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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, 3 juli 2021. 

Na bijna anderhalf jaar (jawel, je leest het goed!), hebben wij de draad terug kunnen opnemen in een 
momenteel ‘nieuw’ normaal… 

Op zaterdag 26 juni konden wij nog eens deelnamen aan een wedstrijd (pistemeeting in Staden). De 
opkomst (hoe wil je ook), was nog niet denderend, maar iedereen die aanwezig was bleek bijzonder 
opgetogen om nog eens atletiekbeoefenaars uit andere clubs en uiteraard uit eigen club tegen te komen. 
Er heerste dan ook een ontspannen sfeer, de organisatie was goed voorbereid en alle corona- 
maatregelen werden correct nageleefd. En de V.A.D.-ers die aanwezig waren presteerden goed tot zéér 
goed, met in totaal 11 overwinningen! 

 

En… ook binnen onze eigen clubwerking (afwerken van ons jaarprogramma) konden wij een eerste activiteit uit ons jubileum- 
programma afwerken! Er werd er lang naar uitgekeken en op zondag 27 juni (jawel, daags na de pistemeeting in Staden), 
trokken wij met een groep van 30 personen (waaronder 3 met de fiets!) naar BELLEWAERDE. Het is zowat een gewoonte 
om bij een jubileum (iedere 5 jaar) een pretpark te gaan bezoeken. En dit jaar kozen wij voor het dichtste pretpark uit ons 
Belgenland en trokken wij naar Ieper, meer bepaald Bellewaerde. Er moest uiteraard nog rekening gehouden worden met de 
huidige corona- maatregelen, zoals het dragen van een mondmasker en toch hier en daar wat afstand proberen te houden. 
Maar dat kon de pret niet bederven… Zowel jong als minder jong genoot van dit stukje herwonnen ‘vrijheid’, de éne op wat 
rustige attracties, de andere op wat méér gewaagde attracties zoals de Piratenboot, de River Splash, de Wakala, Keverbaan 
en zelfs Boomerang… En helaas was er toch één spelbreker! Rond 16 uur begon het lichtjes te donderen en… te regenen.  
Maar de harde V.A.D.- kern liet zich niet kennen en stak zonder verpinken de River Splash over. Verder in dit clubboekje kan 
je héél wat foto’s vinden van deze jubileum- activiteit en voor alle foto’s verwijzen wij graag naar onze website: 
www.vriedendenatletiekdadizele.be  Alvast een eerste geslaagde activiteit in ons 45- jarig bestaan. Op naar méér!!! 

Het wordt nu uitkijken naar onze volgende activiteiten: onze 30ste pistemeeting op zaterdag 28 augustus in Roeselare, onze 
45ste stratenloop ‘Dwars door Dadizele” op vrijdag 10 september, enz… Het is nu alleen maar hopen dat het corona- virus niet 
opnieuw aanwakkert na de vakantieperiode en dat wij stilaan maar zeker mogen dromen van een ‘normaal 2022’ waarin 
uiteraard onze parkloop centraal zal staan. 

Maar eerst en vooral is er natuurlijk de vakantieperiode die eraan komt! Voor V.A.D. werd de vakantieperiode vastgelegd van 
zondag 18 juli tot en met 8 augustus. Dat betekent dat er 7 maal geen begeleide training zal zijn.  

Voor wij de vakantieperiode inzetten hebben wij nog enkele trainingen, met als laatste training een 1ste training op verplaatsing, 
méér bepaald naar Provinciedomein ‘Bergelen’ in Gullegem. Met een traktaat in de plaatselijke cafetaria sluiten wij deze 
training af. Ook in de maanden augustus (zondag 29 augustus in het kasteelpark te Zonnebeke) en september (domein 
Wallemote > datum nog vast te leggen), voorzien wij nog een training op verplaatsing. 

Op wedstrijdvlak hebben wij (al of niet voorlopig) nog 3 wedstrijden in de wachtkamer tot en met september. De eerste 
wedstrijd – nog net voor wij in vakantie gaan – is de 30ste grote stratenloop in Wulvergem in samenwerking met onze club; 
op zaterdag 28 augustus hebben wij dan de eerder vernoemde 30ste grote V.A.D.- pistemeeting in Roeselare (opgelet: dit jaar 
GEEN algemeen pistekampioenschap bij gebrek aan voldoende pistemeetings dit jaar) en de 45ste stratenloop ‘Dwars door 
Dadizele’ op vrijdag 10 september. Zoals je ziet: het is dus vooral onze club die het voortouw neemt in het organiseren van 
wedstrijden de komende maanden. En… hopelijk kunnen wij dan vanaf de maand oktober rekenen op een ‘normale’ afwerking 
van de veldloopkalender 2021.  

En tenslotte nog dit:  

- Lees aandachtig de wedstrijdfolders en schrijf je tijdig in! Het nieuwe normaal is nu dat er enkel en alleen gewerkt wordt 
met VOORINSCHRIJVING + BETALING. Voor zowel de wegwedstrijd in Wulvergem als onze pistemeeting in Roeselare is 
dit via franckybettens@gmail.com + betaling via de provinciale federatie op het rekeningnummer BE62 4724 3588 7161. 

- Raadpleeg ook regelmatig onze vernieuwde website: www.vriendenatletiekdadizele.be  om op de hoogte te blijven van al 
het reilen en zeilen in onze club! 

Verder wensen wij al onze leden een deugddoende, zorgeloze en ontspannende vakantie toe, hetzij in binnen- 
of buitenland. GENIET er allemaal van en hopelijk zien wij elkaar op woensdag 11/8 volledig uitgerust terug! 

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

 

 

JULI 2021 

- Zondag 4 juli: Training om 09.30 uur in Maria Assumpta. 

- Woensdag 7 juli: Training om 18.00 uur in Maria Assumpta. 

- Zondag 11 juli: Training om 09.30 uur in Maria Assumpta. 

- Woensdag 14 juli: Training om 18.00 uur in Provinciedomein ‘Bergelen’ in Gullegem. 
 - Parking via de Hemelhofweg. 
 - Laatste training voor de vakantieperiode! Einde rond 19.30 uur! 
 - Traktaat op het inzetten van de vakantieperiode. 
 

- Vrijdag 16 juli: GA – WULVERGEM: 30ste GROTE STRATENLOOP VAN WULVERGEM 

- Organisatie met medewerking van VAD 
- Aanvang om 18.30u (jeugd); jogging om 19.45u.;dames en heren om 20.15u. 
- Afspraak ter plaatse vanaf 17.30 uur. 
- ER KAN ALLEEN MAAR DEELGENOMEN WORDEN MITS VOORINSCHRIJVING 

via franckybettens@gmail.com + betaling via de rekening van de federatie (zie 
folder!) 

- We schrijven alle VAD- ers die hun deelname voor 9 juli, bevestigen! 
- Wedstrijdfolder verder in dit boekje. 

 

 

VAKANTIEPERIODE 

18/7 TOT EN MET 8/8 

Dus GEEN training op: 

- Zondag 18 juli 
- Woensdag 21 juli 

- Zondag 25 juli 
- Woensdag 28 juli 

- Zondag 1 augustus  
- Woensdag 4 augustus 

- Zondag 8 augustus 
 

 

AUGUSTUS 2021 

- Woensdag 11 augustus: Training om 18.00 uur in Maria Assumpta. 

- Zondag 15 augustus: Training om 09.30 uur in Maria Assumpta 

- Woensdag 18 augustus: LAATSTE KAMPNUMMERTRAINING 2021 

 - Aanvang om 18.00 uur in de Guido Gezellelaan. 
 - Keuze tussen kogel/ver/speer of een gewone looptraining. 
 
- Zondag 22 augustus: Training om 09.30 uur in Maria Assumpta 

- Woensdag 25 augustus: Training om 18.00 uur in Maria Assumpta 

Bijzondere VAD-ACTIVITEITEN Wedstrijden federatie Vergt speciale aandacht! 
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- Zaterdag 28 augustus: GA – ROESELARE: 309te grote VAD- pistemeeting 

- Tevens 30ste grote prijs Francky Bettens – 200 en 400m 
- Dit jaar GEEN PISTEKAMPIOENSCHAP! 
- Aanvang om 14.00 uur - We spreken ter plaatse af (vanaf 13.30 uur). 
- GRATIS VOOR VAD-LEDEN  
- Opgepast: ENKEL DEELNAME MOGELIJK VIA VOORINSCHRIJVING!!! 
- Inschrijven tegen ten laatste 15 augustus via franckybettens@gmail.com  
- Wedstrijdfolder in bijlage. 
- Helpende handen zijn steeds welkom (graag TIJDIG een seintje a.u.b.!) 
- Wij spreken met de medewerkers ter plaatse af om 09.00 uur. 

 

- Zondag 29 augustus: Training om 09.30 uur in kasteeldomein Zonnebekeke. 

 

Nu al te noteren voor de maand september: 

SEPTEMBER 2021 

- Woensdag 1 september: LANGE AFSTANDSTRAINING: DADIZELE – SLYPS - DADIZELE 

- Aanvang om 19.00 uur (einde rond 20.00 uur) – verzamelen aan het P.C. 
- Afstand: 1.000m opwarming / 5.800m / 1.000m uitlopen. 
- Er kan gelopen worden voor de clubrecords op deze speciale afstand of om uw eigen 

record scherper te stellen. 
- Voor de leden die niet kunnen deelnemen aan de lange afstandstraining (vooral de 

kids), voorzien wij een gewone training om 18.00 uur. 
 

- Zondag 5 september: Training om 09.30 uur in Maria Assumpta (voorbereiding stratenloop V.A.D.) 

- Woensdag 8 september: Training om 18.00 uur in Maria Assumpta (voorbereiding stratenloop V.A.D.) 

- Vrijdag 10 september: GA – DADIZELE: 45ste Dwars door Dadizele 

- Aanvang om 18.30 uur. 
- PROVINCIAAL WEGKAMPIOENSCHAP 2021 
- Opgepast: ENKEL DEELNAME MOGELIJK VIA VOORINSCHRIJVING!!! 
- Inschrijven tegen ten laatste 3 september via franckybettens@gmail.com 
- De VAD- leden betalen zelf hun inschrijving en krijgen nadien € 2,00 terug.  
- Voor onze eigen organisatie rekenen we natuurlijk op een TALRIJKE en MASSALE 

VAD- OPKOMST! 
- Ook een vriendelijke oproep om naast je eigen wedstrijd ook deel te nemen 

aan de gezinsjogging! 
- We hebben ook héél wat helpende handen nodig! 
- Graag een seintje indien je bereid bent om mee te helpen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLE VAD-DEELNEMERS 
KRIJGEN € 2,00 TERUG! 
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FAMILIERUBRIEK 
De VAD-jarigen in de maanden juli en augustus die we van harte feliciteren met hun verjaardag: 

JULI       AUGUSTUS 

02/07  Cools Dagline       02/08  Sioen Emiel 
12/07  Vanhoutte Marleen      04/08  Bettens Jessica  
14/07  Bettens Juanito        13/08  Saelens Ismene 
29/07  Dewiele Miene       15/08  Dewiele Sem 
       16/08  Werbrouck Robbe 
       17/08  Ver Eecke Wim  
                 24/08  Bekaert Ignace  
 
      
 

VAD – UITSLAGENBORD  
1. PISTEMEETING TE STADEN OP ZATERDAG 26 JUNI 2021 

Te onthouden:  - 17 VAD – deelnames  
  - 11 overwinningen, 6 tweede en 0 derde plaatsen  
 - 2 Provinciale records! (Van Rijsselbergen Lucas) 
Uitslagen: 

100m jongens kuikentjes: 01 A 100m dames seniores 1: 01 A 600m meisjes benjamins: 04 A 
01. Van Rijsselb. Lucas – 35.08 01. Debaere Jolien – 15.22 02. Van Rijsselb. Laura – 2.28.96 
   
100m meisjes benjamins: 05 A 100m heren seniors 1: 03 A 600m meisjes pupillen: 03 A 

02. Van Rijsselbergen Laura – 17.28 02. Cottignies Stan – 12.22 02. Claeys Imani – 2.05.66 
   

100m meisjes pupillen: 03 A 100m heren veteranen 3: 01 A 1500m dames seniores 1: 01 A 
01. Claeys Imani – 15.12 01. Cottignies Lode – 16.28 01. Debaere Jolien – 6.11.63 
   

2000m heren seniors 1: 04 A Ver jongens kuikentjes: 01 A Kogel dames seniores 1: 02 A 
02. Cottignies Stan – 6.51.12 01. Van Rijsselb. Lucas – 1m65 01. Debaere Jolien – 5m98 
   
2000m heren veteranen 3: 01 A Ver meisjes benjamins: 03 A Kogel heren seniors 1: 04 A 
01. Cottignies Lode – 10.04.90 02. Van Rijsselbergen Laura – 2m38 01. Cottignies Stan – 8m65 
   
Kogel heren veteranen 3: 02 A Hoog meisjes pupillen: 01 A  

01. Cottignies Lode – 7m28 01. Claeys Imani – 1m15  
 

 

HET HOEKJE VAN DE WINNAARS  
Individuele zegestand 2021: 

Meisjes/dames:   Jongens/heren:   
01. Claeys Imani  02  01. Cottginies Lode 02 
      Debaere Jolien  02       Van Rijsselbergen Lucas 02 
   03. Cottignies Stan  01 
     
Totaal  04  Totaal  05 

 

* Slechts 2 overwinningen per wedstrijd tellen mee voor de zegestand, aangezien de kuikentjes maar aan 2 nummers 
kunnen deelnemen.   
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HET LACHERTJE 
1. Taalkwestie: 

Een Duitser en een Nederlander zitten samen aan de bar van hun hotel en raken in een gesprek. De Duitser 
vraagt aan de Nederlander wat voor werk hij doet. 
- Ik ben timmerman, zegt de Nederlander trots. 
De Duitser begrijpt hem niet goed en vraagt: 
- Was sagen sie? 
- Planken, zegt de Nederlander.  
 
2. Gevaarlijk: 
- je mag tijdens een onweer nooit onder een boom schuilen! Ik heb dat ooit eens gedaan en toen is mij iets 
rampzaligs overkomen! 
- Is de bliksem ingeslagen? 
- Neen, maar er kwam toen ook een meisje onder die boom schuilen…. En nu is zij mijn vrouw! 
 
3. Op de piano spelen: 
Elena is bij oma op bezoek. 
- Oma, mag ik op de piano spelen, terwijl jij en mama in de keuken koffie drinken? 
- Zéker meisje. 
Even later komt Elena huilend de keuken binnen. 
- Wat is er? Vraagt mama. 
- Ik mocht van oma op de piano spelen, maar ik ben eraf gevallen 
 

EENS WAT ANDERS… 
 
- Tussendoor eens een stukje om te lezen op zijn ‘West-Vloams’. Hopelijk geraken jullie tot het 
einde en… begrijp je ook wat er allemaal staat. Eens proberen? 
 

Algemene gezegden , een beetje dialect van rondom rond West-Vloandren 
Probeer dat maar eens te lezen??? T’is nog niet zo gemakkelijk 
Gezegden van uze streeke , 
't werk is gedoan deur oude pèèrden en dommekloîten , 
De vette zwyns weet'n nie dan de moagre hoengre èn ! 
Hoe vodder da'je goat , hoe vodder da'je moe werekeërn ! 
Je moe nie moaln met de wiend van passèrde wéke . 
Je vangt ossan mèèr vlieg'n mi zèèm of mi azil . 
' t is nie omda'je nen keun gemist hèdt , da jun gewèire nie è-deugt , 
Ik zien z'ol gèèrn , zei'n boer , en ie kuste 't zwyns gat , 
Je zy platzot , moa-ja ...zot zyn is oek è stiel en goais zyn oek veugels , 
' n lach van è vrômens , dat is 'n glans van 'n hemel ! , 
De vloaming'n zyn è voulk van dichters ! hoe dichter hoe liever ! , 
't is beter è luus in 'n pot of gin vet ,  
ol de troanen da'j kryst , moe'j nie verpissen , 
jès groatemoager ; jè keûn zyn neuze snuut'n in 't vel van zyn koaken , 
't is van è froai pèèrd da'je doôd gestampt zyt ! 
Alk nen goëndag , zei 'n vos , en iè stak zyn hoofd in 't hennekot , 
't Rapste zwynejoenk hèdt de dikste tette , 
By doage ruzze moak'n , doet bynachte ' t bedde kroak'n , 
'E mens kûnt nie ol willen ; vele butter en è vette moarte , 
't is nie omdat nen hoend gebast hèdt , dat'n zyn stèèrt nie mi kan kwispelen , 
'M’avanceren , zei de boerinne , en ze kochte è twèèlienk , 
Die hôrt en zwygt , wit et ol zoender vroagen , 
Je moet oude hènnen nie lèèr'n kloeken , 
't is nie omdat 'n hoane gekroaid hèdt dat de zunne goat up-goan , 
èn horlôge die stillestoat hèdt aglyk twi keirs doags gelyk , 

 an Onbekende auteur is gelicentieerd 
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VAD – FOTOHOEK  
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VAD – PRIKBORD  

3 veilige tips voor hardlopen bij onweer 

In de zomer kan het stevig onweren. Toch wil je graag gaan hardlopen. Wat te doen? 
DOOR ROXANNE STEIJGER 

Met de komst van het warmere weer, stijgt ook de kans op onweer. Is er onweer voorspeld maar wil je toch graag 
hardlopen? Lees dan eerst even deze tips!     

1. Check het weerbericht vooraf                                                                                                                           
Helaas heb je als loper weinig opties als je midden in een onweersbui terechtkomt.                                              
Het beste en makkelijkste is dus om dat te voorkomen. Tegenwoordig kun je via het weerbericht op internet of je app 
heel goed inschatten wat de risico’s binnen de komende anderhalf uur zijn.                                                                                                               
Maak daar gebruik van en kies eventueel een route die meer kans op bescherming biedt.                        

2. Blijf weg van bomen                                                                                                                                                 
Wat je dan tegen onweer kan beschermen? Niet veel. De meeste mensen worden niet rechtstreeks door een 
onweersflits getroffen, maar vaker via de grond of met tussenkomst van een lang object vlakbij dat geraakt wordt. 
Daarom is het schuilen onder bomen risicovol en dat geldt ook voor hoge metalen objecten als masten en 
lantaarnpalen.                                                                                                                                              
OOK IN DE BUURT VAN EEN BOSJE HOGE BOMEN IS HET NIET VOLLEDIG VEILIG                                         
Natuurlijk kies je niet die ene eenzame boom in de wijde omgeving, maar ook in de buurt van een bosje hoge bomen 
is het dus niet volledig veilig. En heel bos is wel weer veiliger dan een open veld of een beperkt bosje. Een open plek 
in het bos is een nog iets betere optie.                                        

3. Hurken is zinloos                                                                                                                                                      
Dan maar knielen in het veld of in een kuil? Zodat je niet meer het hoogste punt in de omgeving vormt en je het 
oppervlak van je lichaam verkleint tot een kindermaatje? Dat advies bied je nauwelijks extra veiligheid. Hetzelfde 
geldt voor het advies om je voeten zo dicht mogelijk bij elkaar te zetten. Alleen de gevolgen van de klap kun je dan 
wellicht iets beperken.                                                                                                                          
Conclusie over hardlopen met onweer                                                                                                                  
Ons advies: ga niet lopen met onweer. Kom je toch onverhoopt in een onweersbui terecht dan is het goed om zo snel 
mogelijk binnen bescherming te zoeken. Het liefst in een groot gebouw, maar als er weinig in de buurt is kan een 
boerderij misschien ook een idee zijn. Ook auto’s zijn een behoorlijk veilige optie. Niet vanwege de rubberen banden, 
maar vanwege de kooiconstructie rondom (kooi van Faraday). Natuurlijk kun je ook nog altijd proberen om op tijd en 
zo snel mogelijk in de tegengestelde richting weg te lopen. Dat zijn meteen twee vliegen in één klap.                                                         

U aangeboden door Runner’s World 
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