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Het eerste woord is aan de voorzitter. 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

Beste Walo's,       Nieuwkerken-Waas, 12/02/208 

 

Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik volg toch wel met een half oog de winterspelen in Zuid-

Korea. Niet dat ik al wakker hoef te liggen van de prestaties van de Belgen. 

Gisteren zag ik hoe Bart Swings 6de werd bij het snelschaatsen over 5000 m en hoe hij over die 

prestatie bijna euforisch werd. Daarbij moest ik toch even onwillekeurig de wenkbrauwen fronsen. 

Niet dat ik dit geen mooie prestatie vind, maar wanneer ik de Hollanders met Kramer zie nuchter 

blijven bij diens 3de opeenvolgende gouden plak over dezelfde afstand, behalve koning Willem 

Alexander, dan heb ik zo toch iets van 'Allez, ga er eens echt voor...'  

Anderzijds lees ik vandaag in de krant dat de ganse Noorse ploeg astma heeft. Nu weet ik wel dat we 

met het huidige weer omstandigheden kennen die een astma-aanval kunnen uitlokken, maar met 

zo'n groep potentieel zieke mensen zou ik toch niet naar de Olympische Spelen durven trekken. 

Misschien blijft mij nog het meest het beeld bij van de verkleumde en zwaar ingeduffelde 

journalisten die bij een temperatuur van -15° hun werk moeten doen. Nu ja, medelijden heb ik daar 

niet mee, uiteindelijk moeten wij hier ook voort met ons onstabiel kwakkelweer... 

 

Heel andere toebak is het met onze wedstrijden bij het AVVV.  Misschien strijden onze troepen wat 

veel in gespreide slagorde, waardoor er op de AVVV-wedstrijden toch wel minder Walo-volk komt 

opdagen. Maar we hebben toch nog potentieel om op de kampioenschappen goud en ereplaatsen te 

oogsten. Let wel op, om in aanmerking te komen voor het klassement op de kampioenschappen, 

moet men minstens aan 5 voorafgaande crossen deelgenomen hebben. Maar ook zonder dat, kan 

men meelopen, zij het dat dan enkel de gerealiseerde tijd vermeld wordt. Maar ik hoop wel dat veel 

Walo's hun kans zullen gaan. 

 

Wanneer dit clubblad verschijnt, zal onze Stercross alweer achter de rug liggen. Hopelijk wordt het 

weerom een topdag voor WALO, met vele deelnames en goede uitslagen, al verschilt dit laatste wel 

van persoon tot persoon. 

 
Ondertussen wens ik aan al onze leden nog veel loopse pret.       
 

  Rik Dhollander
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COLOFON 
 

Bestuur WALO:     
  Rik Dhollander, Voorzitter,     
  rikdhollander@msn.com    
  0474/20.14.19-03/776.85.02   
 

  Jean-Pierre Verbraeken,     
  jean-pierre.verbraeken@telenet.be   
  0479/91.73.33     
 

  Patrick Bogaert,     
  patrick.bogaert@telenet.be   
  03/766.43.06     
 

  Walter Senaeve,      
  walter.senaeve@telenet.be    
  0485/39.11.36     
 

  Hans Van Havermaet,    
  hans_van_havermaet@hotmail.com   
  0496/59.88.66     
 

  Herman Verplancke,     
  hermanverplancke@hotmail.com   
  0485/38.19.26     
 

Bankrekeningnummer:    
BE68 6526 5016 6834    
WALO Dhollander    

 

WALO-Jeugd:     
  Andre Martens,      
  amarten460@gmail.com    
  03/775.12.91     
 

Website: 
  www.walo.tk    
 

Facebook:    
  WALO volwassenen    
  WALO jeugd 

 

Twitter: 
  #walo  #sintniklaas 
 

WALO-kledij (Bij Hans):    
  singlets: €30 – wintertruien (lange mouw): €40  
  trainingsvest: €50 trainingsbroek: €40  windjack: €40 
 

Lidgelden WALO: 
  voor 2018: 40 EUR, 3e gezinslid: 10 EUR korting 
  →nieuw lid betaalt 45 EUR,  
       na 30/09/18 betaal je 50 EUR (lid tot eind 2019) 
  kansenpas: 15 EUR korting (geen cumul van kortingen) 
 

Advertenties: 
  1/8 blz 50 EUR, ¼ blz 80 EUR, ½ blz 120 EUR 
 

WALO redactie: 
  Bijdragen (ideale lengte 1 blz.), foto’s, advertenties  
  sturen naar  WALOredactie@hotmail.com 
 

Inhoud: 
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Mededelingen WALO,  

12/02/18 
 

 

 

Lidgeld WALO: 
Nagenoeg al onze leden betaalden hun lidgeld voor 2018. 

Enkelen hernieuwden hun lidmaatschap niet meer.  Zij zijn bedankt voor het vertrouwen dat zij de voorbije jaren 

hadden in onze club. 
 

Sport Vlaanderen en vlagstokken  
Herman ontving 2 vlaggenmasten met vlag van Sport Vlaanderen.  

Het is onze bedoeling de twee vlaggen te vervangen door Walo-vlaggen die op die masten passen.. 

Herman heeft nu een adres waarbij 2 vlaggen kunnen geleverd worden aan een interessant tarief ook al spannen 

de hechtingslussen een weinig. Worden aangekocht. 
 

Vrijwilligersverzekering: 
Deze gratis verzekering voor medewerkers (BA + persoonlijke schade) wordt van de provincie verschoven naar 

het Vlaams Gewest.  Vanaf de Stercross zullen wij daar gebruik van maken. 

Wij hebben deze al aangevraagd voor al onze wedstrijden, inclusief Ballonloop, tot de aflossingsloop. 
 

Nieuwjaarsreceptie: evaluatie  
Op vrijdag 19 jan. 2018.  Muziek met Walter en Johan OK!  Er was wat minder volk. Is een zaterdagavond 

beter?  Normaal is er op zaterdagnamiddag een AVVV-wedstrijd. Het is dan ook beter onze receptie op 

zaterdagavond na de wedstrijd te plannen. 

Volgend jaar op zaterdag 19 januari.  Volgend jaar kiezen we wellicht een nieuwe formule voor de hapjes. 
 

Algemene vergadering KAVVV op 5 feb. (Rik en Patrick) 
Afstanden cross heren 70+: Zij lopen een ronde minder (in principe 3 i.p.v. 4)  Op de criteriumcrossen zullen zij 

evenwel dezelfde afstand lopen als de anderen, vermits hun hogere leeftijd al een tijdsvoordeel geeft. 

Medewerkers kampioenschappen: 

Er zal op de piste-kampioenschappen een grotere medewerking gevraagd worden van de clubs, vermits Roger en 

Simonne er niet meer zijn. Vb 3 i.p.v. 2 medewerkers. 

Betaling lidgelden: Het AVVV zal geen cash geld meer ontvangen, wat wij met WALO ook niet meer zullen 

doen. 
 

Veldloopkampioenschap:  
Er zal voor elke categorie een clubklassement opgemaakt worden. 
 

Walo-weekend 
Wij waren mei vorig jaar zo tevreden over ons verblijf in Reigersnest dat wij dit jaar opnieuw naar Koksijde 

trekken voor ons weekend. 

van vrijdag 4 tot zondag 6 mei 2018.  Hou zeker die dagen vrij. 
 

Pistemeetings 2018 
Deze gaan door op zondag 8 juli en op zondag 5 aug.  De programma's blijven nagenoeg dezelfde,      
  

Corrida 2018  
Gaat door op zaterdag 30 december. 
 

Jeugdafdeling 
11 – 13 mei 2018 sportweekend Herentals 

 

WALO-kalender  seizoen   2017 - 2018 
 

Zaterdag 17 februari Stercross 

Zaterdag 3 maart Jean van Eetveltmemorial 

Dinsdag1 mei: meiloop van WALO 

Vrijdag 4 tot zondag 6 mei: Weekend Reigersnest. 

Zondag 8 juli: pistemeeting 

Zondag 5 augustus: pistemeeting.
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NIEUWKERKEN-WAAS   Dinsdag  1 MEI 2018 
 

MEI-loop  
 

                WALO 
   

 Programma en reeksen: 
 13.45 u telkens jongens en meisjes samen: 
      benj.   450 m 
      pup.   675 m 
      min.   1000 m 
 14.15 u Dam & Her Kad, Sch, Jun, Sen, Mas 5 km  
 15.00 u Dam & Her Kad, Sch, Jun, Sen, Mas 10 km 
 

 Inschrijvingen: Polyval. zaal, Gijselstraat, Nieuwkerken, 
    vanaf 12.45 u 
     leden KAVVV gratis 
 

 Naturaprijzen: voor alle deelnemers 
 

 Omkleden en stortbaden:   
 Sporthal, Gijselstraat, Nieuwkerken 
 

 Verzorging: De Wase Hulpdienst 
 

Na afloop is er een aanwezigheidstombola   

voor o.m. een  BALLONVAART 
 

Wij rekenen op een talrijke aanwezigheid van onze leden!! 
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Vakantieoord “Reigersnest”  

Omdat wij het er vorig jaar zo goed vonden, gaan wij 

er dit jaar terug naartoe:  

Prins Boudewijnlaan 39, 8670 Koksijde 

Het 'Reigersnest' biedt een waaier van interessante 

recreatie-mogelijkheden waar wij in gezamenlijk 

overleg  

gebruik van maken: 

o.a. ontspanningsruimte met verschillende 

pingpongtafels 

Breng wel zelf paletten en balletjes mee.  

Er is vooral het strand, de duinen en de zee. 

Met eindeloze mogelijkheden voor lopen en 

wandelen. 
  

De kostprijs voor volpension : 

Lakens en verblijfstaks zijn inbegrepen 

Handdoeken zelf meebrengen 

14j en + 3–6j  7-13j 0–2j 

€ 120  € 60  € 85 € 0   
 

WALOleden krijgen korting: 

€ 10  Alle leden van Walo en alle kinderen  

€ 25  aan eind vorig seizoen minstens 50 punten 

   

 

 

Ontmoeting: 

Vrijdagavond check-in vanaf 16.00 u 

Wij eten gezamenlijk om 18 à 19.00 u.  

De vegetariërs worden op hun wenken bediend! 

We blijven tot zondag na de middag in het 

Reigersnest. 
 

Fietsen: 

Er wordt in 2 groepen gefietst, één wat trager, vertrek   

10 u bij Jean-Pierre, Jac.v Arteveldestr 43, St-Niklaas, 

één wat sneller, vertrek om 10.30 u bij Rik 

Francine en Christel zorgen voor een stopplaats in  

het gekende café, De Roos, aan het Leopoldkanaal. 

Zondag, na het middagmaal fietsen wij terug. 
 

Programma:  

Op vrijdagavond plannen we een strandwandeling  
Zaterdagmorgen om 9 u rustige lichaamsbeweging 
met Rik, om 10.15 u lopen. 
Op zaterdagnamiddag met de tram naar De Panne en 
duinenwandeling   
Zaterdagavond quiz met Hans. 
Zondagmorgen om 9 u relaxatie, 
Om 9.45 u lopen, om 10.45 u golf of petanque. 
In de namiddag KUBB en/of wandelen naar een 
cafeetje in de buurt, dit  voor de achterblijvers 
 

Reigersnest 2018 WALOWEEKEND 
 

 
 

vrijdag 4 tot 

zondag 6 mei 
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Nieuwjaarscorrida, zaterdag 30 december 2017 
 

ens om de zoveel jaar moeten we met deze 
eindejaarswedstrijd verschuiven van een 
zondag naar een zaterdag editie. Zo dus in 

2017. Dit is toch telkens afwachten wat dit gaat 
geven.  Maar aan het aantal deelnemers en het 
enthousiasme van iedereen was daar weinig van te 
merken.  Onze corrida is de laatste uit het drieluik 
Burcht – Stekene en dus Nieuwkerken.  In Burcht 
hadden ze op die zondag 10 december de pech dat 
het  hard beginnen winteren was en waren ze 
genoodzaakt om alles in extremis af te blazen. Ja, 
het blijft nog altijd een winterloop en bij ons hebben 
we dit ook al voorgehad.  Het blijft dan telkens een 
moeilijke beslissing om de wedstrijd te annuleren, 
maar de veiligheid van iedereen moet dan 
primeren. 
Dus op zaterdag 30 december waren de 
medewerkers tijdig op post om alles in orde te 
maken.  Omdat we al heel wat jaren bezig zijn ligt 
het draaiboek vast en weet iedereen wat er die dag 
moet gedaan worden.  Zaal klaarzetten, drank in de 
koeltogen steken, koffie maken, inschrijvingstafels 
in orde maken, in het dorp de boog en de nadars 
zetten, enz…Gelukkig drijft onze club op veel 

enthousiaste 
vrijwilligers en bij deze 
wil ik iedereen die  de 
handen uit de mouwen 
stak van harte 
bedanken.  
We hebben met onze 
nieuwjaarscorrida toch 
een aardige bekendheid 
opgebouwd in (en soms 
ver buiten) de regio. De 

laatste jaren is het aantal deelnemers in stijgende 
lijn. We hebben nog altijd veel eigen Walo leden, 
trouwe vriendenclubs leden die naar Nieuwkerken 
komen.  Maar wat ons toch veel plezier doet is dat 
er aardig wat kinderen, mannen en vrouwen die 
niet aangesloten zijn er ook willen bij zijn. De 
redenen: de loopsport (ook voor iedereen) zit in de 
lift, de wedstrijd is kleinschalig en het 
inschrijvingsgeld is zeer democratisch…We moeten 
niet streven naar honderden deelnemers, maar een 
rustige, gestage groei moeten we zeker nog aan 
kunnen. Zeker omdat velen van ons en leden van de 
vriendenclubs een dagje ouder worden en we voor 
opvolging moeten zorgen. 
De wedstrijden zelf waren boeiend om te volgen. 
Sinds we naar 2 gezamenlijke wedstrijden van 5 en 

10 kilometer gegaan zijn is er voor iedereen een 
goede keuze te maken: voor het kortere, snellere 
werk of het iets langere en meer doserend werk? 

Ook het feit dat hierdoor de mannen en de vrouwen 
er gezamenlijk tegen aan kunnen gaan levert een 
stuk fijne loopsport op!  Op de 5 km vielen de 2e 
plaatsen van Melissa, Annemie en Rita op. Bij de 
heren waren het vooral Ronny, Patrick Roelandt, 
Jozef Claessens en Freddy die meer dan tevreden 
konden zijn op hun wedstrijd. Op de 10 km waren 
het Saskia, Cecile, Ruben, Herman D’Hondt en 
Albert die met de 1e plaats in hun reeks gingen 
lopen… ! Proficiat ! Ook oprechte waardering voor 
alle Walo’s die hun wedstrijd tot een goed einde 
brachten. 
Ondertussen zijn we aardig opgeschoten in 2018 en 
komen de volgende Walo organisaties er aan . Te 
beginnen met de stercross, de meiloop, weekend en 
nog veel meer. Ik hoop dan veel leden te mogen 
ontmoeten en dezelfde gedrevenheid van iedereen 
te mogen ervaren. De speaker zal daar graag in mee 
gaan…   
 

 
De traditionele broodjesmaaltijd voor de medewerkers achteraf. 

 
Jempi 

 

E 
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Nieuwjaarsreceptie 2018 
 

 

 

ieuwkerken, vrijdag 19 januari oud gemeentehuis, 

prachtig versierd met led-lampjes.  

WALO hield er zijn nieuwjaarsreceptie. En het was er eentje in 

stijl. De walovlag sierde het pui. De fotograaf was paraat, de 

notabelen aanwezig.  Géry Smet, voorzitter van de sportraad 

Sint-Niklaas en Peter Buysrogge, schepen van sport. We hadden 

een heuse ceremoniemeester, Jempi, die onze kampioen, Dirk, 

passend huldigde en een ‘in memoriam’ woordje uitsprak voor 

Rudy Reynaert. De catering was verzorgd, een welgemeend 

dankjewel aan Liesbeth, Vera en Hilde, de bediening was er 

eentje met een jeugdige glimlach. 
 

Maar het hoogtepunt was ongetwijfeld het miniconcert van Bob 

– Walter – Dylan – Senaeve begeleid door percussionist Jo “met 

de emmer”. Het amateurisme, voor zover er ooit sprake van 

geweest is, is thans ver zoek. Walter bespeelt drie instrumenten: 

gitaar, stem en mondharmonica en Jo heeft zijn emmer van 

weleer thuis gelaten en bespeelt nu allerlei slaginstrumenten. Ik 

zie die mannen nog eindigen op “Werchter Classic”. 
 

Ze speelden achtereenvolgend: Things have changed  - Bob 

Dylan, Looking out my backdoor - Creedence Clearwater 

Revival, Long may you run - Neil Young (opgedragen aan Rudy: 

We’ve been through – Some things together – With trunks of 

memories – Still to come – We found things to do – In stormy 

weather – Long may you run …) Into the great wilde open  - Tom 

Petty en  afsluitend:  Folsom Prison Blues - Johnny Cash. 
 

Waar vele aanwezigen jaarlijks naar uitkijken op de  

nieuwjaarsreceptie is naar datgene wat onze voorzitter als 

wijsheid voor zijn vrienden (én vriendinnen, maar toch met 

enige moeite uitgesproken) in petto heeft. De trouwe bezoeker 

zal zich vast nog herinneren: “Als ’t moeilijk wordt, dan begint 

het pas”  en “niets is wat het lijkt” … Dit jaar zocht hij het -

godbetert- in de wereld van de ornithologie (vogelkunde): 

“Beter tien vogels in de lucht dan één in de hand” 

En ondertussen werden in het keukentje de kiekenpootjes een 

derde maal opgewarmd.  

De voorzitter vond dat zijn speech nog niet lang genoeg had 

geduurd en beloonde zijn toehoorders nog met een 

woordspelletje. Iets in de zin van “Als graven graven graven, 

begraven graven graven …” 

Niets beter als een koele Leffe om al die wijsheden door te 

spoelen.  
 

Tegen half elf – elf uur hadden de plakkers het begrepen, hier 

en daar werden de glazen afgeruimd, de stoelen op hun plaats 

gezet, de partytafels afgebroken. Tijd dus om naar huis te gaan. 

Behalve voor de die-hards die in café ‘de kikker’ een eerste 

evaluatie hielden: is een vrijdagavond nu meer geschikt dan een 

zaterdagavond, en waarover ging dat verhaal nu eigenlijk van 

die ‘slappe vogel’?     
©Marc Van Hove                            Herman Verplancke

 

N 
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Beter 10 vogels in 
de lucht  

dan één in de 
hand 

 
Rik Dhollander, januari 2018 

 

 

 
 

eter een grote verwachting dan een 
kleine realiteit. 
 

Dit gezegde komt uit de tijd toen jagen om 
den brode ging en dan gold uiteraard het 
gezegde dat men beter één vogel in de hand 
had die men dan kon opeten dan dat men er 
10 zag vliegen. 
Maar in het huidig ecologisch denken kan 
men deze gedachte beter niet luidop 
uitspreken.  
 
Wij kunnen inderdaad beter het vroegere 
gezegde omkeren en stellen: Beter 10 vogels 
in de lucht dan 1 in de hand. En dan krijgt dit 
spreekwoord een belangrijke symbolische 
betekenis. 
Die 10 vogels in de lucht creëren de 
verwachting van de jager in ons om ze te 
kunnen vangen. 
En verwachting doet leven en doet prestaties 
leveren. 
 
Ikzelf werk in een bejaardeninstelling en, ook 
al ben ik er maar deeltijds, toch merk ik dat 
de oude mensen die nog verwachtingen 
durven koesteren, ook energieker, gezonder 
en langer leven. Zij die dat niet doen, gaan 
ten onder aan lusteloosheid en afwachting 
van de eindfase in somberheid en  
neerslachtigheid. 
Zij die bij het begin van de week in gedachten 
een lijst opmaken van al wat zij die week gaan 
doen: 3 keer circuittraining bij de Rik, 2 keer 
gaan kaarten met de vrienden, op donderdag  

naar de Markt en in de namiddag een pintje 
gaan drinken in de kantine zien de vogels  
vliegen en doen inspanningen om die 
verwachtingen ook waar te maken. Zij die 
geen vogels meer zien vliegen, zij die geen 
verwachtingen meer hebben, verzanden in 
gepieker en somberheid. 
 
Verwachting doet niet alleen leven, maar 
doet ook prestaties leveren.  
Wat te denken van de Fransman die laatst in 
de krant stond toen hij het fietsen op de weg 
voor bekeken hield. Toen hij 100 werd, zette 
hij zich aan het trainen want hij wou en zou 
een wereldrecord vestigen. De Franse 
wielrijdersbond volgde hem in zijn 
verwachting en creëerde een nieuwe 
leeftijdscategorie voor werelduurrecord, 
meer bepaald voor 100 jarigen. De man lukte 
met brio en fietste niet minder dan 24 km in 
een uur. Onze Fransman bleef fietsen en 
leven en toen hij 105 jaar oud werd, 
herhaalde zich dit verhaal. Er werd weerom 
een nieuwe leeftijdscategorie in het leven 
geroepen voor deze discipline en onze maat 
verraste nogmaals vriend en tegenstander (al 
is dit laatste veel gezegd...) en hij fietste 22 
km bij mekaar. Nu is hij 107 jaar oud en hij 
hangt zijn wegfiets aan de wilgen. Hij wil nog 
enkel met de hometrainer rijden. Deze man 
heeft wel zijn leven lang de vogels zien 
vliegen en er de verwachting bij gecreëerd 
om ze te vangen. 
 
We onthouden daaruit dat een sportman 
algemeen beter 10 vogels kan zien vliegen 
terwijl hij de ambitie koestert ze te kunnen 
vangen dan dat hij één (platte) vogel in de 
hand heeft die hem nauwelijks nog 
voldoening schenkt. 
 
Durven prestaties verwachten en er zich ook 
voor inspannen om ze waar te maken, geeft 
energie om te lukken en geeft het gelukkig 
gevoel van de verwachting op succes.   
 
Voor Walo zijn de organisaties in het seizoen 
de 10 vogels in de lucht. Die ene vogel in de 
hand, dat is deze receptie van vandaag. Ze is 
alweer bijna voorbij. 
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Uit de nieuwsbrief van KAVVV&Fedes, december 2017  
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Jan Van de Perre 
kantoordirecteur 
GSM: 0494 29 57 62 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nieuwkerkenstraat 58   -    9100 Nieuwkerken-Waas 
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KAVVV Uitslagen 

 

Nieuwjaarscorrida WALO, Nieuwkerken zaterdag 30/12/17 

5km Melissa Van Eetvelt 22:23 2e /9   Sen 
3e  
4e  
5e  
8e  
9e  

Lore Gheeraert 23:09 

Ingrid Senaeve 26:25 

Diewertje Wuytack 26:29 

Nele Verbraeken 29:29 

Inge Van Bogaert 32:03 

Annemie Leemans 23:37 2e /7   M35+ 

Nancy D’Hont 24:34 3e /15 M45+ 
4e  
5e  
9e  

Sandrina Smet 26:58 

Kristel De Souter 27:58 

Sonja Van Hul 30:53 

Viviane Syvertsen 29:05 8e /11 M55+ 

Rita Van Beek 28:30 2e /5   M65+ 
5e  Francine Rottier 41:28 

Christof Van Geeteruyen 19:54 4e /14 Sen 
5e  
6e  

Bert Martens 20:18 

Yannick Rottier 21:33 

Ronny Wagenaer 18:53 2e /8   M40+ 

Patrick Roelandt 19:33 1e /11 M50+ 
2e  Guy Van Damme 20:53 

Jozef Claessens 21:16 1e /11  M60+ 
2e  
3e  
4e  
8e  
9e  

André Martens 22:07 

Paul Smet 22:18 

Rik Dhollander 23:48 

Daniël Van Damme 28:09 

Patrick Van Gysel 28:10 

Freddy Verstichel 27:31 2e /6  M70+ 
3e  Roger Nys 28:12 

10km Els Van Daele 48:08 4e /8  Sen 
7e  Anke Van Camp 1:00:21 

Saskia Vercammen 43:49 1e /7  M35+ 
2e  Veerle Hofman 44:31 

Cecile Boel 59:23 1e /1  M65+ 

Ruben Martens 35:10 2e  /32 Sen 
4e  
6e  
11e  
15e  
16e  
17e  
19e  

Filip Mortier 37:37 

Hans Van Havermaet 38:29 

Bert Foubert 40:48 

Joakim Van Gasse 42:50 

Elias Moons 44:09 

Laurens Ally 44:51 

Pieter Verbraeken 45:26 

Bart Roelant 46:00 8e /13  M40+ 
9e  
12e  

Pieter Stas 46:07 

Pascal Herwegh 54:31 

Herman D’Hondt 38:12 1e /24 M50+ 
2e  
5e  
9e  
11e  
12e  

Frederic Lesdanon 38:49 

Rudy Van Daele 39:50 

Luc Van Wolvelaer 42:27 

Walter Senaeve 43:42 

Marc Bosman 43:52 

Herman Verplancke 48:39 5e /12 M60+ 

Stany Bartholomeeusen 52:02 8e  

Albert Van Bunder 48:24 1e /3 M70+ 

 

WAV Wommelgem, St-Elooicross, zat 13/01/2018 

3000m Inge Van Bogaert 16:49 5e /5 Sen 

Nancy D’Hont 14:53 3e /17 M45+ 
8e 
10e 
12e 

Kristel De Souter 17:08 

Kristien Servotte 17:08 

Sonja Van Hul 18:16 

6200m Ruben Martens 21:47 1e /26 Sen 

Frederic Lesdanon 23:34 3e /25 M50+ 
4e 
9e  

Herman D’Hondt 23:47 

Guy Van Damme 25:12 

André Martens 28:12 2e /16 M60+ 
5e  Rik Dhollander 19:10 

 

AVI Wilrijk, 17e Geitencross, zondag 21/01/2018 

3000m Melissa Van Eetvelt 13:37 3e /8 Sen 
6e  Diewertje Wuytack 16:40 

Annemie Leemans 15:29 3e /4 M35+ 

Sandrina Smet 17:41 7e /12 M45+ 
8e         Kristel De Souter 18:18 

6000m Ruben Martens 21:47 1e /21 Sen 
4e  
12e  
14e  

Hans Van Havermaet 23:47 

Joakim Van Gasse 25:14 

Christof Van 
Geeteruyen 

25:25 

Ronny Wagenaer 26:17 4e /6 M40+ 
5e  Pieter Stas 26:47 

Herman D’Hondt 23:56 1e /21 M50+ 
2e  
4e  
9e  
10e  

Frederic Lesdanon 24:28 

Guy Van Damme 25:32 

Luc Van Wolvelaer 26:36 

Benny Van Geeteruyen 26:48 

Jozef Claessens 27:35 4e /17 M60+ 
5e  
7e  
8e  

Paul Smet 28:29 

André Martens 29:03 

Rik Dhollander 29:31 

 

ACR Rijkevorsel, veldloop, zaterdag 27/01/2018 

3070m Nancy D’Hont 15:50 4e /23 M45+ 
13e  
15e  
17e  

Kristel De Souter 18:23 

Kristien Servotte 18:50 

Sonja Van Hul 19:52 

6140m Ronny Wagenaer 25:50 6e /16 M40+ 

Herman D’Hondt 24:34 3e /25 M50+ 
4e  
9e  
12e  

Frederic Lesdanon 24:56 

Guy Van Damme 26:36 

Luc Van Wolvelaer 27:10 

Paul Smet 29:03 3e /15 M60+ 
5e  Rik Dhollander 30:42 

4605m Roger Nys 28:28 4e /6 M70+ 

Geitencross, start senioren 
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ACK Kalmthout, 5e criteriumcross, zaterdag 03/02/2018 

3000m Inge Van Bogaert 20:56 10e /10  Sen 

Annemie Leemans 16:30 8e /10   M35+ 

Irina Pieters 15:29 3e /13   M45+ 
8e  
10e  

Sandrina Smet 19:30 

Kristel De Souter 19:59 

Rita Van Beek 19:58 1e /3  M65+ 

6000m Hans Van Havermaet 26:31 8e /19 Sen 
12e  Christof Van 

Geeteruyen 
27:41 

Herman D’Hondt 23:19 1e /19 M50+ 
5e  
11e 

Guy Van Damme 25:25 

Benny Van Geeteruyen 27:30 

André Martens 28:12 5e /16 M60+ 

 

APSO Zandhoven, 6e criteriumcross, zaterdag 
10/02/2018 

3000m Joke David 14:10 3e /4 J   Jun 

Inge Van Bogaert 17:19 11e /12 Sen 

Rita Van Beek 17:06 1e /3 M65+ 

6000m Ruben Martens 19:59 2e /22 Sen 

Herman D’Hondt 20:41 2e /23 M50+ 
9e  Guy Van Damme 23:09 

André Martens 23:43 5e /18 M60+ 
8e  Rik Dhollander 24:13 

Roger Nys 29:20 5e /8 M70+ 

 

EINDKLASSEMENT  CRITERIUMCROSSEN 

cat  ptn aantal 
wedstr 

plaats 

Jun D Joke David 481  5 4e /7 

Sen D Inge Van Bogaert 270  3 11e /24 
13e  Melissa Van Eetvelt 195  2 

M35+ Annemie Leemans 279  3 10e /18 

M45+ Sandrina Smet 359  4 9e /32 
12e  
13e  
15e  
17e  
21e  
3e /5 

Irina Pieters 290  3 

Nancy D’hont 283  3 

Kristel De Souter 271 3 

Sara Wuytack 197 2 

Sonja Van Hul 176 2 

M65+ Rita Van Beek 395 4 

Sen H Christof Van 
Geeteruyen 

342 4 17e /37 
 
19e  
24e  
28e  
38e  

Hans Van Havermaet 276 3 

Ruben Martens 196 2 

Joakim Van Gasse 162 2 

Bruno Wittock 85 1 

M40+ Ronny Wagenaer 96 1 22e /31 
31e  Pascal Herwegh 84 1 

M50+ Herman D’Hondt 500 5 1e /44 
8e  
 
17e  
27e  
29e  
35e  
42e  

Guy Van Damme 448 5 

Benny Van 
Geeteruyen 

353 4 

Frederic Lesdanon 188 2 

Luc Van Wolvelaer 182 2 

Patrick Roelandt 93 1 

Marc Bosman 84 1 

M60+ André Martens 472 5 5e /35 
16e  
17e  
28e  
33e  

Jozef Claessens 294 3 

Rik Dhollander 275 3 

Freddy Verstichel 159 2 

Herman Verplancke 86 1 

M70+ Albert Van Bunder 298 3 5e /15 
15 Roger Nys 95 1 

 

 

UITSLAGEN niet - KAVVV 

     
 

 

Kerstloop Stekene, zon 17/12/17 

10km Maarten Dhollander 00:38:12 14e /204 
16e  
33e  
38e  
50e  
87e  
101e  
125e  
142e  
165e  

Herman D’Hondt 00:38:24 

Bert Foubert 00:41:23 

Wouter Dhollander 00:41:55 

Luc Van Wolvelaer 00:43:07 

Sara Wuytack 00:46:33 

Luc Smet 00:48:03 

Rik Dhollander 00:49:48  

Jean-Pierre Verbraeken 00:52:32 

Charlotte Christiaens 00:55:01 

5km Ruben Martens 00:17:04 2e /250 
12e  
15e  
31e  
36e  
40e  
41e  
44e  
81e  
120e  
130e  
137e  
139e  
182e  

Ronny Wagenaer 00:19:05 

Filip Mortier 00:19:42 

Yannick Rottier 00:21:30 

Marc Bosman 00:21:43 

Guy Van Damme 00:21:57 

Jef Claessens 00:22:06 

Melissa Van Eetvelt 00:22:12 

Els Van Daele 00:24:10 

Ingrid Senaeve 00:27:11 

Lieven Van Eynde 00:27:43 

Diewertje Wuytack 00:28:18 

Patrick Van Gysel 00:28:26 

Viviane Syvertsen 00:30:54 
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Jef Thuy Memorial Heikant, zondag 6/01/2018 
3km Yente Syvertsen 0:11:42 3e /40 

Marc Bosman 0:12:40 6e  

Melissa Van Eetvelt 0:12:58 8e 

Patrick Bogaert 0:14:34 16e 

Niels Wagenaer 0:14:35 17e 

Sander Wagenaer 0:15:53 20e 

Roger Nys 0:17:01 27e 

Kristien Servotte 0:18:56 34e 

Francine Rottier 0:23:27 40e 

5km Dirk Brynaert 19:27  1e /87  

Ronny Wagenaer 20:38 3e 

Joakim Van Gasse 21:46 9e 

Paul Smet 23:50 18e 

Irina Pieters 25:18 33e 

Rita Van Beek 31:34 60e 

12km Christophe De Grande 0:49:24 16e /125e  

Rudy Van Daele 0:50:05 19e 

Luc Wolvelaer 0:54:35 38e 

Saskia Vercammen 0:56:04 44e 

Danny Van Damme 0:58:00 60e 

Albert Van Bunder 1:02:10 79e 

Els Van Daele 1:02:43 83e 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

Steense rattenloop, zaterdag 13/01/2018 

6 km Marc Bosman 26:06 8e /32 

7 km Ronny Wagenaer 27:43 3e /56 

12,5km Veerle Hofman 55:16 22e /67 
27e  
28e  

Luc Smet 58:51 

Bart Roelant 58:52 

XXX Cursa “Mar i Mutra” Blanes, Spanje, zondag 14/01/2018 

20km Christophe De Grande 1:23:21 11e /594 
4e M5 

Mario Ysewyn 1:27:02 36e 
16e M5 

Walter Senaeve 1:39:53 170e 
20e M6 

Kristof Swinnen 1:44:27 235e 
112e M5 

10km Michel De Grande 0:53:13 72e /190 
2e M7 

1e DOWLOOP, Terneuzen, zat, 20/01/18 

5,2km Yente Syvertsen 0:19:56 7e /48 

 Marc Bosman 0:21:11 13e 

 Patrick Bogaert 0:24:33 20e 

 Kristien Servotte 0:31:05 41e  

10,4km Ronny Wagenaer 0:40:35 5e /67 

15,6km Saskia Vercammen 1:08:22 15e /45 

 Danny Van Damme 1:11:17 22e 

 Luc Smet 1:12:39 25e 

Eugene Vink Memorail, Westdorpe (NL) 
zaterdag 27 januari 2018 

4,8km Jente Syvertsen 0:18:56 10e /50 
14e  Marc Bosman 0:19:52 

8,4km Joakim Van Gasse 0:33:25 3e /73 
8e  Patrick Roelandt 0:34:44 

14,5km Christophe De Grande 0:56:02 7e /56 
21e  1e /D 
25e  
30e  

Veerle Hofman 1:04:28 

Danny Van Damme 1:07:28 

Bart Roelant 1:09:58 

‘Les Hivernales’ van RCBrussel, zondag 04/02/2018 

19,2km Mario Ysewyn 1:22:23 70e – 21e Ve1 

Walter Senaeve 1:29:37 166e – 34e Ve2 

Pieter Stas 1:31:30 207e – 64e Ve2 

© Kerstloop Stekene 
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Herman D’Hondt stevig aan de leiding. 
Herman leidt met een straat voorsprong op Guy die ondertussen zelf toch alweer op plaats 2 staat. 
Van plaats 3 tot 5 is het knokken voor een puntje tussen André, Rik en Jozef. 
Bij de dames staat Nancy D’Hont nu aan de leiding voor Sandrina en Christel die elk evenveel punten hebben. 

 

Het leven zoals het is: WALO-bestuursvergadering. 

p maandelijkse basis komt het WALO-bestuur 

samen om grote en kleine oplossingen te 

zoeken voor problemen. Meestal worden de 

koppen op een donderdag samen gestoken. 

Organisatorisch moet dan ook het trainingsschema 

aangepast worden, zodat deze kleine uitschuiver geen 

grote stap achteruit is in de opbouw van de broze 

conditie.  

Enkele dagen voor de afspraak stuurt de generaal de 
agenda door. De leden noteren de aandachtspunten van 
de voorbije maand en bedenken oplossingen. Volgens 
de vastgelegde beurtrol, nodigt de gastheer de overige 5 
bestuursleden thuis uit. Naar gewoonte komt het 

belangrijkste lid als laatste toe. Met koffie en gebak worden de belangrijke agendapunten aangehaald. Er 
worden compromissen uitgewerkt en af en toe volgt een democratische stemming. Alle leden hebben hun 
bijdrage en met een hapje en drankje kabbelt de vergaderavond verder. WALO organiseert meerdere 
wedstrijden, evalueert vorige organisaties en plant nieuwe initiatieven. Dankzij het enthousiasme van de vele 
vrijwilligers wordt alles in goede banen geleid. Als er van die ideale lijn wordt afgeweken, dan wordt dit alles 
met de mantel der liefde bedekt. Als de frisse drankjes gesmaakt zijn, gaan de leden moe maar voldaan 
huiswaarts. De gemaakte afspraken worden netjes op papier gezet en worden verder uitgewerkt. Dankzij deze 
maandelijkse bijdrage, loopt ons clubje op wieltjes. 
         Jacques Trappist .  

O 
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Jeugdverslagen 

Kampioenenviering 29 december 2017. 

Met 83 aanwezigen op onze jaarlijkse 

kampioenviering konden we opnieuw van een 

groot succes spreken.  Het feit dat een flink deel 

van onze pas aangesloten en dus nieuwe atleetjes 

met hun ouders aanwezig waren deed ons enorm 

veel plezier.  En ook ons hoofdbestuur was goed 

vertegenwoordigd: leuk! 

Iedereen werd verwelkomd met een glaasje cava 

of fruitsap en wat kleine versnaperingen terwijl 

een fotomontage van de wedstrijden, en ons 

jaarlijks jeugdweekend in Herentals op de 

achtergrond geprojecteerd werd.  Mooie 

herinneringen: die foto’s! 

Dan gingen we snel aan tafel voor de traditionele 

koffiekoeken met chocolademelk of koffie die door 

Rita in de keuken reeds klaargemaakt was.    

        Tast toe! 

 

En of er gesmuld werd!?  Na de koeken werden al 

snel heel wat mensen  bereid gevonden om mee de 

afwas te doen: vele handen maken het werk licht! 

Het hoogtepunt van de avond is dan de 

kampioenenviering zelf: alle atleetjes die in ons 

wedstrijdklas-sement het voorbije jaar (dit is: het 

crossseizoen van 2016-2017 en het pisteseizoen 

2017) 40 punten of meer hadden behaald kregen 

een mooi regenjasje en een mooie trofee cadeau.  

Trainer Bert kon niet minder dan 24 atleten 

oproepen die de kaap van de 40 punten 

behaalden! Algemeen kampioen – met toch een 

riante voorsprong op de 2de werd Paulien 

Martens; zij behaalde 135 punten.  Tweede en  

tegelijkertijd kampioen bij de jongens was Cedric 

Haentjens met 113 punten.  De top 5 werd 

vervolledigd met Lorien Aelbrecht (112p) en 

Manon Thoen en Owen Nkoranigwa met beiden 

105 punten.  Een dikke proficiat voor hen en bij 

uitbreiding voor alle atleten. 

 

 
Hier onze 2 fiere kampioenen: Paulien en Cedric met 

de trainers en de voorzitter. 

 

Maar ook de aanwezige atleetjes, die niet zo 

verlekkerd zijn op wedstrijden, of die niet genoeg 

punten behaalden werden niet vergeten: zij 

ontvingen een mooie medaille. 

De ouders zorgden ook nog voor een verrassing en 

Bert Haentjens schotelde de trainers enkele macro 

foto’s voor van opnames van onze Vliegende 

Schoenen; ’t was niet makkelijk om te raden wie 

het allemaal waren, maar uiteindelijk gingen de 

trainers toch niet af.  Ze werden nadien ook in de 

bloemetjes gezet met een kistje wijn- en dat werd 

zeer gewaardeerd! 

Dan volgde de jaarlijkse kwis:  trainer André had 

een 40-tal afwisselende vragen met 

hersenbrekers, foto’s, wereldkampioenen, muziek 

in mekaar gestoken en het werd opnieuw een 

spannende strijd tussen de verschillende 

kwisploegen. De Bedweters en de Smarties 

streden zij aan zij en eindigden ex-equo.  Een 

schiftingsvraag besliste uiteindelijk over de 

winnaar.   Zoals elk jaar had Diewertje ook nu 

weer voor alle aanwezige kinderen 

(aangeslotenen of niet) nog een klein 

verrassingsgeschenkje in petto en ook dat werd 

gewaardeerd! 

We konden opnieuw terugkijken op een geslaagde 

kampioenenviering met dank aan allen die in de 

voorbereiding en de avond zelf meegeholpen 

hebben. 
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Wedstrijd: Corrida van Nieuwkerken 

op 30/12/2017. 

 

Daags na onze kampioenenviering stond opnieuw 

een WALO hoogtepunt op de agenda: de jaarlijkse 

corrida in Nieuwkerken.  Zouden de koffiekoeken 

verteerd zijn; zou  onze jeugd niet te veel gesnoept 

hebben?  In elk geval met een recordopkomst van 

30 Vliegende Schoenen die in de verschillende 

wedstrijden aantraden kunnen we alleen maar 

fier zijn.  Meer nog: ze beperkten zich niet enkel 

door deel te nemen, maar ook door hun 

uitstekende prestaties.  Zo kon Liesl zich naar een 

prachtige 2de podiumplaats lopen bij de benjamins 

meisjes.  Helena liep zich eveneens in de kijker met 

een mooie 4de plaats en in de eerste helft.  En 

nieuwelinge Antonina Biskupek liep haar eerste 

wedstrijd glimlachend uit en werd 8ste. 

 

 
Antonina in haar 

eerste wedstrijd! 

 

Bij de jongens benjamins zagen we een verrassend 

sterke Jo Abbeel eveneens mooi 2de worden en dat 

na een sterke eindsprint.  Lander Van Daele en 

Jesse Stappers liepen de hele tijd in mekaars buurt 

en maakten er een mooie onderlinge strijd van: 

Lander werd mooi 7de en Jesse strandde op 1 

secondje op de 8ste plaats.  Knap gelopen!  

5 WALO pupillen meisjes aan de start met als 

verdiende winnaar Elise.  Dat ze niets van haar 

snelheid heeft ingeboet moge duidelijk zijn.   

Hanne Smet werd hier mooi 2de, Noa De Jonghe 

werd 4de, Jente 5de en Paulien 6de. 

Ook bij de pupillen jongens konden we een knappe 

en met veel overmacht, behaalde zege optekenen 

voor Tijn.  Op het podium werd hij op de 2de plaats 

geflankeerd door Tibault.  Verder volgden dan een 

sterk lopende Lars Heeman (4de), Nicola (5de) en 

Mohamed El Meguid (6de).  Jinte, Linde, Manon en 

Julie waren de enige 4 starters bij de miniemen 

meisjes en het was dus uitkijken wie hier van 

WALO de overwinning zou binnenhalen.   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elise onbedreigd   Jente werd 5de. 
op weg naar de zege. 

 

Het werd uiteindelijk Jinte die toch een mooie 

voorsprong wist uit te bouwen op een sprintend 

duo: Linde en Manon die 2de en 3de werden.  Julie 

werd even later karaktervol 4de.  

 

 
Lars Heeman op weg  

voor een puike prestatie! 

 

Wie ook telkens veel karakter toont in de 

wedstrijden is miniem Milan Jevenois.  Milan is 

niet de snelste, maar hij laat het niet aan zijn hart 

komen en loopt telkens zijn wedstrijd mooi uit!  En 

daar krijgt hij –terecht- heel veel respect voor.   Hij 

werd 8ste.  Vooraan in deze wedstrijd wist Cedric 

opnieuw een mooie podiumplaats (2de) te 

behalen dank zij een mooie eindsprint.  Sander 

D’Hooge werd mooi 5de, Nils Bruynseels 6de en Stef 

D’Hooghe 7de.  Ook zij zetten hun snelste beentje 

voor.  Bij de kadetten meisjes zagen we voor het 

eerst Lies Frencken aan de start van een wedstrijd 

verschijnen.  Een ze kreeg onmiddellijk 5km voor 

de kiezen! Wat we eigenlijk al op training hadden 

gezien wist ze te bevestigen: na een bliksemstart 

moest ze even op adem komen maar werd toch 

mooi 2de.  Ook Senta en Chloë startten in deze 5km 

Liesl (10074), Helena 

(10449), Lander (deels 

verborgen achter Liesl) 

en Jesse (9608) 

 

Onze miniemen aan de 

opwarming! 
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en liepen 3de en 4de..  Deze wedstrijd uitlopen is al 

een prestatie op zich! 

Ook Anke kreeg, bij de scholieren, 5km 

voorgeschoteld en ze wist de overwinning te 

behalen.  Jasper deed het haar na bij de scholieren 

jongens; meer nog, hij werd mooi 2de in de 

totaaluitslag van deze 5km en wist zo heel wat 

senioren en junioren achter zich te laten. De 

conclusie mag zijn dat onze jeugd heel wat in zijn 

mars heeft, en dat hebben ze voor eigen volk nog 

maar eens bewezen! 

 

 
Lies (in zwart trainingspak) met Chloe en Senta en 

op de achtergrond Anke en Inge zenuwachtig aan 

de start van de 5km.  
 

Sint-Elooicross in Wommelgem: 

13/01/2018 

 

De eerste cross van het nieuwe jaar waar we aan 

deelnemen is steevast de Sint-Elooicross in 

Wommelgem: een klassieker met telkens een 

mooi T-shirt als prijsje voor alle lopers. 

12 Vliegende Schoenen maakten de verplaatsing.  

Liesl en Helena mogen telkens de spits afbijten en 

ze deden het beiden goed.  Dank zij een sterke            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Helena en Liesl: een onafscheidelijk duo. 

eindsprint werd Liesl mooi 7de, Helena volgde op 

de 14de plaats. 

Jente was onze enige pupille en wist beslag te 

leggen op de 11de plaats na een degelijke 

wedstrijd.  Bij de jongens pupillen kwamen Tijn, 

Tibault en Nicola aan de start.  Tijn maakte er een 

one man show van en zegevierde met 18 (!!!) 

seconden voorsprong op de 2de.   

 

 
Tijn stevent op de   

overwinning af.. 

 

Tibault, uitstekend op dreef, werd knap 6de  

en Nicola, die lange tijd gekwetst is geweest liep 

op de 19de plek binnen. 

Jinte liep een sterke wedstrijd en even leek het 

erop dat ze zich in de eerste helft zou kunnen 

plaatsen; maar dat lukte net niet: ze werd 

uiteindelijk 6de van 10 lopertjes.  

 

 
Jinte in het Wommelgemse bos 

 

Bij de miniemen jongens kunnen we telkens veel 

roodwit tussen de deelnemers zien; ook nu weer 

met Cedric die mooi 4de werd.  De broers Sander 

en Stef D’Hooge liepen beiden een heel sterke 

wedstrijd:  Sander kon zich in de eerste helft  
 

Een geconcentreerde 

Tibault 
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Sander op weg naar 

een  7de plek. 

 

 

plaatsen (7de) en Stef werd even later heel knap 

9de.  Sterk gelopen van dit Temsese 3-tal. 

Ook Milan liep een goede wedstrijd; hij geeft de 

indruk van de afstand beter en beter aan te 

kunnen! 

Anke werd bij de scholieren meisjes mooi 4de na 

een sterke wedstrijd. Ze bevestigde daarmee haar 

goede conditie.  Het is nu uitkijken naar de, 

meestal zware, wedstrijd in Wilrijk. 

Geitencross in Wilrijk: 21/01/2018 

 

De Geitencross is om meer dan één reden een 

aantrekkelijke wedstrijd: een pittig, heuvelig en 

vaak modderig parcours, een aangename sfeer én 

niet te vergeten voor de supporters: een 

jenevertentje!  Ik stel vast dat dit laatste op 

minstens zoveel belangstelling kon rekenen als de 

verschillende wedstrijden! 

Jasper was te laat om nog mee te kunnen starten 

in zijn scholierencategorie en dus mocht hij 

meelopen met de wedstrijd van de ‘oude mannen’; 

de masters.  Ik denk dat hij dat toch minder leuk 

vond. 

Voordien hadden Liesl en Helena alweer het beste 

laten zien in hun wedstrijd: Liesl werd mooi 7de, 

mooi in de eerste helft en Helena liep misschien 

wel haar beste wedstrijd van dit seizoen: zij werd 

knap 11de. 

Bij de benjamins jongens was er een mooi duel 

tussen Arne Smet en Lars Vonck; Arne kwam als 

winnaar uit die strijd met een 5de plaats, Lars werd 

knap 6de.  Ook Jesse volgde wat later op een 15de 

plaats.  

Elise, Hanne en Jente waren onze 

vertegenwoordigsters bij de pupillen meisjes.  

Elise werd mooi 5de, van nabij gevolgd door Hanne 

(6de) en Jente liep als 11de binnen. Tibault is toch 

wel de man in vorm de laatste weken. 

 

 
Jesse, met veel overgave!  

 

 

In Wommelgem liep hij een goede wedstrijd en 

deze keer kon hij zich zelfs op het podium lopen: 

hij werd 3de.  Nicola lijkt na zijn kwetsuur ook 

langzaamaan naar zijn vroegere vorm toe te 

groeien: nu werd hij 9de.  Een kleine bezetting bij 

de miniemen meisjes: 5 atleetjes en daarbij 2 

Vliegende Schoenen: Manon en Julie.  Manon werd 

3de en Julie (al lachend) 4de. 
 

 

Julie heeft er duidelijk Stef met nog een glimp van 

plezier in!      Niels naast zich.. 

 

Van de 14 miniemen jongens waren er 6 WALO’s 

onder de starters.  Cedric is telkens onze rapste 

miniem en bevestigde dat opnieuw met een mooie 

4de plaats.  

Achter hem ontspon zich een boeiende strijd 

tussen Sander en Niels en het was dank zij een 

sterke eindsprint dat Niels Sander net kon 

voorblijven op de 8ste plaats.  Sander werd dus 9de 

en een toch goed op dreef zijnde Stef (misschien 

was dit wel zijn beste wedstrijd tot nu toe) werd 

10de.  Jens heeft het niet zo begrepen op de 

Milan elke wedstrijd 

iets beter op dreef. 

Arne  en Lars op weg  

naar plaatsen 5 en 6. 
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crosswedstrijden, maar het doet toch plezier dat 

hij zijn wedstrijden telkens vlot uitloopt. 
 

 
Jens, goed ingeduffeld aan de slag! 

 

En ook Milan was terug van de partij: hij is een 

vaste waarde geworden in de wedstrijden en dat 

is leuk! Na afloop kon iedereen met een klein 

aandenken naar huis! 
 

5de Criteriumcross: Kalmthout 

03/02/2018. 

 

Wie vorig jaar in Kalmthout wist wat hem te 

wachten stond.  Vorig jaar as het al een zwaar 

parcours, maar deze keer, door de overvloedige 

regen en door de weiden die nu omgeploegd 

waren was het parcours waar -voor de ouderen 

onder ons - Karel Lismont zich goed op gevoeld 

zou hebben: overwegend modder.  Het moet onze 

jeugd ook wat afgeschrikt hebben, want de 

opkomst was minimaal: 5 atleetjes deden de 

verplaatsing naar Kalmthout.  Ze lieten het echter 

niet aan hun hart komen en Liesl was de eerste 

die door de modder mocht baggeren: ze deed het 

knap met een mooie remonte op het einde en een 

19de plaats (op 35).  Lichtgewicht Lars leek niet 

zo veel last te hebben van de modder en kon zich 

net in de eerste helft plaatsen: 17de op 34.  Jente 

liet zien dat ze sterk is; na een goede start moest 

ze een aantal plaatsjes prijsgeven, maar wit die 

toch allemaal terug op te rapen in de 3de ronde en 

een mooi sprintje.  Zij werd 20ste op 29. 

Jinte ging de strijd met de modder met veel 

overgave aan en wist zich 9de op 14 te lopen: zij 

komt beter tot haar recht op een parcours voor 

flyers. 

Cedric is een flyer, maar weet toch ook zijn 

mannetje te staan in zware omstandigheden zoals 

deze: een fenomenale eindsprint leverde hem een 

knappe 4de plaats op.    Zeggen dat dit niet een 

passend parcours is voor Anke, is een 

understatement.  Na een wellicht iets te snelle 

start moest ze gas terugnemen.  Ze verdient 

echter alle lof, net zoals alle deelnemers aan deze 

zware wedstrijd.  

Het is nu uitkijken naar de laatste criteriumcross 

in Zandhoven.  En het ziet er naar uit dat daar 

heel wat Vliegende Schoenen een mooie trofee in 

ontvangst zullen mogen nemen! 

 

 

 

Mededelingen: 
• WALO-jeugdweekend 2018:  ons spetterende WALO-jeugd weekend zal in 2018 doorgaan van 

11 tot 13 mei in het Sport Vlaanderen Centrum in Herentals.  Noteer die datum ook alvast!  De 
uitnodiging hebben jullie wellicht al ontvangen.  Wacht niet te lang om in te schrijven! 

• Dit was de groep vorig jaar in het zonnige Herentals! 
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Tussenstand klassement jeugd seizoen 2017-2018 
 

Een sterk presterende Cedric heeft zich naar de top van het jeugdklassement gewerkt.  Hij leidt momenteel met 79 punten 
uit 11 wedstrijden.  Jasper volgt nu op plaats 2 met 66 punten, en de top 5 wordt vervolledigd door Tibault (54p), Sander 
(53) en Helena (51p).  Er moet wel rekening gehouden worden met het feit dat op het einde van het crosseizoen enkel de 9 
beste prestaties in aanmerking genomen worden. Zoals je weet: wie op het einde van het volledige wedstrijdseizoen (deze 
winter en volgende zomer) in totaal 40 punten behaald zal bij de kampioenenviering van december 2018 (da’ s nog een 
jaar!) een mooi prijsje en een mooie trofee ontvangen.  En dat is nu al voor 9 atleetjes het geval. 
 

Wedstrijd 
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9
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To
taal cro

ss 

Haentjens Cedric 7 8 8 7 6 8 7 7 7 7 7         79 

De Grave Jasper 8 9 9 7 6 8 8 6   5           66 

Thoen Tibault   7 7 6   6 6 7 7 8           54 

D'hooge Sander 5 6 5 5 5 6 5 5 6 5           53 

D'hooge Helena 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5           51 

D'hooge Stef 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5           50 

Aelbrecht Liesl 5 7     5   6 7 6 6 5         47 

Aelbrecht Jente 5 5     5 5 5 5 5 5 5         45 

Vonck Lars   7   5 8 6 7     6 6         45 

Vaerewijck Jinte 6   5     5 5 7 5   5         38 

Thoen Nicola   7 7 7       5 5 5           36 

Bruynseels Nils 5 5 5     5 5 5   5           35 

Stappers Jesse 5   5 5   5 5 5   5           35 

Thoen Manon   5 5 5   5 5 5   5           35 

Jevenals Milan 5 5       5 5 5 5 5           35 

Aelbrecht Lorien 6 7     7 6 6                 32 

Vonck Jens   5 5 5   5 5     5           30 

Van Hooste Tijn             10 8 10             28 

Smet Hanna 6 7           7   6           26 

Van Bogaert 

Anke 

5             6 5   5         21 

Martens Julie     5 5       5   5           20 

Vankerkhove 

Elise 

      6       8   6           20 

Smet Arne 6 7               7           20 

Schelfaut Linde   5 5         6               16 

Van Daele 

Lander 

        5     5               10 

Abbeel Jo               8               8 

Nkoranigwa 

Naoh 

8                             8 

Nkoranigwa 

Owen 

7                             7 

Verhulst Vince             6                 6 

Frencken Lies               6               6 

Ahmed Abdel 

Meguid Mo 
              5               5 

De Jonghe Noa               5               5 

Heeman Lars               5               5 

Vanderghote 

Chloe 

              5               5 

Vanderghote 

Senta 

              5               5 

Biskupek 

Antonina 

              5               5 
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www.giec.be    ●    Contact: info@giec.be 

Tel +32 (0)9 355 95 72  ●   Fax +32 (0)9 355 96 17 
Giec N.V.   -  Industriepark 17/3 – Mosten, 8  -  B-9160 Lokeren 

 
 

Uw partner voor: 
Installatiewerkzaamheden: industriële elektrische installaties, midden- en laag- en 
hoogspanning, instrumentatie, domotica, beveiligingstechniek. 
 

Bordenbouw: gespecialiseerd in het ontwerp en de bouw van industriële schakelkasten op 
maat  
(vb. stuurborden, PLC- en synoptische borden, …) 
 

Engineering: hardware engineering (studie, schemaontwerp …), industriële automatisering 
(procesbesturing, visualisatie, programmering) 
 

Totaalprojecten: uitwerken van totaaloplossingen op elektrisch, mechanisch en stuurtechnisch 
gebied vanaf studie tot bouw, inbedrijfname, training en onderhoud. 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

http://www.giec.be/
mailto:info@giec.be
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Warm aanbevolen: 

Memorial 

Jean Van Eetvelt 
 
Op 3 maart 2018 om 15u organiseert de familie Van Eetvelt - Van Gasse een memorial voor hun loopvrienden en leden van 
RTS & WALO. 
 
Afstanden: 5 of 10 km 
De loop is met tijdsregistratie + uitslag, prijsuitreiking 17u. 
Inschrijven kan op Lijkveldestraat 22, Sint-Pauwels tot 14u30 
Start en aankomst voorzien in de Groenstraat. 
Prijs: Leden RTS & WALO: € 2  Anderen: € 5 

   
5 punten voor WALO’s in WALO-kledij. 
 
Napraten kan nadien aan de bar.

 
Jean Van Eetvelt is de vader van Gino & Ivan en grootvader van Melissa & Lore. Hij is in 2017 

plots overleden. Jean was een fervent sporter, lopen en fietsen waren zijn passies die hij ook 

graag doorgaf aan zijn zonen. Jean was 35 jaar geleden bij één van de eerste leden van 

WALO, tesamen met Gino & Ivan. Een energieke papa, pepe zal zeker gemist worden, daarom 

is het niet meer dan logisch om in zijn nagedachtenis zijn naam te verbinden aan deze 

vriendenmemorial. 

 
                      advertentie 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
Ontwerptekening van onze 
nieuwe “beachflag” 
 
Rode achtergrond, witte 
letters 
 
350cm x 85cm 
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DEEL 1 

 

Nu de winterspelen in Pyeongchang  

begonnen zijn zullen dra weer de eerste 

beschuldigingen van vals spel 

opduiken. Niets nieuws onder de 

winterse zon, de oude Grieken speelden 

al vals tijdens hun antieke Olympische 

Spelen. Ze kochten om, sloten deals, 

gebruikten geheime kruidenmengsels 

of een extract van bokkenkloten: alles 

om te winnen.  

Topsport is in veel opzichten de 

helderste vorm van competitie die de 

mens kent. Je meet 500 meter af op een 

ijsbaan en wie die afstand het snelst 

aflegt heeft goud. Heel wat simpeler en 

objectiever dan uitmaken wie er het 

slimst is, het mooist, wie het best kan 

vioolspelen of het mooiste boek kan 

schrijven. Sport - behalve jurysport - is 

een objectieve meetmethode 

waarbinnen de deelnemers met 

inachtneming van regels ondub- 

belzinnig kunnen uitmaken wie ergens 

het best in is. 

Maar dat inachtnemen van de regels en 

de controle daarop, dat is dus 

ingewikkeld. 

Er bestaan, ook in onze vercom- 

mercialiseerde en materialistische tijd, 

nog altijd sporters die sport beoefenen 

vanuit de aloude olympische gedachte: 

citius, altius, fortius - sneller, hoger, 

sterker. Dat credo moet gelezen als 

stimulans voor het individu om de eigen 

grenzen op te zoeken en te verleggen. 

Het is de puurste vorm van sport: jezelf 

meten in verhouding tot anderen en niet 

met het verslaan van de ander als ultiem 

doel. 

Maar ze worden schaars, de sporters 

voor wie de zelfoverwinning of louter 

deelname belangrijker is dan de zege. 

Een meerderheid van de atleten, en 

zeker degenen in de grote profsporten, 

gaat het om winnen, als individu of als 

ploeg. Winnen is het enige doel dat de 

topsporter, of het collectief van 

topsporters, zich stelt. Het is de enige 

opdracht van zijn coach, zijn sponsor, 

de eigenaar van zijn club en van zijn 

publiek: win. 

Winnen met inachtneming van de 

regels valt niet altijd mee, vooral niet 

wanneer je tegenstanders beter zijn. 

Daar kun je iets aan doen, harder 

trainen bijvoorbeeld. Volstaat dat niet, 

dan kan de topsporter twee dingen 

doen: hij legt zich neer bij de feiten en 

stelt zich tevreden met een rol op het 

tweede plan of hij zoekt naar andere 

middelen om de tegenstander te 

verslaan. In het eerste geval is de kans 

groot dat zijn topsportcarrière voorbij 

is. De tweede optie is daarom 

verleidelijk, en ze is verleidelijker 

geworden naarmate de beloningen voor 

de overwinnaar groter werden. Niet 

alleen materieel, maar ook in roem.  

De enigen die het droomscenario 

kunnen bederven, zijn de mannen of 

vrouwen naast je. En houden zij zich 

wel aan de regels? 

Eén corruptie bevorderende factor heeft 

de sport altijd al dwarsgezeten: de 

menselijke geaardheid, zeker die van de 

competitief ingestelde mens. Vanaf het 

moment dat sport een activiteit werd 

waarmee geld viel te verdienen, deed 

een nieuw en bijzonder krachtig motief 

om de regels met voeten te treden zijn 

intrede. Want waar geld en ander 

materieel gewin op het spel staan, komt 

hebzucht om de hoek kijken - een 

drijfveer die de mens tot schitterende 

prestaties heeft aangezet. Tot grote 

ontdekkingen en magnifieke 

innovaties, maar ook tot vals spel. 

Sport was nog maar amper uitgevonden 

of het begon al. Bij de Spelen van 388 

voor Christus kon de bokser Eupholus 

van Thessalië de verleiding van 

rijkdom, roem en alles wat daarbij 

kwam kijken - vrouwen - niet 

weerstaan. Hij kocht zijn drie 

tegenstrevers om, onder wie regerend 

olympisch kampioen Phormio van 

Halicarnassus, en zegevierde. Helaas 

voor hem werd de omkoping ontdekt, 

waarna Eupholus werd gediskwali- 

ficeerd en, net als de andere drie 

betrokkenen, een zware geldboete 

kreeg opgelegd. Daarvan werden zes 

beelden van Zeus gefinancierd, met op 

de sokkel het verhaal van de 

onsportieve bokser. Ze werden 

opgesteld langs de weg naar het 

olympisch stadion in Olympia, als les 

en waarschuwing voor alle atleten.  

De grootste olympische valsspeler uit 

de geschiedenis was de Romeinse 

keizer Nero. In 67, een jaar voor zijn 

dood, reisde hij naar Griekenland om 

daar te strijden om de prijzen. Bij de 

wagenrennen kocht hij de jury om met 

geld en Romeinse burgerrechten. In de 

wedstrijden voor vierspannen kwam hij 

aan de start met tien paarden, wat door 

de jury oogluikend werd toegestaan. 

Vervolgens viel hij van de wagen. De 

jury besloot hem toch als winnaar aan 

te wijzen, met het argument dat Nero 

zeker zou hebben gewonnen als hij op 

de wagen was blijven staan. Later 

werden de Spelen van dat jaar uit de 

officiële annalen geschrapt, inclusief 

Nero's overwinningen. 

Vals spel met terugwerkende kracht 

bestraft: Nero als vroege voorganger 

van Lance Armstrong, de man die 

tussen 1999 en 2005 zeven keer de Tour 

de France niet won. 

 

 
Ben Johnson klopt Carl Lewis op de 100m in 
de Olympische finale van Seoul 1988. 

Nadien werd Johnson gediskwalificeerd 

wegens dopinggebruik 

 

Wat is oneerlijkheid in de sport 

eigenlijk? Tim Krabbé schrijft: "Alles 

is oneerlijk in de sport; sport is het 

meten van oneerlijkheden, aangeboren 

en verworven. Een sportwedstrijd 

wordt gewonnen door degene met de 

juiste hem door de natuur, zijn 

omstandigheden en zijn karakter 

geschonken oneerlijke voordelen." 

Krabbé heeft natuurlijk gelijk. Nergens 

anders dan in de sport komen 

onrechtvaardige verschillen in fysiek en 

mentaal vermogen zo duidelijk aan de 

oppervlakte en zijn ze zo 

doorslaggevend in het uiteindelijke 

resultaat van de krachtmeting. 

Sport was, toen het in de tweede helft 

van de 19de eeuw op de Engelse 

colleges aan zijn opmars begon, een 
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activiteit waarin fair play vooropstond. 

Pas daarna kwam het winnen. Althans, 

in de meeste sporten - niet in de sporten 

die van meet af aan professioneel 

werden beoefend, zoals boksen en 

wielrennen. Elders stond de zuivere 

krachtmeting voorop: trainen werd  

gezien als onsportief gedrag en vond 

daarom plaats in het geniep. 

 

 

We kunnen het ons amper nog 

voorstellen. Als een coach zegt: "Winst 

is het enige dat telt", kijkt niemand 

ervan op. Natuurlijk is winst het enige 

dat telt - is er nog iets anders dat zou 

kunnen tellen dan? 

De victoriaanse sportopvatting 'sport 

for sport's sake' werd gedeeld door een 

elite die zich deze onthechtheid kon 

veroorloven. De aristocraten bleven 

nog decennialang de atleten hun 

opvattingen over wat sport zou moeten 

zijn opleggen, met name bij de 

Olympische Spelen, waar pas in de 

jaren 70 van de vorige eeuw een eind 

kwam aan het weren van professionele 

sporters. 

Minder bevoorrechte bevolkings- 

groepen hadden niet de luxe zich het 

hoofd te breken over de ethiek van de 

sport, zeker niet meer toen bleek dat je 

je via de sport kon ontworstelen aan het 

grauwe bestaan in de sloppenwijken 

van de industriesteden. En als daarvoor 

een wat lossere omgang met de 

spelregels en de ideeën van het fair play 

noodzakelijk was, so be it. 

Wat het vals spel ook bevorderde, was 

de zogenoemde 'instrumentalisatie' van 

de sport: het inzetten van de sport voor 

andere doelen dan sport alleen. In het 

wielrennen bijvoorbeeld. De kranten 

wilden dag na dag strijd zien om hun 

lezers heroïek te kunnen voorzetten en 

zo de losse verkoop te stimuleren. De 

fietsfabrikanten wilden maar één ding: 

dat de coureurs op hún fietsen wonnen. 

Hoe 'de dwangarbeiders van de weg' dat 

deden, moesten ze zelf maar bekijken. 

Als ze maar niet op vals spel werden 

betrapt - nog altijd de kern van de 

sportmoraal.  
De belangrijkste ontwikkeling in de 

sport, naast het professionaliseren en 

het vercommercialiseren, was het 

'nationaliseren': de sporter werd 

geclaimd door zijn land. De eerste keer 

dat sport nadrukkelijk werd gebruikt als 

nationalistisch uithangbord en de 

sporters werden geacht te winnen voor 

het vaderland en de grote leider, was in 

1936, bij de Olympische Spelen van 

Berlijn. Het voorbeeld van Adolf Hitler 

werd daarna nog talloze keren 

nagevolgd, elk groot sportevenement is 

in de eerste plaats bedoeld ter promotie 

van het organiserende land. De sporter 

wint hierbij niet in de eerste plaats voor 

zichzelf, maar voor de natie die hij 

vertegenwoordigt. 

Het nationalisme had, net als het 

professionaliseren en het vercom- 

mercialiseren, rampzalige gevolgen 

voor de eerlijkheid van het spel. Het 

beroemdste voorbeeld is de manier 

waarop de voormalige DDR zich via 

een staatsdopingprogramma en 

ladingen anabolen in de jaren 60 en 70 

van de vorige eeuw een weg baande 

naar de top van de internationale sport. 

Het Russische dopingprogramma is het 

recentste voorbeeld. 
 

 
 

Uit een uitgebreid rapport van 

Transparency International, verschenen 

in 2016, viel maar één conclusie te 

trekken: de internationale sport is zo rot 

als een mispel. De nadruk in het rapport 

ligt niet op doping - volgens velen toch 

dé pars pro toto van vals spel - maar op 

matchfixing (het omkopen van sporters 

om zo weddenschappen te winnen) en 

op organisatorische corruptie, 

bijvoorbeeld met het doel om grote 

evenementen binnen te halen. In het 

illegale wedcircuit gaat jaarlijks naar 

schatting 409 miljard euro om - insiders 

zeggen dat de sport het gevecht met de 

manipulatie aan het verliezen is. 

Hoe ziet de toekomst van de sport eruit? 

Zal ze de aanslagen op haar integriteit 

overleven of gaat ze ten onder aan het 

vals spel? 
 

De antwoorden hierop krijgen we in het 

tweede deel van “Vals Spel” dat zal 

verschijnen in ons april-nummer 
 

Dit verhaal is gebaseerd op Bert 

Wagendorps essay Vals spel, dat 

onlangs verscheen bij uitgeverij Ambo 

Anthos. 

Uit “De Morgen” van donderdag 18 

januari 2018 

 

 

Russische delegatie op de 

winterspelen van Pyeongchang 

2018, onder neutrale olympische 

vlag  

 

  

Olympische spelen, Berlijn 1936 
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WALO In de kijker:      Melissa Van Eetvelt 
 

1) Wie is je (sport)idool? Waarom? 

Mijn sportidool is zonder twijfel Marc Herremans, een sportman met een 

enorm doorzettingsvermogen.  

Na zijn fietsongeval heeft hij zijn sportcarrière niet opgegeven, knap wat hij 

allemaal heeft verwezenlijkt. Ook is hij een inspiratie voor mensen met en 

zonder beperking, zijn project to walk again is daar een mooi voorbeeld van. 
 

2) Voor welke sporttak heb je het meeste/minste bewondering? 

Waarom? 

Minst: voetbal, ik heb het zo niet om achter een bal aan te hollen. 
 

Meest: Artistieke gynmastiek vind ik een zeer mooie discipline, heel 

bewonderingswaardig om naar te kijken. Zij trainen zeer hard om elke 

oefening tot in de perfectie uit te voeren.  
 

3) Wat is je beste sportprestatie ooit? 

Mijn beste sportprestatie, heb ik neergezet op de nieuwjaarscorrida in 2016 
 

4) Heb je nog andere hobby’s/talenten? Welke? 

Naast lopen, zijn zwemmen en fietsen mijn favoriete sporten, vorig jaar heb 

ik ze eens kunnen samenvoegen in een triathon. Het was een zeer leuke 

ervaring, zeker voor herhaling vatbaar. Verder knutsel ik graag en sta ik 

graag in de keuken om te experimenteren met gebak. 
 

5) Welke (sportieve) uitdaging wil je ooit nog aangaan? 

Graag zou ik mij in de toekomst iets meer willen toeleggen op 

duathlon/triathlon. Een mooie uitdaging om in de agenda in te plannen. 
 

6) Welke positieve/negatieve gebeurtenis in de wereld is je het beste 

bijgebleven? Waarom? 

Negatief: De verschillende terreuraanslagen die zich recentelijk hebben 

voorgedaan. Onschuldige doden behoort niet tot de oplossing van een conflict. 
 

Positief: Naast al deze negatieve berichtgeving, zijn er toch veel positieve dingen waarbij 

verschillende mensen samenwerken om dingen te bereiken. Zo zijn er heel wat fondsenwervingen 

voor goede doelen zoals de warmste week, kom op tegen kanker,.. Maar ook individuele initiatieven, 

zoals na de Brusselse rellen, waardoor er samen gewerkt werd om een nieuwe auto aan te kopen 

nadat deze was uitgebrand. 
 

7) Beschrijf je ideale droom/dag… 

Mijn ideale dag is opstaan met een stralende lentezon, gezellig ontbijten. Een mooie wandeling maken 

in de prachtige natuur, genieten van de rust en de warmte.  
 

8) Wie is je ideale date? Bij uitzondering mag je je partner niet vernoemen… 

Mijn ideale date is Ilyo Keisse, een sportman waar ik heel veel respect voor heb.  
 

9) Wat zijn voor jou de positieve eigenschappen van WALO? 

WALO is een zeer warme vereniging waar je je onmiddellijk thuis voelt, iedereen heeft respect voor 

mekaar. Er heerst een heel mooie groepsgeest, wat niet bij elke club van toepassing is.  
 

10) Wat wil je veranderd zien bij WALO? 

Meer jongeren activeren om te lopen/sporten. 

 

 

➔ Welke WALO-atleet wil je volgende keer in ‘WALO in de kijker’? 
Lore Gheeraert, zij is recent aangesloten bij WALO en verdient het om 

in de kijker te staan. 
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Kalender KAVVV & Fedes 
 

Datum  Club Plaats Uur 

Zaterdag 
24 feb 

Memorial Jos De Borger-cross SAV Gemeentepark 
Braamstraat 

Schoten 

13.30u 

Zaterdag 
10 maart 

14e memorial Jean Janssens-cross ACK “De Heikant” 
Heikantstraat 60 

Kalmthout 

13.30u 

Zaterdag  
17 maart 

KAVVV Veldloopkampioenschappen SAV piste “Louis Wouters” 
Braamstraat 

Schoten 

13.30u 

Zaterdag  
24 maart 

2e criterium stratenloop 
5-10km 

ACSS Pito 
Laageind 
Stabroek 

13.30u 

Zaterdag 
7 april 

3e criterium stratenloop 
Kastelenloop 
1,6-3,2-10km 

APSO Voetbalstraat 
Zandhoven 

14.00u 
 
 

Zaterdag 
14 april 

4e criterium stratenloop SAV Gemeentepark 
Braamstraat 

Schoten 

14.00u 

Zaterdag  
21 april 

pistemeeting 
uurloop 

AVI 
KLP 

Gemeentelijke atletiekpiste 
Klapperstraat 103 

Beveren 

13.30u 

Zaterdag 
28 april 

pistemeeting “Mem. Kevin Allaerts” 
H: 100m – 3000m – kogel 

D: 100m – 1500 - kogel 

APSO Gemeentelijke atletiekpiste 
Voetbalstraat 

Zandhoven 

14.00u 

Dinsdag 
1 mei 

Mei-loop 
5km – 10km 

WALO Dorpsplein 
Gyselstraat 

Nieuwkerken-Waas 

14.15u 

Zaterdag 
5 mei 

pistemeeting 
H: 10000m – hoog 

D: 5000m – ver 

SAV gemeentepark 
Braamstraat 

Schoten 

14.00u 

Donderdag 
10 mei 

pistemeeting 
H: 200m – 1000m – 2 mijl – kogel 

D: 200m – 1000m - kogel 

ZWAT atletiekterrein “De Wallen” 
Heirbaan 

Burcht 

14.00u 

Vrijdag 
11 mei 

avond-pistemeeting 
H: 100m – 800m – speer 
D: 100m – 800m - speer 

WAV recreatiedomein Fort II 
Wommelgem 

 

18;30u 

Zaterdag 
12 mei 

pistemeeting 
H: 100m – 1000m – 5000m - kogel 
D: 100m – 1000m – 3000m - kogel 

AA sportpark 
Ruggeveldlaan 480 

Deurne 

13.30u 

Zaterdag 
26 mei 

pistemeeting 
H: 400m – 5000m – discus 
D: 400m – 3000m – discus 

ACK sportpark “De Heikant” 
Heikantstraat 60 

Kalmthout 

14.00u 

Zaterdag 
2 juni 

pistemeeting 
H: 100m – 800m – 5000m – speer 

D: 100m – 1500m - speer 

SAV gemeentepark 
Braamstraat 

Schoten 

14.00u 

          

Voor meer details zie: “AVVV Officiële winterkalender 2017-2018 of zomerkalender 2018”  

http//www.kavvvv-atletiek.eu/home.ht 
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In elk van deze wedstrijden lopen wel WALO's mee. Spreek eventueel onder elkaar af om 

gezamelijk op te trekken. Bij deelname aan wedstrijden gemarkeerd met een * worden er 5 Walo-

punten toegekend. De "extra-punten" van Walo worden toegekend indien men aan deze 

vermelde wedstrijden of organisaties meeloopt in WALO-kledij en is ingeschreven onder WALO. 

Starturen zijn louter indicatief op basis van de gegevens waarvoor wij momenteel beschikken. 

Gelieve deze dan ook steeds te verifiëren via de websites van de organisaties. 
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                                                          Nieuwkerken: Vrasenestraat 40, 9100 Nieuwkerken-Waas 03/ 776 27 17 
                                                              Sint-Niklaas: Knaptandstraat 238, 9100 Sint-Niklaas 03/ 776 24 30 
 

 
 

 


