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VANHOUTTE Marleen

Molenstraat 10 – 8880 Rollegem-Kapelle
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Vertrouwenspers.:
1ste Bestuurslid:

DEGRAEVE Vanessa
BETTENS Juanito

Werviksestraat 14 – 8890 Moorslede
Boomlandstraat 61 - 8880 Ledegem

0486-95.38.68
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2de Bestuurslid:

ROSE Yvan

Molenstraat 10 - 8880 Rollegem-Kapelle

VER EECKE Wim

Werviksestraat 14 – 8890 Moorslede
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Bestuurslid:

Hoofdtrainer:
Afgevaardigde SPORTA:

0472-10.01.80

Francky Bettens
Francky Bettens (lid van de algemene vergaderingen – Sporta- nationaal)

Afgevaardigde sportraad: Francky Bettens
Afgevaardigden federatie: Francky Bettens (secretaris-generaal W.VL.V.T.A.V. – provinciaal hoofdscheidsrechter)
Kathleen Vanhoutte (bestuurslid W.VL.V.T.A.V. – provinciaal scheidsrechter)
Jessica Bettens, Marleen Vanhoutte, Juanito Bettens (provinciale scheidsrechters)
Kleuren van de club:

ORANJE – ZWART

Mascotte van de club:

MANDARIENTJE de 1ste

Lidgeld:

1 lid = € 50,00 – 2 leden = € 90,00 – 3 leden = € 120,00 – 4 leden = € 140,00 – 5 leden = € 160,00

Trainingen:

Normaal 2 maal per week (raadpleeg steeds het programma in het clubboekje!)
- woensdagavond: van 18.00 tot 19.00 uur
- zondagvoormiddag: van 09.30 tot 10.30 uur

Trainingsplaatsen:

- Domein “Maria Assumpta” – inkom via Parochiaal centrum “Den Ommeganck” – Ridder Janlaan
- Gemeentelijk speelplein – Guido Gezellelaan (voor de kampnummers)
- 1 maal per maand op verplaatsing (tussen april en september)

VAD- rekeningnummer:

BE30 7775 1406 4411

Pagina laatst gewijzigd op: 27 februari 2021
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REDACTIONEEL
Goede vrienden

Dadizele, 27 februari 2021.

Momenteel zijn er 2 ‘gespreksonderwerpen’ aan de orde… De opeenvolgende stormen die ons land
teisteren en het ‘Coronavirus’ dat gelukkig nog zijn intrede niet heeft gemaakt in onze contreien (laat
jullie vooral niet nodeloos ongerust maken, want wij hebben immers ‘Maggie De Block’ die ons in
bescherming neemt!)
Dat waren de eerste woorden in mijn ‘redactioneel’ van precies 1 jaar geleden in – wat wij toen nog
NIET wisten – het laatste clubboekje tot nu… Ondertussen hebben wij WEL kennis moeten maken met
dat ‘vieze’ beestje, dat ook als ‘COVID-19’ door ons leven raast. Vorig jaar nog zover van ons af,
ondertussen zo dichtbij, eerst in ons land, daarna in onze provincie, in onze regio, in onze eigen
gemeente, bij onze buren, bij onze familie, zeg maar overal om ons héén! COVD-19 bepaalde sinds vorig
jaar ons leven en maakte ook o.a. dat ons ‘sociaal leven’ bijna tot 0 werd herleid. Alleen nog essentiële
verplaatsingen, maar weinig of geen contacten meer, geen reizen naar het buitenland, enz. Ook voor onze club – net zoals
bij zovele anderen – heeft COVID- 19 er zwaar ingehakt, een tijdlang geen trainingen meer, weinig of geen sociale contacten
met onze leden, geen live- bestuursvergaderingen, geen knuffels, zelfs geen handdruk meer!
En wat wij natuurlijk héél hard misten is het feit dat wij NIETS meer hadden van activiteiten – op uitzondering van de RUN
TO WALK AGAIN, voor éénmaal NIET in en rond het SPORTA- centrum in Tongerlo, maar wel rond ons eigen kot, voor V.A.D.
in onze vertrouwde omgeving van het bos in ‘Maria Assumpta’. Op dat moment was het even ‘herademen’ en hopen dat alles
terug vlot normaal zou komen. Niet waar dus, want wij zitten nog altijd in diezelfde situatie van ‘bijna’ niets mogen, niets
kunnen, blijven uitstellen, blijven wachten, hopen op perspectieven…
Gelukkig hadden wij een lange tijd onze eigen ‘V.A.D.- challenge’ waarbij wij SAMEN, maar elk in- en rond zijn eigen ‘kot’ de
uitdaging aangingen om zoveel mogelijk te sporten. Wandelen, lopen, fietsen… Het maakte ons niets uit, als wij maar ‘samen’
in gedachten bezig waren om te sporten voor onze club, onze V.A.D.
Dat kon, maar vele zaken konden niet… Ook al hadden wij aan ‘noodscenario’s gedacht! Het zal wel kunnen met de nodige
voorzichtigheid, met een mondmasker, met afstand houden, organiseren in grotere ruimtes met minder aanwezigen,
uiteindelijk de vraagstelling: ‘organiseren zonder publiek’, NEEN… zelfs dat was onmogelijk!
De gemeentelijke overheid legde alles op slot, geen enkele zaal in de gemeente kon nog gehuurd worden, kleedruimte
gebruiken voor en na de trainingen is nog steeds NIET mogelijk, naar het toilet gaan is voor thuis…
Maar gelukkig hebben wij – op enkele maanden na – kunnen blijven doortrainen, op een andere manier, met kleinere groepjes,
de ene in groep, de andere met enkelen samen op de weg, nog anderen samen op wandel tijdens de training… Maar wij
hebben zoveel moeten missen in de voorbije 12 maanden. NIET alleen de vele wedstrijden en eigen activiteiten, NIET alleen
de vergaderingen en sociale contacten, maar ook VEEL financiële middelen en wat het ergste is… zelfs binnen onze eigen
familie, binnen onze eigen club… LEVEN dat wij hebben moeten afgeven, al of niet door corona. Iedereen binnen onze club,
heeft mensen weten sterven, in eigen familiekring, in eigen vriendenkring, in eigen werkomgeving of in eigen buurt.
Maar ook wij – binnen onze eigen club – bleven niet gespaard van wat LEVEN niet zou mogen zijn… de DOOD, het verlies,
het afscheid nemen in een periode waarin afscheid nemen zelfs niet meer op een normale manier kan. Met niet meer dan 15,
daar stopt het! Hoe hard kan het leven anno 2020-2021 zijn!
In dit korte voorwoord, met veel te weinig plaats, met ook zijn ‘beperkingen’ hebben wij afscheid moeten nemen van 2 V.A.D.leden die ons dierbaar waren. Op 22 juli 2020 moesten wij totaal onverwacht afscheid nemen van V.A.D.- lid ELKE VAN
POUCKE op amper 24- jarige leeftijd en op 4 februari 2021 moesten wij afscheid nemen van V.A.D.- lid en V.A.D.- bestuurslid
DANY VANDERMEERSCH op amper 58- jarige leeftijd!
Ook dat is het leven in corona- tijden! Ook dat is het leven in een club! LEVEN en DOOD, soms zover uit elkaar, maar soms
ook zo dichtbij!
En tenslotte hebben wij na 345 ‘papieren’ nummers ook afscheid genomen van ons clubboekje zoals wij het hebben gekend,
eerst allemaal op losse blaadjes aan elkaar gebonden (geniet), later in boek(jes)vorm op een 20- tal bladzijden in gekopieerde
vorm en tenslotte in een gebonden vierkleurendruk, mooi ingepakt en met de post aan iedereen verzonden. Maar ook hier
zijn wij een andere weg ingeslagen, de weg van het digitale tijdperk, met minder kosten… (je weet wel hé, Corona)…
Ik hoop dat wij elkaar zo vlug mogelijk terug kunnen ONTMOETEN, zoals vroeger! Op een wedstrijd, op een activiteit, MET
een knuffel of stevige handdruk en samen GEZOND en WEL kunnen terugblikken op die onwezenlijke tijden!
Francky Bettens, stichter-voorzitter V.A.D.
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VAD – AGENDA
Bijzondere VADACTIVITEITEN

Wedstrijden federatie

Vergt speciale aandacht!

MAART 2021
- Woensdag 3 maart:

Training om 18.00 uur in Maria Assumpta.

- Zondag 7 maart:

GA – HARELBEKE: 6de Gavercross
-

Geannuleerd wegens COVID- 19!
Wel: training om 09.30 uur in Maria Assumpta.

- Woensdag 10 maart:

Training om 18.00 uur in Maria Assumpta.

- Zondag 14 maart:

GA – MEULEBEKE: 17de veldloop
-

Geannuleerd wegens COVID- 19!
Wel: training om 09.30 uur in Maria Assumpta.

- Woensdag 17 maart:

Training om 18.00 uur in Maria Assumpta.

- Zondag 21 maart:

Training om 09.30 uur in Maria Assumpta.

- Woensdag 24 maart:

Training om 18.00 uur in Maria Assumpta.

- Zaterdag 27 maart:

V.A.D.- CLUBFEEST: 45 JAAR V.A.D.
-

Geannuleerd wegens COVID- 19! (gebruik van zaaltjes is
verboden!)

- Zondag 28 maart:

Training om 09.30 uur in Maria Assumpta.

- Woensdag 31 maart:

Training om 18.00 uur in Maria Assumpta.

APRIL 2021
- Zondag 4 april:

Training om 09.30 uur in Maria Assumpta.
- Speciale training (PASEN): wij zoeken ‘Paaseieren’

- Woensdag 7 april:

Training om 18.00 uur in Maria Assumpta.

- Zondag 11 april:

Training om 09.30 uur in Maria Assumpta.

- Woensdag 14 april:

DUBBELE TRAINING om 18 uur in de GUIDO GEZELLELAAN!!!
Keuze tussen kogelstoten en verspringen of een gewone looptraining!

- Zaterdag 17 april:

TRAINING AAN ZEE (OOSTENDE) + RIJKELIJK BUFFET!
-

Geannuleerd wegens COVID- 19!
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Vervolg Agenda april 2021
- Zondag 18 april:

GEEN TRAINING! – GEEN TRAINING! – GEEN TRAINING! – GEEN TRAINING!

- Woensdag 21 april:

Training om 18 uur in Maria Assumpta.

- Zaterdag 24 april:

GA – MARKE: 1ste pistemeeting ABM.
-

1ste wedstrijd van het pistecriterium 2021.
Aanvang om 14.00 uur
Wij betalen de helft van het deelnamebedrag terug!
Inschrijven ter plaatse vanaf 13.00 uur (programma volgt later!).
Wedstrijdfolder volgt later in een afzonderlijk schrijven, gezien het
definitieve programma nog moet opgesteld worden.

Onder voorbehoud van de corona- maatregelen op dat moment!!!

- Zondag 25 april:

Training om 09.30 uur in Maria Assumpta.

- Woensdag 28 april:

Training om 18 uur in Maria Assumpta.

JE BENT ALTIJD VAN HARTE WELKOM OP ONZE TRAININGEN EN ACTIVITEITEN!
TERUGBLIK OP 1 JAAR GELEDEN…

Op zondagvoormiddag 23 maart werd er omwille van ‘stormgevaar’ uitgeweken naar onze
trainingslocatie in de Guido Gezellelaan! Want… wij zijn geen ‘watjes’!

Foto’s:
- Kaft: de groep -13 jarigen op de foto tijdens de Sinterklaastraining.
- Bladzijde 6: 1-2: op de foto na de Sinterklaastraining; 3-5: Run To Walk Again in Dadizele; 6: wijlen Dany
Vandermeersch en 7: veldloop in Meulebeke.
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UITSLAGENBORD
1. 16de Veldoop te Meulebeke op zondag 01 maart 2020.
- Te onthouden:

- 14 VAD deelnames
- 0 overwinningen, 1 tweede en 1 derde plaats.

- De uitslagen:

Meisjes eendjes: 12 A
05. SAELENS ISMENE
10. MULLIER GISELE

Jongens benjamins: 16 A
04. MULLIER GILLES
08. SAELENS THIBO

Meisjes benjamins: 10 A
08. DESMET AMBER

G-sporters: 06 A

Jongens pupillen: 10 A
09. VER EECKE AXEL

Meisjes miniemen: 09 A
09. DESMET JULIE

03. VERBEKE SIMON

Jongens miniemen: 09 A
03. DECOENE MATS

Jongens kadetten: 09 A

Dames sportiva’s 1: 14 A
07. VERKYNDERE SAIN

02. ARES WANNES

Heren veteranen 1: 24 A
21. DESMET LUDOVIC

Heren veteranen 2: 10 A

Heren veteranen 3: 12 A
12. LEFEVERE LUCIEN

08. COTTIGNIES LODE

2. 5de E3-prijs Gavercross Harelbeke op zondag 08 maart 2020.
- Te onthouden:

- 11 VAD deelnames
- 0 overwinningen, 2 tweede en 1 derde plaats.

- De uitslagen:

Meisjes eendjes: 14 A
07. SAELENS ISMENE
13. MULLIER GISELE

Jongens benjamins: 20 A
04. MULLIER GILLES
08. SAELENS THIBO

Meisjes miniemen: 09 A
02. COOLS DAGLINDE

G-sporters: 08 A

Jongens pupillen: 12 A
11. VER EECKE AXEL

Heren veteranen 1: 29 A
23. DESMET LUDOVIC

03. VERBEKE SIMON

Jongens miniemen: 08 A
02. DECOENE MATS

Dames sportiva’s 1: 15 A

Heren veteranen 2: 12 A
09. COTTIGNIES LODE

09. VERKYNDERE SAIN

Gezien Covid-19 hadden wij in 2020 slechts 4 wedstrijden van de voorziene 24!

HET HOEKJE VAN DE WINNAARS
EINDSTAND individuele zegestand 2020

Meisjes/dames:

Jongens/heren:

Geen overwinningen

01. VERBEKE SIMON

1

TOTAAL

0

TOTAAL

1

Groepsoverwinningen

0

Algemeen totaal:

1
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FAMILIERUBRIEK
De VAD-jarigen in de maanden maart en april die we van harte feliciteren met hun verjaardag.
MAART

APRIL

09/03
19/03
19/03
25/03

10/04 Ghekiere Ann
20/04 Saelens Thibo

Verkyndere Sain
Degezelle Monique
Werbrouck Gino
Deschamps Marie

Overlijden:
Diepbedroefd melden wij het overlijden van VAD-BESTUURSLID Dany Vandermeersch.
Dany werd geboren op 21 september 1962 en overleed te Roeselare op 04 februari 2021 op 58-jarige
leeftijd.
Dany was één van de eerste VAD-leden in 1976 en keerde een 3-tal jaar geleden terug als lid van de
werkgroep ‘Parkloop’ en was sinds oktober 2019 lid van het dagelijks bestuur.
De uitvaartdienst vond plaats in beperkte kring op donderdag 11 februari 2021.
Wij wensen de familie en vrienden van Dany veel sterkte toe bij dit veel te vroege heengaan.

HET LACHERTJE
1. Wiskundeles:
Tijdens de wiskundeles let Michiel niet op.
- Wat is 2 en 4? En wat is 28 en 44? vraagt de onderwijzer.
- Eh, Canvas, één, Vitaya en Eurosport, meester.
2. Corona kapsel:
Oma heeft haar haar heel kort laten knippen. Wanneer haar kleinzoon haar voor het eerst ziet met haar
nieuwe kapsel, zegt hij:
- Oma, je ziet er niet meer uit als een oude vrouw!
Oma glundert en zegt:
- Dank je wel, jongen. Hoe zie ik er dan wel uit?
- Als een oude man!
3. Opschrift:
Op het venster van een reisbureau:
- Doe ons een plezier en ga weg.
4. Raadsel:
Hoe noemen we de kinderen van Lapland?
- Vodden.
5. Oplossing:
- Mijn vrouw is erg ziek geweest en de dokter raadde haar aan om een kuur aan zee te volgen, maar
daar hebben wij het geld niet voor.
- Wat heb je dan gedaan?
- Ik heb een manier gevonden om de zee naar haar te brengen.
- Hoe dan?
- Ik heb een haring in de luchtkoeler gestopt.
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VAD – FOTOHOEK
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PERSBERICHTEN
Deputatie verwerpt plannen sportaccommodatie aan spaarbekken

Francky Bettens, voorzitter van V.A.D., had gehoopt dat er na 45 jaar eindelijk een piste zou
komen in Dadizele, maar het wordt weer niets. FOTO: SBR
MOORSLEDE / DADIZELE De bestendige deputatie van de provincie West-Vlaanderen verwijst de plannen voor een
voetbalveld en atletiekpiste naast het spaarbekken in Dadizele naar de vuilnisbak. De schepen
kijkt nu weer naar de Oliekotstraat.
Misschien zijn er toch mogelijkheden rond ons terrein in de Oliekotstraat
BART ALLOSERY
De Vlaamse overheid houdt al jarenlang de uitbreidingsplannen van VK Dadizele op hun site langs de
Oliekotstraat tegen. De voetbalterreinen zijn er zonevreemd. De gemeente ging op zoek naar een nieuwe
locatie en kwam uit in de omgeving van het spaarbekken in de Dadizeelsestraat. Landbouwgrond zou er in
de toekomst plaatsmaken voor een atletiekpiste voor V.A.D. en Dapalo en nieuwe voetbalterreinen voor VK
Dadizele.
Maar niet iedereen is die plannen genegen. “Er werden twee petities opgestart tegen de plannen voor de
sportaccommodatie op die locatie. Een met 527 en een met 134 handtekeningen. Ook de provincie kan
zich niet vinden in dat project”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Sherley Beernaert (STERK).
Oliekotstraat
De locatie voor de nieuwe sportaccommodatie werd inmiddels uit het ruimtelijk structuurplan geschrapt. De
deputatie vroeg aan de gemeente een bijkomend locatie-onderzoek. “De nieuwe zoektocht naar een
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geschikte locatie betekent natuurlijk een flinke vertraging voor dit dossier”, zegt de schepen, die terug
lonkt naar de Oliekotstraat. “Misschien bieden de veranderingen bij VK Dadizele wel perspectieven.”
De voetbalclub verhuist gedeeltelijk naar Roeselare, de jeugdwerking blijft wel in de Oliekotstraat. Het
bestuur van de ploeg ziet nog maar weinig oplossingen in de gemeente. “Dadizele is een kleine gemeente.
Veel mogelijkheden zijn er niet om in sportaccommodatie te voorzien. Misschien moeten we toch streven
naar het behoud van de huidige infrastructuur. Ook andere sportverenigingen kunnen daarvan
gebruikmaken”, zegt voorzitter Bart Allosery. De club beschikt sinds vorig jaar over nieuwe kleedkamers,
die ook gebruikt kunnen worden door de atletiekverenigingen.
Piste enige oplossing
Die atletiekverenigingen zochten inmiddels samen met het gemeentebestuur naar een oplossing. “Dat er
geen piste komt is jammer. Het is daar natuurlijk een watergevoelig gebied, maar ik denk dat er wel iets
mogelijk was op deze mooie locatie”, zegt Francky Bettens, voorzitter van V.A.D.
Hij hoopt dat de toekomst van de atletiek er toch rooskleuriger zal uitzien. “Enkele jaren geleden telden
Dapalo en V.A.D. samen meer dan zeshonderd leden. Omdat er hier geen piste is, haken steeds meer
leden af. Wij bestaan dit jaar vijfenveertig jaar en we moeten het al die tijd al stellen zonder piste. Ofwel is
er geen grond, maar wel geld en wanneer er toch grond is, is het geld op. We kunnen in het bos gaan
lopen, maar atletiek is meer dan dat. We hadden inmiddels een goed gesprek met het gemeentebestuur en
er wordt naar een oplossing gezocht, maar eigenlijk is een piste de enige oplossing voor de clubs.”
Weer zicht op toekomst
Landbouwers Johan Claerbout en Lutgart Vanassche zijn wel blij dat de sportaccommodatie niet nabij het
spaarbekken komt. Zij zouden meer dan de helft van hun akkers verliezen aan het project. “Dit is een hele
geruststelling. Het is onze broodwinning. Onze zoon wil ons werk voortzetten en nu is er weer zicht op de
toekomst. Dit geeft ons opnieuw ‘courage’.”
Bron: artikel van Bert Feys in ‘Het Nieuwsblad’

VAD – PRIKBORD
De gevolgen van het Coronavirus:
- We worden allemaal ziek, zo niet van het virus, dan toch van de commotie er rond.
- Het Brugse supporterslied ‘hand in hand – voor blauw en zwart’, wordt aangepast. Het begint nu met
‘elleboog aan elleboog’.
- Er komt knoflook in de gerechten, zodat de mensen spontaan afstand houden.
- De Borlées doen hun estafettes als volgt: Jonathan start, ontsmet de stok en geeft hem dan door aan
Kevin die de stok ontsmet, enz… en de tijd blijft maar lopen!
- Gratis reclame voor Corona- verzekeringen: je krijgt het ‘Di-rect’!
- De Paaseierenraap gaat niet door, want de klokken blijven in quarantaine in Rome.
- We horen dagelijks songfestivalgewijs het aantal gevallen uit elke Europese hoofdstad: ‘the results of the
Norwegian jury: for Corona: 12 points’.
- De Corona- krant ligt nu bij ‘La Derniére Heure’.
- En het programma ‘Mag ik je kussen?’ wordt ‘Mag ik je desinfecteren’?.
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