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Kalender 

Badminton 

dames : woensdagavond 19u30 tot 21u00  van september t/m mei. 
dames en heren : zondagavond van 19u00 tot 21u00 van september 
t/m april 
dames fietsen woensdagavond 19u00  Berkenhof vanaf 2de woensdag 
juni t/m augustus 

Bestuursvergadering:  

elke eerste woensdag van de maand, uitgezonderd augustus 

Fietsen 

Zondagmorgen in 4 groepen. De geplande ritten vind je achteraan in 
deze revet 
Donderdagavond: vanaf april om 18u30, vanaf mei  om 19u. 

Waarloos Mountainbike Toertocht op 27 sept 2015 

Kaarten 

 1ste en 3de dinsdag van de maand om 20u. 

Petanque 

Elke donderdagavond. Samenkomst vanaf 19u. Ploegopstelling bij 
loting om 19u30 stipt. 
Tijdens wintercompetitie van september tot maart om de 2 weken 
competitieavond. 
Vriendschappelijke wedstrijden volgens afspraak. 

Voetbal 

Zie voetbalkalenders in Revet van september 
Training op donderdagavond vanaf 19u30 

Paastornooi op 4 en 6 april 2015 
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Woordje van de voorzitter 

 

Toevallig ? 

 

Vorig jaar hebben wij de 50ste verjaardag 
gevierd van onze vereniging. 

Als we terugblikken op die voorbije 50 jaar 
mogen we stellen dat we, enkele uitzonderingen 
terzijde gelaten, eigenlijk zonder kleerscheuren 
50jaar gesport hebben. 

 

Is het lot ons gunstig gezind geweest al die jaren ? Ongetwijfeld. 

Hebben we puur geluk gehad ? Dit valt niet te ontkennen. 

Of hebben we weloverwogen, voorzichtig gesport ?  

 

Alles in acht genomen durven we stellen dat de “sport-attitude”van 
onze leden voorzeker  mede doorslaggevend is geweest voor het 
behaalde resultaat. 
Wie ondoordacht, roekeloos gaat sporten vraagt om kwetsuren en 
ongevallen. 

Gelukkig is dit in onze vereniging niet het geval en daar mogen we trots 
op zijn. 
We zijn elk sportend lid daarvoor dankbaar. 

Én…, hopelijk mogen we binnen 50 jaar een zelfde verhaal 
neerschrijven. 

 

De Voorzitter.  
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Taplijst april 2015 tot september 2015 

 

 



5 

 

Paastornooi –2015 

Beste sportliefhebbers, 

De dagen, weken, maanden vliegen zo snel voorbij dat in april het 
paastornooi alweer voor de deur staat. Dit jaar gaat ons tornooi door op 
zaterdag 04 april ’15 en maandag 06 april ’15. Hopelijk kunnen we dit 
combineren met het zonnetje, drank, eten, mannenvoetbal, 
vrouwenvoetbal, groot aantal supporters en kinderen die zich 
amuseren op het springkasteel of een balletje trappen aan de kant. Met 
deze ingrediënten kunnen we weer een super editie tegemoet 
gaan(zoals een paar jaar ondertussen) ☺ 

 

Een aantal jaren spelen we met 8 dezelfde ploegen die met heel veel 
plezier komen spelen in Waarloos. Spijtig genoeg moet Atalanta ‘den 3’ 
forfait geven dit jaar omdat een groot gedeelte van de spelers gaan 
skiën zijn met het jeugdhuis. Hopelijk zijn jullie er volgend jaar terug 
erbij zodat we terug voltallig zijn met alle ploegen uit Waarloos. 
Ondertussen hebben we een ploeg gevonden die ons voor dit jaar willen 
depanneren. De nieuwe ploeg zijn de Rapido’s(ex scoutsvrienden), ze 
hebben een paar keer tegen La una gespeeld. Wij heten hen van harte 
welkom in Waarloos.  

6 

 

De acht ploegen zijn volgens trekking verdeeld in 2 groepen zodat ze 
zaterdag kunnen spelen voor de eerste plaats in hun groep. 

GROEP A   GROEP B 

Den twee   LA una 
SVKLE Rumst   Pierstraat 
MVDA’s   Strakke Rakkers 
Reet VV   Rapido’s 

Vorig jaar was La una te sterk voor de andere ploegen die er alles aan 
gedaan hebben om dat te verhinderen. In de strijd voor de wisselbeker 
heeft ondertussen La una het tornooi al twee keer gewonnen, dat 
betekent bij winst dit jaar dat zij eigenaar van de beker kunnen worden. 
Al zijn er nog twee ploegen die de beker mits tornooiwinst natuurlijk, 
de beker mee naar huis kunnen nemen. Het zijn onze vrienden van Reet 
VV en MVDA’s. Ik ben ervan overtuigd dat de andere ploegen hun 
uiterste best gaan doen om hier een stokje voor te steken en zodat hun 
naam ook op de wisselbeker kan geschreven worden. 

Op maandag zien we niet alleen uit hoe dat mannen strijden voor de 
plaatsen, maar zoals vorig jaar zien we ook uit naar de 
vrouwenwedstrijd die net voor de finale van de mannen gespeeld 
wordt. Hoe fier dat Waarloos is op de vrouwenploeg was vorig jaar te 
zien toen ze heel veel supporters lokten naar de veteranen. Een nooit 
eerder gezien beeld dat er zoveel volk was voor de finale. 

Iedereen is welkom om te supporteren en/of een paar pintjes te 
komen drinken. ☺ 

KJ 
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Familienieuws 

 

Geboren 

02/12/2014 Lasse Zoontje van Inez Joly en Stefaan 
Braeckmans 

25/02/2015 Finn Zoontje van Anita Marnef en Dieter 
Timmermans 

05/03/2015 Nora &

 Leonie 
dochtertjes van Julie Vertommen en 
Siemon Buijks 

  

 

Overleden 

28/02/2015 Alfons Baets Echtgenoot van Anna De Haes 
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DERBY DEN 2 - DEN 1 

Voorbeschouwing van trainer Bart Verbist op de derby Den 2 - Den 1 die 

plaatsvond op zaterdag 31 januari. 

Omwille van het scherpe artikel van Den 1 in vorige Revet waren de 

gemoederen gespannen voor deze wedstrijd... 

Echter, zoals een échte trainer het betaamt, verdedigt T1 Verbist zijn 

ploeg "Den 2" en toont hij zich vooraf strijdvaardig! 

Hij hekelt onsportiviteit op het veld en breekt met zijn reactie een lans om 

via de geschreven pers (bewust) geen onbezonnenheden (meer) te 

verspreiden. 

Een écht voorbeeld voor RV Waarloos die vriendschap en sportiviteit hoog 

in het Vaandel dragen! 
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Donkere wolken pakken samen boven Chalet 

Swa Campaert 

De lente staat voor de deur. 
Al zes jaar op rij het favoriete seizoen van recordkampioen Veteranen 
Waarloos 1. Terwijl de vrouwkes het huis aan kant zetten, vieren de 
mannen een zoveelste titel op rij.  
Maar dit jaar lijkt er een kink in de kabel. Den Eén staat op een voor hen 
ongewoon lage tweede plaats in het klassement en dat zorgt voor 
nervositeit op en naast het veld. Onze redactie confronteerde zowel 
spelers als supporters met de feiten en verwachtingen voor het verdere 
verloop van de competitie. 

"De huidige malaise valt simpel te herleiden naar de barslechte periode 

november-december", doet een speler anoniem zijn verhaal. “We zetten 

daar door het gemis van enkele belangrijke pionnen een onaanvaardbare 

1 op 9 neer en daar dragen we vandaag nog altijd de gevolgen van." 

- Gewoon brute pech? Boeten jullie aan kwaliteit in? Of wordt de 
concurrentie sterker? 
-"Pech", klinkt het kort maar duidelijk. 

- Niets meer aan de hand? 
-"Nee, op papier steken we er nog altijd met kop een schouders bovenuit. 

Dat is na die zwarte periode niet anders. Alleen wou de bal er toen net 

niet in." 

- Doen jullie nog mee voor de titel? 
-"Opnieuw zo'n suggestieve vraag" (diepe zucht )... "Natuurlijk doen we 

nog mee. Een instituut als den Eén doet altijd mee voor de prijzen" klinkt 
het zelfzeker. 
 
Naast de lijn zijn ze er iets minder gerust in. De fans bleven trouw op 
post, maar hebben toch zo hun twijfels bij een zevende 
kampioenenschaal op rij. 

"De stand is wat 'm is", klinkt het filosofisch aan de toog van Chalet Swa 
Campaert.  
Vijf euro en vijf pinten later komen de tongen pas echt los. "Hoe de 
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meeste ploegen hier komen spelen, is ronduit  schandalig. Voor elke ploeg 

is de wedstrijd tegen Den Eén de match van het jaar. Ofwel komen ze hier 

om een driedubbele gordel op te trekken of anders schoppen ze alles wat 

voetballend beter is dan hen schaamteloos de lucht in. Er gaat geen week 

voorbij of er ligt hier elf man tegen de plein." 

-Is de ploeg sterker uit de crisis gekomen? 
-"Dat is maar de vraag. Van 9-0 zeges tegen Janneke en Mieke worden wij 

als fans ook niet veel wijzer. Zeker niet als je hier dan achteraf te horen 

krijgt dat sommige  tegenstanders opzettelijk op halve kracht komen 

spelen als stil protest na een flutartikeltje. Da's niet leuk voor de fans, 

maar ook niet voor onze spelers. Dus stop hating and start participating." 

-Een ploeg die wel op volle kracht zal spelen is MVDA'S 
-"Klopt, de topper staat met stip genoteerd in de agenda's van onze 

fanclubs. We hopen dan ook dat onze spelers vooraf voor de spiegel gaan 

staan, een dikke streep onder deze schandelijke periode trekken en met de 

neuzen in dezelfde richting het veld betreden." (Elke ander combinatie 
met  deze trefwoorden berust op louter toeval, nvdr.).  "Enkel zo kunnen 

we deze historische fout 

rechtzetten en straks doen waar 

we goed in zijn: goedkope cava in 

het rond spuiten en tot ver buiten 

Waarloos als ware kampioenen 

gevierd worden." 
 
#jesuisdenéén 
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Woebads Badminton 

Elke woensdag van sept tot mei van 19u30 tot 21u00, enkel voor 
dames. 

Elke zondag van september tot april van 19u00 tot 21u00, gemengd. 

Vanaf de derde woensdag van juni 
wordt er gefietst vanaf 19u00. 
Samenkomst aan het Berkenhof. 

Voor meer info: 
marijke.verbessem@gmail.com 

 

 

Bezige bijen in Vlezenbeek  

Badminton weekend 6-7-8 maart 2015 

 

Vrijdagmorgen 10.30u, startplaats ten huize Cras, stonden 10 dames 
hevig om te vertrekken op een spetterend weekend richting 
Vlezenbeek.  Uitgewuifd door Bart Verbist kon de driedaagse niet beter 
starten. Vrijdagnamiddag was de groep volledig, er sloten nog 3 andere 
Woebads-dames aan. 

Vrijdag deden we de Hoppe-wandeling te Sint-Ulriks-Kapelle.  Zaterdag  
en zondag trotseerden we knooppunten en passeerden we 
verschillende mooie, kleine, Brabantse dorpjes. Maakten we kennis met 
Adam en Eva in café ’t Gemakske. Alles verliep er ook op ’t Gemakske. 
Als we er nog eens naartoe gaan, hebben we hun telefoonnummer en 
kunnen we Croque met hesp eten.  

Begrafenissen, blaffende honden, boskabouters (brave en 
minder brave), broek in kousen, boswandelingjenever, Boonkriek, blote 
bibsen in de bossen en Brusselse ezels waren allemaal van de partij! 
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Zaterdagmorgen kregen we post van Lieven, onze gastheer. Een Gotcha-
spel werd gelanceerd. We gingen gedurende de hele dag op zoek naar 
de codewoorden Tibetaanse Tijger, vibrator, minnaar en barbie.  
‘Makanders toenge werden gepéld!’    Dit zorgde voor hilariteit alom. 
Voor wie dacht dat dit de animatie van het weekend was… pech… dit 
was enkel om de ploegen van de Bonte Avond te weten te komen. 

Met 38 km in de benen sloten we het weekend af in volkscafé De Cam 
waar we nog genoten van ‘Pajotske lékkernâ-en’.  

Merci, 
‘Salut en de wentj vanachter’! 
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Damesvoetbal: De Vier 

Net zoals zoveel deugdelijke dingen in het leven is de 
vrouwenvoetbalploeg van de veteranen geboren tussen pot en pint. 
Naast al dat mannengeweld in de ploegen 1, 2 en 3, mochten de 
vrouwelijke kracht en charme niet ontbreken. Na heel wat lobbywerk 
bij de lieven, vriendinnen en echtgenotes van voetbalminnend 
Waarloos en omstreken, werden 22 dames bereid gevonden hun blote 
billen en dribbelkunsten te tonen aan de buitenwereld.  
Al spoedig bleek dat enige lenigheid één punt is, en voetballen iets heel 
anders. Na zeven maanden van harde training, veel gezucht en gezweet 
en na doorgedreven studie van de spelregels, zijn we gestart in 
competitieverband. The ladies of the Four, here they come!  

Ondertussen werden we een vaste waarde in het vrouwelijk 
voetballandschap van de laagste competitie. Elk weekend trekken we 
onze gestroomlijnde blauwe tenuetjes aan – met dank aan de sponsor! – 
en spelen we ergens met volle inzet en overtuiging onze match. Heel 
dikwijls winnen doen we nog niet -  daarvoor lopen we nog wat teveel 
mekaar voor de voeten – maar de resultaten gaan in stijgende lijn.  En of 
we gewonnen hebben of niet, we vieren tot lang na het laatste 
fluitsignaal. De match moet toch 
geanalyseerd worden om er uit te 
leren, nietwaar?  

Als we een thuismatch spelen en het 
is mooi weer, zetten we onze cavabar 
voor het chalet. Kwestie van onze 
supporters te soigneren en in één 
moeite door onze kas te spijzen. Veel 
supporters langs de zijlijn zijn voor 
ons immers de beste aanmoediging 
om nog maar eens een goeie 
combinatie op te zetten op het veld… 
.  

Onze deugdelijke conditie en licht 
stijgende faam hebben we te danken aan onze twee toptrainers, Eddy 
en Kris. Elke donderdagavond leren die ons met veel geduld, de nodige 
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humor en kennis van de vrouwelijke psychologie, de edele kunst van de 
dribbel, het jongleren, de balcontrole, de spelverdeling, de 
schijnbeweging, het koppen en trappen en last but not least: het maken 
van doelpunten in de goal van de tegenpartij.  

We hopen als ploeg nog lang plezier te beleven aan het voetbal, op en 
zeker ook naast het veld en doen ons best om zeker geen vijfde wiel aan 
de Waarlose veteranenwagen te worden.  

L.V. 
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Kaartprijskamp - Ieder voor zich 

Einduitslag periode  01 juli 2014 tot 31 december 2014 
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Slechtse dagresultaten 

 
Weetjes : 

• Paul B. haalde eens alle 13 slagen in 1 beurt  

• Rob VM en Maria V. haalden eens 12 slagen in 1 beurt  

• Er werden 7 keer 11 slagen en 25 keer 10 slagen in 1  beurt 

behaald 

• Bart B. en Willy V. haalden 3 keer 10 slagen in 1 beurt 

• Paul B. haalde in 1 ronde (4 giften) eens 28 slagen  

 

Wij kaarten iedere 1e  en 3e dinsdagavond van de maand van 20 tot 
ongeveer 22 uur. 

 

 

DATA : 7 en 21 april 7  en 21 juli 
 5  en  19 mei 4  en 18 augustus 
 2  en 16 juni 1  en 15 september 

Info:  
Paul Van Es  03/457.42.89 0473/81.57.96 of op de kaartavonden. 
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 Sinterklaasfeest ruimt plaats voor 

RaVotterdag 

 

Het zat er aan te komen! 

In de Revet van oktober kon je al lezen dat we in 2014 op het jaarlijkse 
teerfeest een bijzonder afscheid mochten vieren. Inderdaad, geen 
afscheid nemen maar wel afscheid vieren. 

Na een carriére van 50 jaar vonden Jefke en zijn Clothilde dat het tijd 
was om de sinterklaasstaf door te geven. 
Op 30 november trok deze Sint voor een laatste keer naar het 
Berkenhof voor het sinterklaasfeest van de Veteranen.  
Hoeft het gezegd dat het andermaal een gezellig feest was waar 
kinderen en ouders volop van genoten? 

Zijn slot-intrede gebeurde in stijl. Zoals het een goedheilig man toekomt 
werd hij met de nodige honneurs ontvangen en in een prachtige koets 
het dorp rondgereden. 
Een waardig en oververdiend eerbetoon! 
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Maar nu? Wie durft de staf van zo een monument over te nemen? En 
wat met een sinterklaasfeest als de Sint niet kan aanwezig zijn? 

Het bestuur van de veteranen heeft dan ook wijselijk besloten om alvast 
in 2015 het sinterklaasfeest te vervangen door een ander kinderfeest. 

Gelukkig hadden we tijdens de feestweek van 50 jaar RVWaarloos al 
een fantastische kindernamiddag georganiseerd en was het geen al te 
moeilijke beslissing om deze spelnamiddag ook in 2015 in te richten. 

Deze RaVotterdag zal plaats vinden op zaterdag 5 september. 
En omdat bij kinderen altijd ouders horen (condicio sine qua non) zijn 
ook die laatsten van harte welkom voor een gezellige babbel. Als het 
even kan op een hopelijk zonnig terras. 

Hou deze dag dus alvast vrij. Ten gepaste tijde krijg je meer info. 
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Petanque - Faire Fanny 

50 jaar RV Waarloos: dat is niet niks!!! 

De weergoden waren de veteranen gunstig gezind.  Ook die 
donderdagavond. 

Een 28-tal deelnemers begaf zich om 19 uur op de 
petanqueterreinen.  Onder de deskundige leiding van de Willy werden 
de ploegen getrokken zodat niemand kon zeggen dat er “gefoefeld” 
werd met de ploegvorming.   

Voor de niet-petanque-deskundigen en kritikasters willen we nog eens 
beklemtonen dat petanque niet zomaar een balleke gooien is, maar dat 
er veel meer komt bij kijken: behendigheid, tactiek (overleg), fysiek 
(zeker als er een verjaardag gevierd wordt), terreinkennis, kunnen 
meten, mensenkennis, vertrouwen in je medematen,  … 

Zeker op een avond als deze is het aanpassingsvermogen aan je 
ploegmaten (andere dan gewoonlijk) een grote troef. 

Welke ploegen werden er tevoorschijn getoverd? 

1 Eddy T.  4 Monique I  7 Reasy 
2 Ludo  5 Patrick  8 Danny 
3 Tom  6 Leo  9 Luc Dom 
        

10 Willy I   13 Louis I  16 Herman 
11 Sisse  14 Liliane  17 Ronny 
12 Monique II  15 Jos J.  18 Marcel 

        

19 Louis II  22 Jos d.G.  25 Eric 
20 Gerarda  23 Luc B.  26 Greta 
21 Guy  24 Maria    

      27 Swake 
      28 Willy II 
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De ploegen met slechts 2 spelers hadden natuurlijk het voordeel dat 
elke speler met 3 ballen kon gooien.  Maar is dit altijd wel genoeg 
voordeel of is talent nog belangrijker? 

Uiteindelijk na enkele spannende spelletjes, een pintje tussendoor 
en/of een zakje friet,  kwamen de volgende ploegen in de finale tegen 
mekaar uit: Eric en  Greta tegen Herman, Ronny en Marcel. 

De beste ploeg van de avond heeft natuurlijk gewonnen, met als 
teamgenoot schrijver dezes.   

We vreesden al dat we de zoveelste beker in ontvangst zouden mogen 
(moeten) nemen maar gelukkig kregen we elk een grote fles 
Veteranenbier wat voor deze gelegenheid een veel passender cadeau 
was. 

In naam van alle petanquers wil ik dan ook de stichters van 50 jaar 
geleden, het bestuur en alle personen die deze feestweek hebben 
mogelijk gemaakt bedanken voor hun initiatief en hun inzet.  Sommigen 
hebben de voorbije weken langer rond het chalet verbleven dan thuis. 

Ik zou zeggen laten we dit over 50 jaar nog eens overdoen.  We zullen er 
allemaal bijzijn!!! 

  

Marcel. 
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Regels en Reglementen  

Niets is zo verhelderend dan een stevige discussie in het chalet. 
Iemand beweert iets, iemand anders heeft prompt een andere 
mening. 
Gevolg: een half uurtje interessante gespreksstof waarbij dan 
steevast de mening gevraagd wordt van een “expert”, die dan net 
geen uitsluitsel kan brengen wegens niet helemaal duidelijk…. 

Zo ook onlangs. Iemand begint er toch wel over de afmetingen 
van een voetbalveld zeker! En iemand anders beweert tijdens de 
de daaropvolgende toch wel plots dat een voetbalveld (in theorie) 
vierkant kan zijn. 
“Onmogelijk”, “Dat kan niet”, “Nog nooit gezien”, gespot , 
hoongelach en nog veel meer kreeg hij naar het hoofd geslingerd. 

Gevolg: Er werd direct een arbiter bij gehaald, doch de 
“onpartijdige” kon geen volkomen uitsluitsel geven. 

Restte dus slechts één oplossing.: de “ Koninklijke Belgische 
Voetbalbond” raadplegen. Je weet wel dat clubje waar er nogal 
wat geld over en weer geschoven wordt, in naam van de sport, 
met een tennisser aan het hoofd( als CEO) en een advocaat van 
KV als voorzitter. Je kunt wel denken…. 

Maar één voordeel hebben ze : ze hebben reglementen en 
voorschriften gebaseerd op de originele Engelse regels die door 
de FIFIA als internationale regels zijn gepubliceerd. Alle 
aangesloten verbonden hebben deze ‘technische’ voorschriften 
dan ook overgenomen.  
 

Twee artikels zijn in het kader van deze discussie van belang. 
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Eerste artikel: Afbakening van het speelveld 

Het speelveld moet rechthoekig zijn en afgebakend met lijnen. Deze lijnen 

behoren tot de gebieden die ze afbakenen. 

De twee lange afbakeningslijnen heten zijlijnen en de twee korte heten 

doellijnen. 

Het speelveld is verdeeld in twee helften door een middenlijn, die het 

midden van de twee zijlijnen verbindt. 

De middenstip wordt aangegeven in het midden van de middenlijn. 

Hieromheen is een cirkel getrokken met een straal van 9,15 m. 

 

Conclusie. 
Elk vierkant is een rechthoek. Elk vierkant is rechthoekig. ( zie 
cursus wiskunde) 
Dus geen bezwaar tegen een vierkant…  

Noteer ook dat de 9.15m (straal van de middencirkel) eigenlijk 
komt van de Engelse lengtemaat de “yard”. 1 Yard is 0,9144 
meter. De middencirkel heeft dus een straal van 10 yards, of 
9,144 meter. Afgerond naar 9,15m. 

 

Merk op dat er op de tekening een aanmerking staat over een 
facultatief lijntje. 
Prijsvraag :  “Waarvoor dient dat facultatief lijntje ?” 

 Antwoorden alleen per e-mail aan info@veteranen-waarloos.be 
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Tweede artikel: Afmetingen 
 

De lengte van de zijlijn moet groter zijn dan de lengte van de doellijn. 

Lengte (zijlijn): minimaal 90 m - maximaal 120 m 

Breedte (doellijn): minimaal 45 m - maximaal 90 m 

Alle lijnen moeten even breed zijn en mogen de 12 cm niet overschrijden 

Conclusie 
Wiskundig niet onderuit te komen het kan geen volkomen 
vierkant zijn. De uitdrukking groter dan (“ > “) betekent dat de 
zijlijnen van het speelveld groter moeten zijn dan de doellijnen. 
Hoeveel groter dat staat er niet bij. 

Dus iemand met veel plaats in zijn tuin, kan een voetbalveld 
aanleggen van : 

Lengte  : 90.01m 
Breedte : 90.00 m 
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Toegegeven, men mag niet voetballen op een vierkant veld. Niet 
dat enige speler die op dit terrein zijn wedstrijdje afwerkt er veel 
erg zou in hebben 

Zo ook kan men een pleintje aanleggen in de kleinere tuin van  
Lengte   : 90.00 m 
Breedte : 45.00 m 

Of in een zeer grote tuin van  
Lengte   : 120.00 m 
Breedte :   90.00 m 

Of combinaties van al het vorige. De vaak gehoorde uitdrukking 
“Het is zo groot als een voetbalveld” is dus totaal zinloos. Een 
“voetbalveld” is geen betrouwbare maat aangezien het grootst 
toegelaten voetbalveld meer dan 2 keer zo groot is als het kleinste 
reglementaire plein. 

Internationale wedstrijden hebben nog een 
verfijning/verstrenging in de reglementering, maar we 
verwachten niet dat we controle zullen krijgen op ons terrein 
vooraleer R.V. Waarloos deelneemt aan de “ champions league”. 
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Speciale wens 
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Veldrijden in Waarloos. 

Toptien eindklassement 2014-2015 

 

 

 

Alle informatie, uitslagen, klassementen, filmpjes, foto’s van het ganse 
seizoen kan je terugvinden op de facebookpagina 
https://www.facebook.com/CrossWaarloos 

 

We danken “2550 CC” voor het verderzetten van deze traditie! 
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Voorbeschouwing op de reis naar de Stelvio 

Wat aanvankelijk een jongensdroom leek van onze youngster Tom De 
Cock lijkt nu uit te draaien op misschien wel het grootste event in de 
geschiedenis van onze wielerploeg WT Waarloos. 
Zijn drive om absoluut vanuit Waarloos een fietstocht te ondernemen 
naar de magische Stelvio in Italië heeft veel leden geïnspireerd om 
hiervan iets prachtigs te maken. 
37 Fietsfanaten uit 3 verschillende groepen en 3 begeleiders zullen op 
11 juli vertrekken voor een 8-daagse tocht doorheen Duitsland, een 
kleine passage in Zwitserland, de oversteek van de alpen in Oostenrijk 
om ten slotte aan te komen in Italië.  
Ze zullen een week lang fietsen door prachtige regio’s en historische 
steden om tenslotte op 18 juli na ± 1.050 km de befaamde Stelvio te 
beklimmen.  

Volgens velen is de Stelvio de 
Passo der Passo’s. Hier 
worden de mannen van de 
jongens gescheiden. Dit is de 
berg van Fausto Coppi en 
ook weer van Marco Pantani. 
Kortom een pas met een 
uitgebreid wielerverleden en 
daarom heeft hij voor 
wielerliefhebbers een 
welhaast magische 
uitstraling. 

De pas ligt op 2.760 meter 
hoogte, het 
stijgingspercentage is 9,5% 
in de steilste kilometers. Aan 
de noordkant (via Prato) 
kent de weg 48 
haarspeldbochten. Dit is de 
zijde welke wij gaan 
beklimmen. De zuidzijde (via 
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Bormio) kent “slechts” 39 stuks. Maar van welke kant je hem ook 
neemt, het blijft een magische berg, die Stelvio. 

 

 

In voorbereiding op deze trip zullen er 2 groepsritten ingelast worden 
telkens  op een zaterdag in mei en juni. De voornaamste bedoeling is om 
vooraf al eens aan te voelen hoe het samen rijden met deelnemers uit 
verschillende niveaugroepen zal verlopen.  
 
In afwachting trainden de meeste ploegen reeds de hele winter door. 
(gewoon zoals ieder jaar dus, n.v.d.r.) en zoekt ploeg 2 om zich optimaal 
voor te bereiden warmere gebieden op. Eind april trekken ze voor een 
volle week op stage naar Portugal (ook gewoon zoals ieder jaar dus 

n.v.d.r.).  
De deelnemers van ploeg 3 maken zich helemaal niet druk en 
vertrouwen op hun gebruikelijk trainingsschema van vorige jaren ...en 
natuurlijk op hun talenten. 

Zij die deze moedige bende willen aanmoedigen, zijn welkom op 11 juli 
aan het Chalet, vroeg in de ochtend. 
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Cursus fietsonderhoud – wielertoeristen 

Op dinsdag 28 oktober en 25 november organiseerden de 
wielertoeristen een technische avond rond het onderhoud van de 
racefiets. 

Met enkele behulpzame handen werd de zware groene tafel even opzij 
geschoven en geüpcycled tot werkbank en de ruimte die vrijkwam 
omgetoverd tot fietsatelier. Polyvalente ruimte noemt zoiets 
tegenwoordig. 

Toon van fietswinkel Bosch Sport uit Waarloos had voor het nodige 
demonstratiemateriaal en gereedschapskoffer gezorgd en enkele 
vrijwilligers hadden hun dierbaar vehicle afgestaan als testmodel voor 
de wetenschap. 

Voor een 40 –tal 
deelnemers kwam prof 
Toon een deskundige 
uitleg geven over de “tips 
en tricks” van het fiets 
onderhoud. Welke 
‘shampoo’ we best 
gebruiken en 
hogedrukreinigers enkel 
goed zijn om de oprit af 
te spuiten. 
Momentsleutels, 
nippelspanners, 
kettingponsen, cassetteafnemers, kettingreinigers, montagepasta, 
teflonspray, derailleurwieltjes, versnellingskabels, kettingsluiters, 
shimano-tandwielen, campagnolo superrecord, trapaslagers, 
schoenplaatjes,….. twee uur gaan soms veel te snel voorbij. 

Boeiend en regelmatig afgewisseld met grappige anekdotes. 

Als verrassing kreeg iedereen nog een ‘try this at home’ pakket mee van 
Bosch Sport. 

Bedankt Toon voor deze leerzame avond. 



31 

 

6° MTB-toertocht - 28 sept 2014 

Ook de zesde editie van onze MTB Toertocht was weer een schot in de 
roos. Blijkbaar brengt iemand van de Veteranen elk jaar opnieuw 
eieren naar de Clarissen, want het weer was andermaal super! Wie 
het ook moge wezen, doe gerust verder!  

Met 1070 deelnemers waren we zeer tevreden en zoals elk jaar 
kregen we veel positieve reacties over parcours, organisatie en 
bevoorradingen. 

Door de Deltawerken in Walem moesten we ons traject daar grondig 
aanpassen, maar dankzij de medewerking van Wenz (waterwegen en 
zeekanalen), Polder Battenbroek en Natuur en Bos werd dit 
uiteindelijk een verbetering. Ook de overheidsinstanties zien meer en 
meer in dat onze toertocht een succesverhaal is en steunen ons steeds 
beter. 

Hoeft het gezegd dat ons zonneterras voor het Berkenhof ook dit jaar 
weer voor een supergezellige aftersfeer zorgde? Veel Waarloos volk 
komt alleen daarvoor al afgezakt.  

Bedankt alle deelnemers voor jullie aanwezigheid en positieve 
commentaren. Een betere motivatie om door te gaan kunnen we niet 
dromen. 
Onze hartelijk dank ook aan particulieren, gemeenten, overheden en 
diensten voor hun welwillende medewerking. 
Speciale dank aan de gemeente Kontich voor hun materiële en 
logistieke steun, de toestemming om de Ferdinand Maesstraat een 
aantal uren verkeersvrij te maken en de inzet van de brandweer bij 
onze afspuitstand. 
En tot slot graag een dikke merci aan al onze leden die zich vooraf en 
tijdens de toertocht hebben ingezet. Deze happening blijft het werk 
van onze ganse fietsclub en daar mogen we terecht fier op zijn. 

De zevende editie van Waarloos Mountainbike toer 

vindt plaats op zondag 27 september 2015. Wij hopen jullie 
daar allemaal te ontmoeten. Als het niet op de fiets is, dan toch aan de 
aankomst om de mee te genieten van de gezellige sfeer! Tot dan.  
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Fietskalender Groep 1 
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Fietskalender Groep 2 
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Fietskalender Groep 3 
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Fietskalender Groep 4 
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