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Woordje van de voorzitter 

 

 

Oef ! 

Voorbije winter niet veel gemerkt van de 

opwarming van de aarde. 

Het was terug een échte, ouderwetse 

winter met vorst, koude en vele sombere 

dagen. Februari bleek zelfs op één na de 

somberste februari-maand ooit. 

 

Geen wonder dat wij allen snakken naar het frisse lentegroen en 

reikhalzend uitkijken naar de zonovergoten zomerdagen, 

waarvan we hopen dat er veel mogen komen in 2009. 

Wellicht  staat ook u te popelen om terug “buiten” te komen. 

We hopen dat het voor u allen een sportief, ongevalvrij jaar 

mag worden boordevol gezonde sportprestaties en met veel 

kameraadschappelijke momenten. 

 

Geniet ervan. 

 

De voorzitter. 
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In memoriam… 

Luc Verbruggen 

 

Luc Verbruggen is niet meer onder ons. We hebben afscheid 

moeten nemen van “onze Luc”.  

Een veelzijdige man, goede vriend, sportieve deelnemer, 

creatieve initiatiefnemer, collegiale werker maar vooral een 

“multidisciplinaire veteraan”. 

Hij startte zijn activiteiten als doelman van den II. (Mede door 

hem “ den TWIE” genoemd) Hij heeft dikwijls met verve de 

kleuren verdedigd, de trainingen en wedstrijden geanimeerd, de 

jeugd aangemoedigd. Een echte joviale teamspeler. 

Kort nadien werd hij ook wielertoerist.  Zijn meest geliefde 

sport. Met verbetenheid wierp hij zich in de organisatie van 

deze groep die toen nog niet op dezelfde manier functioneerde 

als een voetbalploeg. Luc is erin geslaagd om er een team met 

een ploeggeest van te maken. De toenmalig soms-al-wel-eens-

gehoorde kritiek dat coureurs niet kunnen tappen heeft hij 

omgekeerd. Hij slaagde erin om er naast een teamgeest ook een 

tapgeest in te krijgen. Onnodig te zeggen dat hij steeds zelf 

het goede voorbeeld gaf en meer dan zijn behoorlijk deel voor 

de wielrenners heeft gedaan. 

Luc is mede-initiatiefnemer van de wintercrossen en stond mee 

aan de wieg van het regelmatigheidscriterium cyclocrossen dat 

jaarlijks georganiseerd wordt. Niet alleen als organisator en 

parcoursbouwer doch ook aan de micro tijdens de 

prijsuitreiking. Maar boven alles op de fiets. Weer of geen 

weer, hij was telkens op de afspraak. Hij was een verbeten en 

taaie vechter, die duelleerde tot het uiterste, liefst met onze 
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voorzitter. Nadien bij een pint en met een pijp kon hij echt 

nagenieten van de geleverde inspanningen. 

Hij was bovendien een correct en stimulerend bestuurslid. Luc 

wees niet alleen met de vinger en beperkte zich niet tot 

commentaar van op afstand. Hij nam ook verantwoordelijkheid. 

Menige aanwijzing en voorstel tot vernieuwing(verbetering) 

waren van zijn hand. De dagelijkse leiding was ook hier mede in 

goede handen. Hij had een hart voor onze vereniging en haar 

leden. 

Het sterkste bewijs daarvan heeft Luc ons nagelaten . 

Hij was het die het idee lanceerde om een“huisblad” te maken. 

Het moest dienen om het wel en wee van onze vereniging die hij 

mede gestalte had gegeven, onder ieders aandacht te brengen 

zodat ieder lid nog meer begaan was met RV Waarloos. Het 

moest een band scheppen tussen alle leden, ongeacht de 

activiteit waaraan ze deelnamen. Op zijn initiatief kwam dit 

blaadje, “De REVET” tot stand. Naast een afkorting (REal 

VETeran) tegelijk een klinknagel die dingen bijeen houdt. Een 

verwijzing naar de band tussen de leden die Luc zo belangrijk 

vond. 

Als hoofdredacteur gaf hij ook hier het goede voorbeeld. Hij 

had een speelse schrijfstijl, creatief woordgebruik, kon 

verbanden leggen waar we allen overgekeken hadden. Kortom hij 

kwam in zijn stukjes dikwijls verrassend uit de hoek.  

Toen Luc het bericht kreeg over zijn ziekte heeft hij er met 

zijn gekende verbetenheid tegen gevochten. Telkens opnieuw de 

moed verzameld en opnieuw er tegen aan gegaan. Het is een 

ongelijke strijd gebleken. Hij heeft deze wedstrijd niet mogen 

winnen.  
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We zullen Luc in de vereniging absoluut blijven herinneren als 

een grote bezieler die bij anderen de vonk kon ontsteken om 

(belangeloos) ook iets te doen voor anderen. 

Jan, onze voorzitter, verwoordde het in zijn persoonlijke brief 

met deze woorden: 

 

“Luc, 

 Veel mensen droegen je een warm hart toe. Je had veel 
vrienden. Wellicht vooral omdat je zelf een vriend was.  

De naald van je kompas stond gericht naar de ander, naar ons. 
Niet naar jezelf. Dat siert je! 

We danken je daarvoor !!!” 
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Familienieuws 

Overleden 

Luc Verbruggen 28 febr 2009 

 

Geboorte 

Jinte – 6 maart 2009  

 dochtertje van Vanessa Beniest en Paul Herbots 

 

 

 

Taplijst april 2009 tot september 2009 
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Paastornooi  - 11 en 13 april 2009 

Het paastornooi komt weer dichterbij.. 

Er zijn twee veranderingen tegenover vorig jaar.  

De eerste verandering is dat er twee nieuwe ploegen ons 

tornooi vervoegen, nl. Atalanta Waarloos en MVDA’s. Zij hebben 

de kans gekregen om aan het paastornooi deel te nemen omdat 

FC Rover en Vosberg sport geen volk genoeg kon verzamelen 

voor deze twee dagen. 

Iedereen zal Atalanta ondertussen al wel kennen. Onze derde 

ploeg in Waarloos heeft dit seizoen al bewezen in de competitie 

dat ze voor niemand moeten onderdoen. MVDA’s is een nieuwe 

ploeg die volgend seizoen gaat mee doen in onze competitie van 

de Zwervers. De gasten van MVDA’s komen uit Duffel en 

hebben nog maar weinig wedstrijden samen gespeeld. Het zal 

dus afwachten worden wat deze ploeg ons te bieden heeft. 

De tweede verandering is het poulesysteem. Vorige jaren 

speelde we met een knock-outsysteem. Als je dus de eerste 

wedstrijd verloor op het tornooi, was je al zeker dat je de 

finale kon vergeten. Nu gaan we een poulesysteem toepassen, 

zodat je een klein misstapje toch nog kan rechtzetten. Deze 

verandering wil wel zeggen dat elke ploeg drie wedstrijden op 

zaterdag zal spelen. Vorig jaar speelde elke ploeg maar twee 

wedstrijden. Omdat er nu meer wedstrijden op zaterdag zullen 

gespeeld worden, zal de duur van elke wedstrijd verkleind 

moeten worden naar 2 x 15 minuten!  Op maandag zal alles 

hetzelfde blijven zoals de vorige jaren.  Dan zal er voor de 

plaatsen gespeeld worden en die wedstrijden zullen dan 2 x 40 

minuten duren. 

Hopelijk kunnen we op jullie steun rekenen om te komen 

supporteren en jullie sportiviteit tijdens het tornooi. Als dan de 
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weergoden een beetje mee zitten, zal het alweer een geslaagde 

editie worden van plezant paasweekend! 

Tot dan 

Kurt 

PROGRAMMA  : ZATERDAG 11 APRIL ‘09 

 Reeks 1 Reeks 2 

09.30 DEN TWEE – MVDA’s  

10.10 RVV –  SVKLE RUMST  

10.50  LA UNA - VK KONTICH 

11.30  ATALANTA - DTB 

12.10 SVKLE RUMST - DEN TWEE  

12.50 MVDA’s - RVV  

13.30  DTB - LA UNA 

14.10  VK KONTICH - ATALANTA 

14.50 DEN TWEE - RVV  

15.30 MVDA’s - SVKLE RUMST  

16.10  DTB - VK KONTICH 

16.50  LA UNA - ATALANTA 

PROGRAMMA : MAANDAG 13 APRIL ‘09 

Samenstelling van deze wedstrijden zal zaterdag pas bekend 

zijn. 

8ste – 7de plaats 10.00   

6de – 5de  plaats 12.00   

4de – 3de  plaats 14.00   

FINALE 

 2de – 1ste  plaats 

16.00   
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Het laatste aperitiefconcert op 15 maart 

2009 

Het 19e aperitief concert zou er één worden waar de mensen 

nog jaren zullen over napraten. En… het is waarheid geworden. 

Overal waar men komt in de naburige gemeenten wordt er over 

gepraat. Het was geweldig. Wat een affiche. Na de 

legendarische Theo Mertens, Walter Boeikens, Gene Summer 

en vele anderen, kregen we die zondag twee muzikanten van de 

bovenste of zelfs nog een hogere plank. 

 

Zondag, 15/03/2009.   ’t Was een lekker lenteweertje om een 

flinke toer te gaan wandelen of naar het aperitief concert van 

DEN TWEE te gaan.  

Ik ben dus maar opgestaan en naar de zaal vertrokken. 

Merkwaardig! Om 8.30 uur stonden er reeds gegadigden aan de 

deur van het Berkenhof om zeker vooraan te kunnen zitten in 

de zaal. Om 9.00 u al 50 man, rond 9.30 u zo goed als vol. Tegen 

10.15, nog iets meer. Een tikje later zagen we zelfs onze 

kersverse burgemeester, Luc Blommaert, de zaal binnenkomen.  

 10 

Als men weet dat er ‘slechts’ 300 kaarten aan de man gebracht 

waren, moet men zich reppen om een zitplaatsje te 

bemachtigen. 

Bij het betreden van de zaal werd men al onmiddellijk 

getrakteerd op een lekker glaasje cava. De klanken van Eddy 

Verbist zijn orgel brachten de zaal onmiddellijk in een 

aangepaste stemming. DEN TWEE (het organiserend comité) 

zette alles in het werk om iedereen aan de nodige drank en 

hapjes te helpen. Deze hapjes waren – zoals beloofd op de 

inkomkaart- zeer lekker! De lieftallige dames van den 2 

verzorgeden de fabricatie ervan. Onder leiding van Maria 

werden krab-,vlees-, tonijn- en andere salades in eigen atelier 

bereid. Ook Kip(curry) en American waren nadrukkelijk 

aanwezig .  

De heren achter de tapkast en in de zaal waren druk in de weer 

om iedereen te voorzien van het nodige (gerste)nat. Het was 

voldoende warm om het consumptiegedrag te beïnvloeden. 

Eddy de Vos met zijn saxen, gekend van radio en televisie (BRT 

jazz orkest, Strato Vani, De Mansana Salsa Band, Vaya con 

Dios, Natalie Cole, e.v.a.) en zijn DIXIESTARS - Johan Coen, 

trompet; Paul Bourdiaudhy, trombone; Clark De Spiegeleer, 

banjo, gitaar en zang; Paul Nuyts, bas en bombardon en Jos 

Gerinckx, drums -  begonnen rond 10.30 uur met het gekende 

nummer Black Button. De zaal  stond zoals het hoorde 

onmiddellijk op (de gepaste) stelten. Ze gingen gewoon UIT 

DEN BOL.  

Omer en Luc zorgden ervoor dat de klank in goede banen geleid 

werd.  

Na “I can’t give you anything but love” en “the sheik of Araby” 

zou de welgekende Luc Caals  alles aan elkaar komen praten. 

Maar helaas, hij kon er niet bij zijn wegens strikte 

sponsorverplichtingen, waartegen niet te vechten viel.  
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Een vervanger zoeken voor de oprichter van de comedy club, de 

komiek der komieken van Vlaanderen was niet makkelijk.  

We zochten en vonden evenwel een lokaal talent. Walter 

Janssens werd bereid gevonden om als stand–in voor de stand-

up (comedian) te functioneren. Hij moest zo om en bij de 400 

toehoorders entertainen. Walter gooide er direct een paar 

goeie verhalen (echt gebeurd) tussendoor. Ook muzikaal volgde 

de ene solo (geen bakboter) de andere. Het was een lust voor 

het oor.  

Na de eerste pauze mocht Walter het eerste gastoptreden 

aankondigen: Freddy Birset, 60 lentes jong. Een man die al 

meer dan 40 jaar op de planken staat met de mooiste Franse 

liedjes. Voor ons zong hij zelfs even in het Italiaans. Freddy is 

een vakman in zijn genre en heeft een warme innemende 

persoonlijkheid. Hij liet de menigte mee zingen op de tonen van 

de Champs Elysee, Que sera, van Brel tot Becaux. Zijn stem en 

zijn gitaar blijven in ons nazinderen. Het was prachtig. 

Na de tweede pauze moest Walter weer een zware taak 

opnemen. De introductie van de 50-jarige Brusselaar Renaud 

Patigny, ook voor de tweede maal op het aperitief concert. Dit 

boogy-woogy-monument, gerenommeerd zelfs tot in de USA, 

stond op de Waarloose planken. En hoe !! Wat deze man 

allemaal uit zijn piano haalt, grenst aan het ongelofelijke. Het 

is niet voor niets dat hij in bijna heel Europa een graag geziene 

componist/pianist en zanger is. Meer dan duizend gala’s en 

concerten heeft hij op zijn naam staan. Van das tot schoenen, 

het was één en al piano. Hij bespeelt die dan ook op een 

virtuoze manier en in alle mogelijke ‘standjes’. Na een langzame 

striptease ging hij er zoals nooit voorheen tegenaan. Een 

bepaald moment zelfs liggend onder de piano tokkelde hij tegen 

een waanzinnig tempo de toetsen bijna in de vernieling. De zaal 
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ontplofte. Dit hadden zelfs de grootste kenners nog niet echt 

meegemaakt. 

Een staande ovatie was het gevolg. De Dixie Stars moesten en 

zouden een bis nummer brengen. Freddy Birset werd er ook 

terug bij geroepen met het nummer O When the Saints. De 

mensen wisten van geen ophouden, de muzikanten mochten van 

een minuten lang applaus genieten en het was zichtbaar 

genieten van beide kanten.  

De organisatoren hebben zeker gedacht: “Wie doet ons dat 

na?” 

Toch nog eens proberen om dat 20ste  concert  gestalte te 

geven? Wie weet? 

Speciale dank aan al de sponsors, want zonder hen lukt dit niet.  

Een bijzondere dank aan onze eigen muzikale animator voor,  

tijdens de pauze(s) en na het optreden: Eddy Verbist. 

Dikke proficiat aan de Dixiestars en de solisten. 

Een speciale MERCI voor Walter Janssens die op schitterende 

wijze de spijtige afwezige Luc Caals , met brio vervangen 

heeft.  

Ook een dankwoord aan al die genen die dit door hun logistieke 

steun dit evenement mogelijk hebben gemaakt. 

Fred Timmermans 
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Bedankt Sint-Niklaas 

 14 

Kaartprijskamp 

Ieder voor zich 

Einduitslag periode  01 juli  2008 tot 31 december 2008 

Aantal slagen   

van 7 beste 

beurten 

Totaal na 11 

beurten 

1 Van Es Paul 818 1107 

2 Braeckmans Paul 810 1196 

3 Van den Bosch Francis 789 1088 

4 Van Camp Frans 788 1181 

5 Van der Beeken Louis 788 1075 

6 De Munter Marcel 777 1053 

7 Sluyts Simonne 774 1038 

8 Peeters Maria 764 1121 

9 Op de Beeck Jeanne 757 1131 

10 Vingerhoets Maria 751 1043 

11 Tersago Maurice 749 1107 

12 Meeus René 721 809 

Aantal slagen anderen 

1 Tas Eddy 784  

2 Broun Marina 774  

3 Jaspers Willy 751  

4 Liekens Willy 720  

5 Van Moer Jef 699  

6 Cortens Ingrid 654  

7 Verstappen Hugo 641  

8 Beuckeleers Irene 508  

 

Beste dagresultaat Slechtste dagresultaat 

Sluyts Simonne 141 Peeters Maria 74 

Jaspers Willy 140 Tersago Maurice 78 

Tas Eddy 131 Jaspers Willy 83 
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Wij kaarten iedere 1e  en 3e dinsdagavond van de maand van 20 

tot ongeveer 22 uur, met daarna gelegenheid tot nakaarten 

en/of eventueel toogpraten tot 24 uur. 

Er is steeds 1 kip per tafel ter winnen. 

Hoofdpunten van het reglement : 

• Ieder speelt voor zich en de behaalde slagen worden genoteerd door 

de schrijver van dienst. 

• De gever blikt de laatste kaart als troef. 

• Als je niet kan volgen moet je kopen en bovenkopen als je kan. 

• De laatste moet altijd de slag nemen als hij/zij kan. 

• Ieder speler betaalt tijdens het kaarten een rondje. 

Het aantal kaarters en kaartsters gaat in stijgende lijn. 
Ben jij de volgende die deze uitdaging aangaat ? 

DATA : 7 en 21 april  

  5 en 19 mei 

  2 en 16 juni 

  7 en 21 juli 

  4 en 18 augustus 

  1 en 15 september 

 

Info: Paul Van Es  

03 457 42 89 
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 Kalender 
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april 2009 tot sept 2009
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Uitreiking Gouden Schoen 2007-08 

van “Den Twee” 

 

’t Is een schoon traditie geworden om op de zaterdagavond van 

ons jaarlijks weekend na de viersterrenmaaltijd de trofeeën 

van de Gouden Schoen uit te reiken aan de laureaten van ons 

zevensterrenploegske. 

Een systeem om gedurende het hele seizoen na elke wedstrijd  

één, twee of drie punten te geven aan de drie spelers die dat 

op dat moment het meest verdienden resulteert in een 

eindklassement. 

Nadeel van dat puntensysteem is dat er spelers zijn die altijd 

een gewoon goei match spelen maar weinig punten halen omdat 

er toevallig altijd een paar spelers zijn die toevallig een goei 

match spelen en dus met alle punten gaan lopen.  Feitelijk een 

echt *(tuuut)systeem dus. 

Den top drie (ne volledig andere dan vorig seizoen) kreeg op ons 

weekend een aandenken. 

Op de derde plaats een verrassing, maar dik verdiend: 

den Alain 

Op de tweede plaats iemand die al eerder winnaar was en nog al 

eerder ereplaatsen haalde; hij gaf zijn carrière bij de Volmolen 

op om zich volledig te kunnen concentreren op Den Twee: 

de Kurt. 

En de winnaar won ook al één van de vorige edities, mag zich 

dus opnieuw gedurende een jaar speler van het seizoen noemen: 

den Bert. 
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De volledige uitslag: 

1) Bert De Vos 367 punten 

2) Kurt Joosten 346 

3) Alain Kombe 211 

 

4) Kurt Gladines 178 

5) Kristof Nauwelaerts 176 

6) Miguel Coenen 155 

7) Andy Dirickx 128 

8) Bart Jespers 126 

9) Dries Tuyteleers 115 

10) Kevin Oeyen 106 

11) Sven Cras 103 

12) Peter Lambrechts 99 

13) Stijn De Haes 75 

14) Wouter Van Reeth 75 

15) Raf Croes 71 

16) Tim De Boeck 65 

17) Stefan Van der Haegen 52 

18) Peter Joosten 49 

19) Hans Timmermans 48 

20) Bjorn Joosten 10 

21) Guy Claessens 08 

22) William 03 
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Liefde is … 
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Eerste Waarloos-Mountainbiketocht 
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 Petanque bij de 

veteranen. 

 

Velen weten niet dat over petanque een 

gedicht bestaat .... 

 

  

‘‘NNaaaarr  hhuuiiss’’  ((PPiieerrrree  AAllaavviiee))  

  

DDaatt  mmeenn  zziicchh  iinn  ddee  bboouullee  vveerrggiissttee  

eenn  vvaaaakk  tteeggeenn  zziicchh  zzeellvvee  vvoocchhtt    

ddaatt  mmeenn  ddee  bbeessttee  kkaannsseenn  mmiissttee  

--  aallttiijjdd  wweeeerr  hheett  bbuutt  ggeezzoocchhtt  ––    

  

ddaatt  nniieettss  oonnhhaaaallbbaaaarr  iiss  ggeebblleekkeenn  

ooookk  wwaass  mmeenn  mmeett  wwaannhhoooopp  vveerrvvuulldd  

hheett  ggrriinndd  llaagg  aallss  eeeenn  ddeekkeenn  

iinn  rruusstt,,  iinn  mmaanneesscchhiijjnn  ggeehhuulldd..  

  

ddaatt  eeeenn  aavvoonnddmmeeddiittaattiiee  

nniieett  vvaann  eeeenn  ddoommiinneeee  ooff  kkaappeellaaaann::    

eeeenn  bbiijjzzoonnddeerree  ccoonnvveerrssaattiiee  

aallss  bboouulleerrss  wweeeerr  nnaaaarr  hhuuiiss  ttooee  ggaaaann..  

  

 

Met oprechte groeten, 

Herman Braeckmans 
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Petanque – Wintercompetitie 2007-2008. 

 

Wegens onvoorziene niet doorgegane transacties in juli 2008 

volgt nu pas het verslag van de wintercompetitie petanque van 

het seizoen 2007-2008. 

Over de wintercompetitie schrijven als het bijna volop zomer is 

(juli 2008), is niet zo gemakkelijk. Alhoewel dat op het moment 

dat ik deze woorden op papier probeer te krijgen de 

temperatuur heel wat lager is dan op sommige dagen in de 

winter toen we onze ballekes aan ’t gooien waren. 

Met vierentwintig inschrijvingen hadden we een mooi kleurrijk 

groepje om de veertien competitieavonden rond te komen. 

Enkele getallen: 

• 0 gelijke spelen 

• 1 vrouwelijke deelnemer 

• 2 matchkes per avond te spelen 

• 2 spelers minimum per ploeg 

• 3 spelers maximum per ploeg 

• 4 buttes maximum per avond in gebruik 

• 8 matchkes maximum per avond te spelen 

• 14 competitieavonden 

• 23 mannelijke deelnemers 

• 24 boules maximum op een avond in gebruik 

• 24 deelnemers 

• 28 matchkes maximum te winnen 

• 72 petanqueballen 

• 368 punten maximum te scoren 

• ontelbare minuten speelplezier 
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Even de sportievelingen voorstellen: 

• Eddy: steeds aanwezig en altijd gespannen, attent en strijdlustig. 

• Patrick: nog meer aanwezig en heeft dikwijls reeds geoefend in de 

namiddag. Zou meer kunnen presteren, maar wordt in zijn kunnen 

dikwijls door zijn maten geboycot. 

• Danny: een van de weinige linkshandigen (of heeft hij twee linker 

handen?), altijd geconcentreerd en allround getalenteerd. 

• Louis: gelukkig heeft hij ooit goede boules gekocht. Daarmee is 

alles gezegd. 

• Eric: allround speler. Heeft graag dat zijn maten zich 

concentreren. 

• Theo: theoretisch zeer petanquebekwaam. De praktijk is wel wat 

anders. 

• Pol: kent zijn eigen mogelijkheden nog niet ondanks dat hij genoeg 

oefent. 

• Jef: is nog pril in ’t petanquen.  Misschien kan hij bij Peter Pocus 

te rade gaan om enkele trukken uit de mouw te kunnen schudden. 

• Willy: steeds aartsgevaarlijk. Zeer streng voor de anderen voor 

het begin van de competitieavond. 

• Paul: heeft een grote toekomst voor de boeg, alleen weten we nog 

niet of het in de petanque zal zijn. 

• Swake: heeft een onwaarschijnlijke en onvoorspelbare 

werptechniek. Heeft wel geregeld of altijd concentratieverlies. 

Een niet te onderschatten atleet. Brengt geregeld zijn 

uitvindingen mee (rollende borstels, mobiel warmtekanon, …) maar 

wordt verdacht van doping (via inhalatie, drank, andere …). 

• Julien: klassebak. Van alle markten thuis. Oefent waarschijnlijk in 

’t geniep (heeft veel tijd, is op pensioen). 

• Jos (van Kathelijne): kan pointeren als geen ander. Steeds de 

kalmte zelf (doping?). 

• Marcel: speelt altijd op zeer hoog niveau. Heeft dikwijls pech met 

slecht spelende ploegmaten. 

• Gerard: nog een linkshandige. Nog veel te leren maar maakt goede 

progressie. 
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• Liliane: in haar vroeger leven nog kogelstootster geweest wat nog 

te zien is als ze haar boules werpt. Steeds vooraan in ‘t klassement 

te vinden. 

• Benny: sportieve ambitie momenteel op een laag pitje, doch steeds 

gevaarlijk. 

• Guy: hij kan het tireren niet laten en hij kan het nog ook. Koude is 

zijn grootste tegenstrever. 

• Luc: allround speler. Soms last van de zenuwen doch hij gaat er 

altijd voor. Tireren doet hij met dubbel buskruit. 

• Jos (van Waarloos): heeft de laatste jaren de meeste progressie 

gemaakt. De resultaten blijven dan ook niet uit. 

• Ludo: steeds gevaarlijk en kalm. Kan een match totaal doen keren. 

• Herman: moest hij wat minder praten op ’t plein … (maar ja, hij kan 

er ook niet aan doen, hé). Soms kan hij heel goed tireren en zeker 

op de verkeerde momenten. Heeft het petanquen in zijn bloed en 

gaat geregeld naar ’t buitenland op petanquestage (ongeveer 180 

dagen per jaar). 

• Rob: een halve Fransman en speelt dus petanque met gevoel en met 

een handicapstijl. 

• Walter: heeft beginnerstalent, maar het komt er nog niet uit. 

 

Hoe brengen zulke meesterspelers het er nu van af? 

Awel, zeer goed. Sommigen toch. Als ge weet dat de winnaar(s) 

16 matchen won(nen) en de laatste slechts 1, dan is er toch wel 

wat kwaliteitsverschil te bespeuren. Tot en met plaats 13 is 

het verschil in het eindresultaat niet zo groot en in de laatste 

vier competitieavonden kon de stand nog alle kanten uit. Dus er 

bleef spanning tot de laatste speeldag omdat de voorlaatste 

avond nog zeven personen in aanmerking kwamen op de 

eindzegen. Uiteindelijk waren er drie man die eindigden met 16 

gewonnen matchen en zou het totaal gemaakte punten  het 

eindresultaat bepalen. 
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Hier de uitslag van de drie “besten” met allen 16 gewonnen 

matchen: 

  Punten 

  + - Totaal 

nummer 1 Herman 278 208 70 

nummer 2 Jos J 274 223 51 

nummer 3 Guy 266 215 51 

Wie laatst was, verklappen we lekker niet. 

Natuurlijk heeft wie elke week komt spelen meer kans om 

vooraan te eindigen, dus wie veel thuis blijft, is “eigen schuld 

dikke bult”. 

Voor de drie winnaars nog nen dikke proficiat met nen extra 

dubbele voor den Herman.  Nog ne proficiat voor alle 

deelnemers voor hun doorzettingsvermogen en hopelijk volgend 

jaar beter. 

Natuurlijk moeten we ook nog enkele mensen bedanken. De 

terreinverzorger (?) omdat ons terrein er zo onvoorspelbaar 

piccobello bij ligt, de Willy voor de sublieme organisatie, zijn 

echtgenote voor de onfeilbare administratie, de Luc voor de 

wekelijkse tap, de sponsors voor de schitterende prijzen en 

bekers, onze echtgenotes die ons elke donderdag laten gaan, 

het bestuur omdat de consumaties redelijk zijn opgeslagen, de 

uitvinder van de petanque, en misschien nog zovele anderen 

maar last but not least onszelf omdat we de 23 anderen de 

gelegenheid geven om zich elke donderdag te kunnen komen 

amuseren. 

Tot volgende competitie en wie weet zijt gij, anonieme lezer, er 

ditmaal ook bij. 

Marcel
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Cyclocross 

Toptien van het eindklassement seizoen 2008-2009. 

    Okt Nov Dec Jan 
Totaal  

(beste 3) 

1 Ielegems  Nico 100   100 97 297 

2 Feyaerts  Bart 97 95 97 100 294 

3 Van Lent  Kenny   100 93 95 288 

4 Feyaerts  Wim 94 97 95 34 286 

5 Voet  Wim 91 93 94 94 281 

6 Buelens  Johan 82 88 92 93 273 

7 Segers  Kamiel 95 91 86   272 

8 Gladines  Jona 89 94 82   265 

9 Keppens  Werner 93 87 85   265 

10 Vertommen Koen 81 68 89 89 259 

Ook in het seizoen 2009-2010 richten wij  4 crossen in. Het 

eindklassement wordt dan bepaald door de beste 3 resultaten 

van iedere deelnemer. 

De cross wordt telkens de laatste zondag van de maand 

gehouden, dus   

– 25 oktober 2009 

– 29 november 2009 

– 27 december 2009 

– 31 januari 2010 

 

Fietsploegen 

Op de volgende pagina’s vind je de kalenders van de 

zondagsritten van onze fietsploegen.  

We rijden momenteel in 4 ploegen, dus gelegenheid genoeg voor 

iedereen, man of vrouw, om op aangepast niveau mee te rijden 

met één van de fietsploegen.. 
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Fietsen Groep 1 
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Fietsen Groep 2 
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Fietsen Groep 3 
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Fietsen Groep 4 
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Redactie 

Wij blijven onze dringende oproep naar redactieleden herhalen. 

Help de Revet overleven.  

Vanuit elke afdeling verwachten wij enige input om de 

bedoelingen van dit blaadje, zoals geschetst in ons allereerste 

nummer (sept 1994), te realiseren:  

Onze afdelingen dichter bij mekaar houden, weten wat de anderen 
doen.  .. Gewoonweg genieten van onze activiteiten, maar ook van die 
van de anderen … 

Als je zin hebt om hier aan mee te werken, dan ben je altijd 

welkom. Je hoeft hiervoor niet noodzakelijk zelf artikels te 

schrijven. Brainstormen over de inhoud en mensen van de 

verschillende afdelingen aanspreken zijn even noodzakelijke 

taken om het beoogde opzet van het Revetje te behouden. 

Kandidaten kunnen zich steeds melden bij de redactieleden. 

 

Redactieleden: 

• Marc Hermans 

• Fred Timmermans 

• Philippe Van den Bosch 

 

 


