dan behoorlijk, zo mocht ze tot twee 
keer toe meedoen aan het voorprogramma van de Memorial Van Damme 
en wist ze beide keren op het podium te staan, 1 keer won ze deze wed-
strijd over 1000m ook.

Maar zoals zo vaak bij kinderen die beginnen groeien, kende ze af en toe 
ook wat groeipijnen waardoor ze het seizoen van 2008-2009 maar heel 
laat kon starten. Op 19/11/2008 was ze bij de sportarts geweest en kreeg 
ze eindelijk groen licht om weer te lopen. “Yes, de cross in Oudenaarde ga 
ik kunnen mee doen!!”

NOVEMBER 2022
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Helaas heeft het echter niet mogen zijn, de volgende ochtend werd ze op weg 
naar de bushalte door een auto aangereden. Ze overleefde de klap niet… Ze 
was pas 15 jaar en kreeg de kans niet eens om haar dromen waar te maken.

Valentien was iemand die echt begon te leven voor haar sport. Haar dag 
begon en eindigde bij wijze van spreken met atletiek. Ondanks haar goe-
de prestaties van de laatste jaren, bleef ze altijd heel joviaal naar iedereen. 
Concurrenten tijdens de wedstrijd, maar vriendinnen ervoor en erna! Dat 
vond ze heel belangrijk, want het moest nog altijd leuk blijven natuurlijk. Ze 
was dan ook best graag gezien door haar tegenstanders. Ook als ze ging 
trainen op de Finse piste bijvoorbeeld, was er bijna altijd wel iemand die 
bij haar kwam meelopen, ook al waren die soms een stuk ouder dan haar.

Veldloop was echt haar ding, om het even wat voor weer het was, ze 
had er altijd plezier in. Het winterseizoen had dus echt haar voor-
keur. Hoe dit op lange termijn zou evolueren? Daar kunnen we na-
tuurlijk alleen maar naar speculeren, maar ik vermoed wel dat ze 
een mooie toekomst had op de lange afstand. In haar hoofd keek ze 
zelfs stiekem al vooruit naar de Olympische Spelen van Londen 2012.

De eerste periode na het ongeval is eigenlijk voor mij nog altijd wat 
een waas. Ik was op dat moment zelf net 21, wie denkt er op dat mo-
ment dan dat je reeds afscheid moet nemen van je kleine zus? We 
hadden toen gelukkig wel behoorlijk wat steun van alle kanten.

Wat me wel nog heel goed bijgebleven is, is hoeveel volk er naar haar 
begrafenis is geweest. Op dat moment beseften wij pas met hoe-
veel andere atleten zij zelf in contact stond en wat een impact 
haar overlijden op iedereen had. Toendertijd had de site van KAS-
VO ook een gastenboek waarin iedereen iets kon schrijven en ik 
weet nog dat dit pagina’s en pagina’s vol was met rouwberichten.

Ook nu gaat er voor mij bijna geen week voorbij zonder dat ik aan haar denk. 
In het begin was dat natuurlijk veel vaker, maar na verloop van tijd verandert 
dit verdriet wel. Ik kan niet zeggen dat dit minder is dan in het begin, het 
is gewoon… anders. Soms vind ik het intenser dan toen, soms ook minder. 
Mensen die mij kennen weten dat ik op mijn enkels/kuiten tatoeages heb 
van 2 vleugels. Dat is een eerbetoon aan haar. Omdat zij zó begaan was met 
lopen, loop ik nu nog steeds voor haar, en altijd met haar in gedachten. Ze-
ker als ik het op een wedstrijd eens wat moeilijker heb, dan denk ik bij me-
zelf “komaan, doe het voor Valentien!” Dat lijkt misschien een rare drijfveer 
om te lopen, maar het is wel iets dat me helpt door moeilijke momenten. 

Dat dit ons leven veranderd heeft, staat als een paal boven water. Geen 
enkel ouder zou zijn kind moeten begraven…

Maar voor mij blijft atletiek een troost. Tim was haar trainer toen ze in 
2007 Belgisch Kampioen werd, en ik kan me zelf ook geen andere trainer 
voorstellen.  Er zijn nog steeds atleten die lopen die haar gekend hebben, 
ook van andere clubs en die dan bv. speciaal voor “haar veldloop” naar 
Oudenaarde komen. Ook mijn eigen 2 kinderen nu zien lopen (Nimué en 
Kian) doet mij veel plezier, zeker als ik zie hoeveel fun ze hebben op de 
trainingen. Ik wil hen hierin zeker niet forceren, maar ben toch blij dat zij 
onze loopfamilie vervoegd hebben. Het zit hem dus in de kleine dingen… 

Als er 1 iets is dat ik nog naar iedereen wil meegeven is dit: geniet altijd van je 
lopen, ook al is het nog zo lastig. Want het kan zomaar ineens gedaan zijn…

En misschien ook nog dit: jong of oud, zorg dat je steeds goed 
verlicht bent als je de baan op gaat (al lopend of met de 
fiets), er gebeuren jammer genoeg nog steeds te veel onge-
vallen, en een fluohesje en lampje maken écht wel een verschil!
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VELDLOOP STAD OUDENAARDE 
MEMORIAL VALENTIEN DE SMET

ZONDAG 04 DECEMBER 2022

UURROOSTER JEUGD

KANGOEROES

Meisjes 2016-2017 12u00 500m (400m met voor- 
lopers + 100m vrij)

START + FD + AANKOMST

Jongens 2016-2017 12u05 500m (400m met voor- 
lopers + 100m vrij)

START + FD + AANKOMST

BENJAMINS

Meisjes 2015 12u10 500m (300m met voor- 
lopers + 200m vrij)

START + FD + AANKOMST

Meisjes 2014 12u15 500m (300m met voor- 
lopers + 200m vrij)

START + FD + AANKOMST

Jongens 2015 12u20 500m (300m met voor- 
lopers + 200m vrij)

START + FD + AANKOMST

Jongens 2014 12u25 500m (300m met voor- 
lopers + 200m vrij)

START + FD + AANKOMST

PUPILLEN

Meisjes 2013 12u30 1.200m START + ACD + AANKOMST

Meisjes 2012 12u36 1.200m START + ACD + AANKOMST

Jongens 2013 12u42 1.200m START + ACD + AANKOMST

Jongens 2012 12u48 1.200m START + ACD + AANKOMST

MINIEMEN

Meisjes 2011 12u56 1.900m START + A(zonder heuvels)C 
+ FACD + AANKOMST

Meisjes 2010 13u05 1.900m START + A(zonder heuvels)C 
+ FACD + AANKOMST

Jongens 2011 13u14 1.900m START + A(zonder heuvels)C 
+ FACD + AANKOMST

Jongens 2010 13u23 1.900m START + A(zonder heuvels)C 
+ FACD + AANKOMST

UURROOSTER CAD/SCH/JUN/SEN/MASTER

CADETTEN

Meisjes 2009-2008 13u32 2.600m START + AC + FABCD +  
AANKOMST

Jongens 2009-2008 13u45 3.000m START + ABC + FABCD + 
AANKOMST

SCHOLIEREN

Meisjes 2007-2006 14u00 3.550m START + ABCD + EFABCD + 
AANKOMST

Jongens 2007-2006 14u15 4.900m START + ABC + FABCD + 
EFABCD + AANKOMST

LANGE CROSS DAMES

Junioren Dames 14u35 5.450m START + ABCD + 2x EFABCD 
+ AANKOMST

Senioren Dames 14u35 5.450m START + ABCD + 2x EFABCD 
+ AANKOMST

Masters Dames W35+ 14u35 5.450m START + ABCD + 2x EFABCD 
+ AANKOMST

LANGE CROSS HEREN

Senioren Heren 15u00 9.250m START + ABCD + 4x EFABCD 
+ AANKOMST

JUNIOREN-MASTERS HEREN

Junioren Heren 15u40 6.800m START + ABC + FABCD + 2x 
EFABCD + AANKOMST

Masters Heren M35+ 15u40 6.800m START + ABC + FABCD + 2x 
EFABCD + AANKOMST

KORTE CROSS HEREN

Junioren Heren 16u10 3.000m START + ABC + FABCD + 
AANKOMST

Senioren Heren 16u10 3.000m START + ABC + FABCD + 
AANKOMST

Masters Heren 16u10 3.000m START + ABC + FABCD + 
AANKOMST

VELDLOOP STAD OUDENAARDE 
MEMORIAL VALENTIEN DE SMET

ZONDAG 04 DECEMBER 2022
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VELDLOOP STAD OUDENAARDE 
MEMORIAL VALENTIEN DE SMET

ZONDAG 04 DECEMBER 2022

PARCOURS
Sportcentrum Rode Los Oudenaarde

PARKING

VELDLOOP STAD OUDENAARDE 
MEMORIAL VALENTIEN DE SMET

ZONDAG 04 DECEMBER 2022

PODIUM
Voor de top 3 van elke wedstrijd vanaf de pupillencategorie is er een 
podiumhulde onmiddellijk na de wedstrijd. Voor de lange cross bij de 
senioren (mannen en vrouwen) vragen we de eerste 5 op het podium.

PRIJSUITREIKING
Kangoeroes, benjamins, pupillen en miniemen krijgen hun na-
turaprijs onmiddellijk aan de aankomst. De prijsuitreiking van-
af de cadettencategorie gebeurt in de kantine op het Burge-
meester Thienpontstadion, gelegen op 300m van het parcours.

In de wedstrijden voor junioren, senioren en korte cross zijn er geldprijzen 
voorzien. Geldprijzen worden uitbetaald per overschrijving binnen de 2 
weken na de veldloop (gegevens bezorgen via mia@kasvo.be).

Geldprijzen 1ste plaats 2de plaats 3de plaats 4de plaats 5de plaats

SEN Lange cross €75 €65 €60 €55 €50

Korte cross €50 €40 €30 - -

Junioren €50 €40 €30 - -

Voor iedere andere deelnemer is er een mooie naturaprijs voorzien.

Uurrooster prijsuitreiking DAMES HEREN

Cadetten 14u15 14u30

Scholieren 14u45 15u00

Junioren 15u30 16u40

Masters 15u40 16u50

Senioren 15u50 16u10

Korte cross --- 17u00

INSCHRIJVEN
Via onze website www.kasvo.be vind je de link naar de atletiek.nu om je in te 
schrijven voor de Veldloop Stad Oudenaarde - Memorial Valentien De Smet.
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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  

BF
M
D
T0

0A

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

K&S Projects BV

Interieur en schrijnwerk

Kazernestraat 4

B-8510 Kooigem

0476 89 70 16
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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
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STEUN ONS IN ONZE AMBITIES

De laatste jaren zijn we als atletiekvereniging sterk gegroeid en 
om deze groei te kunnen blijven doorzetten, zijn wij op zoek naar 

nieuwe sponsors. Naast de traditionele sponsoraanbiedingen 
bestaat er ook de actie “Member Get Sponsor”. 

Hierbij bieden we de leden de gelegenheid om zelf mee te 
genieten van het aanbrengen van nieuwe sponsors.

HOE WERKT DE ACTIE?

ONZE MEMBER GET SPONSOR FORMULES

Alle leden die een sponsor aanbrengen, ontvangen van KASV Oudenaarde 
een waardebon die gebruikt kan worden voor:

• Een aankoop op de KASVO Webshop;
• Inschrijving voor de KASVO sportkampen;
• Kaarten KASVO-eetmomenten;
• Vernieuwing lidgeld;
• Aankoop bij sponsor aangeduid in de Rode Loper of website;
• Drankenkaart kantine.

De waarde van deze bonnen is gelijk aan 20% van het sponsor-
bedrag (excl. BTW) van het 1ste contractjaar. Uitbetaling van de 
waardebonnen vindt plaats na ontvangst van de betaling van de 
sponsorbijdrage voor het eerste contractjaar door de sponsor.

Wie een drankkaart wenst of kaarten voor een eetmoment, kan hiervoor 
contact opnemen met mia@kasvo.be zodat de kaarten kunnen aange-
maakt worden en klaargelegd in de kantine.

Heb je een kandidaat gevonden? 
Stuur dan een mail naar gerben@kasvo.be. Dan gaan wij aan het werk om 
de sponsor(s) binnen te halen.

Formule A

Publiciteit komt gedurende 1 jaar 
(5 edities) in ons clubblad 

“De Rode Loper”

2 gratis toegangskaarten voor 
de “Veldloop Stad Oudenaarde – 
Memorial Valentien De Smet” en 
2 gratis drankjes op de “Ereprijs 

Rosine Wallez”

Uitbetaling van de originele 
KASVO-waardebonnen, door 

de competitie-atleten van KASVO aan-
geboden als betalingsmiddel bij de 

sponsor

75 euro (+ 21% btw)
= 90,75 euro (budget per jaar)

Formule B

Publiciteit komt gedurende 1 jaar 
(5 edities) in ons clubblad 

“De Rode Loper”

2 gratis toegangskaarten voor 
de “Veldloop Stad Oudenaarde – 
Memorial Valentien De Smet” en 
2 gratis drankjes op de “Ereprijs 

Rosine Wallez”

Uitbetaling van de originele 
KASVO-waardebonnen, door 

de competitie-atleten van KASVO aan-
geboden als betalingsmiddel bij de 

sponsor

Publiciteit op de KASVO website

150 euro (+ 21% btw)
= 181,50 euro (budget per jaar)
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KASVO-KAMPIOENEN 
2021-2022

CADETTEN MEISJES

De Clercq Camille Speerwerpen Belgisch kampioen

SCHOLIEREN MEISJES

Bastil Margaux 400m horden

4x 400m AC

Vlaams kampioen

Belgisch kampioen + Belgisch record

De Schepper Flore 2.000m Steeple Provinciaal kampioen

SCHOLIEREN JONGENS

Bogaert Mateo 400m Indoor

400m Indoor

Belgisch kampioen

Vlaams kampioen

Hanssens Jorre 400m horden Provinciaal kampioen

JUNIOREN DAMES

Bilo Laure 400m

4x 400m AC

Veldlopen

Belgisch kampioen

Belgisch kampioen + Belgisch record

Provinciaal kampioen

Bilo Marie 1500m Provinciaal kampioen

De Schepper Kato Verspringen

Hinkstapspringen

Provinciaal kampioen 

Provinciaal kampioen

JUNIOREN HEREN

De Vriese Jaron 200m

4x 400m

200m Indoor AC

Belgisch kampioen

Belgisch kampioen

Vlaams kampioen

Mersseman Killian 400m Indoor

4x 400m

Belgisch kampioen

Belgisch kampioen

De Cremer Arnaud 4x 400m

Verspringen

Belgisch kampioen

Provinciaal kampioen

Bultot Elias 4x 400m Belgisch kampioen

SENIOREN DAMES

Hanssens Ilana 4x 400m AC Belgisch kampioen + Belgisch record

Van Puyvelde Margo 4x 400m AC Belgisch kampioen + Belgisch record

De Smet Evelien 10.000m Provinciaal kampioen

SENIOREN HEREN

Geenens Sten Hoogspringen Provinciaal kampioen

MASTERS DAMES

Van Schaeren Hedwig (W35) Hamerslingeren Vlaams kampioen

Peyskens Betty (W40) 100m

200m

Provinciaal kampioen

Provinciaal kampioen

Verdonckt Greet (W45) 10.000m

1/2 marathon

1/2 marathon

10.000m

Belgisch kampioen

Belgisch kampioen

Provinciaal kampioen

Provinciaal kampioen

Vervaeke Sofie (W50) Speerwerpen

Hamerslingeren

Vlaams kampioen

Vlaams kampioen (W45)

Rogiers Conny (W60) Kogelstoten Indoor

Kogelstoten Indoor

Speerwerpen

Speerwerpen

Kogelstoten

Discuswerpen

Belgisch kampioen

Provinciaal kampioen

Vlaams kampioen

Provinciaal kampioen

Provinciaal kampioen

Provinciaal kampioen

MASTERS HEREN

Wancour Brechtel (M35) 1/2 marathon Provinciaal kampioen

Geenens Dieter (M50) 60m Indoor

60m Indoor

60m horden Indoor

60 horden Indoor

Speerwerpen

Speerwerpen

Belgisch kampioen

Provinciaal kampioen

Belgisch kampioen

Provinciaal kampioen

Belgisch kampioen

Provinciaal kampioen

Lucas Steven (M50) Hamerslingeren

Gewichtwerpen

Provinciaal kampioen

Provinciaal kampioen

Meyfroot Didier (M50) 10.000m Provinciaal kampioen

WINAARS CLUBKLASSEMENT BK VELDLOPEN (CADETTEN)

De Preester Roel // Ketsman Senne // Meirhaeghe Bo // Vandewattyne Laurens

BEKER VAN VLAANDEREN MANNEN AC LANDELIJKE 1 - KAMPIOENENPLOEG

Bogaert Mateo // Botte Stef // De Cremer Arnaud // De Cremer Hervé 

De Vriese Jaron // Geenens Sten // Le Compte Beau // Mersseman Killian 

Meuleman Lars // Neuville Pepijn // Robbens Dieter // Rogge Simon 

Segers Arne // Van Schuylenbergh Dries // Vander Gheynst Frem 
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MEDAILLES EN 
RECORDS 2021-2022

KAMPIOENSCHAP PLAATS GOUD ZILVER BRONS TOP 8

PK Jeugd Sint-Niklaas - 2 2 8

PK AC Beveren & Ertvelde 6 6 2 17

PK Masters Brugge 5 4 1 -

PK Aflossingen Aalst - 1 1 5

PK Meerkamp Deinze - - - 1

PK Steeple Oudenaarde 1 - - -

PK 10.000m Oudenaarde 3 2 3 2

PK Halve marathon Buggenhout 2 1 1 -

PK Hamer/Gewichtwerpen Mas Sint-Niklaas 2 2 - -

PK Gewichtwerpen Jun/Sen Sint-Niklaas - 2 - -

KvV AC Merksem - 4 2 6

KvV Cadetten/Scholieren Sint-Niklaas 1 3 1 -

KvV Masters Brugge 2 1 - 1

KvV Hamer Cad/Sch/Mas Sint-Niklaas 2 - 1 -

BK Cadetten/Scholieren Lebbeke 1 - - 2

BK Junioren/Beloften Kortrijk 2 1 3 5

BK AC Gentbrugge - - - 8

BK 10.000m Malmédy 1 - - 3

BK Masters Brugge 1 1 4 4

BK Aflossingen Kessel-Lo 1 2 - 1

BK Aflossingen Junioren Lebbeke 1 - - -

BK Hamer/Gewichtwerpen Mas Sint-Niklaas - - 1 3

BK 10km op de weg Lokeren - - - 2

BK Marathon Eindhoven - 1 - 3

TOTAAL 31 33 22 71

PODIUMPLAATSEN ZOMERKAMPIOENSCHAPPEN

NIEUWE CLUBRECORDS OUTDOOR

DISCIPLINE + CATEGORIE NIEUW RECORD OUD RECORD

60m horden (0.686m) 
pupillen meisjes

Van Henis Ona

12.65 

(Gentbrugge / 15-05-2022)

Van Henis Ona

14.10 

(Sint-Niklaas / 25-09-2021)

60m horden (0.686m) 
pupillen jongens

De Stoppeleire Ruben

12.38  
(Ninove / 18-06-2022)

De Stoppeleire Ruben

12.78 

(Gentbrugge / 21-08-2021)

80m horden (0.762m) 
miniemen jongens

Bogaert Mano

14.06 

(Roeselare / 10-04-2022)

Bogaert Mano

14.93 

(Ninove / 01-08-2021)

speerwerpen 500g cadet-
ten meisjes

De Clercq Camille

35m61 

(Sint-Niklaas / 15-08-2022)

De Vleeschauwer Femi

31m19 

(Geraardsbergen / 01-10-2017)

100m horden (0.838m) 
cadetten jongens

Itotoh Treasure

15.04 

(Deinze / 18-09-2022)

Itotoh Treasure

15.29 

(Oudenaarde / 08-07-2022)

150m junioren dames De Schepper Kato

19.85 

(Oudenaarde / 28-08-2022)

Dewitte Sara

20.47 

(Kortrijk / 22-06-2019)

600m junioren dames Bilo Laure

1.33.16 

(Oudenaarde / 28-08-2022)

-

1.500m junioren dames Bilo Marie

4.18.64 

(Huizigen / 23-07-2022)

Van Den Haesevelde Sandra

4.26.98 

(Waregem / 04-08-1989)

2.000m steeple junioren 
dames

Van De Walle Julie

7.44.40 

(Sint-Niklaas / 19-06-2022)

Verstichelen Sofie

7.49.11 

(Ninove / 12-08-2012)

3.000m steeple junioren 
dames

Van De Walle Julie

11.30.68 

(Merksem / 14-05-2022)

Verstichelen Sofie

12.05.67 

(Moeskroen / 09-09-2012)

200m junioren heren De Vriese Jaron

21.32 

(Sint-Niklaas / 08-05-2022)

De Meulemeester Alan

21.84 

(Oordegem / 01-06-2013)
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DISCIPLINE + CATEGORIE NIEUW RECORD OUD RECORD

300m junioren heren De Vriese Jaron

33.53 

(Ninove / 07-09-2022)

De Lange Simon

34.99 

(Lokeren / 24-05-2014)

400m junioren heren Mersseman Killian

47.96 

(Sint-Niklaas / 08-05-2022)

De Lange Simon

49.09 

(Gentbrugge / 17-05-2014)

600m junioren heren Mersseman Killian

1.23.24 

(Oudenaarde / 28-08-2022)

Van Schuylenbergh Dries

1.24.35 

(Oudenaarde / 21-08-2019)

4x400m junioren heren De Cremer Hervé – De Vriese 
Jaron – Bultot Elias – Mersse-
man Killian

3.18.08 

(Lebbeke / 11-09-2022)

-

150m AC dames Van Puyvelde Margo

18.40 

(Oudenaarde / 28-08-2022)

Van Snick Anaïs

18.90 

(Kortrijk / 22-06-2019)

600m AC dames Van Puyvelde Margo

1.31.97 

(Oudenaarde / 28-08-2022)

Vander Beken Amber

1.43.77 

(Oudenaarde / 21-08-2019)

1.500m AC dames Bilo Marie

4.18.64 

(Huizingen / 23-07-2022)

Wallez Rosine

4.23.83 

(Merksem / 19-09-1982)

100m horden AC dames Hanssens Ilana

14.33 

(Oordegem / 30-04-2022)

Van Eecke Louise

14.53 

(Gentbrugge / 21-07-2014)

3.000m steeple AC dames Van De Walle Julie

11.30.68 

(Merksem / 14-05-2022)

Verstichelen Sofie

12.05.67 

(Moeskroen / 09-09-2012)

4x400m AC dames Van Puyvelde Margo – Bastil 
Margaux – Bilo Laure – Hans-
sens Ilana

3.42.32 

(Kessel-Lo / 04-09-2022)

Wallez Rosine – Tavernier 
Christiane – Bourdeaud’hui 
Katleen – Rogiers Conny

3.45.0 

(Brussel / 28-09-1980)

speerwerpen 600g AC 
dames

Vandermeulen Yelena

42m34 

(Merksem / 14-05-2022)

Vandermeulen Yelena

40m39 

(Aalter / 08-08-2021)

DISCIPLINE + CATEGORIE NIEUW RECORD OUD RECORD

gewichtwerpen 9.08kg AC 
dames

Lucas Vie

11m65

 (Eeklo / 06-06-2022)

Vandermeulen Yelena

10m15 

(Eeklo / 18-09-2021)

200m AC heren De Vriese Jaron

21.32 

(Sint-Niklaas / 08-05-2022)

Huwel Klaas

21.71 

(Brussel / 26-07-2014)

300m AC heren De Vriese Jaron

33.53 

(Ninove / 07-09-2022)

Huwel Klaas

34.57 

(Oudenaarde / 27-06-2014)

400m AC heren Mersseman Killian

47.96 

(Sint-Niklaas / 08-05-2022)

Botte Stef

48.59 

(Ninove / 19-05-2019)

600m AC heren Mersseman Killian

1.23.24 

(Oudenaarde / 28-08-2022)

Van Schuylenbergh Dries

1.24.35 

(Oudenaarde / 21-08-2019)

400m horden AC heren Van Schuylenbergh Dries

56.91 

(Ertvelde / 24-04-2022

Van Schuylenbergh Dries

57.68 

(Ninove / 19-05-2019)

hoogspringen AC heren Geenens Sten

2m13 

(Merksem / 03-07-2022)

Geenens Sten

2m06 

(Lebbeke / 20-04-2019)

kogelstoten 7.26 kg AC 
heren

De Cremer Arnaud

14m10 

(Sint-Niklaas / 08-05-2022)

De Backer Lieven

13m24 

(Gentbrugge / 09-07-1988)

discuswerpen 2kg AC 
heren

De Cremer Arnaud

41m25 

(Sint-Niklaas / 08-05-2022)

Penninck Ignace

40m74 

(Charleroi / 04-05-1980)

4x100m AC heren Neuville Pepijn – Bogaert 
Mateo – De Vriese Jaron – 
Botte Stef 

42.59 

(Sint-Niklaas / 08-05-2022)

Descamps Anton – De 
Meulemeester Alan – De 
Lange Simon – Van Hauwer-
meiren Jasper

43.14 

(Naimette / 16-09-2012)

4x200m AC heren Bultot Elias – Van Schuylen-
bergh Dries – De Vriese 
Jaron – Mersseman Killian

1.25.56 

(Kessel-Lo / 04-09-2022)

Van Hauwermeiren Jasper – 
De Meulemeester Alan – De 
Lange Simon – Huwel Klaas

1.28.69 

(Oordegem / 06-08-2013)
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DISCIPLINE + CATEGORIE NIEUW RECORD OUD RECORD

hinkstapspringen masters 
dames W35+

Baguet Audrey

8m58 

(Frasnes-les-Anvaing /  
15-07-2022)

Dejonghe Martine

7m68 

(Saint-Ghislain /  
22-06-2002)

hamerslingeren 4kg mas-
ters dames W35+

Van Schaeren Hedwig

25m94 

(Sint-Niklaas / 15-05-222)

Vervaeke Sofie

23m48 

(Eeklo / 18-09-2021)

speerwerpen 500g mas-
ters dames W50+

Vervaeke Sofie

21m70 

(Brugge / 17-09-2022)

Rogiers Conny

15m13 

(Ninove / 27-07-2013)

hamerslingeren 3kg mas-
ters dames W50+

Vervaeke Sofie

25m84 

(Sint-Niklaas/ 06-08-2022)

Hanssens Rachel

24m02 

(Turnhout / 30-08-1998)

gewichtwerpen 7,26kg 
masters dames W50+

Vervaeke Sofie

7m51 

(Sint-Niklaas / 06-08-2022)

-

10km op de weg masters 
heren M35+

Wancour Brechtel

34.38 

(Gentbrugge / 13-03-2022)

Wancour Brechtel

36.02 

(Lokeren / 11-10-2020

mijl masters heren M50+ Goethals Jurgen

5.25.46 

(Frasnes-les-Anvaing /  
15-07-2022)

De Lange Patrick

5.43.36 

(Aalter / 09-08-2015)

2.000m masters heren 
M50+

Goethals Jurgen

7.02.01

(Oudenaarde / 08-07-2022)

De Lange Patrick

7.14.36 

(Oudenaarde / 13-07-2018)

5.000m masters heren 
M50+

Goethals Jurgen

18.48.35 

(Oudenaarde / 09-08-2022)

De Lange Patrick

19.35.35 

(Oudenaarde / 01-08-2017)

10.000m masters heren 
M50+

Meyfroot Didier

36.34.50 

(Oudenaarde / 28-08-2022)

De Lange Patrick

40.58.16 

(Ninove / 06-05-2017)

gewichtwerpen 15.88kg 
masters heren M50+

Lucas Steven

10m22 

(Mechelen / 20-02-2022)

Lucas Steven

8m78 

(Sint-Niklaas / 05-09-2020)

PODIUMPLAATSEN VELDLOPEN

PODIUMPLAATSEN WINTERKAMPIOENSCHAPPEN

GOUD ZILVER BRONS

De Schepper Flore  
(Zottegem, Ronse)

Bilo Laure (Oudenaarde,  
PK Maldegem, Ronse)

Bilo Marie (Deinze)

De Raedt Michaël (Ronse)

Gevaert Cas (Ronse)

Dossche Leon (Zottegem)

Cosyns Floor (Zottegem)

Ketsman Senne  
(Waregem, Ronse)

Segers Arne (Waregem)

Van De Walle Julie  
(Lebbeke, Oudenaarde)

Bevernage Louise 
(Zottegem)

Dossche Leon 
(Oudenaarde)

Baele Geike 
(Zottegem)

Van De Walle Julie  
(CrossCup Relays,  
PK Maldegem)

Bilo Laure 
(CrossCup Relays,  
CrossCup Diest KvV,  
CrossCup Hannuit,  
CrossCup Brussel BK)

Bilo Marie 
(CrossCup Relays)

De Raedt Michaël 
(Zottegem)

Verdonckt Greet  
(PK Maldegem)

KAMPIOENSCHAP PLAATS GOUD ZILVER BRONS TOP 8

PK Indoor AC Gent - - - -

PK Veldlopen Maldegem 1 - 2 3

KvV Indoor Cadetten/Scholieren Gent 1 - - 2

KvV Indoor AC Gent 1 1 2 2

KvV Veldlopen Diest - - 1 -

BK Indoor Masters Louvain-la-Neuve 3 - - -

BK Indoor Cadetten/Scholieren Gent 1 - - 2

BK Indoor AC Louvain-la-Neuve - - - 5

BK Indoor Junioren/Beloften Louvain-la-Neuve 1 2 3 3

BK Veldlopen Brussel - - 1 -

BK Halve marathon Gentbrugge 1 - - -

TOTAAL 9 3 9 17
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NIEUWE CLUBRECORDS INDOOR

DISCIPLINE + CATEGORIE NIEUW RECORD OUD RECORD

60m horden pupillen 
meisjes (0.686m)

Van Henis Ona

12.14 

(Gent / 06-02-2022)

-

vierkamp pupillen meisjes Van Henis Ona

1.362 ptn 

(Gent / 27-02-2022)

-

60m horden pupillen jon-
gens (0.686m)

Dewaele Nathan

12.80 

(Gent / 06-02-2022)

Ronsse Lars

12.99 

(Gent / 11-12-2021)

60m horden miniemen 
jongens (0.762m)

Bogaert Mano

10.64 

(Gent / 06-02-2022)

-

60m horden scholieren 
meisjes

Bastil Margaux

8.93 

(Gent / 02-01-2022)

Hofman Jorien

9.49 

(Hoboken / 19-02-2012)

400m scholieren jongens Bogaert Mateo

51.26 

(Gent / 20-02-2022)

De Vriese Jaron

51.73 

(Gent / 01-03-2020)

hinkstapspringen junioren 
dames

De Schepper Kato

11m48 

(Louvain-la-Neuve / 12-03-2022)

Wijnand Aline

9m70 

(Gent / 03-03-2012)

60m junioren heren De Vriese Jaron

7.03 

(Gent / 04-03-2022)

De Meulemeester Alan

7.10 

(Gent / 29-12-2012)

200m junioren heren De Vriese Jaron

21.93 

(Gent / 02-01-2022)

De Lange Simon

22.25 

(Gent / 15-02-2014)

400m junioren heren Mersseman Killian

49.22 

(Louvain-la-Neuve / 26-02-2022)

De Lange Simon

49.72 

(Gent / 01-03-2014)

60m horden AC dames Hanssens Ilana

8.91 

(Gent / 04-03-2022)

Van Puyvelde Margo

9.08 

(Gent / 06-01-2018)

DISCIPLINE + CATEGORIE NIEUW RECORD OUD RECORD

hinkstapspringen AC 
dames

De Schepper Kato

11m48 

(Louvain-la-Neuve / 12-03-2022)

De Schepper Kato

11m39 

(Gent / 30-01-2020)

60m AC heren Botte Stef

6.89

(Gent / 04-03-2022)

Huwel Klaas

7.03 

(Gent / 26-01-2014)

200m AC heren De Vriese Jaron

21.63 

(Gent / 30-01-2022)

Huwel Klaas

22.18 

(Gent / 21-02-2015)

400m AC heren Mersseman Killian

48.80 

(Louvain-la-Neuve / 12-03-2022)

Botte Stef

49.48 

(Gent / 22-12-2018)

hoogspringen AC heren Geenens Sten

2m08 

(Louvain-la-Neuve / 12-03-2022)

Geenens Sten

2m07 

(Booischot / 01-02-2020)
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BONUSSYSTEEM 
2022-2023
Bij KASVO kan je je aansluiten als wedstrijdatleet of als recreatieve sport-
beoefenaar.

Wie geboren is in de periode 2016-2010 en dus behoort tot de catego-
rie kan-ben-pup-min, is sowieso wedstrijdatleet. Vanaf geboortejaar 2009 
is wedstrijddeelname niet meer verplicht en kan men ook kiezen om 
1x/week mee te trainen met de recreanten of 3x/week met de joggers.

Wedstrijdatleten worden uiteraard verondersteld om aan wedstrijden 
deel te nemen. 

KAN-BEN-PUP-MIN

• Aan de kangoeroes wordt geen minimum deelname opgelegd.
• Aan benjamins wordt gevraagd aan minstens 1 winter- en 1 zomerwed-

strijd deel te nemen.
• Bij de pupillen en miniemen ligt het minimum op 2 winter- en 2 zomer-

wedstrijden. Wie dit minimum niet haalt, kan volgend jaar niet meer als 
wedstrijdatleet bij KASVO aansluiten.  

Door wedstrijddeelname aan te moedigen, hopen we dat de atleten op 
een meer regelmatige basis aan de trainingen zullen deelnemen en ook 
een grotere motivatie zullen tonen om deze trainingen op een correcte 
manier af te werken.

Het kan ook ouders over de streep trekken om hun kind ook in het week-
end te zien genieten van een sportieve prestatie.

Wie de smaak te pakken heeft gekregen en aan meerdere wed-
strijden deelneemt, wordt door KASVO beloond via het bonusstelsel.

Zowel in het winter- als het zomerseizoen zijn immers punten te verdienen.

Deze punten worden vervolgens vertaald naar een bepaald bedrag dat wordt 
uitgekeerd onder de vorm van een bonuswaardebon én voor sommigen 
behoort ook een gratis deelname aan een bowlingavond, georganiseerd in 
clubverband, tot de mogelijkheden. Echt een topavond om naar uit te kijken!

Meer info op www.kasvo.be/bonussysteem-jeugd/ (met o.a. een gedetail-
leerd reglement over het bonussysteem en de invulformulieren).

De bonuswaardebon kan worden gebruikt voor:

• Aankoop clubkledij of wedstrijdkledij KASVO
• Kaart KASVO-eetmoment
• Inschrijving sportkamp KASVO
• Vernieuwing lidgeld KASVO 2023-2024
• Aankoop bij sponsor aangeduid in Rode Loper/website KASVO
• Drankenkaart KASVO-kantine

CAD tem JSM

Ook van deze atleten wordt verwacht dat zij deelnemen aan wedstrijden 
om volgend jaar nog als wedstrijdatleet bij KASVO te kunnen aansluiten.

De wedstrijdkalender wordt meestal samen met de trainer opgesteld.

Punten zijn te verdienen in het winter- en zomerseizoen; bijkomende 
premies kunnen behaald worden bij het behalen van podiumplaatsen, 
clubrecord, Belgisch record of een selectie voor een Europees of wereld-
kampioenschap.

Deze punten worden vertaald naar een bepaald bedrag dat wordt 
uitgekeerd onder de vorm van een bonuswaardebon.

De bonuswaardebon kan worden gebruikt voor:

• Aankoop club- of wedstrijdkledij KASVO
• Drankenkaart kantine / kaart KASVO-eetmoment
• Terugbetaling inschrijving/kosten atletiekstage KASVO/VAL/…
• Vernieuwing lidgeld KASVO 2023-2024
• Aankoop bij sponsor vermeld in/op Rode Loper/website KASVO
• Terugbetaling aankoop sportmateriaal – sportpas topsporthal
• Terugbetaling lactaattest – kinebeurt – sportmassage – medische op-

volging atleet

Wie als cadet of scholier uitzonderlijke prestaties verricht, kan toetreden 
tot het talententeam en als atleet met een B- of C-statuut extra beloond 
worden.

Junioren, senioren of masters die voldoen aan specifieke voorwaarden, 
kunnen via het prestatievergoedingssysteem een A-statuut verwerven 
met bijkomende voordelen. 

Meer info op www.kasvo.be/bonussysteem/ (met o.a. een gedetailleerd 
reglement over het bonussysteem, talententeam, prestatievergoedings-
systeem en de invulformulieren).
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Hoe omgaan met de bonuswaardebonnen?

1. Aankoop wedstrijdkledij KASVO: bonuswaardebon afgeven bij aankoop 
in de kantine.

2. Aankoop clubkledij KASVO: bonuswaardebon samen met factuur en 
betalingsbewijs van de online aankoop afgeven in de kantine of in de 
KASVO-brievenbus aan het zwarte, niet elektrische hek droppen.

3. Aankoop drankenkaart/kaart KASVO eetmoment: mailtje sturen naar 
mia@kasvo.be en gewenste aankoop+bedrag vermelden: de geperso-
naliseerde kaart wordt dan klaargelegd in de kantine en kan er ingewis-
seld worden tegen de bonuswaardebon.

4. Inschrijving KASVO-atletiekstage/vernieuwing lidgeld : bonuswaarde-
bon afgeven in de kantine of in de KASVO-brievenbus aan het zwarte, 
niet elektrische hek droppen.

5. Terugbetaling inschrijving/kosten VAL-atletiekstage, aankoop sport-
materiaal/sportpas, lactaattest, kinebeurt, sportmassage, medische 
opvolging: bonuswaardebon samen met factuur en betalingsbewijs af-
geven in de kantine of in de KASVO-brievenbus aan het zwarte, niet 
elektrische hek droppen.

6. Aankoop bij sponsor: bonuswaardebon als betaalmiddel afgeven aan 
de sponsor die op zijn beurt de terugbetaling ervan zal aanvragen bij 
KASVO. 

Vergeet uiteraard niet om het rekeningnummer te vermelden waarop het 
bedrag mag gestort worden. 

KASVO-TALENTENTEAM
2022-2023
Om talentvolle jongeren meer te ondersteunen lanceerde het KASVO-be-
stuur een tabel met  verschillende richtprestaties. Cadetten en scholie-
ren die voldoen aan de criteria krijgen naargelang hun prestatie een 
B- of C-statuut. De club voorziet voor hen naast het bonusstelsel een bij-
komende tegemoetkoming onder de vorm van een kledijpakket. De at-
leet krijgt dit statuut voor 1 jaar. 

C-STATUUT

Bastil Margaux

Chiers Cato

De Clercq Camille

Ketsman Senne

Segers Arne

PRESTATIEVERGOEDINGSSYSTEEM
Junioren en senioren die voldoen aan één van de criteria vermeld in de 
prestatievergoedingstabel krijgen binnen de club een A-statuut waardoor 
zij vallen onder het prestatievergoedingssysteem. Binnen het A-statuut 
worden nog eens 5 categorieën (A1 tot en met A5) onderscheiden.

A-STATUUT

Bilo Marie (A2)

Hanssens Ilana (A2)

Van Puyvelde Margo (A2)

Bilo Laure (A3)

Geenens Sten (A3)

Botte Stef (A4)

De Vriese Jaron (A4)

De Cremer Arnaud (A5)

De Schepper Kato (A5)

Lucas Vie (A5)

Mersseman Killian (A5)

Vandermeulen Yelena (A5)

Geen atleten met een B-statuut.
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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 (elders in dit nummer meer 
nieuws over het bonussysteem WINTER 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 KASVO-brievenbus aan 
de ingang van het stadion te droppen. Het bedrag van de waardebon-
nen zal dan worden terugbetaald op het doorgegeven rekeningnummer.

Officiële wedstrijdtruitjes en -topjes zijn het hele jaar door verkrijgbaar 
in de kantine (Het dragen van een officieel wedstrijdtruitje of -topje is pas 
verplicht vanaf de benjamin-categorie).

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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VERJAARDAGEN

Heyndrickx Sander 

Vandewattyne Margot

Verhoestraete Maxime 

Peyskens Betty

Van De Weghe Jerome

Vandecasteele Lune

Bastil Julie

Blommaert Henri

Bourdeaud’Hui Kathleen

De Sutter Felix

De Stoppeleire Finn

Bevernage Jef

Vanderschueren Carine

De Pauw Lukas

Hauspie Frances

Saeys Jonah

Langeraert Maud

Peyskens Sarah

Van Nieuwenhuize Wim

De Keukeleire Lowie

De Cremer Dirk

Segers Arne

Schrey Nickolai

Van Houtte Thomas

05/11/2002

05/11/2009

09/11/2015

09/11/1981

10/11/2015

13/11/2009

14/11/2008

15/11/2015

15/11/1964

16/11/2016

17/11/2013

18/11/2013

19/11/1966

21/11/2010

22/11/2015

23/11/2012

23/11/2009

23/11/1978

23/11/1971

24/11/2014

25/11/1965

25/11/2006

28/11/2016

28/11/2014

NOVEMBER

Moerkerke Alex

De Saedeleer Camille

De Jaeger Julian 

Saman Liam

Thomas Claire

Vandermeulen Yelena

Dewaele Wesley

Verstichel Nathalie

Cosyns Floor 

Decroix Eddy

Van Parys Noon

Vanden Hautte Leonie

Lachaert Mélusine

Le Compte Beau

Meuleman Lars

Peyskens Roger

Langeraert Noor

Michels Xavier

Depaepe Floris

Bothuyne  Louis-Gentil 

Van Achter Nienke

Lucas Steven

Van Puyvelde Margo

22/12/2003

22/12/2003

23/12/2012

23/12/1966

23/12/2007

26/12/2015

27/12/2014

27/12/2015

30/12/2016

30/12/2012

30/12/2004

DECEMBER

Bilo Laure

Bilo Marie

Demeulemeester Méraud

Parent Jean-François 

Van Overberghe Henri

Demeyer Nate

Laurez Vonne

Vanderhauwaert Roan

Saey Alice

Goethals Ilke

Van Rillaer Korneel

01/12/2014

04/12/2011

04/12/2014

05/12/2014

09/12/1972

09/12/1996

10/12/1977

10/12/1996

11/12/2010

11/12/1967

11/12/2007

12/12/2016

12/12/2009

12/12/1998

13/12/2005

15/12/1946

16/12/2007

17/12/1964

19/12/2014

21/12/2012

21/12/2012

21/12/1969

21/12/1995

JANUARI
01/01/1962

03/01/2011

06/01/2015

08/01/2015

08/01/1985

09/01/2012

10/01/2012

10/01/2012

10/01/2007

11/01/2013

13/01/2006

16/01/2008

18/01/2011

18/01/2008

18/01/2008

19/01/2013

19/01/2003

21/01/2014

21/01/2012

21/01/1990

23/01/1973

24/01/2015

25/01/2010

25/01/2007

26/01/2011

27/01/2007

27/01/2002

29/01/1958

30/01/2015

30/01/2013

30/01/2012

30/01/1981

Rogiers Conny

Bran Amalia Ioana

De Grauwe Emily

Boulaert Yenna

Baguet Audrey

Vercamst Lukas

Baele Jitse

Meersschaut Han

Ketsman Senne

Kesteleyn Kato

Lauwers Merel

De Clercq Camille

Van Caenegem  Barend

Chiers Cato

Chiers Marte

Boonen Karel

De Schepper Kato

Daelemans Amber

Dossche Leon

De Groote Mathias

Christiaens Sylvie

Bardyn Lisette 

Busselen Warre

Itotoh Treasure

De Stoppeleire  Ruben

De Preester Roel

Hanssens  Ilana

Descamps Katelijn

De Mezure Loes

Espeel Kobe

Meuleman Amber

Debisschop Kenny
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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

SEPTEMBER
OKTOBER

NOVEMBER
(T.E.M. 13/11/2022)
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