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ORGANIGRAM 
 

Officiële naam: VRIENDEN ATLETIEK DADIZELE  Afkorting:  V.A.D. 

Oprichtingsdatum: 1 februari 1976 

Stichter:   Francky Bettens 

Adres zetel:  Moorsledestraat 27 – 8890 DADIZELE 

VAD is aangesloten bij: - W.VL.V.T.A.V.: federatie voor vrije sporters 
    - SPORTA 
    - Gemeentelijke sportraad Moorslede 
 
Communicatiekanalen: * Clubboekje VAD “DE ATLEET” (verschijnt tweemaandelijks - digitaal)  
    - hoofdredacteur: Francky Bettens 
    - redactie: Francky Bettens en Jessica Bettens 

* Website VAD: www.vriendenatletiekdadizele.be 
    - webmaster: Debruyne Tracey (teksten)  

* Facebook: Vrienden Atletiek Dadizele 
    - samenstelling: Francky Bettens en Tracey Debruyne 

* VAD- Telex (verschijnt volgens de noodzaak) 
- samenstelling: Francky Bettens 

Samenstelling bestuur:  
 Voorzitter: BETTENS Francky Moorsledestraat 27 – 8890 Dadizele  0495-544.438 
 Secretaris: BETTENS Jessica Hemelhoek 13 – 8880 Ledegem  0472-57.13.05 
 Penningmeester: VANHOUTTE Kathleen Moorsledestraat 27 – 8890 Dadizele  0494-57.08.14 
 Public-Relations: DEBRUYNE Tracey Veldstraat 47C – 8650 Houthulst  0498-57.20.51 
 Ondervoorzitter: VANHOUTTE Marleen Molenstraat 10 – 8880 Rollegem-Kapelle 0474-65.76.12 
 Vertrouwenspers.: DEGRAEVE Vanessa Werviksestraat 14 – 8890 Moorslede 0486-95.38.68 
        1ste Bestuurslid: BETTENS Juanito Boomlandstraat 61 - 8880 Ledegem  0470-87.83.04 
 2de Bestuurslid: ROSE Yvan Molenstraat 10 - 8880 Rollegem-Kapelle 
 3de Bestuurslid: VER EECKE Wim Werviksestraat 14 – 8890 Moorslede 0472-10.01.80 
     

Hoofdtrainer: Francky Bettens 
Afgevaardigde SPORTA: 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, 14 mei 2021. 

Ondertussen zijn wij ruim 10 weken na het verschijnen van ons vorig nummer (het eerste volledige 
digitale clubboekje!) en wij zijn nog altijd niet verlost van Covid- 19, het corona- virus dat in maart van 
vorig jaar ons leven volledig overhoop haalde! 
Maar… het einde van de spreekwoordelijke ‘tunnel’ komt in zicht! Sinds vorige week zaterdag kunnen 
wij opnieuw een terrasje doen en een aantal versoepelingen voor de volgende maanden maken hun 
opwachting… Wij hebben er ook alle hoop in dat er vanaf 9 juni ook terug de mogelijkheid zal zijn om 
wedstrijden te organiseren, dat wij terug een aantal V.A.D.- activiteiten zullen kunnen organiseren en 
dat wij terug gebruik zullen kunnen maken van de kleedruimte in het G.C. ‘Den Ommeganck’. 

En… de vaccinatiecampagne begint op volle toeren te draaien! Een aantal V.A.D.- leden hebben ondertussen al hun prik(ken) 
gekregen. Maar… aan de andere kant zijn er ook enkele V.A.D.- leden besmet geraakt door het virus (gelukkig niet via 
contacten binnen de club!) en hebben ze moeten ‘uitzieken’. Anderen zijn ook al een tijdje in ‘quarantaine’ moeten gaan… 
Maar wij hebben er dus alle hoop in dat wij binnen enkele maanden terug min of meer ons normale leven zullen kunnen 
hervatten. HOOP DOET LEVEN, zegt men! Wij duimen alvast mee voor een beter leven in de komende maanden! Tot zover 
het hoofdstuk ‘Corona’… 

Er is gelukkig ook goed nieuws te melden vanuit V.A.D.- hoek! Sinds een aantal weken is onze website terug online… Niet zo 
maar wat bijgewerkt of aangepast, maar volledig vernieuwd! Zéker de moeite waard om – op regelmatige basis – een bezoekje 
te brengen. De nieuwe website, nog steeds te vinden onder: www.vriendenatletiekdadizele.be biedt héél wat méér 
mogelijkheden en vooral… de website zal nu ook altijd volledig ‘up-to-date’ gehouden worden. Voor de leden die nog geen 
persoonlijk account hebben aangemaakt, zou ik zeggen ‘doe dit als de bliksem’ zodat je niets moet missen, want een aantal 
items zullen enkel kunnen bezocht en gelezen worden door de leden die een account hebben aangemaakt! 

De aanwezigheden op de trainingen blijven nog steeds goed tot zéér goed, ook al is er daar nog steeds een invloed van de 
maatregelen rond corona, die sommige leden nog wat doen twijfelen om aanwezig te zijn. Een aantal zitten momenteel nog 
in ‘quarantaine’ en anderen zijn gekwetst of nog herstellende van een medische ingreep, zoals Lucien Lefevre uit Harelbeke, 
die wij langs deze weg een spoedig herstel wensen na een operatie! 

In de maand mei kunnen wij door de huidige corona- maatregelen nog geen training op verplaatsing voorzien, maar vanaf de 
maand juni moet dat – als de coronacijfers goed blijven – kunnen. Wanneer en waar wij naartoe zullen gaan, zullen wij dan 
via mail en onze website laten weten. 

De voorziene ‘pannenkoekenverkoop’ op het V.A.D.- jaarprogramma is dit jaar ook niet kunnen doorgaan (Corona), maar zal 
later in de maand mei/juni vervangen worden door de verkoop van een pakket ‘DEEGWAREN’. In de loop van de komende 
week verneem je ook hierover meer nieuws via een afzonderlijke uitnodiging en de nodige bestelstrookjes. Huis- aan- huis 
verkopen mag nog niet, maar wij kunnen de bestellingen wel laten afhalen op vooraf bepaalde tijdstippen aan het G.C. ‘Den 
Ommeganck’ waar wij ons V.A.D.- tentje dan zullen opslaan. Wij rekenen alvast op jullie medewerking, want deze steun zullen 
wij hard nodig hebben, gelet op het feit dat wij al anderhalf jaar zonder inkomsten zitten (behalve dan het lidgeld uiteraard). 

Waar wij ook héél hard naar uitkijken is de V.A.D.- GEZINSUITSTAP (in het teken van ons 45- jarig bestaan), normaal 
voorzien op zondag 27 juni (de voorziene training zal in dit geval dan wegvallen!).  In de loop van de komende weken doen 
wij hiervoor het nodige en je zal hiervoor begin juni een uitnodiging ontvangen!  

Deze week woensdag (12 mei) hadden wij ons jaarlijks initiatiemoment voor de jeugd op het sportpleintje in de Guido 
Gezellelaan (kogelstoten en verspringen). Omwille van de corona- maatregelen hebben wij dit héél voorzichtig aangepakt en 
hebben wij geen uitnodigingen bezorgd aan de plaatselijke en omliggende scholen, omdat er juist nu méér besmettingen 
worden vastgesteld bij de schoolgaande jeugd. Héél recent was er nog een uitbraak in de gemeenteschool van Moorslede en 
ook in een school in Ledegem. Dus liever geen risico’s nemen en enkel vriendjes en vriendinnetjes van onze huidige leden 
laten afkomen. Het scheelde natuurlijk in het aantal deelnemers, maar wij kunnen toch héél tevreden terugblikken op deze 
jaarlijkse activiteit. De ouders van één van de nieuwe gezichtjes stuurde ondertussen al een mail met de vraag of Juliette (zo 
noemt het meisje) nog een paar maal mag komen ‘proberen’. Met een gratis drankje (aangeboden door de club) en 2 snoepjes 
(aangeboden door Vanessa voor haar verjaardag) en enkele bijzonder mooie prestaties, ging iedereen tevreden huiswaarts! 

En nu maar hopen dat de coronacijfers verder in gunstige zin evolueren en dat wij straks opnieuw mogen en kunnen aantreden 
in een aantal wedstrijden van de federatie. Voor de maand mei blijft het nog zonder competitie, maar in juni hopen wij terug 
op enkele pistemeetings, om dan vanaf de maand juli volop de competitie te herstarten. Dit jaar is er wel GEEN Breughelloop 
in Rekkem, GEEN pistemeeting in Brugge en GEEN stratenloop op de Kriekewijk in Ingelmunster. HOU JULLIE VEILG & 
GEZOND! 

Francky Bettens, stichter-voorzitter V.A.D. 
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VAD – AGENDA  
  

 

 

MEI 2021 

- Zondag 2 mei: Training om 09.30 uur in Maria Assumpta. 

- Woensdag 5 mei: Training om 18.00 uur in Maria Assumpta. 

- Zondag 9 mei: GEEN TRAINING! – GEEN TRAINING! – GEEN TRAINING! > MOEDERDAG! 

- Woensdag 12 mei: Training om 18.00 uur in de Guido Gezellelaan!!! 

 - Keuze tussen verspringen – kogelstoten of een gewone looptraining. 
 - Deze training is ook een “OPEN” training waarbij wij niet- leden kennis laten maken  
   met onze werking. 
 - Dit in het kader van het “SPORT-I-LABEL” (SPORTA) 
 - De vraag dus aan onze jeugdige atleten (-12 jaar) om zoveel mogelijk  
   vriendjes mee te brengen naar de training! 
 - Opgelet: de training duurt tot 19.30 uur!!! 
 
- Zondag 16 mei: Training om 09.30 uur in Maria Assumpta. 

- Woensdag 19 mei: Training om 18.00 uur in Maria Assumpta. 

- Zondag 23 mei: Training om 09.30 uur in Maria Assumpta. 

- Woensdag 26 mei: Training om 18.00 uur in Maria Assumpta. 

- Zondag 30 mei: Training om 09.30 uur in Maria Assumpta. 

 

JUNI 2021 

- Woensdag 2 juni: Training om 18.00 uur in de Guido Gezellelaan!!! 
 - Keuze tussen verspringen – kogelstoten of een gewone looptraining. 
 - Opgelet: de training duurt tot 19.30 uur!!! 
 
- Zondag 6 juni: Training om 09.30 uur in Maria Assumpta. 

- Woensdag 9 juni: Training om 18.00 uur in Maria Assumpta. 

- Zondag 13 juni: GEEN TRAINING! – GEEN TRAINING! – GEEN TRAINING! > VADERDAG! 

- Woensdag 16 juni: Training om 18.00 uur in de Guido Gezellelaan!!! 
 - Keuze tussen verspringen – kogelstoten of een gewone looptraining. 
 - Opgelet: de training duurt tot 19.30 uur!!! 
 
- Zondag 20 juni: Training om 09.30 uur in Maria Assumpta. 

- Woensdag 23 juni: Training om 18.00 uur in Maria Assumpta. 

- Zondag 27 juni: Training om 09.30 uur in Maria Assumpta. 

- Woensdag 30 juni: Training om 18.00 uur in Maria Assumpta. 

OPGELET: 

- Wij hebben nog geen rekening gehouden met het heropstarten van de competities (piste). Indien de maatregelen rond 
Covid-19 gunstig evolueren, dan is het wel mogelijk dat wij nog enkele pistemeetings krijgen in de maand juni. Als dit zo is, 
dan verwittigen wij al onze leden via onze website, whatsapp en/of mail. Wij duimen alvast!!! 

- Mochten de maatregelen nog wat versoepelen, dan plannen wij ook in mei en/of juni een training op verplaatsing! 

 

Bijzondere VAD-
ACTIVITEITEN 

Wedstrijden federatie Vergt speciale aandacht! 
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FAMILIERUBRIEK 
De VAD-jarigen in de maanden mei en juni die we van harte feliciteren met hun verjaardag: 

MEI       JUNI  

07/05  Degraeve Vanessa     06/06  Rose Stien 
13/05  Desmet Ludovic     19/06  Remmery Tine 
16/05  Balduyck Johan      20/06  De Smet Martin 
          Ver Eecke Axel 
28/05  Claeys Steven 
29/05  Van Neste Lies 
          Verhaeghe Sigrid 
 

HET LACHERTJE 
1. Eeuwenoud: 

Lise, noem eens drie zaken die honderd jaar geleden nog niet bestonden, zegt de meester. 
- Een straalvliegtuig, de televisie en …ik! 
 
2. Cake: 
- Hebt u een stukje cake voor een man die al in twee dagen niks heeft gegeten, mevrouw? Vroeg de 
bedelaar. 
- Cake? Is brood soms niet goed genoeg? 
- Eh, gewoonlijk wel mevrouw, maar ik ben vandaag jarig. 
 
3. Beledigd: 
Professor (tijdens de rondleiding in het ziekenhuis): Kijk eens, dames en heren: die ingevallen wangen, 
die scherpe kin, die grauwe kleur… 
Patiënt: Zeg dokter, u moet niet denken dat u zo’n knappe jongen bent hoor! 
 
4. Gênant: 
Man: U komt mij bekend voor. 
Kelner: Dat is mogelijk mijnheer, maar het zal zeker elders geweest zijn, want ik werk hier nog maar 
twee dagen. 
Man: Waar werkte u vroeger? 
Kelner: Ik was cipier in de gevangenis van Leuven. 
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VAD – FOTOHOEK  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Links boven: Louise Deschamps op één van de 
trainingen.  

Rechts boven: Wim en Monique (paastraining).  

Rechts onder: Juliette Holvoet bij het initiatiemoment.  

Links midden: een deel van de jeugd (paastraining). 

Links onder: de 3 musketiers (Ismene, Lies, Esmée). 
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VAD – PRIKBORD  

Hoeveel water moet je nou echt drinken op een dag? 

We leggen je uit waarom twee liter water per dag niet altijd volstaat 
DOOR NATHALIE VAN MEURS 

Als je hoopt dat we je één antwoord kunnen geven op de vraag 
hoeveel water je per dag moet drinken, moeten we je teleurstellen. 
'Net zoals met alles wat te maken heeft met voeding, klinkt het 
simpel, maar is het complex,' aldus voedingsdeskundige Amanda 
Baker Lamain. De ‘regel’ van acht glazen water per dag wordt niet 
echt onderbouwd door de wetenschap. Toch is het volgens Lamain 
prima om mee te beginnen. Iedereen is anders – en daarbij is ook 
elke dag weer anders, dus is het belangrijk dat je je 
waterconsumptie aanpast op die veranderingen. Als je bijvoorbeeld 
in een warme, vochtige omgeving werkt, in de bergen verkeert of 
een atleet bent die intenser sport dan de gemiddelde persoon, heb je 
meer water nodig. 

 

Richtlijnen water drinken  

We introduceren bij dezen dus een nieuwe waterdrinkregel: hou je niet vast aan die twee liter per dag. In 
plaats daarvan geven we je onderstaande richtlijnen: 

 Als je dorst hebt, drink water. De grote meerderheid van gezonde mensen die voldoende water 
drinken, blijft gehydrateerd doordat ze drinken wanneer ze dorst hebben. 

 Als je honger hebt, moet je waarschijnlijk ook drinken. 'Als je doel gewichtsverlies is, kan wat meer 
water drinken je helpen je doel sneller te behalen,' zegt Lemain. 'Veel mensen halen honger en 
dorst door elkaar. Ik zie vaak dat mijn cliënten minder snacken wanneer ze goed gehydrateerd zijn.' 

 Check je urine. 'Je zou regelmatig naar het toilet moeten gaan,' zegt Lemain. Vaak hoor je dat een 
lichtgele kleur – maar niet donkerder dan dat – aangeeft dat je goed gehydrateerd bent. Dit is niet 
per se altijd het geval, maar ook deze regel is een goed uitgangspunt. Onthoud dat sommige 
dingen de kleur van je urine kunnen beïnvloeden, zoals bepaalde vitaminesupplementen. 

 'Of ik denk dat iedereen literflessen water naar achter moet knallen? Waarschijnlijk niet,' geeft 
Lemain aan. Je kunt ook over-hydrateren, wat kan leiden tot een te laag zoutgehalte en 
bloedverdunning. 'Zolang je een gezond persoon bent en luistert  naar wat je lichaam aangeeft, zit 
je goed.' 

 Je lichaam is heel goed in aangeven wat je nodig hebt. De truc is om de juiste hoeveelheid water te 
drinken door te luisteren naar wat je voelt. Neem gewoon altijd een flesje water mee van huis, vul 
‘m regelmatig en je zult zien dat je je binnen een paar dagen beter voelt, als je tot nu toe moeite 
hebt gehad met voldoende water drinken. 

U aangeboden door Runner’s World 

Last van koude rillingen na het lopen? Dit is de oorzaak 

Als je het koud hebt na het hardlopen, is dat een signaal dat je soms niet moet negeren. 
DOOR RUNNER'S WORLD 

Er zijn hardlopers die het koud hebben na het hardlopen. Koude rillingen na het hardlopen is een 
signaal dat je niet altijd maar moet negeren. Want hoe kan het dat je druk hebt gesport, zelfs 
gezweet en het toch koud hebt na afloop? Runner's World legt uit. 



 

8 

Wat is de oorzaak van de rillingen? 

Naast enkele bekende redenen waardoor je afkoelt, zijn 
er ook enkele onbekende en iets ernstigere oorzaken. 
De meest voor de hand liggende reden van rillingen of 
kou na het hardlopen is simpel. Je had te veel kleding 
aan of de verkeerde kleding. 

This content is imported from {embed-name}. You may 
be able to find the same content in another format, or 
you may be able to find more information, at their web 
site. 
 
 

Vocht koelt af 

Katoen is natuurlijk niet het materiaal waarmee je lekker hardloopt. Daarin blijft vocht achter en bij koude 
ga je dat voelen. Je kunt ook te veel lagen kleding aan hebben, of een te dik jack dat slecht ademt. Zo kan 
al het ontstane transpiratievocht ook niet goed verdampen. Dan is het je huid die het vocht gaat voelen en 
vooral bij wind koelt het vocht af en is het raak. 

Schildklier werkt niet goed 

Een te lage temperatuur wijst vaak op het niet goed functioneren van je schildklier. Te hard trainen kan 
daarbij een nadelige invloed hebben op je endocriene systeem, dat bestaat uit klieren die hormonen 
afscheiden om je lichaamsfuncties te besturen. Een arts kan testen of er sprake is van chemische of 
hormonale tekorten. 

Laag vetgehalte 

Je lichaamstemperatuur verandert ten slotte ook als gevolg van een te laag vetgehalte. Dat gebeurt 
meestal als je harder gaat trainen en de extra benodigde energie onvoldoende compenseert. 

Er zijn ook hardlopers die het wel warm hebben en toch last hebben van kippenvel. 

U aangeboden door Runner’s World 

Héél belangrijk nieuws voor de leden: 

Hebben jullie al eens een bezoekje gebracht aan onze volledige nieuwe website van V.A.D.? 

Ja? Dan heb je zeker gemerkt dat de website in een volledig nieuw kleedje steekt! Modern, volledig mee 
met zijn tijd, met veel meer kleur (vooral oranje!) dan vroeger en een aantal nieuwe rubrieken en veel 
meer mogelijkheden. 

Nee? Dan is het dringend tijd dat je a) een bezoekje brengt aan: www.vriendenatletiekdadizele.be en b) 
je zelf een persoonlijk account aanmaakt. Het is namelijk zo dat vanaf volgende maand een aantal items 
enkel en alleen zullen te bekijken zijn door onze V.A.D.- leden die een persoonlijk account hebben. Deze 
items zal je vinden in de rubriek ‘ledenzone’. Nu kan iedereen (ook leden van andere clubs en totaal 
vreemden) alle rubrieken lezen en dat willen wij in de toekomst vermijden. Niet- leden hebben immers 
niets te maken met bijvoorbeeld ons clubboekje, de clubrecords, enz… 

Dus, als de bliksem even surfen naar: www.vriendenatletiekdadizele.be en een account aanmaken! 
Ga naar ‘Menu’ en klik op ‘Login’ > onderaan staat dan: Geen account: Registreer. Hierop klikken en dan 
de verdere stappen ondernemen. 


