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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 augustus 2021. 

Iets later dan normaal, maar je weet hoe dat gaat hé… zijn wij hier met het clubboekje voor de maanden 
september en oktober 2021. Het lijkt er steeds en meer op dat wij stilaan onze ‘VRIJHEID’ aan het 
terugwinnen zijn en dat de corona- maatregelen stilaan maar zeker verdwijnen. En na ruim anderhalf 
jaar miserie zal dat méér dan nodig zijn, zéker ook voor het verenigingsleven dat zware klappen heeft 
moeten incasseren! Vooraleer alles terug volledig normaal zal verlopen, zal er wel nog een tijdje 
overgaan, maar wij hopen toch stilaan te kunnen overschakelen naar een ‘nieuw normaal’ als overgang 
naar een situatie zoals voor de pandemie. Maar dat zal wellicht voor in de loop van 2022 zijn! 

 

                              Ik vind het bijzonder spijtig dat wij dit nummer moeten beginnen met ‘NEGATIEF NIEUWS’, maar                       
misschien hadden jullie al iets zien ‘passeren’ op sociale media of toch al iets vernomen op de trainingen… Bij de 
renovatiewerken aan het oud- gemeentehuis van Dadizele werd onze herdenkingssteen die wij een 15- tal jaar terug 
geschonken werden door kunstenaar Willy Vandenbussche uit Dadizele en die al een 13- jaar in de zijgevel van het oud- 
gemeentehuis prijkte, totaal vernield door de aannemer (in opdracht van de gemeente). Wij als vereniging vonden dat echt 
SCHANDALIG en hebben hier dan ook op gereageerd via een schrijven aan het College van Burgemeester en die maakten 
er zich gemakkelijk van af… ‘De werken werden goedgekeurd in de gemeenteraad van februari 2020’ en daarmee was de 
kous voor hen af. Ze ‘betreuren’ de gebeurtenis, maar excuses konden er niet van af. Had er hieromtrent enige vorm van 
communicatie geweest, dan zou dit nooit kunnen gebeurd zijn en hadden wij de herdenkingssteen (die ons héél nauw aan 
het hart lag) zelf gaan verwijderen en dit zonder schade! Een tweede schrijven aan het College van Burgemeester en 
schepenen, waarop wij de vraag stelden hoe de schade kan hersteld worden of de steen in ere kan hersteld worden, kreeg 
geen antwoord meer. Eens temeer is het nog eens duidelijk hoezeer de gemeente begaan is met het verenigingsleven! 

Hieronder de foto zoals onze herdenkingsteen was toen wij hem hebben ingehuldigd en de steen zoals die er nu deels uitziet 
(want wij hebben helaas niet alle stukken en stukjes kunnen recupereren!). 

                                        

Op de tweede plaats kom ik nog héél even terug op de organisatie van onze 30ste V.A.D.- pistemeeting (zaterdag 28 
augustus in Roeselare). Ook hier werd nog eens duidelijk welke schade ‘corona’ heeft aangebracht aan het verenigingsleven. 
Waar wij vorig jaar nog 346 deelnames mochten noteren, moesten wij het dit jaar stellen met ‘slechts’ 166 deelnames! Dit 
had wellicht ook te maken met het feit dat er dit jaar ‘maar’ 2 pistemeetings plaats vonden, dat er dit jaar geen pistecriterium 
was en dat er dit jaar dus ook geen pistekampioenschap was voorzien. Maar toch… héél geruststellend is het allemaal niet. 
Gelukkig is alles goed verlopen (behalve dat er bij het naar huis rijden nog een jonge dame inreed op mijn auto aan de lichten 
van de rijksweg (ze had niets gezien!). Verder in dit clubboekje kan je de uitslagen vinden en ook een aantal foto’s van deze 
eerste groepsactiviteit en eigen organisatie sinds de parkloop van 2020! (waar is de tijd naartoe???). 

En nu maar hopen dat onze stratenloop ‘Dwars door Dadizele’ die wij op vrijdag 10 september organiseren niet deelt in 
dezelfde teneur (wat wij WEL mogen verwachten als wij het geringe aantal inschrijvingen zien binnenkomen. Hopelijk moeten 
wij ook hier niet tevreden zijn met een opkomst van 50% en minder! Want op den duur zou de moed je ‘spreekwoordelijk’ in 
de schoenen zakken. Duimen dus voor a) een nazomer weertje op vrijdag 10 september en b) nog héél wat bijkomende 
inschrijvingen in de loop van het weekend en c) op een vlekkeloze organisatie op 10 september. En nog dit… wij hopen te 
kunnen rekenen op héél wat V.A.D.- leden die aan de wedstrijden zullen deelnemen en hopelijk ook op nog wat helpende 
handen bij de organisatie de dag zelf. LAATSTE INSCHRIJVINGDATUM = 6 SEPTEMBER!!! (ook voor onze leden!!!). 

Nog héél veel leesgenot en hopelijk tot op één van onze komende afspraken (zie programma verder in dit boekje)! En noteer 
ook met stip 25 september (deelname aan de Run To Walk Again) en 15 oktober (V.A.D.-spaghettiavond). 

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

SEPTEMBER 2021 
 
 
- Woensdag 1 september: Training om 18.00 uur in Maria Assumpta (voorbereiding stratenloop) 
 - Wij trainen dus deels op de openbare weg (verkenning omloop van onze stratenloop  
   van vrijdag 10 september) 

 
- Vrijdag 3 september: MEMORIAL VAN DAMME in BRUSSEL 

- Wij hebben opnieuw een (beperkt) aantal GRATIS kaarten ter beschikking van onze 
leden. 

- Wie interesse heeft kan die aanvragen bij Francky (0495/54 44 38). De eersten zullen 
(zoals steeds) de besten zijn! 

 
- Zondag 5 september: Training om 09.30 uur in Maria Assumpta 
 
- Woensdag 8 september: Training om 18.00 uur in Maria Assumpta (voorbereiding stratenloop) 
 
- Vrijdag 10 september: GA – DADIZELE: 45ste Dwars door Dadizele 
 
 -     Provinciaal wegkampioenschap voor vrije sporters – 2021 
 -     Aanvang om 18.30 uur 

- Deelname is enkel mogelijk via VOORINSCHRIJVING!!! 
- Inschrijven via mail tegen 3/9 aan franckybettens@gmail.com en overschrijven op 

rekening van de federatie voor vrije sporters: BE62 4724 3588 7161 met als laatste 
betaaldag 3 september (melding: naam + vermelding waaraan je deelneemt!) 

- Nadien krijgen alle V.A.D.- deelnemers maximum € 3,00 terug (volledige 
deelname jeugdreeksen of jogging en helft van de deelname vanaf de leeftijd 
scholier!). 

- Wij rekenen op héél wat van onze V.A.D.-leden, ook al neem je normaal niet aan een 
wedstrijd… Voor je eigen club moet dat wel eens kunnen!    

- Mogen wij ook rekenen op wat helpende handen van onze leden, ouders, familie…? 
Wij kunnen extra hulp héél hard gebruiken bij dergelijke organisatie? 

 
- Zondag 12 september: Er is UITZONDERLIJK GEEN training!!! 
 
- Woensdag 15 september: Training om 18.00 uur in Maria Assumpta 

 
- Zondag 19 september: Training om 09.30 uur in Maria Assumpta 
 
- Woensdag 22 september: Training om 18.00 uur in Maria Assumpta 
 
- Zaterdag 25 september: DEELNAME AAN DE VIRTUELE RUN TO WALK AGAIN 
 
 - Er komt nog een afzonderlijke uitnodiging met alle nodige uitleg + info (mail + brief). 
 - Het deelnamebedrag van € 1.500,00 werd betaald door onze sponsor METHANEX uit  
   Waterloo. 
 - Ons team heet ‘THE RUNNING JOKES’ (Dit is een gelegenheidsnaam die wij ieder  
   jaar gebruiken voor de Run >>> de 3 partners zijn: V.A.D. – MOVE AL THE WAY  
   en METHANEX) 
 - In tegenstelling tot de live- versie telt het fietsen NIET meer mee, maar er kan wel 
   GEWANDELD worden!  
 - MOVE AL THE WAY zorgt voor de nodige km. met de handbike.  
 
- Zondag 26 september: GEEN training!!! – gezien onze activiteit van gisteren! 
 
- Woensdag 29 september: Training om 18.00 uur in Maria Assumpta 
 
 

Bijzondere VAD-ACTIVITEITEN Wedstrijden federatie Vergt speciale aandacht! 
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OKTOBER 2021 
 
- Zondag 3 oktober: Training om 09.30 uur in Maria Assumpta 
 
- Woensdag 6 oktober: Training om 18.00 uur in Maria Assumpta 
 
- Zondag 10 oktober: Training om 09.30 uur in Maria Assumpta 
 
- Woensdag 13 oktober: Training om 18.00 uur in Maria Assumpta 
 
- Vrijdag 15 oktober: V.A.D.- SPAGHETTI- AVOND 
 

- Plaats: G.C. ‘Den Ommeganck’ – Ridder Janlaan 3 in Dadizele  
- Aanvang: vanaf 19.00 uur. 
- Er volgt later een afzonderlijke uitnodiging met alle details. 
- Hou alvast deze datum vrij en breng zoveel mogelijk familie en vrienden mee! 
- De inkomsten komen INTEGRAAL ten goede van onze eigen V.A.D.- werking en zijn 

dus NIET ten voordele van één of ander goed doel! 
- Wij hopen op een bijzonder mooie aanwezigheid te mogen rekenen van onze leden, 

vrienden en familie! 
- Hopelijk kunnen wij van deze avond ook een soort ‘bevrijdingsfeest’ maken 

na de ellenlange epidemie rond Covid! 
 
- Zondag 17 oktober: GA – INGELMUNSTER: veldloop van Ingelmunster 
 

- Aanvang om 14.00 uur. 
- Afspraak ter plaatse vanaf 13.00 uur (groepsopwarming om 13.30 uur) 
- Geef TIJDIG je inschrijving door via franckybettens@gmail.com  
- Wedstrijdfolder nog niet ontvangen (wordt later afzonderlijk bezorgd!). 

 
- Woensdag 20 oktober: Training om 18.00 uur in Maria Assumpta 
 
- Zondag 24 oktober: Training om 09.30 uur in Maria Assumpta 
 
- Woensdag 27 oktober: Training om 18.00 uur in Maria Assumpta 
 
- Zondag 31 oktober: GA – MOORSLEDE: DAPALO- herfstcross 
 

- Aanvang om 14.00 uur. 
- Afspraak ter plaatse vanaf 13.00 uur (groepsopwarming om 13.30 uur) 
- Geef TIJDIG je inschrijving door via franckybettens@gmail.com  
- Wedstrijdfolder nog niet ontvangen (wordt later afzonderlijk bezorgd!). 

 
 

Opgelet: deze activiteiten hangen natuurlijk nog voor een stuk af van hoe  
Covid- 19 zich verder evolueert! 

Hou dus goed onze website in de gaten!!! 
Moesten er ergens wijzigingen komen, dan zal je TIJDIG worden 

geïnformeerd via de website, mail, facebook en onze whatsapp- groep!  
 
 
 

NOTEER NU AL VOOR NOVEMBER 2021 
 
- Woensdag 3 november: Training om 18.00 uur in Maria Assumpta 
 
- Zondag 7 november: GA – WAREGEM: Jongerencross 
 
- Woensdag 10 november: Training om 18.00 uur in Maria Assumpta 
 
- Donderdag 11 november:  GA – MARKE: 11- novemberveldloop 
 
- Zondag 14 november: GA – BRUGGE: 3de Brugse veldloop 
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FAMILIERUBRIEK 
De VAD-jarigen in de maanden september en oktober die we van harte feliciteren met hun verjaardag: 

SEPTEMBER       OKTOBER 

02/09  Declercq Tineke       13/10  De Smet Luca 
04/09  Deschamps Louise      23/10  Holvoet Juliette     
18/09  De Smet Joyce       25/10  Dewiele Ward 
30/09  Vanhoutte Kathleen                Verhanneman Christa 
                            31/10  Lefevre Lucien 
        
 
      
 

VAD – UITSLAGENBORD  
1. 30STE GROTE STRATENLOOP VAN WULVERGEM OP VRIJDAG 16 JULI 2021 

Te onthouden:  - 19 VAD – deelnames  
  - 3 overwinningen, 5 tweede en 3 derde plaatsen  
Uitslagen: 

Jongens kuikentjes: 03 A Jongens pupillen: 02 A Heren veteranen 1: 13 A 
01. Bettens Demian 02. Saelens Thibo 10. Desmet Ludovic 
02. Van Rijsselbergen Lucas   
03. Bettens Devin  Jongens miniemen: 01 A Heren veteranen 3: 05 A 
 01. Ver Eecke Axel  03. Cottignies Lode  

Meisjes eendjes: 03 A   
02. Saelens Ismene Dames seniores 1: 05 A Heren seniors 1: 04 A 
 01. Debaere Jolien  03. Verbeke Simon  

Meisjes benjamins: 05 A   
02. Van Rijsselbergen Laura Dames sportiva’s 1: 08 A Deelnemers jogging: 
 08. Verkyndere Sain Van Rijsselbergen Dieter 

Meisjes pupillen: 04 A  Van Rijsselbergen Laura 
02. Claeys Imani   Mahieu Marina 
  Desmet Ludovic 
  Saelens Thibo 
  Ver Eecke Axel 

 

2.  30STE V.A.D. PISTEMEETING TE ROESELARE OP ZATERDAG 28 AUGUSTUS 2021 

Te onthouden:  - 18 VAD – deelnames  
  - 9 overwinningen, 3 tweede en 2 derde plaatsen  
Uitslagen: 

60m meisjes eendjes: 02 A 400m heren veteranen 3: 01 A 1 mijl heren seniors 1: 01 A 
02. Saelens Ismene – 12.10 01. Cottignies Lode – 1.19.47 01. Cottignies Stan – 6.21.44 
   

60m meisjes pupillen: 02 A 200m meisjes eendjes: 02 A 1 mijl heren veteranen 3: 01 A 
01. Claeys Imani – 9.31 02. Saelens Ismene – 44.31 01. Cottignies Lode – 7.24.46 

   
60m jongens pupillen: 05 A 800m meisjes pupillen: 02 A Ver meisjes eendjes: 02 A 

03. Saelens Thibo – 10.36 01. Claeys Imani – 3.28.13 02. Saelens Ismene – 1m54 
05. Dewiele Sem – 11.20   
 800m jongens pupillen: 05 A Ver meisjes pupillen: 02 A 

400m heren seniors 1: 02 A 03. Saelens Thibo – 3.32.52 01. Claeys Imani – 3m36 
01. Cottignies Stan – 56.10 05. Dewiele Sem – 3.54.28  
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Ver jongens pupillen: 05 A Kogel heren seniors 1: 01 A Kogel heren veteranen 3: 01 A 
04. Saelens Thibo – 2m42 01. Cottignies Stan – 8m27 01. Cottignies Lode – 7m21 
05. Dewiele Sem – 2m40   

 

HET HOEKJE VAN DE WINNAARS  
Individuele zegestand 2021: 

Meisjes/dames:   Jongens/heren:   
01. Claeys Imani  04  01. Cottginies Lode 04 
02. Debaere Jolien  03  02. Cottignies Stan  03 
 
 

  03. Van Rijsselbergen Lucas 
04. Ver Eecke Axel  

02 
01 
 

     
Totaal  07  Totaal  10 

 

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

HET LACHERTJE 
 
1. Eerlijk is eerlijk: 
Een vrouw koopt een zak aardappelen, maar heeft sterk de indruk dat de zak minder weegt dan vijf kilo. 
- Hier zit geen vijf kilo aardappelen in! Zegt ze tegen de groentenman. 
- Wees blij, mevrouw, antwoordt hij, dan hoeft u niet zoveel te dragen. 
De vrouw haalt haar portemonnee boven en betaalt de groentenman de helft van de aardappelen. 
- U betaalt te weinig, zegt hij. 
- Wees blij, mijnheer, dan hoeft u niet zoveel te tellen! 
 
2. Dierentuin: 
Seppe loopt met zijn vader door de dierentuin. Als ze bij het verblijf van de chimpansees gekomen zijn, zegt hij 
plots: 
- Kijk, papa, die aap lijkt precies op tante Sylvie! 
- Ssht, Seppe, dat mag je niet zeggen! 
- Maar papa, die aap zit helemaal achteraan in zijn kooi, hij kan dat echt niet gehoord hebben! 
 
3. Letterlijk?: 
Op een receptie stelt een man zich voor als vertegenwoordiger. Een vrouw in het gezelschap vraagt vol 
belangstelling wat hij dan wel verkoopt: 
- Wel, ik reis in ondergoed, zegt de man. 
Waarop de vrouw hem verbaasd aankijkt en vraagt: 
- Ook in de winter?  
 
4. Strikvraag: 
- Hoe heet een apparaat waarmee men naar de sterren kijkt? Vraagt de onderwijzer. 
- Een telescoop, antwoordt Saïd. 
- Goed. En hoe noemt men een apparaat waarmee men zeer kleine dingen kan bekijken? 
- Een microscoop. 
- Perfect. En hoe heet het apparaat waarmee men vanuit een duikboot boven water kan kijken? 
- Een periscoop. 
- Super. En hoe noemt men het apparaat waarmee men door een muur kan kijken? 
Saïd blijft het antwoord schuldig. 
- Een venster.  
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VAD – TIPS 

6 oefeningen voor sterkere knieën 

Gebruik deze oefeningen om je kwetsbare knieën gezond te houden.   

Je voeten, onderbenen, knieën, dijen, heupen, onderrug, romp en armen maken allemaal deel uit van je 
bewegingsketen bij het hardlopen en als een schakel het niet doet, kun je dat in alle andere delen van de keten 
merken. 

Sterke bovenbeenspieren zorgen voor stabilisatie van je 
knieën en sterke heup-, bil- en rompspieren voorkomen dat 
je heup en je knie inzakken.  

Twee keer per week deze oefeningen doen zorgt ervoor dat 
je knieën – en de rest van je lichaam – goed blijven 
werken. 

 

 

 

1. Kniebuigingen                                                                                                                                                  
Strek je armen recht voor je uit. Maak een kniebuiging en duw daarbij je billen naar achter. Kom vanuit die houding 
omhoog en terug. Let op je houding en voer de oefening gecontroleerd uit (eventueel met kleine sprong en uiterst 
zachte landing). Doe drie series van vijftien herhalingen. 

2. Uitvalspassen (zijwaarts)                                                                                                                                        
Vouw je handen in elkaar en ga met je voeten iets wijder dan heupbreedte staan. Verplaats je gewicht naar je 
linkerbeen. Zak omlaag met een gebogen linkerknie en duw je billen naar achteren. Verplaats je gewicht naar rechts 
zonder helemaal rechtop te gaan staan. Beweeg heen en weer voor vijftien herhalingen per kant. Doe drie setjes. 

3. Wandelen met een elastische band                                                                                                                  
Doe een elastische band om je dijen. Plaats je voeten zo ver uit elkaar dat er spanning op de band komt te staan en 
maak twintig stappen naar de linkerkant. Stap daarna weer helemaal terug. Doe dat voor drie keer. 

4. Uitvalspassen                                                                                                                                                                  
Doe een uitvalspas naar voren. Breng daarna je achterste voet naar voren en maak een uitvalspas met dat been. Blijf 
wisselen tussen beide benen. Doe drie series van vijftien herhalingen. Tel links en rechts samen als één herhaling. 

5. Bergbeklimmen                                                                                                                                                       
Begin in een push-up houding. Breng je rechterknie naar je borst en strek daarna naar achteren. Wissel je benen zo 
snel mogelijk af en let erop dat je je romp zo recht mogelijk houdt. Doe drie setjes van vijftien herhalingen.  

Links en rechts tellen samen als één herhaling. Bekijk de oefening in de video boven in dit artikel. 

6. Balanceren                                                                                                                                                                                 
Ga op je buik op een stabiliteitsbal (of een bankje) liggen. Houd je benen net niet recht en breng je heupen en benen 
omhoog tot ze wel op gelijke hoogte zijn met je bovenlichaam. Span je bilspieren aan en houd die positie drie tellen 
vast. Laat je benen daarna weer zakken tot de starthouding. Doe drie series van vijftien herhalingen. 

Bron: Runners World 

De volgende maal geven wij een artikel over ‘Dit zijn de 4 beste oefeningen tegen luie bilspieren’, van dezelfde 
uitgever! 
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VAD – FOTOHOEK  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Op de voorpagina (foto), zien wij DEWIELE SEM aan het werk tijdens onze pistemeeting in Roeselare (28 augustus) 
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