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Te noteren data : 
Zondag 17 september 2017 : Jeugdmeerkamp Izegem - eigen FLAC meeting met  
			medailles	-	Grote	prijs	Michael	Bultheel	-	info	:	www.flac.be

Zondag 17 september 2017 : BK Jun/beloften Huizingen 
Zondag 17 september 2017 : BK hamer en gewichtwerpen masters Obourg. 
Zondag 17 september 2017: Viroviacum-run te Wervik - brandweer Wervik 
                      www.facebook.com/viroviacumrun
Zaterdag 23 september 2017 : Rubenscup in Kortrijk (KKS) - www.kks.be (jeugd)
Zaterdag 23 september 2017 : KVV + PK masters te Kessel-Lo. 
Zondag 24 september 2017 : ALPRO Wevelgem BK Halve marathon + marathon     
           organisatie FLAC - vooraf inschrijven! 
Zondag 24 september 2017 : BK Hamer cad-schol-jun-beloften Obourg. 
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Dinsdag 26 september 2017 (Wervik-Pionier) - donderdag 28 september 2017 
                     (Geluwe - voetbalterrein) - scholenveldloop - supporters welkom. 
Vrijdag 29 september 2017 : Rapper dan een Ezel - Kuurne 

Zaterdag 30 september 2017 :10de Memorial Gilbert Zoetaert Wervik meeting.
 ( MASTERS APART KLASSEMENT !!!!!! ) 
  LOOPNUMMERS   KOGEL         DISCUS  SPEER    VER 
14u00 300m JSM dames  cad heren     cad schol dames 
14u10 300m schol heren     
14u20 300m JSM heren     
14u30 300m cad schol dames    JSM heren   
14u40 300m cad heren  schol heren    JSM dames  
14u45                 cad schol dames 
14u55 100m cad heren     
15u00 100m cad dames     cad heren   
15u05 100m JSM dames     
15u10 100m schol dames     
15u15 100m JSM heren   JSM dames     
15u20  100m schol heren       JSM heren 
15u30 mijl cad heren     schol heren   
15u40 mijl JSM heren     
15u50 mijl JSM dames     
16u00 mijl scholieren dames  JSM heren                 JSM dames
16u05      cad schol dames  cad heren 
16u15 mijl cad dames     
16u25 mijl scholieren heren     
16u30                     JSM heren 
16u45      JSM dames   
16u50        schol heren  
17u00    cad schol dames    
17u15 3000m JSM dames     
17u20                 cad schol heren 
17u30 3000m JSM heren     
     
Toegangsgeld : GRATIS - Inschrijvingsgeld : 1.00 eur/nummer (gratis voor FLAC-atleten) -  
Alle nummers tellen mee voor het FLAC-zomercriterium voor alle FLAC-atleten.   
Deze nummers tellen mee voor het JeugdAtletiekcriterium KW.be  + PC West-Vlaanderen 
Alle Wervikse atleten op post - iedereen mag deelnemen, ook niet-aangeslotenen.
 We kunnen nog altijd helpende handen gebruiken. Graag een seintje aan 
Veronique aub - waarvoor dank. 

Zondag   1 oktober 2017 : FLAC oefencross te Oostkamp - voor iedereen 
Zaterdag 7 oktober 2017 : Dwars door Geluwe - best vooraf inschrijven via website - 
                                          www.dwarsdoorgeluwe.be 
Zaterdag 7 oktober 2017 : Provinciale talentendag in Koksijde MACW - PK 
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wist je dat : 
je heel wat voordelen kan halen wanneer je nu en dan eens mee doet aan een  
cross : 
- de jongsten tot en met scholieren doen mee aan het Criterium : 
    FLAC GELE TRUI - zie websites FLAC en Athleoo. 
    ( uitreiking prijzen : 1 mei 2018)
- Vanaf cadetten wordt er door het PK opnieuw een West-Vlaams-Cross-
criterium ingericht - hiermee kan je ook geld- en of natura-prijzen verdienen. 
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vervolg kalender : 
Zondag   8 oktober 2017 : FLAC oefencross te Wervik - (10u - 12u30) 
  Geen training ---- iedereen doet mee. !!!

Oefencross Wervik - zondag 8 oktober 2017 - 10u  
10u00 Kangoeroes jongens + meisjes vanaf 6 jaar - rond voetbalveld (2012-2011)
10u05 Benjamins heren          2010 2009 750 m 1 kleine ronde
10u10 Benjamins dames           2010 2009 750 m 1 kleine ronde
10u15 Pupillen heren            2008 2007 880 m        1 grote ronde 
10u20 Pupillen dames              2008 2007          880 m        1 grote ronde
10u25 Miniemen heren           2006 2005 1520m 2 kleine ronden
10u35 Miniemen dames           2006 2005 1520m  2 kleine ronden
10u45 Cadetten heren                      2004 2003          2290m       3 kleine ronden 
10u55 Cadetten dames           2004 2003 1780m  2 grote ronden
           Korte cross dames 
11u10 Scholieren heren          2002 2001 3060m       4 kleine ronden
11u25 Scholieren dames          2002 2001 2290m       3 kleine ronden
           Juniors dames           2000 1999 3060m       4 kleine ronden 
           Masters dames               vanaf 35 jaar 3060m       4 kleine ronden 
           Seniors dames           1998 tot 35 jaar 3830m       5 kleine ronden 
11u50 Korte cross heren     1780m 2 grote ronden
12u05 Juniors heren              2000 1999 4460m       5 grote ronden 
  Masters heren           vanaf 35 jaar 4460m       5 grote ronden 
            Seniors heren           1998 tot 35 jaar 5380m 6 grote ronden
Inkom en deelname gratis – tot en met miniemen : gratis gadget.
Vanaf cadetten : deelname tombola. 
Zowel voor aangesloten als voor recreanten. 

Zondag	14	oktober	2017	:	FLAC	oefencross	te	Poperinge	-	13u45	-	www.flac.be	
Zondag	22	oktober	2017	:	relays	aflossingen	crosscup Blaarmeersen in Gent - we lopen          
      in ploegen - voor iedereen - als je wilt meedoen : naam opgeven aan Patrick. 
      We kunnen afspreken om samen te rijden.  
Zaterdag 28 oktober 2017 : BELLEWAERDE (Flac-kertjes-dag) - om 13u stipt aan 
                                                      hoofdingang. Iedereen kan en mag mee : lid of geen lid.
                                                      Volwassenen : 21.00€ - kinderen 18.00€ (-16j), kaarten                        
                                                      wel vooraf bestellen bij Patrick (voor 22/10/17) . Wie 
                                                      punten  verdiend heeft met het criterium, kan zelf aan
                                                      1/2 prijs of gratis mee. - (zie websites).

Woensdag 1 november 2017 : GEEN TRAINING 
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Ten Brielenlaan 49 8940 Wervik 
0495/79.69.77
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Zondag 5 november 2017 : cross te Waregem 
Vrijdag 10 november 2017 : uitreiking prijs Zomercriterium KW Roeselare (Schiervelde) 
Zondag 12 november 2017 : Poppies Run Zonnebeke - 13u 
Zondag 26 november 2017 : cross cup te Roeselare
Zondag 3 december 2017 : cross Oudenaarde 
Woensdag 27 december 2017 : Kerstfeest Athleoo Wervik - Pionier 
Zaterdag 6 januari 2018 : PK indoor Gent - vanaf kadet
Zondag 21 januari 2018 : FLAC-cross te Ieper
Zondag 21 januari 2018 : VAL kampioenschappen indoor cad/schol Gent 
Zondag 28 januari 2018 : cross te Veurne MACW 
Zondag 28 januari 2018 : VAL kampioenschappen indoor alle categoriën 
Zondag 4 februari 2018 : cross te Beernem - PK BEHO
Zondag 25 februari 2018 : BK cross te Brussel 
Zaterdag 3 maart 2018 : BK indoor Gent - jun/beloften 
Zondag 4 maart 2018 : FLAC-cross Izegem (Ardo-Ardooie) 
Zondag 4 maart 2018 : BK indoor Gent - cad/schol
Zaterdag 10 maart 2018 : BK indoor Gent - masters 
Zondag 11 maart 2018 : crosscup Rotselaar + KVV veldlopen 
Zaterdag 17 maart 2018 : jeugddag Gent indoor 
Zondag 18 maart 2018 : BK cross Masters (LBFA)

Wist je dat . . . .  : 

-  We betuigen ons medeleven bij het overlijden van De Becker Lucien, vader van bakkerij   
                Yourie = onze sponsor. 
-		Nieuw	leven	bij	de	familie	van	Linda	Bonduelle	–	ze	is	mémé	geworden	van	Otis.	Proficiat!
-  Spoedig herstel aan Didier Depoorter, Willy Dorme. .... 
-  Dat onze jaarlijkse BBQ weer een succes werd – 139 liefhebbers konden er van genieten
               en de zon was ook van de partij. 
-  Veronique Salomez is benoemd tot nieuwe secretaris van FLAC . We danken alvast 
               Raymond Carly voor zijn jarenlange inzet. 
-  We kregen vakantiegroetjes van : Annie en Guido uit Lucca (Italië), Els D’Hondt en mémé      
               vanuit Blankenberge, Mado uit Noorwegen, Philippe en Linda Bonduelle uit 
               Noord-Italië, Fran, Douwe, Kristof en Evelien veroverden de Franse Pyreneeën, 
                 Mateo, Joni, Edith en Nico kozen voor Ruoms (Fr), Veronique en Patrick relaxten 
               in Zuid-Frankrijk, Martine en Jean-Marie proefden wijn in Aude (Fr), Lydia en
              Ghislain kozen voor eerst voor Porto (Portugal) en dan nog eens Mallorca. 
-  Op zaterdag 16/9/2017 zullen we meehelpen met de verkoop van azalea-plantjes ten
              voordele van KOM OP TEGEN KANKER – we verzamelen in het lokaal van
               het Rode Kruis – Speiestraat en daar mag je ontbijten om dan tegen 10u te
               vertrekken. We worden verdeeld in groepjes. Tegen ’s middags ben je terug
               thuis. Zie je het zitten? Graag een seintje aan Veronique. 

UITSLAGEN : 
Ben je ergens gaan lopen of werpen, geef je uitslag of foto’s door aan 
hollebekepatrick@skynet.be, dan kunnen we deze ook vermelden in ons clubblaadje. 
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- In het voorgaande boekje hebben we spijtig genoeg Katrien Plancke vergeten: ze 
liep de Mc Bride halve marathon in 1u55’03 en eindigde op de 490 ste plaats.

- In Ninove werd Regina Perneel Belgisch kampioen in het discuswerpen bij de    
 masters, dit met een worp van 18m01, in het kogelstoten werd ze vierde met  

     5m36. Linda Volkaerts behaalde brons op de 200 m in 30”02 en werd vierde op 
     de 100 m in 14.41.
- Bjorn Vanhoutte behaalde met 1988 punten de elfde plaats in de achtkamp van
     Ieper. Hij werd derde op de 100m in 13.63, tiende in het verspringen met 4m86, 
     veertiende in het kogelstoten met 4m74, zesde op de 100 m horden in 22.76,
     elfde in hoog met 1m30, twaalfde in speer met 17m19 en zesde op de 1000 m 
     in 3’09”19
- Op onze eigen piste had de Memorial Patrick Degreef plaats. 
     Bij de cadetten werd Emma Deceuninck zesde op de 100m, dit in 15.28. Jolien
     Lecointre werd achtse in 15.82. Gauthier Smagghe werd derde op de 100 m in
     13.13, vijfde op de 800 m in 2’39”35, derde op de 300 m in 45.09 en vierde in
     het kogelstoten met 7m53. Bjorn Vanhoutte werd tweede op de 300 m in 43.22
     en won de 2000 m in 7’05”71. Bij de scholieren werd Julie Deceuninck tweede
     op de 100 m in 14.87, tweede op de 300 m in 50.74 en achtste in het kogelsto
     ten met 6m44. Tine Berghmans werd derde op de 100 m in 15.10, derde op de
     300 m in 51.53 en zesde in het kogelstoten met 6m70. Blanche Decorte werd
     vierde op de 100 m in 15.49, vijfde in het speerwerpen met 11m71 en tweede in
     het hoogspringen met 1m15. Fleur Messiaen werd zesde op de 100 m in 16.22,
     zevende in het kogelstoten met 6m53 en vierde in het discuswerpen met 16m86. 
    Op de 2000 m werd Indra Vandenabeele tweede in 7’36”84. Bij de seniors werd
    Björn Valcke derde op de 100 m in 15.53 en zesde op de 800 m in 2’42”26. Dirk 
    Koopman liep de 3000m in 11’51”68 en werd daarmee negende. Bij de mas
    ters werd Dieter Huyghebaert derde in het kogelstoten met 9m98 en vierde in
    het speerwerpen met 32m00.     (met dank aan Kris en Sylvie (fotograaf))
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Stratenloop Dikkebus 
(5,4km)  28) Deberdt Aicha - 00:26:22
   64) Salomez Jari - 00:32:40
   68) Salomez Frederik - 00:33:47
   69) Salomez Lenny - 00:33:48
(10,8km) 12) Ghesquiere Franky - 00:44:39
   18) Vandamme Kristof - 00:46:29
   21) Koopman Dirk - 00:46:50
Roeselare 10 Miles -   9) Depraetere Koen - 01:01:47
    37) Koopman Dirk - 01:09:56
FLAC Kermisjogging Poperinge
   3,8km   8) Depraetere Ella -    00:17:41
               43) Depraetere Kobe - 00:18:07
                96) Salomez Jari
     97) Salomez Lenny
    98) Deberdt Aicha                                                                    
 11km    6) Depraetere Koen -    00:40:51
    8) Salomez Frederik -    00:41:19
    19) Volcke Gregory -      00:44:47
    21) Vandamme Kristof - 00:44:54
    23) Koopman Dirk -        00:45:01

NaturaTrail Zillebeke Time To Trail (11,5km) 
2.Bourgonjon Louise - 00:47:14 (2de algemeen, 
1ste dame TimeToTrail)

   129) Salomez Jari -     01:22:12
   130) Deberdt Aicha -   01:22:17 
Pride To Trail (23km)
 6) Depraetere Koen -  01:39:11
11) Salomez Frederik -  01:43:18
39) Vandevoorde Pascal -  01:56:42
98) Feys Peter -   02:19:29
Frontrun Passendale (9km)
15) Vandamme Kristof -  00:40:54
18) Koopman Dirk -       00:41:23 (3de plaats Heren Veteranen 2)
19) Ghesquiere Franky - 00:41:35
26ste Grote stratenloop Wulvergem (8460m)
12) Depraetere Koen -  00:33:16 (3de plaats Heren Veteranen 1)
26) Vandamme Kristof -  00:35:42
27) Volcke Gregory -   00:35:42
37) Koopman Dirk -   00:37:17
38) Ghesquiere Franky -  00:37:18
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BROOD – BANKET – CHOCOLATERIE

DE BECKER YOURI
Oude Beselarestraat 54 - 8940 Wervik – T 056/31.14.92.

YOURI
Gesloten op zondag en maandag 
Specialiteit: Chocoladekoeken -  Pistolets -  Boerenbrood - Verjaardagstaarten en pralines van het huis 
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In Ieper had voor de eerste maal de Kaai Run Ieper plaats. Op de 10 km werd
    Koen  Depraetere zestiende in 37’23, Dirk Koopman werd 42 ste in 41’41 en Peter 
    Feys werd 81 ste in 46’44.

In de Corrida de Mazeres (Frankrijk) werd Kristof Vandamme zesde op de 6 km, 
   dit in 23’57.

In Roeselare had een FLAC vakantiemeeting plaats, Bjorn Vanhoutte werd tweede  
    in het verspringen met 4m71 en zesde op de 1500 m in 5’16”12.
In de Wembley Loop in Heule werd Kristof Vandamme 46 ste op de 10 km, dit in 
    41’59.

Patrick Hollebeke werd in FLAC Roeselare met 22m62 West Vlaams kampioen
     hamerslingeren bij de masters.

In de Rubenscup in Zwevegem behaalde Ella Depraetere de overwinning bij de 
    pupillen  op de 60m in 10”24 en op de 1000 m in 3’50”33. In het hockeybal
    werpen werd ze 17 de met 13m28. Bij de benjamins werd Kobe Depraetere vierde 
    op de 60 m in 10”68, vierde op de 600 m in 2’15”70 en vierde in het hoogspringen 
    met 1m09.

Op de Einde Vakantie meeting in Ieper behaalde Bjorn Valcke de overwinning 
    op de 100m seniors, dit in 15”39. Op de 800 m werd Bjorn elfde in 3’01”15. Cadet 
   Bjorn Vanhoutte werd derde op de 800 m in 2’26”60 en vijfde in het verspringen
   met 4m70.

De afstandslopers waren aan de slag in de klassieker Dwars Door Grijsloke of 
   18,900 km. Koen Depraetere werd 23 ste in 1u18’26, Kristof Vandamme 44 ste in 
   1u24’33, Franky Ghesquiere 49 ste in 1u25’38, Dirk Koopman 50 ste in 1u25’41 
   en Peter Feys 69 ste in 1u33’45.

In Tielt hadden de West-Vlaamse aflossingskampioenschappen plaats. Met hun 
   ploeg benjamins werden Joran Delcroix en Kobe Depratere derde op de 4 x 60 
   m, dit in 42”14. Op de 3 x 600 m werd Kobe Depraetere achtste in 7’16”17. 
   Ella Depraetere werd vierde bij de pupillen 3 x 600 m , dit in 6’28”35.
   Bij de pupillen werd Gust Vancanneyt vierde op de 3 x 600  in 5’56”28. 
   Bij de cadetten werd Indra Vandenabeele derde op de 4 x 800 m dit in 12’25”12.  
   Koen Depratere werd tweede op de 4 x 1500 m bij de masters, dit in 20’29”22.
    Hij kreeg de zilveren medaille. 
Op de 13,6 km van Thimougies werd Frederik Salomez veertiende in 56’56.

In Kemmel had de Warande Loop plaats. Bij de meisjes die 800 m moesten lopen 
    werd Elien Hendrickx derde. Op de 12 km werd Koen Depraetere vierde in 47’04, 
   Kristof Vandamme  tiende in 51’17, Franky Ghesquiere elfde in51’18, Dirk Koop
   man dertiende in 51’44 en Peter Feys werd zeventiende in 56’22.
Op de In Flanders Field Marathon (10-9-17) werd Ludo Depoortere 184ste in een
    tijd van 3.49.47. Hij werd tevens provinciaal kampioen M55. 
Franky Ghesquiere werd 32 ste op de Halve Marathon in Nieuwpoort - 1u29’38”

In Dwars Door Ieper werd Koen  Depraetere dertiende op de 14 km, dit in 56’15.
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EOS – BEAUTY CENTER …
Verfaille Cindy - Barrierestraat 87 8940 Wervik

Tel. 056 31 03 62 

Behandelingen met zichtbaar resultaat:
 - Huid verjongende behandeling
 - Acne behandeling
 - Afslankende behandeling
 - Permanente ontharing
 - Infra Rood Sauna
 - Voedingsadvies

 ( uit sympathie ) 
DEWULF GUIDO 
BESELARE (kiné)

057/46.68.58



18 PB

Enkele leuke foto’s - doch je kan er heel wat bekijken op www.athleoo.be met 
dank aan onze fotografen Kris en Sylvie, en ook dank aan David voor het verzor-
gen van de website. 
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SPONSORS : Als je aankopen doet, denk er aan en koop bij hen, zo steun je de club.

WINTERREGELING :
vanaf 6 november 2017 trainen we op maandagavond in de zaal van de Pionier - 
we huren de zaal, de kleedkamers en douches. De piste blijft open voor wie toch 
liever op de zachte ondergrond van de piste blijft trainen. Er zijn wel geen trainers 
aanwezig, en kleedkamers en wc’s zijn in de zaal. 
We starten allemaal om 18u - zie uurregeling winter - zorg wel dat je proper en 
droog (dus andere schoenen dan deze waarmee je toekomt) meehebt om binnen 
te trainen. 
       Winter
Tot en met miniemen
Maandag 18u00-19u00 - sporthal De Pionier (indoor) 
Woensdag 18u00-19u00 - piste De Pionier
Zondag 10u30-12u00 - piste De Pionier
Vanaf kadetten
Maandag 18u00-19u30 - sporthal De Pionier (indoor)
Woensdag 18u30-20u00 - piste De Pionier
Zondag 10u30-12u00 - piste De Pionier

Nieuwe FITNESS - ruimte  : 
zoals	je	waarschijnlijk	al	gemerkt	hebt	zijn	we	sinds	juli	onze	fitness	ruimte	kwijt.	
Er waren kleedkamers te kort voor Eendracht Wervik en om dit euvel op te lossen 
werd	onze	fitness-ruimte	omgebouwd	tot	2	extra	kleedkamers.	Onze	toestellen	
staan nu gewoon opgebaard in ‘Van Rullens’ - Menensteenweg, en we hebben 
van	het	stadsbestuur	de	belofte	gekregen	dat	we	een	nieuwe	fitness	zaal	zul-
len krijgen, met een maximum budget van 75.000€ - we zijn volop bezig met 
het uitzoeken hoe we voor zo’n beperkt budget een nieuwe zaal zullen kunnen 
plaatsen. 
Nog	eventjes	geduld	-	we	hopen	dat	jullie	zo	gauw	mogelijk	opnieuw	een	fitness	
ter beschikking zullen hebben. Wij als bestuur doen ons best om dit zo spoedig 
mogelijk op te lossen. 

Clubfeest  ATHLEOO : 
Voorlopige datum : 17 februari 2018. 
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Natuursteenbedrijf

DEBACKER MARC & RIK
Blauw- en witsteen - marmer - graniet
Trappen - sierschouwen - keukenbladen
Tafels - vloeren - terrastegels
Grafzerken - alle soorten natuursteen

Komenstraat 88 - 8940 Wervik - GSM: 0476/31.64.36
Telefoon: 056/31.05.39 - Fax: 056/31.59.46



23 PB



24 PB



25 PB

LIDGELD 2017-2018
NIET te vergeten : zorg dat je op tijd in orde bent met je LIDGELD – het wordt goed 
besteed aan de huur van de piste en de accommodaties ‘ De Pionier’ ( piste en 
zaal), aankoop materiaal (speren, kogels, diskus, ...) verbruik elektriciteit en water 
- voor jullie gratis gebruik van kleedkamers en douches, je bent verzekerd bij de 
VAL( groot deel lidgeld wordt doorgestort naar de Val - rest wordt gebruikt om train-
ers te betalen), je wordt begeleid door deze ervaren trainers,…  
We zijn zeker GEEN dure sport – doch we proberen in familiale omstandigheden 
een	leuke,	toffe	en	sportieve	club	te	zijn	–	ook	competitief	proberen	we	ons	beste	
beentje voor te zetten en hopen dat je nu en dan eens aan een wedstrijd zou 
deelnemen, het doet deugd te zien dat je je eigen prestaties verbeterd heb. 
Heb je vragen of voorstellen, je kan altijd terecht bij iemand van het bestuur of 
trainer ( zie achteraan boekje voor adressen). 
Zorg dat je lidgeld betaald is voor 1 november 2017, dan doe je ook nog eens 
5.00€	profijt.	(tarieven	zie	bladz.	28)	
Ook	de	fiches	moeten	ingevuld	worden	en	ondertekend	voor	je	met	alles	in	orde	
bent. Een deel van je lidgeld kan je trouwens recupereren via FLAC-TOP TIEN 
FONDS door deel te nemen aan Westvlaamse, VAL – of Belgische kampioen-
schappen, via FLAC ZOMERCRITERIUM, zomercriterium KRANT van WESTV-
LAANDEREN, West-Vlaams CrossCriterium, enz .. Onze jeugd kan gratis naar 
Bellewaerde. Ook via sommige mutualiteiten kan je een deel van je lidgeld terug-
betaald krijgen. Weet je trouwens ook dat je op vertoon van je lidkaart korting kan 
krijgen op je sportmateriaal. Leuk meegenomen toch. 
Kortom : heel wat mogelijkheden. 
Info	bij	Patrick	of	Veronique	of	op	onze	websites	:	www.athleoo.be	of	www.flac.be.	

Heb je trouwens een opmerking of een suggestie waarbij je denkt : dit kan beter, 
dat zou ik liever zo zien .... je bent welkom met je voorstellen op ALGEMENE VER-
GADERING van vzw ATHLEOO op WOENSDAG 25 oktober 2017 20u30 - in 
onze kantine  na de training. 

Via FLAC zullen er binnenkort nieuwe trainingsvesten beschikbaar zijn. 
Het wordt een grijs-wit-zwart - met op de rug het logo van FLAC. 
De onderhandelingen zijn bezig met onze sponsor SPORTLINE - meer details vol-
gen. 
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Hiteco is ontstaan uit een uit de 
hand gelopen hobby. Na j a r e n 
samenstellen van pc's voor v r i e n -
den en familie werd beslo- ten de 
stap te zetten naar een pu- b l i e k e 
zelfstandige activiteit. Hite- co is 
opgericht door Kenneth H a s -
peel en is, sedert 2007, gevestigd in Wervik. Er is geen winkelruimte zodat 
overbodige kosten vermeden worden. Zo kunnen wij u de scherpste prijs 
van de markt garanderen.

Na jaren van constante groei begon de nood aan een web shop zich op te 
dringen. Ook met het toevoegen van het merk BTO aan decatalogus, waarbij 
de notebook helemaal naar wens kan wordensamengesteld, werd duidelijk 
dat een web shop zaken zou vergemakkelijken. Op deze manier kunnen po-
tentiële klanten een duidelijk beeld krijgen van wat de mogelijkheden zijn.

Als u de website doorbladert, zult u merken dat veel draait rond het merk 
BTO. Na eigen gebruik van deze notebooks waren wij overtuigd van de kwa-
liteit van dit product en van de mogelijkheden voor de veeleisende klant.Dit 
betekent echter niet dat dit het enige merk is. Alle grote merken zoals HP, 
Acer, Toshiba... zijn beschikbaar.Het aanbod in de winkel wordt constant up 
to date gehouden. 

Kortom 1 adres:                         www.hiteco.be



FLAC - kern Athleoo Wervik - LIDGELD  
(1 november 2017 --> 31 oktober 2018)

Kangoeroes vanaf 6 jaar :   95.000 euro    na 01/11/2017     100.00 €
 
Benjamins 2010- 2009 :      95.00 euro      na 01/11/2017     100.00 €          
          
Pupillen  2008 – 2007 :      95.00 euro      na 01/11/2017      100.00 €     

Miniemen 2006 – 2005 :     95.00 euro      na  01/11/2017     100.00 €

Cadetten  2004 – 2003 :      95.00 euro      na 01/11/2017      100.00 €
     
Scholieren 2002 – 2001 :    95.00 euro      na 01/11/2017       100.00 €
 
Juniors 2000 – 1999  :      95.00 euro     na 01/11/2017        100.00 €

Seniors vanaf 1998   :     95.00 euro      na  01/11/2017       100.00 €

Masters vanaf 35 jaar  :     95.00 euro      na  01/11/2017       100.00 €

Nieuwe leden vanaf benjamins betalen + 20.00 euro voor FLAC club-truitje.

FLAC – wedstrijdatleet :  
1 persoon   2 personen  3 personen      4 personen
 95.00 € ( * 100€)  180.00 € (* 190€)   255.00 € (* 265€)      340.00€(* 350€)   
(* = na 1 /11/2017)

 (Na 1 juni 2018 : 60,00 euro)

FLAC -  recreant -jogger:   55.00 euro   - na  01/11/2017 : 60.00 €     
(na 1 juni 2018 : 40.00 euro)

Te betalen in cash (vraag een ontvangstbewijs) of 
te storten op Belfius rekening nr. van Athleoo: 

BE93 7785 9028 5067 . 
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      Medische fiche

Graag deze medische fiche laten invullen door ouders en/of arts. Op deze manier be-
schikken de begeleiders over de nodige informatie om uw kind optimaal bij te staan 
bij een noodgeval.Deze informatie is strikt vertrouwelijk en wordt enkel gebruikt 
door Athleoo Wervik om te raadplegen indien nodig. 
Naam atleet: ……………………………Voornaam: ………………………………
Adres: ….....…………………………………………………………………………
Telefoonnummers : …………………………………………………………………
Geboortedatum: ……………………………… Geslacht: M/V

Wie kan er gecontacteerd worden bij een noodgeval tijdens de trainingsuren?
Naam: …………………………………Telefoonnummer: …………………………
Naam: …………………………………Telefoonnummer: …………………………
Naam: …………………………………Telefoonnummer: …………………………

Contactgegevens van uw huisarts:
Naam: …………………………………Telefoonnummer: …………………………

Heeft uw kind bepaalde ziektes gehad of heelkundige ingrepen waarvan de sport-
club op de hoogte moet zijn? (vb. knieoperatie waardoor sprongoefeningen af te 
raden zijn)
……………………………………………………………………………………

Heeft uw kind een ziekte of aandoening (suikerziekte, (inspannings-)astma, 
epilepsie,…)?
……………………………………………………………………………………

Neemt u kind daarvoor bepaalde medicatie; meer specifiek: gebruikt uw kind tijdens 
het sporten bepaalde medicatie (puffer, insuline,…)?  Indien ja,  graag medicatie in 
het secretariaat leggen tijdens de activiteit. …………………………………………
…………………………………………………
Wat is de gangbare dosis/inname bij noodgeval? Mag/Kan die door een begeleider/
atleet (zelf) toegediend worden?
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………........
(we houden deze info bij in ons secretariaat - heeft u vorig jaar al zo’n fiche in-
gevuld en is er niets veranderd, dan hoeft dit niet meer - anders of bij wijziging, 
graag ingevuld bezorgen in secretariaat aub) 



Carrosserie Leyn bvba

Geluwestraat 89  -  8940 Wervik
T 056 31 19 48  -  F 056 31 27 61

BTW nr.: BE0882 010 607

info@carrosserie-leyn.be
www.carrosserie-leyn.be
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 ATLETIEKLUB  ATHLEOO WERVIK vzw
 bankrekening: BELFIUS BE93 7785 9028 5067 
 

BESTUURSLEDEN 
Voorzitter : Salomez Veronique Loskaaistraat 28 8940 Wervik 056/31.32.31 - 
Secretaris : Hollebeke Patrick Loskaaistraat 28 8940 Wervik 0478/78.95.43 
Schatbewaarder : Huyghebaert Dieter Kruisekestraat 165 8940 Wervik  0479/62.28.64                                    
Leden : 
Engels Joke Beselarestraat 158 8940 Geluwe 056/51.84.85        
Delcroix Guido Hansbekestraat 68 8940 Wervik 056/31.47.68
 Dourny Mario Christuslaan 46 8940 Wervik  0470/85.86.72                          
 Mahieu Jean Marie Geluwesteenweg 70 8940 Wervik  056/31.24.12
Koopman Dirk Vredestraat 45 8940 Wervik 056/31.10.12                                       
Edith Plets Motestraat 27 8940 Wervik 056/31.47.05 
Linda Volkaerts Geluwesesteenweg 157 8940 Wervik – 056/31.58.47 

Trainers
Huyghebaert Dieter - Kruiseikestraat 165 - 8940 Wervik -0479/62.28.64 
Cael Chris - Kasteelstraat 122 - 8940 Wervik - 056/31.09.28 
Hollebeke Patrick - Loskaaistraat 28 - 8940 Wervik - 056/31.32.31 
Salaets Ghislain - Th.Godschalcklaan 3 - 8940 Wervik - 056/31.45.63 
Joke Engels -  Beselarestraat 158 - 8940 Geluwe - 056/51 84 85 
Tim Mahieu -  Geluwesteenweg 70 - 8940 Wervik - 056/31 24 12 - 
Cael Nele – Kasteelstraat 122 – 8940 Wervik – 056/31.09.28

Trainingen ; 
           Winter :
Tot en met miniemen
Maandag 18u00-19u00 - sporthal De Pionier
Woensdag 18u00-19u00 - piste De Pionier
Zondag 10u30-12u00 - piste De Pionier
Vanaf kadetten
Maandag 18u00-19u30 - sporthal De Pionier
Woensdag 18u30-20u00 - piste De Pionier
Zondag 10u30-12u00 - piste De Pionier
 
            Zomer :
Tot en met miniemen
Maandag 18u00-19u00 - sportcomplex De Pionier
Woensdag 18u00-19u00 - sportcomplex De Pionier
Zondag 10u30-12u00 -sportcomplex De Pionier
Vanaf kadetten
Maandag 18u30-19u30 - sportcomplex De Pionier
Woensdag 18u30-20u00 - sportcomplex De Pionier
Zondag 10u30-12u00 - sportcomplex De Pionier
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