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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER

Beste KASVO-leden en -sympathisanten,

Het eerste weekend van het nieuwe jaar zal wellicht 
door velen onder ons niet snel worden vergeten. 
Alles begon op vrijdagavond 6 januari met een 
Nieuwjaarsreceptie waarop onze boekhouder 
Patrick samen met twee andere koningen en hun 
gevolg het vuur aan de lont staken. Na een woordje 
van de voorzitter en het uitdelen van de bonussen aan 
de atleten die goed hadden gepresteerd, werd gezongen en zelfs gedanst 
door zowat alle aanwezigen. Zoals het een sportclub betaamt, ging dit echter 
niet door tot in de late uurtjes: het bonte gezelschap dat iedereen verraste, 
verplaatste zich naar andere gelegenheden waar koninglopers welkom 
waren.

De dag erna werden we door het stadsbestuur ontvangen voor de 
huldiging van onze kampioenen en kampioenenteams. De Sche-
pen van Sport had het in zijn toespraak onder andere over de uit-
stekende kwaliteit van de Rode Loper, iets waarover we overigens regel-
matig worden aangesproken. Hetzelfde geldt voor de KASVO-website.

Op zondag was het opnieuw feest: op het provinciaal kampioenschap
indoor werden 12 medailles behaald en gingen vier clubrecords voor de 
bijl. Dat records werden gebroken in zowel lopen, springen als werpen 
illustreert dat er op alle vlakken vooruitgang wordt gemaakt. De clubover-
schrijdende samenwerking met zeer gespecialiseerde trainers zal dan 
ook nog worden uitgebreid. Via communicatie en overleg komen hun 
expertise en wetenschappelijke kennis niet alleen de rechtstreeks betrokken 
atleten, maar ook onze trainers en dus onze club in het geheel ten goede.

Ook onze veldlopers lieten zich intussen niet onbetuigd. Zo waren er 
overwinningen op onze eigen Veldloop Stad Oudenaarde – Memorial 
Valentien De Smet en meerdere andere veldlopen in eigen land, en een 
uitstekende 26ste plaats op het EK Veldlopen in Italië. Het doet ook plezier 
vast te stellen dat onze eigen atleten en in het bijzonder de jongeren, sterk 
vertegenwoordigd waren in Oudenaarde. Zo zal Valentien nooit worden 
vergeten, en wordt de basis gelegd voor mooie prestaties later dit jaar.

Intussen kan reeds worden ingeschreven voor onze Jong KASVO-sport-
kampen tijdens de paas- en zomervakantie. Dit zijn ideale gelegenheden 
om (verder) kennis te maken met onze club en alle takken van de atletiek. 
Ook hier is snel zijn de boodschap, onze sportkampen kunnen altijd op 
veel interesse rekenen!

Pieter Demetter, voorzitter
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Steven Lucas
Secretariaat

Ledenadministratie

asvo@atletiek.be
steven@kasvo.be 

0495 45 73 16

Conny Rogiers
Evenementen
Bonussysteem

Aanspreekpersoon 
juryleden

 
conny@kasvo.be 

055 31 96 30
0470 03 56 41

BESTUUR | BEHEERRAAD

Pieter Demetter
Voorzitter

 
pieter@kasvo.be 

055 31 12 05

Mia Slabbaert
Penningmeester

 
mia@kasvo.be 
0479 02 58 89

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

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
Hedwig Van Schaeren

Benjamins
Amélie Callebaut
Bent De Vriese 

Catho De Cremer 
Jorre Hanssens 

Kato De Schepper
Yitske Walrave

Pupillen/Miniemen
Amber Baert

Beau Le Compte
Freddy Ketsman

Hanne Van Biervliet 
Koen De Stoppeleire
Lisa Demeulemeester 

 Ruben Vercouter 
Simcke Vandriessche 

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.



98

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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ONZE HOOFDSPONSORS SPORTPUZZEL 36

OPLOSSING SPORTPUZZEL 35
1. KRC Genk

2. Clarysse

3. Valverde

4. Colombia

5. Tennis

6. Emma Meesseman

7. Shirin

8. Delfine Persoon

9. Basketbal

10. Schaatsen

11. Afsprong

12. Zwart

13. Joël Vanderhaeghen

14. Hooligans

HORIZONTAAL

2. Biljartdiscipline van Luca Brecel

4. Sport van Julie Allemand

6. Bijnaam van Dimitri Van den Bergh

7. Huidige sportvrouw van het jaar in België

8. Nieuwe voetbalcoach van Portugal

10. Stad van BK Veldrijden 2023

11. Sport van Emma Plasschaert

13. Huidige voorzitter van het IOC

14. Huidige wereldatleet van het jaar

VERTICAAL

1. Voornaam van atleet Kimeli

3. Huidige sportman van het jaar in België

5. Sport van Naomi Osaka

9. Sport van Michel Platini

12. Olympisch schaatskampioen massastart

SPORTPUZZEL 36
1

2 3

4 5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Across
2. biljartdiscipline van Luca Brecel
4. sport van Julie Allemand
6. bijnaam van Dimitri Van den Bergh
7. huidige sportvrouw van het jaar in België
8. nieuwe voetbalcoach van Portugal

10. stad van BK veldrijden 2023
11. sport van Emma Plasschaert
13. huidige voorzitter van het IOC
14. huidige wereldatleet van het jaar

   

Down
1. voornaam van atleet Kimeli
3. huidige sportman van het jaar in België
5. sport van Noami Osaka
9. sport van Michel Platini

12. Olympisch schaatskampioen massastart
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VELDLOOP AALTER
13 NOVEMBER 2022

MEER FOTO'S OP 
WWW.KASVO.BE
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RECORDOPKOMST IN DE 
BRIELMEERSEN
20 NOVEMBER 2022
VERSLAG: BEAU LE COMPTE

Op zondag 20 november zakten we met maar liefst 68 jeugd-
atleten af naar de Brielmeersen in Deinze, wat sinds Corona een 
absoluut record is. Zo hadden de 4 trainers heel wat werk om 
iedereen tijdig opgewarmd en aan de start te krijgen. Vooraf 
inschrijven is ook bij ons verplicht. Zoals altijd vragen we om 
zeker een uurtje op voorhand aanwezig voor de parcours-
verkenning en verdere opwarming. Nog even ter herinnering 
melden dat wedstrijdtruitje en borstnummer verplicht zijn om te 
dragen tijdens de wedstrijd, al hebben de kan-ben hun eigen voor-
naam als ‘borstnummer’ en volstaat het voor de kangoeroes om club-
kledij aan te hebben (dus hoeft niet per se een wedstrijdtruitje te zijn). 

Een weekje nadat 12 Jong 
KASVO’ers Aalter onveilig maakten 
op die veldloop weerklonk opnieuw 
het startschot en dit eerst voor de 
allerjongsten. Ebba, Kaat en Leonie 
vertrokken voor hun wedstrijd van 
550m lang, waarna ze welverdiend 
hun beloning mochten ophalen in 
de kantine van AC Deinze, net als 
alle andere atleten die dag. Na hen 
was het de beurt aan de kangoeroe 
jongens, waar we met Nickolai, 
Fausto,  Oscar en Victor 4 ijzers in 
het vuur hadden. Goed gelopen, al-
lemaal!

Vervolgens kwamen de benjamin 
meisjes in actie met een reeks per 
geboortejaar, net als bij de pupil-
len en miniemen. Zij liepen dezelf-
de afstand van de kangoeroes, wat 
overeenkwam met 1 klein rondje. In 
totaal gaven 3 eerstejaars (Emily, 
Margot, Yenna) en 5 tweede-
jaars (Esmée, Louise, Luna, Marit, 
Vonne) het beste van zichzelf om 
onze clubkleuren te verdedigen. Bij 
de benjamin jongens konden we 
zelfs van nog een grotere opkomst

spreken, aangezien er 4 jon-
gens van het geboortejaar 2015 
(Jules, Lander, Maxime, Nio) en 
9 uit 2014 (Alex, Andreas, Aro, 
Baptiste, Daan, Flor, Kian, Liam, 
Nathan) hun uiterste best deden 
tijdens hun reeksen. Aangezien de 
uitslag niet officieel wordt bijge-
houden en gedeeld van de kangoe-
roes en benjamins kan ik helaas niet 
meer beschrijven dan dit. Weet al-
leszins wel dat al jullie trainers heel 
trots zijn dat jullie onze club zo mooi 
hebben mee vertegenwoordigd! 

Intussen waren we de klok van 
twaalven al gepasseerd en was 
het de beurt aan de pupillen met 
wederom de meisjes als eersten. 
Net als de pupillen jongens dien-
den zij dubbel zo ver als de vo-
rige reeksen te lopen, maar dat 
schrok hen allerminst af. Zo knokte 
Bente zich na een wedstrijd ge-
leidelijk aan opschuiven naar een 
heel mooie 8e stek. Niet veel verder 
volgde het Oudenaardse duo Maya 
en Elaya, die respectievelijk als 19e 
en 21e over de eindmeet kwamen.

Tot slot eindigde Pauline, met spi-
kes aan, nog knap als 41e op een 
reeks van bijna 60 meisjes uit het 
geboortejaar 2013. Vervolgens 
gingen de tweedejaars pupillen 
meisjes van start, waar Marith zich 
nog net in de top-20 kon nestelen. 
Iets later was het aan Ilke (44e) 
om te finishen waarna nog een 
heus ASVO peloton volgde. Zo be-
kleedden volgende dames de plek-
ken 55 tot 60 met maar één ander 
meisje nog tussen: Noor, Maïté, 
Amber, Mare en Nimué. Zij mogen 
allemaal moe maar tevreden terug-
kijken op hun geleverde prestaties! 

Hetzelfde mogen de pupillen jon-
gens zeker ook doen. Bij de eerste-
jaars werd er zowaar geknokt voor 
het podium door Cédric en Wout, 
waarbij de eerstgenoemde uiteinde-
lijk beslag legde op een heel mooie 
5e plaats en de laatstgenoem-
de effectief het podium behaalde 
als 3e. Op de 11e stek vervolgens 
kwam Jolan over de streep, die een 
beetje hetzelfde wedstrijdverloop 
kende als Bente eerder die middag. 
Wederom eindigde Karel ook in het 
eerste deel van de reeks als 21e. Iets 
verderop gaven ook Polle (41e), 
Jules (52e) en Kobe (55e) het 
beste van zichzelf. Tot slot vergeten 
we zeker onze Finn (77e) niet, die de 
rij sloot en toch steeds net wat kan 
versnellen mits de nodige aanmoe-
digingen. Bij de tweedejaars dook in 
Deinze enkel Méraud van onze club 
het veld in, snellend naar een knappe 
9e plaats. Bedankt voor jullie inzet! 

Eindigen doen we met de miniemen 
te bespreken die er nog een derde 
klein rondje bij mochten doen en 
zo in totaal 1650m dienden af te 
leggen. Na een natte opwarming be-
gaven de meisjes zich naar de startlijn. 

Eerstejaars Ona (39e), Sienna (44e) 
en Audrey (46e) liepen meteen elk 
hun eigen race maar eindigden uit-
eindelijk heel erg in elkaars buurt. 
Fijn om vriendinnetjes te hebben 
die wat hetzelfde tempo lopen! Bij 
de tweedejaars waren de onderlin-
ge verschillen wat groter, maar de 
vriendschap minstens even groot. 
Al kwam Floor (13e) op het einde 
nog heel wat opzetten en eindigde 
zo zelfs nog vlak voor Geike (14e). 
Niet veel verder was ook Lika (23e) 
bezig aan een race, waarbij ze heel 
wat andere atletes oprolde op haar 
weg naar de eindmeet. Uiteindelijk 
sloot Eline (52e) de rij, waarvoor 
iedereen alleen maar respect kon 
opbrengen. Het is immers nooit fijn 
om achteraan te eindigen, maar zij 
trekt zich daar niks tot weinig van 
aan en duikt keer op keer het veld in 
om haar conditie te verbeteren en 
wedstrijdervaring op te doen. Daar 
draait het om bij de jeugd en dus 
een petje af voor deze jongedame!
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Bij de miniemen jongens waren er heel wat Oudenaardse eerstejaars, waar-
van Mathis (18e) als eerste finishte. Wat verder volgden Lars (32e) en Joan 
(37e) zijn voorbeeld. Vervolgens kwam de rest van de ASVO’ers dichtbij 
elkaar over de eindmeet: Ruben (42e), Orion (43e), Rune (47e), Jaro DW 
(48e), Thor (55e), Jaro V (58e), Leandro (60e) en Barend (61e). Bij de 
tweedejaars waren Maarten en Lukas onze afgevaardigden, die na 1 rondje 
zowaar samen doorkwamen. Daarna begon Lukas zich echter heel slapjes 
te voelen en kon hij naar eigen zeggen amper nog op zijn benen staan. 
Gelukkig is het intussen al weer beter, maar hierdoor was Maarten wel op 
zichzelf aangewezen voor de rest van de veldloop. Dit deerde hem echter niet 
en hij eindigde mooi 46e na een race waarbij hij alles gegeven had, perfect 
zoals het hoort. Ook aan jullie een dikke proficiat en tot in Oudenaarde 
allemaal!

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
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VELDLOOP STAD OUDENAARDE - 
MEMORIAL VALENTIEN DE SMET: 
EEN GESLAAGDE EDITIE!
04 DECEMBER 2022
VERSLAG: MIA SLABBAERT

Nadat de veldloop in 2019 door werken aan de Rode Los niet 
kon doorgaan en in 2020 Covid-19 een heuse spelbreker werd, 
waren we blij dat de veldloop in december 2021 terug kon door-
gaan, weliswaar met in acht name van heel wat corona-maatregelen. 

Dit jaar keken we reikhalzend uit naar de veldloop van 4 december 2022, 
die ondertussen voor de 12e keer ook de naam ‘Memorial Valentien De 
Smet’ droeg (zie vorige Rode Loper). Hoewel het Coronavirus ons nog 
steeds niet volledig had verlaten, begonnen we aan de voorbereiding 
alsof de pandemie niet bestond. Gelukkig dienden we dit keer geen 
COVID Safe Ticket te checken noch alcoholgel of mondmaskers te verdelen. 

We kunnen ondertussen teren op een lange ervaring in het hele cross-
gebeuren maar alles evolueert… en veranderingen zijn er altijd. 

Vorig jaar werd reeds een vernieuwd parcours uitgetekend en de nodige 
lintjes en paaltjes aangekocht.

Opnieuw werden honderden naturaprijzen geteld en gesorteerd. Voor de 
groteren werden het voorbije jaar ook heel wat mooie en bruikbare prij-
zen aangekocht. Denk hierbij bijvoorbeeld aan raclettetoestellen, mixers, 
croquemonsieur apparaten, wafelijzers, vaatwastabletten, douchegels, 
opbergmandjes, kwaliteitsvolle messen, tuinmanden, weegschalen, voor-
raaddozen, gereedschap, wijnflessen, …. Veel te veel om op te noemen 
maar leuk om krijgen. 

Freddy zocht én vond heel wat medewerkers om alles in goede banen te 
leiden, zowel in de dagen voorafgaand aan de cross als de dag zelf en the 
day after. 

De online inschrijvingen via atletiek.nu werden geopend. Scanners om de 
borstnummers aan de aankomst te scannen, werden afgehaald. Medailles 
geteld, bloemenruikers en flessen Ename besteld, juryformulieren afgeprint, 
boterkoeken en taartjes voorzien. Wedstrijdtruitjes vlogen de deur uit… 

De inschrijvingen liepen maar heel zachtjes binnen. Tot onze grote vreug-
de noteerden we wel meteen een recordaantal KASVO-atleten! Onze rode 
kleur zou zeker opvallend aanwezig zijn in het veld! Terwijl we vrijdag-
ochtend 2 december ‘nog maar’ 682 inschrijvingen telden, klokten we

zaterdagochtend 3 december bij het afsluiten van de inschrijvingen (8u00) 
uiteindelijk af op 811 deelnemers (vorig jaar 813) waarvan 164 ASVO-atleten 
(vorig jaar 107).  Afgaand op de telefoontjes en mailtjes die daarna nog werden 
ontvangen, konden dat er nog heel wat meer zijn, maar VAL-regels zijn er nu 
eenmaal om nageleefd te worden: inschrijven na de deadline kan niet meer. 

Zaterdagochtend dook een grote bende heren onder leiding van 
Freddy het veld in om het veldloopcircuit voor te bereiden. Paaltjes in 
de grond slaan, nadarhekkens plaatsen, linten spannen, tenten op-
bouwen, podium klaarstomen, matten uitrollen, plannen en uur-
roosters uithangen,  sponsors verwennen door hen in beeld te brengen…. 
Er werd dankbaar gebruik gemaakt van de zeer gewaardeerde hulp van 
Oscar Van Ommeslaeghe zonder wiens materiaal en medewerking het 
allemaal een stuk minder makkelijk was geweest. Tussendoor konden 
de mannen even op adem komen in de warme kantine om er te genie-
ten van een aperitiefje gevolgd door een eenvoudige broodjeslunch.
 
Terwijl buiten het veld werd klaargestoomd, was een andere equipe 
binnen bezig met het klaarmaken van de prijzentafels. Biologisch af-
breekbare zakjes werden gevuld met prijsjes voor de kangoeroes en 
benjamins; strips werden klaargelegd voor de pupillen en miniemen. 
Dozen werden gevuld met de geschenken voor de oudere categorieën. 
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In de namiddag werden vervolgens de deelnemerslijsten en jury- 
formulieren geprint, de kassa’s klaargemaakt, envelopjes ivm de 
geldprijzen voorzien, de wifi-apparaatjes en scanners opgeladen,…

Eindelijk… 4 december brak aan. Het werd een heel koude dag met een 
bijtende wind maar… het bleef heerlijk droog. Een echt modderig cross- 
parcours werd het dus niet.  

Al vrij vroeg in de ochtend werden de laatste voorbereidingen gestart op 
het veld, in het secretariaat, de jury-kantine, de tenten op het veld, de kan-
tine aan de piste.
 
Vanaf 9u30 verdeelden zich 756 atleten (niet alle ingeschreven 
atleten daagden op) waaronder maar liefst 159 ASVO-atleten even-
als 1003 betalende bezoekers (100 meer dan vorig jaar) zich over 
het terrein.  Na een heel bescheiden start vorig jaar, maakten nu bijna 
200 toeschouwers gebruik van Payconiq om aan de inkom te betalen.
  
De kleintjes konden genieten van een korte omloop op maat, hierbij bij-
gestaan door Marijke en de familie Peyskens. Zij zorgden immers voor de 
voorlopers en een achterloper.
 
Aan de aankomst waren vrijwilligers actief in de weer om de kan-ben-
pup-min onmiddellijk van een naturaprijs te voorzien en de podiumcere-
monie te verzorgen. Kangoeroes en benjamins die per vergissing geen 
sticker voor hun kinderpaspoortje konden bemachtigen, kunnen hiervoor 
terecht bij Hedwig en Beau.
 
De speaker gaf ondertussen via een prima geluidsinstallatie de nodige 
commentaar op zijn vertrouwde wijze. Ongelooflijk hoeveel weetjes er 
rondgestrooid werden! Dit vroeg zeker een grondige voorbereiding!
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In het secretariaat op het terrein werd eveneens hard gewerkt. 
De EHBO-post werd er ingericht,  9900-nummers afgehaald en terugge-
bracht door atleten die niet bij een atletiekclub waren aangesloten, papieren 
borstnummers afgeprint om de vergeetkousen verder te helpen, telefoon-
nummers op de aanwezigheidslijsten ingevuld in verband met een eventu-
ele dopingcontrole (vorig jaar kwam de dopingcommissie in grote getale 
naar Oudenaarde afgezakt, maar dit jaar kwamen ze niet in beeld), scan-
ners gestart en bijgeladen (dat scangebeuren verliep dit jaar een heel stuk 
vlotter dan vorig jaar door uitbreiding van het WIFI-netwerk), resultaten 
verwerkt, afgeprint en per fiets naar de prijsuitdeling in de kantine ge-
bracht. Daarnaast werden ook de juryleden er verwend en konden de mede-
werkers er hun lunch (netjes per persoon verpakt) afhalen en iets drinken.

De tijd vloog voorbij… de duisternis viel. Er bleken gelukkig nog 
vele handen bereid om zelfs in het donker te helpen bij de af-
braak- en opruimwerken zodat het grootste deel reeds op zondag-
avond achter de rug was en het werk op maandag zeer beperkt bleef. 

Op maandag werd het terrein nog verder opgeruimd. In de 
kantine werden de stoelpoten proper gemaakt en deed de stof-
zuiger zijn werk. Hierbij konden we rekenen op de hulp van Marc, 
het oudste en nog zeer actieve lid van onze KASVO-familie.
 
In de volgende dagen verdwenen de fluohesjes van de medewerkers in de 
wasmachine, werden de facturen betaald en de verbeterpunten genoteerd.
 
We kregen zowel tijdens de veldloop als nadien per mail van een aan-
tal clubs, atleten en juryleden en de speaker lovende commen-
taar over de organisatie. Dat deed deugd. Die lovende woorden deel 
ik graag met al wie heeft meegeholpen aan het welslagen ervan, 
zowel in de dagen/weken/maanden ervoor als de dag zelf en ook erna! 

DANKJEWEL!!! 
ZONDER JULLIE WAS DEZE VELDLOOP NIET MOGELIJK GEWEEST!!!

Wie nog even wil nagenieten, kan dat via de talrijke foto’s genomen door 
onze clubfotografen, die dag druk in de weer met hun camera. De foto’s 
zijn te bewonderen op onze website (https://www.kasvo.be/veldloop/).

Reeds jaren is Etixx een zichtbare partner van KASVO. Heel wat KASVO-
leden ontvingen samen met het mutualiteitsformulier een flyer. Hierop 
prijkt een heel interessante korting van 30% voor KASVO-leden. 

We zijn blij dat heel wat KASVO-leden, van sprinter tot lange afstandslo-
per, hiervan dankbaar gebruik hebben gemaakt in 2022 wat uiteraard ook 
goed was voor de clubkas.

Etixx vernieuwt regelmatig haar gamma en heeft recent een 
aantal interessante producten aan hun reeds uitgebreide lijst toe-
gevoegd. Steeds de moeite om eens een kijkje te nemen op hun website. 

Etixx zorgt jaarlijks ook voor een aantal leermomenten. Zo 
wordt op woensdag 8 maart om 19u een live webinar ge-
organiseerd: De ultieme formule voor betere sportprestaties.

Op onderstaande link kunnen jullie alle informatie over deze live 
webinar terugvinden en kunnen jullie zich bijgevolg ook inschrijven:

www.etixxsports.com/nl/evenementen/live-webinar-de-ultieme-for-
mule-voor-betere-sportprestaties

Wie kan dit niet interessant vinden? Allen “daarheen”!
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127 JEUGDATLETEN OP 
MEMORIAL VALENTIEN DE SMET
04 DECEMBER 2022
VERSLAG: HEDWIG VAN SCHAEREN

Op zondag 4 december namen 
er 127 jeugdatleten deel aan onze 
eigen veldloop, de Memorial 
Valentien De Smet. Nooit eer-
der zagen we zoveel zwart-rode 
kleuren aan de startlijn van een 
cross. Nadat eerder in Deinze het 
record qua deelnames ‘na coro-
na’ was gebroken, werd opnieuw 
een prachtig KASVO-record ge-
noteerd! Als trainer was het leuk 
om te merken hoe onze jeugdat-
leten elkaar motiveerden en hiel-
pen, voor elkaar supporterden en 
bovenal veel plezier hadden samen. 
Want dat is waar het uiteindelijk om 
draait! 

De kangoeroes startten als eersten. 
Zij liepen in totaal 500m; eerst

400m achter “voorlopers” en 
vervolgens zo snel mogelijk naar 
de aankomst. Bij de meisjes zetten 
Isolde, Leonie, Hera, Ebba, Marthe, 
Héloïse en Giselle hun beste been-
tje voor. Bij de jongens liepen 
Oscar, Fausto, Victor en Nickolai 
zo snel als ze konden. Stuk voor stuk 
deden ze dit prima. Iets later waren 
de benjamins aan de beurt. Sommi-
gen kenden het parcours nog van 
vorig jaar, voor anderen was dit een 
eerste cross ervaring. Bij de eer-
stejaars meisjes zagen we Emily, 
Alise, Elise, Sien, Loes, Margot, 
Lisette, Stella, Yenna en Rosalie 
aan de start. Bij de eerstejaars jon-
gens verdedigden Siebe, Dylano, 
Nate, Nio, Jules, Lander, Zayne, 
Jerome en Florian de Oudenaardse

Een waar “KASVO peloton”, welis-
waar opgedeeld in kleinere groep-
jes, bezetten de plaatsen 40 tem 51. 
Ilke (40) liep wat weg van Jitse en 
Noor (41 en 42), terwijl Mare (44), 
Maïté (45) en Alice (46) enkele 
tellen later volgden. Nienke, Nimué 
en Marit eindigden in groep op plaats 
48, 49 en 50, iets later gevolgd door 
Amber op de 51e plaats. Wat een 
prestaties en enthousiasme, dames!

De pupillen jongens hadden de 
meisjes zien finishen (en het podi-
um halen) en wilden natuurlijk niet 
onderdoen. Maar liefst vier van de 
tien jongens eindigden bij de eer-
stejaars in de top 10. Wout mocht 
zelfs een gouden medaille in ont-
vangst nemen en Cedric, Jolan en 
Karel liepen naar plaats 8, 9 en 10. 
Billy en Polle eindigden iets later als 
14e en 16e. Jef liep mooi naar plaats 
24 terwijl Simon, Kobe en Jules 
elkaar het vuur aan de schenen leg-
den voor de plaatsen 31, 33 en 34. 
De tweedejaars stonden ook met 
10 KASVO atleten aan de meet. De 
prestaties van de eerstejaars gaf 
hen vleugels, want Leon en Méraud 
liepen vanaf de start op kop en maak-
ten er een spannende wedstrijd van. 

kleuren. Ze deden dit allemaal 
super goed. Bij de tweedejaars ben-
jamins was de startzone al wat “inge-
lopen”. Maar in tegenstelling tot vo-
rig jaar was er van modder nog steeds 
geen sprake. Juliette, Axelle, Janne, 
Amber, Esmée, Renée, Louise en 
Estelle, kwamen dus moe, maar 
“proper” aan de finish. Net zoals Aro, 
Baptiste, Julian, Nathan, Thomas, 
Lou, Floris, Mattis, Flor, Andreas, 
Kian, Loïc, Daan en Liam even later. 
Proficiat kangoeroes en benjamins 
voor jullie inzet en doorzettingsver-
mogen! 

De pupillen meisjes hadden al ge-
supporterd voor hun jongere club-
genoten en mochten vervolgens 
aantreden voor een ronde van 
1200m. Bij de eerstejaars meis-
jes “vlogen” Maud en Rani over de 
bergjes, met Estelle in hun zog. 
Zij moest later nog wat leergeld 
betalen bij haar eerste cross en 
eindigde 16e, vlak voor Sien (17) 
en vlak na Kato (15), terwijl Maud 
en Rani knap als 2e en 3e op het 
podium mochten. Het duurde 
niet lang voor ook Elaya (23) en 
Pauline (28) over de meet kwa-
men. Tot slot liepen  Ilaya, Lore en 
Sofia ook min of meer hetzelfde 
tempo en finishten netjes op de 
plaatsen 36, 38 en 39. Wat later was 
het de beurt aan de tweedejaars. Zij 
stonden met het grootste aantal 
KASVO atleten aan de start. Wel 
15 zwart rode clubtruitjes waren 
er te zien! Odile liep in haar eer-
ste cross ooit naar een knappe 5e 
plaats. Wat verder kwam Marith 
met een stevige eindspurt nog net 
voor Louise en eindigden ze op 
plaats 16 en 17. Eowin eindigde in 
haar eerste cross mooi op plaats 23. 
Margot volgde iets later op plaats 34.
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Leon bleek over de snelste benen te beschikken en mocht de tweede 
gouden KASVO medaille van de dag in ontvangst nemen. Méraud liep naar een 
knappe 4e plaats. Wat later eindigden er nog 3 KASVO atleten in de top 
20. Nathan (14), Tijl (17) en Achilles (18) bleven mooi in elkaars buurt en 
werden een 10-tal tellen later gevolgd door Baptiste (23) en Han (27). Nog 
wat later liepen Lowie-Kamil, Jonah en Lukas naar plaats 34, 35 en 36. 
Goed gedaan, jongens!

Als laatsten mochten de miniemen starten voor 1900m cross-
plezier. Bij de meisjes stonden bijna alle eerstejaars aan de start. Ona 
verteerde de langere afstand en de 4 bergjes het beste en eindigde 
mooi 14e. Sienna en Niamh liepen lang samen en eindigden op plaats 35 
en 36, wat later gevolgd door Audrey op plaats 38. Amalia liep tijdens 
haar eerste cross in de koude wind naar een 40e plek. Bij de tweede-
jaars finishte Geike als eerste KASVO atlete op plaats 12, terwijl Julie en 
Lika elkaar geen duimbreed toegaven en eindigden als 18e en 19e. Ook  
Floor (21) en Flore (23)  liepen lange tijd samen. Zij werden een tijdje 
later gevolgd door Maurtise (25) en Emannuelle (27). Eline eindigde op 
plaats 31. Proficiat meisjes voor jullie inzet en doorzettingsvermogen!

Hierna was het de beurt aan de jongens. Veertien eerstejaars en 4 van de 6 
tweedejaars verdedigden de Oudenaardse kleuren. Bij de eerstejaars liep 
Cas attent mee voorin en eindigde 8e. Mathis en Gijs liepen quasi zij aan 
zij naar plaats 15 en 16. Lars eindigde midden in het pak als 29e. Arnaud 
(35), Mauro (36), Ruben (38) en Jaro (40) vervolledigden de top 40. De
plaatsen 44 tem 48 werden ingenomen door Kobe, Rune, Thor, Jaro en 
Barend. Ook hier was het mooi om te zien hoe sommigen lange tijd samen 
liepen om vervolgens quasi samen of toch elk apart te finishen. Bij de 2e jaars 
was Wolf (21) de snelste man van KASVO. Younes (23) bleek iets sneller dan 
Lukas (24). Maarten liep een tijd lang samen met Lukas, maar moest op het 
einde een beetje gas terug nemen. Hij finishte als 25e. Good job allemaal!

Voor de trainers was het een plezier om de atleten te begeleiden die 
dag. Dank jullie wel allemaal voor jullie enthousiasme, energie, inzet en 
doorzettingsvermogen. Stuk voor stuk zetten jullie jullie beste beentje voor. 
We kijken al uit naar de volgende crossen en hopen jullie daar weer te zien. 

Wist je dat:    
• In tegenstelling tot vorig jaar, iedereen op 2 schoenen over de finish kwam?
    Geen modder = geen schoenen die kunnen vast zitten...
    
• Wel 1/3 van de deelnemers bij de benjamins een atleet van Oudenaarde 

was?

• Er bij de miniemen van examenstress geen sprake leek te zijn?
    Zo stonden bijna alle tweedejaars aan de start van onze cross!
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MEER FOTO'S OP 
WWW.KASVO.BE/VELDLOOP
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G-SPORT BIJ 
KASV OUDENAARDE
De Vlaamse Ardennen zijn een blinde vlek op het vlak van sport-
mogelijkheden voor jongeren met een beperking. Daarom start-
te ASVO in oktober 2019 met een G-sport werking voor atleten met 
een verstandelijke of visuele beperking. Sinds kort zijn ook kinderen 
met autisme die in de reguliere werking niet terechtkunnen, welkom.

Op dit ogenblik genieten 5 jongeren van G-sport op zaterdagochtend tus-
sen 10u en 11u15. Zij blinken waarlijk uit in een uitmuntende aanwezigheids-
score: het gebeurt zelden dat we niet van hun enthousiasme kunnen genieten.

Op 10 december kregen de 5 G-sporters die een heel koude 
zaterdagochtend trotseerden, op het einde van de training door 
Verzekeringen  Notebaert een drankje aangeboden in een warme kantine.

Thomas kreeg zijn drankje net iets vroeger dan de anderen, waardoor hij de 
kantine al had verlaten op het ogenblik waarop deze foto werd genomen.

Meer info over G-sport bij KASV Oudenaarde vind je op onze website: 
www.kasvo.be/g-sport

In het najaar wordt steeds een start-to-runsessie georganiseerd van 5 naar 
10km. Na 10 weken opbouwen onder leiding van Sarah Peyskens was het 
op zaterdag 27 november 2022 tijd voor de 10 kilometertest. En alle acht 
hebben ze hun doel behaald! 

“Ik ben een fiere coach! Een fantastische groep om te begeleiden, ze heb-
ben dat goed gedaan!” vertelde Sarah.

SUCCESVOLLE 10KM-TEST 
VOOR DE START-TO-RUNNERS
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KASVO KAMERAAD: 
LAURE & MARIE BILO

Laure en Marie Bilo hebben talent op overschot en rijgen de overwinningen, 
Belgische medailles en records aan elkaar. Zo mocht Marie onlangs nog 
deelnemen aan het Europees kampioenschap veldlopen en won Laure met 
overmacht de veldloop in Oudenaarde. Maar wie kent het verschil tussen 
de twee dames van deze KASVO tweeling? Wie traint het hardst? Wie ge-
niet soms iets te veel van het eten en wie is ook fan van cyclocross? U komt 
het hieronder te weten in de nieuwste editie van onze KASVO kameraad!

Hoe lang zijn jullie al betrokken bij KASVO en hoe zijn jullie bij KASVO 
terecht gekomen?
Marie: We zijn beginnen lopen in een klein clubje in Ronse (ASSA) dat nu 
niet meer bestaat.
Laure: Marie en ik presteerden op de crossen redelijk goed. We liepen op 
de belangrijkste crossen ook een top 5. Onze trainster Natacha raadde 
ons na een halfjaar aan om van club te veranderen om wat meer onder-
steuning te krijgen. Iedereen wees ons Oudenaarde aan, onder andere Nadia.
Marie: Ze hadden in Ronse ook geen deftige piste om goed te trainen. De 
dichtstbijzijnde club was dan in Oudenaarde. We zijn er nu al ongeveer 7 jaar.
Laure: In Oudenaarde konden we meteen met een enthousiaste trainer van 
start gaan, met name Guy Decabooter.

Wat vinden jullie zo leuk aan de club? 
Marie: Vooral de sfeer tussen de atleten vind ik leuk.
Laure: Ja, er is altijd een leuke sfeer. Daarom zijn de interclubs ook een van 
mijn lievelingswedstrijden. Winnen als club, winnen als team is geweldig.

Jullie zijn nog jong maar hebben al heel wat bereikt. Op welke prestatie 
zijn jullie het meest trots? 
Laure: Ik heb 3 prestaties waar ik trots op ben. De eerste is mijn overwinning 
op de Youth Memorial van Damme in 2019, de tweede mijn Belgische titel 
in het veldlopen (2019) en als laatste onze gezamenlijke overwinning op de 
4x 400 voor de clubs (waar ze ook het Belgisch record verbeteren nvdr).
Marie: Ik ben trots op alle Belgische medailles die ik al heb kunnen behalen 
en vooral op mijn 1500m tijd van 4’18 die ik als junior heb kunnen lopen.

Welke grappige anekdote kunnen jullie met ons delen? 
Marie: Als mijn zus een wedstrijd wint, dan krijg ik vaak ook alle felicitaties 
omdat ze ons moeilijk uit elkaar kunnen houden.
Laure: Moeilijk. Misschien: als ik een wedstrijd loop, wordt er vaak ‘Marie’ 
geroepen en dat hoor je soms iemand anders zeggen: ‘Nee, ‘t is Laure’. Er 
wordt van alles naar me geroepen, behalve mijn eigen naam.

DECEMBER 2022

Hoeveel uur per week zijn jullie momenteel met atletiek bezig en wat 
zouden jullie graag nog bereiken?
In koor: We zijn momenteel maar 8-9 uur per week met atletiek bezig. Dit 
zou toch wat meer mogen zijn als we onze doelstellingen willen halen.
Laure: ik wil me selecteren voor internationale kampioenschappen. Het 
zou leuk zijn om deze zomer te kunnen deelnemen aan het Europees kam-
pioenschap.

Moeten jullie elkaar soms aansporen om te gaan trainen? 
Laure: Nee, niet echt, Marie volgt meestal letterlijk wat er op haar schema staat.
Marie: Nee, trainen is voor ons als een routine. We moeten elkaar nooit 
aansporen om te gaan lopen. Bij kracht-, mobilisatie- of stabilisatietrainin-
gen kan dit soms wel gebeuren.

Waar zijn jullie, naast atletiek, graag mee bezig?
Marie: Ik kijk heel graag naar andere sporten op TV zoals o.a. cyclocross 
in het weekend. Naast zelf sporten of kijken, eet en bak ik heel graag.
Laure: Oeps, eten. Ik kijk ook vooral veel sport op tv (vooral cyclocross)

Kan je ons iets over jezelf vertellen dat nog bijna niemand weet?
Laure: Na al die jaren weet ik nog steeds niet in welke discipline ik de beste 
resultaten zou kunnen halen. Ik besliste om geen lange crossen meer te lopen. 
Tegen alle verwachtingen in, loop ik dan op de clubcross (van KASVO) een 
resultaat dat ik totaal niet verwacht had. Sinds mijn korte werk bij Ilse is mijn 
loopstijl radicaal veranderd met blijkbaar een grote invloed op mijn lange cross.
Marie: Nee, ik heb niet echt iets te verbergen.

Marie Bilo Laure Bilo
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EERSTE BEGELEIDE INDOOR 
VAN HET SEIZOEN
17 DECEMBER 2022
VERSLAG: BEAU LE COMPTE

Het was nog vroeg, maar om 9u30 
weerklonk al het eerste startschot, 
namelijk voor de 60m horden 
bij de pupillen meisjes. Ondanks 
dit voor zowel Maud (13"04) als 
Pauline (14"08) een eerste kennis-
making was, lieten beide dames dus 
een mooie tijd noteren. Later die 
dag liep Maud nog 10"00 op haar 
60m vlak en 4’04"54 op de 1000m, 
terwijl Pauline in dezelfde num-
mers aantrad met respectievelijke 
tijden van 11"36 en 4’27"01. Zij waren 
echter niet de enige eerstejaars 
pupillen meisjes, want ook Maya en 
Rani waren op post. Zij lieten de 
hekjes aan zich voorbijgaan in ruil 
voor de zandbak, waar Rani met 
2m80 nog net wat verder sprong 
dan Maya met 2m51. Daarnaast 
liepen ze beiden dus eveneens de 
60m vlak en 1000m, waar Rani maar 
net achter Maud eindigde op de 
lange afstand (4’06"93) en er een 
fotofinish op de korte afstand 
nodig was om te bepalen dat 
Maya 42e werd in een tijd van 
10"66. Tot slot was er ook nog 
één tweedejaars pupillen meisje 
aanwezig, Noor, die uiteindelijk 
enkel de 60m voor haar rekening 
nam en over de streep kwam in een 
nieuw PR van 10"22. Bravo, dames!

“Wat is het fijn om even aan deze winterse temperaturen te ontsnappen”, 
moeten 18 Oudenaardse jeugdatleten gedacht hebben op zaterdag 17 
december. Oorspronkelijk waren er weliswaar 23 atleten ingeschreven, 
maar jammer genoeg moesten een aantal atleten ziek afhaken. Zo zet-
ten 9 pupillen en 9 miniemen hun beste beentje voor, supporterden voor 
elkaar en speelden samen tijdens het wachten. In dit verslag vind je de 
hoogtepunten van een sportieve voormiddag.

De pupillen jongens begonnen er 
pas ten vroegste een halfuurtje later 
aan, eveneens met de 60m horden. 
Hier was eerstejaars Wout ons ijzer 
in het vuur. Hij liep naar een tijd van 
14"03. Later was het plan om nog 
mee te doen aan de 1000m, maar 
hevige pijn in de buik stond dat in 
de weg. Hopelijk niks ernstig en 
alleszins veel beterschap! Wie wel 
aan de start verscheen van die 
1000m, was tweedejaars Leon. Hij 
verbeterde zijn PR naar 3’28"35 
en eindigde in een eindspurt heel 
knap tweede. Daarnaast was het 
ook enige Oudenaardse manne-
lijke pupil die een kogel stootte 
die dag, eveneens naar een nieuw 
persoonlijk record van 5m87. Tot 
slot was er nog het eerstejaars duo 
Jolan en Kobe, die beiden de 60m 
en 1000m betwisten alsook het 
beste van zichzelf gaven in de zand-
bak. In een reeks met twee keer 
net geen 3m gesprongen te heb-
ben, vloog Jolan uiteindelijk toch 
naar 3m15. Kobe sprong heel con-
stant naar 2m86. Ook in de loop-
nummers eindigde eerstgenoemde 
steeds als eerste van de twee, al 
scheelde het niet veel op de korte 
spurt en liepen beide heren onder 
de 4 minuten op de 1000m waar ze

respectievelijk 1e en 3e eindigden in hun reeks. Knap gedaan, jongens! 

Wie ook om half tien al begonnen, zij het met kogelstoten, waren de 
miniemen jongens. Jaro pakte de 3kg zware bol op en liet deze pas landen 
na 4m46. Ook was hij nog in de zandbak te vinden, als op de korte spurt 
(zowel met als zonder hordes). Dat laatste was wennen, aangezien het de 
eerste keer was op de hoogte van 76,2 cm. Maar met een tijd van 13"38 deed 
hij dat voortreffelijk. Daarnaast waren Cas en Leandro ook van de partij op 
de 60m vlak en de 1000m. Vraag me niet hoe, maar Leandro liep tot op 
de honderdste dezelfde tijd op de lange afstand als de laatste outdoor-
meeting die hij deed, namelijk 4’24"13. Ook verbeterde hij zijn record op de 
spurtafstand met bijna een volledige seconde tot 10"51, terwijl Cas met 9"53 
ook wat van zijn PR afdeed. Op de 1000m liep hij dan weer naar een solide 
3’33"10, waar het opboksen was tegen de sterke tweedejaars. Good job!

Tot slot waren het de miniemen meisjes, die na de pupillen meisjes de dag 
startten met de 60m horden. Ona (12"08, PR) en Sienna (13"48) verdedig-
den hier goed onze clubkleuren. Verder liep Ona ook nog naar een nieuw 
record op de 60m vlak (9"64), waar ook eerstejaars Audrey en tweedejaars 
Lika hun PR verbeterden. Zo finishte eerstgenoemde voor het eerst onder 
de 10 seconden in 9"83, terwijl laatstgenoemde heel knap vijfde eindigde in 
een strakke 8"75. Met de kogel bevestigde Geike dat ze verder dan 6m kan 
gooien met een beste poging en tevens nieuw PR van 6m10. Tot slot was het 
tweedejaars Niamh haar eerste indoor, na ook al 3 veldlopen meegedaan 
te hebben dit winterseizoen. Ze liet zich meteen gelden door de kogel naar 
5m85 te stoten en de korte spurt af te leggen in 10"27. Chapeau, dames!

Nvdr: Zoals u mogelijks gemerkt hebt, komt niet elke prestatie van elke 
atleet voor in dit verslag. Dit omdat het artikel anders te lang zou 
worden. Wel mag u ervan uitgaan dat iedere deelnemende ASVO’er belicht 
zal worden. Bedankt voor uw begrip en om één van mijn trouwe lezers te zijn!
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KORT KASVO-NIEUWS

OVERZICHT STARTNUMMERS

26STE PLAATS VOOR MARIE BILO 
OP HET EK VELDLOPEN U20

KERSTLOOPJE VOOR DE RECREANTEN

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.

Op zondag 11 december liep Marie Bilo in de buurt van het Italiaanse 
Turijn de Europese kampioenschappen veldlopen U20. De junioren 
betwisten een wedstrijd over 4km waar Marie op een mooie 26ste plaats 
van de 88 deelnemers eindigde. De overwinning was voor de Spaanse 
Maria Forero. Julie Voet eindigde als beste Belgische op een 22ste plaats. 

Afgelopen zomer kon Marie zich ook al plaatsen voor het WK 1.500m in 
het Colombiaanse Cali.

Op woensdag 21 december liepen de recreanten een kerst-
loopje door het centrum van Oudenaarde. Een foto voor het 
verlichte Stadhuis van Oudenaarde mocht uiteraard niet ontbreken.

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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AL 4 INDOOR CLUBRECORDS 
GESNEUVELD!
DECEMBER 2022
VERSLAG: SIMON ROGGE

Op zondag 4 december (meeting KAAG) kwam Peter Notebaert in actie 
op de 60m en 200m.

Op zaterdag 17 december (meeting VITA) kwamen 17 KASVO-
atleten in actie (cadet of ouder). Camille De Clercq pakte bij de 
cadetten meisjes in het kogelstoten uit met 11m09. Daarmee nam ze 
de overwinning en strandde ze op 1 centimeter van het clubrecord.
Cato Chiers werd tweede op de 200m (cadetten meisjes) en 4e op de 
60m. Op dat laatste nummer sneuvelde ze op slechts 23 honderdsten van 
het clubrecord. 

Frem Vander Gheynst pakte de eerste plaats in het hoogspringen bij de 
scholieren jongens, maar kon het clubrecord van Sten Geenens niet bena-
deren. Diezelfde Sten kwam ongeveer 3 tienden tekort om het clubrecord 
op de 60mH te verbreken (senioren heren). Kato De Schepper pakte de 
tweede plaats in het hinkstapspringen, maar kwam ruim 30cm tekort om 
haar eigen clubrecord te verbeteren.

Kwamen verder in actie:
• Cadetten jongens: Andries De Boe, Milos Dewaele en Timo Vander-

cruyssen (60m en 200m, Timo nam er zelfs nog het verspringen bij). 
Scholieren jongens: Treasure Itotoh (60m en hoog).

• Cadetten meisjes: Catho Vanmeirhaeghe, Margot Vandewattyne, Britt 
De Wulf, Lentel Vanden driessche, Maud Langeraert en Margaux Beke 
(combinaties 60m, 200m, 60mH en ver). Scholieren meisjes: Noor Lan-
geraert en Amber Vertriest (60m en 200m).

Op maandag 26 december organiseerde Racing Gent een indoormeeting 
op tweede Kerstdag. 23 KASVO-atleten vonden de weg naar de piste.

Jaron De Vriese opende zijn indoorseizoen met een knal op de 60m. 
Hij pakte de eerste plaats en met 6.96 zette hij ook een nieuw club-
record neer. Elias Bultot was snel op 60m én 200m, maar moest telkens 
vrede nemen met een vierde plaats. Bij de scholieren jongens kwam Mateo 
Bogaert zowel op de 60m als de 200m aardig in de buurt van het clubrecord.

Bij de cadetten meisjes bevestigde Cato Chiers haar goede vorm. Ze ver-
beterde zich ten opzichte van de vorige meeting zowel op de 60m als de 
200m, maar het clubrecord blijft voorlopig te hoog gegrepen. Maar wat 
niet is, kan nog komen…

Bij de junioren dames was Flore De Stercke twee keer snel (60m en 200m), 
al bleef ze nog boven haar eigen persoonlijke records. Kaat Vanderbauw-
hede verbeterde zichzelf wél. Op de 60 meter horden pakte Margaux Bas-
til nog eens stevig uit. Met 9.29 pakte ze de vierde plaats en vestigde ze 
een nieuw clubrecord.

Helemaal op het einde van de meeting sneuvelde zelfs nog een derde 
clubrecord. Op de “lange afstand” had Simon Rogge geen geluk met de 
reeksindeling bij de 3000m. Maar vanuit de tweede reeks liep hij volledig 
solo toch naar een knappe tijd van 9.17.04, een verbetering van het club-
record met 7 seconden.

Kwamen verder in actie:
• Cadetten jongens: Mano Bogaert (60mH/200m) en Timo Van-

dercruyssen (60m/200m). Scholieren jongens: Treasure Ito-
toh (200m/60mH). Junioren heren: Jorre Hanssens (60m/200m). 

• Cadetten meisjes: Julie Bastil, Estelle Demoor, Norah De Jaeger, Cato 
De Bock, Mona Vrijens (combinatie 60m/200m), Camille De Clercq 
(60mH). Scholieren meisjes: Sara Willaert, Amélie Callebaut (60m) en 
Saar Vanderbauwhede (60m/200m). Masters dames: Muriel Dewilde 
(60m).

De laatste voorbereidingsmeeting voor het provinciaal kampioen-
schap indoor werd op vrijdag 30 december georganiseerd door 
KAAG. 22 KASVO atleten (vanaf cadet) verschenen aan de start.

Bij de junioren heren kon Jaron De Vriese op de 60m zijn toptijd 
van enkele dagen eerder niet verbeteren. Maar op de 200m pak-
te hij des te meer uit. Met 21.38 zette hij niet alleen een waanzinnig 
clubrecord neer, hij vestigde ook de tweede tijd aller tijden op deze 
afstand! In zijn zog kwam ook Killian Mersseman sterk voor de dag.
Bij de scholieren jongens pakte Mateo Bogaert opnieuw een twee-
de plaats op de 200m, al was hij iets trager dan op tweede Kerst-
dag. Camille De Clercq strandde bij de cadetten meisjes in het ko-
gelstoten met een tweede plaats opnieuw dichtbij het clubrecord.

Kwamen verder in actie:
• Cadetten jongens: Mano Bogaert, Thomas Lerouge, Lander Vannes-

te en Vince Blondeel (60m en 200m). Senioren heren: Pepijn Neuville 
(60m en 200m).

• Cadetten meisjes: Maud Langeraert en Julie Bastil (60m en 200m). 
Scholieren meisjes: Sara Willaert, Elise Romeyns, Amélie Callebaut, 
Noor Langeraert en Amber Vertriest (combinatie 60m en/of 200m). 
Junioren dames: Flore De Stercke (60m en 200m) en Margaux Bastil 
(60m). Senioren dames: Ilana Hanssens en Kato De Schepper (60m en 
200m). Masters dames: Muriel Dewilde (200m).
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LAATSTE WEDSTRIJD VAN 2022 
ZIT EROP!
30 DECEMBER 2022
VERSLAG: BEAU LE COMPTE

Op vrijdag 30 december, nog net voor de jaarwisseling, stond de laatste 
wedstrijd van 2022 gepland. 10 pupillen en 8 miniemen vonden hun weg 
naar de Topsporthal in Gent om nogmaals het beste van zichzelf te geven. 

Laat ons beginnen bij benjamin Lowie, die op een magische wijze toch 
een plekje heeft kunnen bemachtigen tussen de pupillen jongens op de 
150m. Ook al zou dit kunnen, dan is dit zeker niet de bedoeling maar hij 
legde de 150m wel knap af in 31”43. Op diezelfde afstand kon Mattis net 
niet onder de 30 seconden duiken en liep Jef naar een mooie 26”27. 
Later deden ze beiden nog mee aan de 60m ook en stootte de laatst-
genoemde de kogel naar net geen 5 meter. Bij de miniemen jongens hadden 
we ook drie ijzers in het vuur. Waar het verspringen voor Lars en Rune wat 
minder verliep dan gehoopt, kreeg de eerstgenoemde de zwaardere 
kogel dan vorig jaar meteen 6m88 ver en liep de laatstgenoemde naar 
een mooie 25”07 op de 150m. Zo eindigde hij maar net achter Jaro, 
die met 24”99 wel net onder de grens van 25 seconden dook. Daar-
naast liepen alle drie nog een verdienstelijke 60m. Proficiat jongens!

Bij de pupillen meisjes valt er een mooie vaststelling te maken, in het 
licht van polyvalentie. Zo namen alle 7 dames deel aan elk nummer van 
het programma en werkten zo een heuse meerkamp af. Uiteraard zal dit 
niet altijd lukken door de planning, maar wanneer het even kan is het 
altijd fijn om alles mee te doen! Met de kogel verzekerde Noor zich van 
een top-10 plaats (5m58), terwijl Jitse ook haar PR verbeterde tot 4m87 
en Ilaya bij haar eerste keer kogel meteen de grens van 4m overschreed. 
In de zandbak maakte Bente dan weer een heuse sprong vooruit door 
naar 2m95 te springen, terwijl Louise als enige Oudenaardse over de 3m 
sprong met een beste van 3m19. Tot slot liet Mare op de korte spurt weer 
een tijd onder de 11 seconden optekenen en finishte Lore op haar eerste 
indoor en 150m ooit nog net onder de 31 seconden. Goed gedaan, meisjes!

Bij de miniemen dames kwamen ze alle 5 aan de start van de loop-
nummers, terwijl Geike haar nog ging uitleven in de zandbak en 
Eline de kogel opnam. Zo ging de laatstgenoemde meteen verder op 
haar outdoor-elan door de kogel naar een afstand van 10m13 te stoten 
met een heel mooie 4e plaats als resultaat. De eerstgenoemde kende een 
constante wedstrijd bij het verspringen, maar het was op de loopnummers 
dat ze tweemaal onder haar PR kon duiken met 9”68 en 23”83. Telkens 
vlak na haar kwam Flore in haar eerste indoor ooit over de streep, dus 
wat een goede start! Verder bevestigde Lika haar goede sprintbenen en 
liep ook Floor sneller dan ooit op beide loopnummers. Chapeau, meisjes!

K&S Projects BV

Interieur en schrijnwerk

Kazernestraat 4

B-8510 Kooigem

0476 89 70 16
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KAMPIOENENHULDIGING 
STAD OUDENAARDE
07 JANUARI 2023
Op zaterdag 7 januari werden maar liefst 39 van onze atleten uitgenodigd 
door het stadsbestuur van Oudenaarde. In het stadhuis werden zij ge-
huldigd omwille van het behalen van één of meerdere Provinciale, 
Vlaamse of Belgische titels. Ook onze mannenploeg van de interclub AC werd 
uitgenodigd omwille van het behalen van de overwinning in Sint-Niklaas.

Bastil Margaux De Vriese Jaron Peyskens Betty

Bilo Laure Geenens Dieter Robbens Dieter

Bilo Marie Geenens Sten Rogge Simon

Bogaert Mateo Hanssens Ilana Rogiers Conny

Botte Stef Hanssens Jorre Segers Arne

Bultot Elias Ketsman Senne Van Puyvelde Margo

De Clercq Camille Le Compte Beau Van Schaeren Hedwig

De Cremer Arnaud Lucas Steven Van Schuylenbergh Dries

De Cremer Hervé Meirhaeghe Bo Vander Gheynst Frem

De Preester Roel Mersseman Killian Vandewattyne Laurens

De Schepper Flore Meuleman Lars Verdonckt Greet

De Schepper Kato Meyfroot Didier Vervaeke Sofie

De Smet Evelien Neuville Pepijn Wancour Brechtel
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6X GOUD, 6X BRONS OP HET
PK INDOOR
08 JANUARI 2023
VERSLAG: SIMON ROGGE

Op het Provinciaal Kampioenschap indoor behaalden onze KASVO atleten 
maar liefst 6 provinciale titels. Daarnaast werden nog 6 bronzen medail-
les en 16 top 10-plaatsen behaald en sneuvelden opnieuw 4 clubrecords!

Al bij het eerste nummer van de 
ochtend was het raak. Bij het 
hinkstapspringen voor dames 
kon Kato De Schepper (niet de 
enige die in het achterhoofd de 
nodige examenstress meesleept) 
haar persoonlijk record niet be-
naderen, maar haar beste sprong 
van 10.91m was wél genoeg om 
de Oost-Vlaamse titel te nemen.

Ruim een uur later kwam Ilana 
Hanssens een eerste keer in actie. 
Op de korte horden (niet haar spe-
cialiteit) ging ze bijzonder goed 
mee met haar concurrentes en 
strandde ze op amper 1 honderd-
ste van de overwinning. Maar met 
een nieuw clubrecord (8.75) en 
een bronzen medaille kon ze toch 
tevreden de coulissen induiken met 
het oog op de 400m later op de dag.

Kort na de middag stond de 200m 
op de agenda en hier hadden we heel 
wat ijzers in het vuur. Dit resulteerde 
in totaal in 4 medailles op de baan-
ronde. Bij de scholieren meisjes wist 
Sara Willaert met 27.31 de derde 
plaats te bemachtigen, iets dat haar 
kort daarna werd nagedaan door 
Mateo Bogaert bij de scholieren 
jongens (22.96). Bij de junioren da-
mes liep Flore De Stercke een wed-
strijd haar naam waard. Met 26.54 
pakte ook zij een bronzen medaille 
mee naar huis. Bij de junioren heren

was Jaron De Vriese de absolute 
topfavoriet. Hij maakte deze favo-
rietenrol ook waar en liep outstan-
ding naar de provinciale titel. Met 
21.37 scherpte hij ook zijn topchro-
no van enkele weken geleden met 1 
honderdste aan (wat uiteraard ook 
een nieuw clubrecord betekende).

Tussendoor was ook het kogelsto-
ten bij de cadetten dames aan de 
gang. Camille De Clercq begon 
dramatisch met 2 nulworpen, maar 
kon met haar laatste 2 worpen 
toch nog richting het Oost-Vlaam-
se podium klimmen (10.23m). 

Bij het hoogspringen AC heren 
was Sten Geenens niet de groot-
ste kanshebber op goud, gezien 
de persoonlijke records van de 
concurrenten. Maar waar Sten met 
een schitterende eerste sprong 
over 2.10m ging, faalde de resteren-
de concurrentie 3 keer. Goud én een 
nieuw clubrecord dus voor Sten, 
die nadien nog probeerde om met 
2.14m een nieuw persoonlijk record 
te vestigen, maar dit lukte net niet. 

Op naar de 800m dan, waar bij de 
scholieren jongens Senne Ketsman 
in de laatste (en snelste) reeks naar 
een puike 5e plaats liep in een erg snel-
le 2.03.64, die hem een Oost-Vlaam-
se bronzen medaille opleverde.

Bij de AC heren had Lars Meuleman het in de 3e reeks niet onder de markt 
om de versnelling van zijn concurrenten te beantwoorden. Hij liep lang 
op een derde plaats maar moest in de spurt nog een plaatsje toegeven. 
Met 2.02.79 was hij wel snel genoeg om de beste Oost-Vlaamse junior 
te worden en dus als provinciaal kampioen het podium te beklimmen.

Tot slot was er nog een schitterende broer-zus verhaal op de 400m. 
Ilana Hanssens, eerder op de dag al succesvol op de korte horden, snel-
de in 56.11 met een ruime voorsprong naar de provinciale titel, waar-
na ze haar weinige resterende adem gebruikte om haar broer aan te 
moedigen. Jorre Hanssens zag de meeste van zijn concurrenten bij de 
junioren in zijn reeks ingedeeld en wist wat hem te doen stond. On-
der andere dankzij de steun van zijn zus, vocht hij zich naar een derde 
plaats in zijn reeks, wat volstond om de provinciale titel op zak te steken.

Een eervolle vermelding is verder op zijn plaats voor Arnaud De Cremer. 
Met 13.60m vestigde hij bij het kogelstoten een nieuw clubrecord AC 
heren indoor. Het volstond echter niet voor een podiumplaats, hij werd 5e. 

Een volledig overzicht van alle uitslagen vind je op onze website  
www.kasvo.be.

Copyright: Johnny De Ceulaerde
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KASVO KAMERAAD: 
NIENKE DE WAELE
De KASVO kameraad slaat deze maand zijn tenten op bij Nienke de 
Waele. Nienke is een bezige bij. Tot heel kort geleden was ze zelf een 
begenadigd hoogspringster, met een Belgische titel bij de beloften als 
kers op de taart. Maar sinds ze met rugproblemen haar actieve carrière 
op een laag pitje heeft moeten zetten, is ze niet bij de pakken blijven 
zitten en zet ze zich op verschillende andere manieren in bij de club. 
Een korte kennismaking met deze jongedame met rood-zwart bloed!

Hoe lang ben je al betrokken bij KASVO en hoe ben je bij KASVO terecht 
gekomen?
Ik ben praktisch opgegroeid op een atletiekpiste. Zowel mijn mama als 
papa waren vroeger actief in de atletiek. Van kleins af liep ik rond op de 
cross of de atletiekpiste van Waregem, waar papa trainde.  Als klein meis-
je deed ik af en toe al eens mee aan een stratenloop. Mijn eerste officiële 
wedstrijd was in 2006.

Wat vind je zo leuk aan de club?
Vooral de sfeer tussen de atleten onderling maar zeker ook tussen de 
trainers. Er is een hele fijne, open sfeer waar altijd plaats is voor humor. 
Iedereen is welkom.

Je doet heel veel voor de club. Kan je opsommen waar je zoal mee bezig 
bent?
Momenteel geef ik G-training en hoogspringtraining. Vanaf 21 januari begin-
nen we ook met multimove. Ook geef ik af en toe hoogspringtraining aan de 
cadetten. Vroeger gaf ik ook nog training tijdens de paas- en zomerstages.

Waar haal je het meest plezier uit?
Ik haal enorm veel plezier uit de G-trainingen. De kinderen zijn altijd super 
enthousiast en zo dankbaar. Na 2 jaar leer je ze goed kennen en weet je wat ze 
graag doen en nodig hebben. Het zijn echte schatjes. Anderzijds haal ik ook 
veel voldoenig uit de hoogspringtrainingen. Ik vind het fijn om de kennis die 
ik zelf heb gekregen van mijn trainster, Chris Van Landschoot, door te geven.

Hoeveel uur per week ben je momenteel met KASVO bezig?
Dat moet ongeveer 4 uur – 5 uur in de week zijn.

Je bent zelf ook een heel succesvol atlete geweest, wat was je favoriete 
discipline?
Zonder twijfel hoogspringen. Daar kon ik mij volledig in uit-
leven. Ook al kon ik enorm genieten van een wedstrijd horden of op 
het einde van het seizoen eens een meerkamp met de vriendinnen.

Op welke prestatie ben je het meest trots?
Dat moet het BK beloften 2018 zijn in Moeskroen. Daar werd ik 
Belgisch kampioene met een nieuw pr. Het was een wedstrijd waar ik 
erg naar had uitgekeken. Ik had enorm veel stress en bleef tijdens de 
opwarming maar ratelen. Mijn vriendin heeft mij echt moeten stil leg-
gen. Maar tijdens de wedstrijd vielen alle puzzelstukjes in elkaar en na 
een spannende wedstrijd mocht ik toch de handen in de lucht steken. 

Durf je, ondanks de rugproblemen, zelf nog een sportief doel voorop 
stellen?
Ik hoop vooral om nog af en toe te kunnen gaan trainen en 
mij te amuseren. Een doel voorstellen wil ik zeker niet doen. 

Welke grappige anekdote kan je met ons delen?
We maakten op training altijd enorm veel plezier en waren nooit bang 
om eens een grapje of een frats uit te halen. Zo kwamen we naar 
de training met pleisters van K3 op onze neus of voorhoofd of de-
den we een training met Hawaïaanse rokjes. Een verkleed-training 
hebben we ook nog gedaan. Het moest niet altijd te serieus zijn hé ;).

Waar ben je, naast atletiek, graag mee bezig?
Naast atletiek ben ik eigenlijk een echte huismus. Ik ben graag op mijn ge-
mak thuis. Natuurlijk ga ik ook graag eens wandelen in het bos met onze 
hond, Max. Tijdens de vakanties ga ik dan toch weer kiezen voor de kinde-
ren en ben ik vaak te vinden ergens in een sporthal om kampjes te geven.

Kan je ons iets over jezelf vertellen dat nog bijna niemand weet?
Oei, moeilijk. Ik denk dat ik op training altijd een open boek ben en alles 
eruit flap wat er in mijn hoofd opkomt. Veel geheimen zijn er dus niet.
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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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Elk jaar biedt onze club sportkampen aan tijdens de paas- en 
zomervakantie voor kinderen tussen 6 en 13 jaar. Wie niet aange-
sloten is, kan op deze manier kennis maken met alle takken van de 
atletiek. Ervaren rotten kunnen hun technieken wat bijschaven. 
Deze kampen staan dus zowel open voor KASVO-atleetjes als niet-
aangesloten kinderen. Begeleiding gebeurt door ervaren jeugdtrainers.

Voor alle sportkampen geldt:

• Sportkampen telkens van 09u00 tot 16u00
• Opvang van 08u00 tot 17u00
• Inclusief broodjesmaaltijd met een drankje en fruitig vieruurtje
• Inclusief 1 KASVO T-shirt, aangeboden op 1e dag (om te dragen tijdens 

het kamp)
• Mutualiteitsattest, waardoor gedeeltelijke terugbetaling van de deel-

nameprijs mogelijk kan zijn 
• Fiscaal attest

PAASSPORTKAMP ZOMERSPORTKAMP 1 ZOMERSPORTKAMP 2

Dinsdag-donderdag

11-13 april 2023

Woensdag-vrijdag

12-14 juli 2023

Maandag-donderdag

31 juli-03 augustus 2023

° 2016 – 2010 ° 2017 – 2010 ° 2017 – 2010

80 euro (leden)

90 euro (niet-leden)

80 euro (leden)

90 euro (niet-leden)

110 euro (leden)

120 euro (niet-leden)

20 euro 

(leden met OK-kansenpas)

22,5 euro 

(niet-leden met kansenpas)

20 euro 

(leden met OK-kansenpas)

22,5 euro 

(niet-leden met kansenpas)

27,5 euro 

(leden met OK-kansenpas)

30 euro 

(niet-leden met kansenpas)

Uiterste betaaldatum:

10 februari 2023

Uiterste betaaldatum:

10 mei 2023

Uiterste betaaldatum:

30 mei 2023

SPORTKAMPEN 2023

Inschrijven kan vanaf 7 januari via een link op www.kasvo.be. 
• Tijdig inschrijven is de boodschap; indien nodig, zal een wachtlijst wor-

den opgestart. 
• De inschrijvingen zijn pas definitief na betaling (op rekeningnummer 

BE68 7390 2022 7834).
• Er volgt géén formele bevestiging van inschrijving na betaling van het 

lidgeld. 
• Wie ingeschreven is én betaald heeft, krijgt automatisch en tijdig mail-

tje met alle nuttige info i.v.m. het kamp. 
 
Wie ingeschreven is en niet tijdig heeft betaald, krijgt één 
herinneringsmail. Wie hierop niet tijdig reageert, wordt uit de 
deelnemerslijst geschrapt en ruimt plaats voor iemand op de wachtlijst. 
 
Wanneer het nodig blijkt om een wachtlijst op te starten, zal aan al 
wie al ingeschreven is en nog niet betaald heeft, gevraagd worden om 
de inschrijving meteen te bevestigen door betaling of indien nodig te 
annuleren. Zo voorkomen we dat atleten die toch niet zullen deelnemen, 
een plaatsje blokkeren van wie wel effectief wil genieten van de stage. 

Belangrijk:

• Niet-leden die deelnemen aan minstens 1 ASVO-sportkamp in 2023, 
krijgen voorrang bij het inschrijven voor het atletiekseizoen 2023-2024.

• Wanneer 3 kinderen uit eenzelfde gezin deelnemen aan eenzelfde 
sportkamp, krijgt het 3de kind 20 euro korting op de deelnameprijs. 

• Kinderen die deelnemen aan de drie sportkampen 2023, 
krijgen 20 euro korting voor het derde sportkamp.

Annuleringsvoorwaarden: 

Annulatie met een medisch attest of een bewijs van overmacht:
Terugbetaling van het betaalde bedrag, verminderd met 10 euro annula-
tiekost

Annulatie zonder medisch attest of een bewijs van overmacht:
Tot 1 maand voor aanvang kamp (dus resp. voor 11 maart, 12 juni en 1 juli):
Terugbetaling van het betaalde bedrag verminderd met 10 euro annulatie-
kost 

Minder dan 1 maand voor aanvang kamp (dus resp. vanaf 11 maart, 12 juni 
en 1 juli):
Geen terugbetaling meer, maar goed om te laten weten zodat een ander 
kindje alsnog zou kunnen deelnemen.
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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 
cate-gorie kan-ben-pup-min, is sowieso wedstrijdatleet. Vanaf geboorte-
jaar 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 zomer- 

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

2 zomerwedstrijden. Wie dit minimum niet haalt, kan volgend jaar niet 
meer bij KASVO aansluiten. Enkel voor wie nu tweedejaarsminiem is,  
bestaat er wel nog een uitweg: zij kunnen volgend seizoen – indien ze 
toch bij de KASVO-familie willen blijven – aansluiten als recreant en 
1x/week op woensdag aan de training deelnemen. Ze beschikken dan 
niet meer over een borstnummer om aan wedstrijden deel te nemen.  

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 
wedstrijden 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!

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. 

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

Meer info op www.kasvo.be/bonussysteem/ (met o.a. een gedetailleerd reglement over 
het bonussysteem, talententeam, prestatievergoedingssysteem 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. 

Meer info op www.kasvo.be/bonussysteem (met o.a. een gede-
tailleerd reglement over het bonussysteem, talententeam, prestati-
evergoedingssysteem en de invulformulieren).

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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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

Rogiers Conny

Bran Amalia Ioana

Vandewalle Febe

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

Boone Karel

De Schepper Kato

Daelemans Amber

Dossche Leon

De Groote Mathias

Van Eecke Myriam

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

1/01/1962

3/01/2011

3/01/2003

6/01/2015

8/01/2015

8/01/1985

9/01/2012

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

21/01/1968

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

JANUARI
13/02/2009

16/02/2011

16/02/2008

16/02/1964

17/02/1984

18/02/1989

19/02/1972

21/02/2011

22/02/2007

23/02/2005

24/02/1984

24/02/1944

25/02/2013

Petereyns Lars

De Baere Gijs

Eeckman Florence

Clincke Hilde

Van Coster Tim

Rogge Simon

Notebaert Peter

Anderson Niamh

De Cremer Catho

De Stercke Flore

Van Schaeren Hedwig

Vanmaldegem Marc

Langeraert Jolan

MAART
1/03/2012

1/03/1963

2/03/2014

2/03/1972

3/03/2009

4/03/2015

5/03/2011

5/03/2007

6/03/2008

6/03/2002

7/03/2004

8/03/2011

9/03/2012

9/03/2011

10/03/2013

10/03/2015

10/03/1969

12/03/1977

12/03/1971

13/03/1992

15/03/2014

15/03/2014

15/03/2013

15/03/2009

18/03/2009

20/03/1958

22/03/2002

24/03/1992

24/03/1982

26/03/1991

28/03/2005

28/03/1998

30/03/2010

30/03/2009

Vandriessche Winne

Bogaert Marc

Van Brabander Janne

Goethals Jurgen

Beke Margaux

Van Coster Nio

Den Dauw Arnaud

Stoops Miel

Vanhove Emile

De Cremer Arnaud

De Vriese Jaron

Vandriessche Sienna

Maes Eowin

De Wulf Jaro

Gourdin Elaya

Vanhoenacker Oscar

Van de Catsye William

De Pauw Kim

Meyfroot Didier

Wijnand Marc

Depelseneer Axelle

Mertens Mattis

Vandemeulebroecke Wout

Dewaele Milos

Van der Cruyssen Louise

Matton Maxime

Demetter Kaat

De Raedt Michaël

Tuytens Melissa

Laridon Ine

Vandercruyssen Rune

Botte Stef

De Koekelaere Arnout

De Zaeytydt Lennert

FEBRUARI
De Stoppeleire Koen

Carbonez Héloïse

Solomé Joan

Debisschop Florian

Derde Billy

Coorevits Stijn

Neuville Pepijn

De Vleeschauwer Patrick

Van Rillaer Elodie

Hoeymans Cedric

Vanpevenaeyge Franne

Van Schuylenbergh Dries

Dewyn Achilles

1/02/1980

2/02/2016

2/02/2011

3/02/2015

4/02/2013

4/02/1975

6/02/2002

6/02/1971

7/02/2008

8/02/2013

11/02/2011

12/02/2001

13/02/2012
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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

NOVEMBER
DECEMBER
JANUARI

(T.E.M. 08/01/2023)
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Verantwoordelijke uitgever: Steven Lucas, Gentstraat 103 – 9700 Oudenaarde | www.kasvo.be – asvo@atletiek.be
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