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Taplijst sept 2010 tot dec 2010 

 

SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER 

ZA 4 I ZA 2 P ZA 6 52 ZA 4 P 

ZO 5 I ZO 3 52 ZO 7 B ZO 5 III 

ZA 11 II ZA 9 I ZA 13 I ZA 11 52 

ZO 12 II ZO 10 I ZO 14 I ZO 12 I 

ZA 18 W ZA 16 II ZA 20 II ZA 18 52 

ZO 19 W ZO 17 II ZO 21 II ZO 19 II 

ZA 25 III ZA 23 W ZA 27 W ZA 25 / 

ZO 26 III ZO 24 W ZO 28 W CR ZO 26 B CR 

   ZA 30 III        

    ZO 31 III CR         

 

TAPPLOEGEN 

I Voetbal I 

II Voetbal II 

W Wielertoeristen 

III Voetbal III 

P Petanque 

52 1952 

B Badminton 

 

In het najaar wordt met de verantwoordelijken van de 
verschillende tapgroepen de huidige tapkalender geëvalueerd en  
de kalender voor 2011 opgemaakt 
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.Woordje van de voorzitter 

 

Over Groot en Klein. 

Tijdens de voorbije zomerperiode 
werden we overspoeld met tal van mega-
sportevenementen. wielerrondes, 
tennistornooien, Formule-1 races, 
wereldbekervoetbal…  Er kwam geen einde 
aan. 

Somtijds leek de wereld even op te houden 
met draaien. 

De god(inn)en uit de sportwereld stonden voortdurend voor het 
voetlicht. Ze werden non-stop bejubeld om hun prestaties. 

Hoog tijd, vinden we, dat de normale, doorsnee sportbeoefenaar 
terug even aan bod komt.   

Respect voor alle sportievelingen die uit 
gezondheidsoverwegingen en met een gezonde sportieve 
strijdlust wat aan beweging doen.  

Respect ook voor alle sportievelingen die via hun 
sportbeoefening graag meebouwen aan ‘n groepsgeest en 
verstandhouding onder de mensen. 

Respect ook voor alle sportievelingen die zich belangeloos 
inzetten. 

Zijn dat niet onze echte helden ? 

De voorzitter.
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Badminton “Woebads enzo”  

Simonne, 

 

25 jaar geleden... 

We waren er niet bij, maar we kunnen er ons een idee van 
vormen hoe het gelopen is. Een idee, een gelegenheid en een 
kompaan om te gaan. Het badmintonnen heeft je te pakken 
gekregen. 

Samen met de ridders van het eerste uur: Suzanne, Maria, 
Irene,… startte je een badmintonclub, ondersteund door de 
veteranen van Waarloos. Meerdere leden kwamen gedurende 25 
jaar, sommigen gingen weer en anderen zijn gebleven. Dat zijn 
uiteraard de beste. Kijk maar rondom je. 

Ridders van het eerste uur! Jullie zagen ons allemaal komen, 
jullie namen ons onder jullie vleugels en met enkele 
veelbetekenende blikken naar elkaar leerden jullie ons de 
knepen van het vak. En nu lukt het ons al aardig om een 
shuttletje te slaan. Dank je wel daarvoor. 

Behalve het badmintonspel leerden jullie ons ook bakken en 
braden, kinderen en kleinkinderen verzorgen en de echtgenoten, 
die kennen we ook allemaal wat beter. De woensdagavonden zijn 
leuke en ontspannende avonden en dat niet alleen omwille van 
het spel. 

Ridders hebben een koning nodig, Simonne en jij bent de 
koningin van onze “Woebads enzo”-club: 

Simonne, je naam staat voor: Super, Initiatiefneemster, Mooi, 
Onvervangbaar, Noeste werker, Naprater, Erevoorzitster. 

• Super en Mega tegelijk. 
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• Initiatiefneemster, het grootste bewijs is deze club, die 
na 25 jaar nog bruisend en bloeiend is. 

• Mooi, altijd mooi verzorgd en mooi gekleed. En vanbinnen 
een dame met een warm en groot hart. 

• Onvervangbaar, dat is al gebleken, we hebben er twee 
moeten zoeken voor één. 

• Noeste werker, altijd in de weer en een evenement door 
haar georganiseerd is steeds tot in de puntjes verzorgd. 

• Naprater, met een natje en een droogje en nog een natje 
en … . Plezier verzekerd. 

• Erevoorzitster van onze badmintonclub WOEBADS. Die 
naam ben je meer dan waard en we hopen dat je die 
accepteert. 

We bedanken je namens alle clubleden voor je 25 jaar inzet om 
onze spieren te trainen. Daarenboven zorgde je ervoor dat alle 
sport, spel en andere uitstappen een geslaagd spektakel 
werden, zo ook weer vanavond.  

Je geeft de fakkel door, we danken je voor dat vertrouwen en 
gunnen je de extra tijd die je krijgt om te investeren in je 
volgende kleinkind en al je andere hobby' s. Uiteraard 
verwachten we je de volgende 20 jaar elke woensdag trouw op 
post. Net zoals alle andere ridders, zowel van het eerste uur, 
van het laatste uur en alle uren daartussen. 

 

Vanwege de woebads enzo … vrouwen
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 Kalenders 

 

 

Bestuursvergadering 

Elke 1ste woensdag van de maand om 19u 

Badminton 

Woensdagavond 19u30  

Fietsen 

Raadpleeg fietskalenders in Revet april of via  
www.veteranen-waarloos.be 

Kaarten 

Iedere 1ste en 3de dinsdagavond van de maand. 

Veldrijden 

Laatste zondag van de maanden oktober, november, december 
en januari. 

Seizoen 2010-2011 : 31 oktober, 28 november, 26 december en 
30 januari 

Speciale data 

26 september: Mountainbike-toertocht 

28 november: Sint-Niklaasfeest 

4 december : Teerfeest 
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Voetbalkalender 
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Badmintonweekend Woebads Dames  

2009 én 2010 

Vorig jaar trokken we met z'n twaalven van 24 tot en met 27 
mei 2009 richting Lembeke om daar al fietsend “het 
Meetjesland” onveilig te maken.   

De eerste dag beloofde de 
zon van de partij te zijn, 
maar van Frank en Sabine 
wisten we dat deze de 
volgende dagen plaats zou 
ruimen voor bewolking en 
regenbuien.   

Het minder goede weer kon 
ons echter niet deren, 
opgewekt en gewapend met 
een regenjas (en een zeemvel 
in onze broek) stapten we dag 
na dag de fiets op voor een 
tochtje van om en bij de 70 km.   

We reden elke dag een andere richting uit en doorkruisten 
natuur- en landbouwgebieden tussen de kleine en middelgrote 

dorpskernen van 
de streek.   

We genoten 
bijgevolg van 
smalle 
polderpaden, 
groene bossen, 
harde 
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kasseiwegen, wind in de rug (maar ook op kop) en de prachtige 
uitzichten van o.a. de Westerschelde. 

Op tijd en stond lasten we een pauze in.  Dat was nodig voor een 
plasje, een slok water, een snoepke of een lekker biertje op een 
terras.   

’s Avonds stilden we onze magen in het restaurant van ons hotel.  
In de keuken was er ruimte voor inventiviteit en fantasie en dat 
zorgde voor lekkere seizoensgebonden gerechten.  Een heerlijk 
glaasje cava of wijn maakte dan de maaltijd helemaal compleet.   

Later op de avond werden dan de glazen aan de kant geschoven 
en kwamen de gezelschapsspelen op tafel. Het verzamelde 
kleingeld kreeg een plaats en ook het kaarten kon beginnen... 
Voor sommigen was dat zelfs de kers op de taart! 

Van begin tot einde stond ontspanning voorop en maakten de 
eenvoudigste dingen onze dag supergoed!   
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Dit jaar lieten we onze fietsen thuis en boekten we, ter ere van 
ons feestjaar, een ladiesweekend in de Belgische Ardennen.   

Van vrijdag 12 maart tot maandag 15 maart 2010 kenden we een 
aangenaam verblijf in een prachtige chalet in het pittoreske 
dorpje Soy.  In een beboste en zeer rustige omgeving, voldeed 
deze luxueuze woonst voor 22 personen aan al onze behoeften 
om volledig tot rust te komen. 

Samen genoten we van wandelingen, heerlijke traktaties, een 
uitgebreid ontbijt, zelfgemaakte pizza's, 'roddelboekskes', 
lekkere kaas en wijn, de sauna en vooral ook van elkaar.   

Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat heerste er een vrolijk 
sfeertje waarbij er veel gelachen werd.  Er was plaats en 
ruimte voor verhalen uit de oude doos, anekdotes van onze 
kinderen en kleinkinderen of gewoon een serieus gesprek.   

Onder het motto: niets moet en alles mag, deed ieder gewoon 
waar hij zin in had... 
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Een bezoek aan Durbuy werd onze gezamenlijke uitstap. De gids 
die ongelooflijk goed Nederlands sprak, loodste ons 
voortreffelijk door het kleinste stadje ter wereld.  We genoten 
van de unieke ligging, het Middeleeuws karakter, het 
heuvelachtige landschap en  indrukwekkende panoramische 
zichten; maar ook van een lekker stukje chocola en een 
streekbiertje tussendoor én achteraf! 

Niet voor iedereen was het weekend even lang: sommigen 
vertrokken vrijdagmorgen, anderen vrijdagavond.  Sommigen 
keerden zondagmiddag huiswaarts en anderen zondagavond en 
'the lucky seven' bleven tot maandag.  Maar volgens mij heeft 
iedereen er even hard van genoten.   

De fietsweekends kenden een succes, maar ook deze formule is 
zeker en vast voor herhaling vatbaar!!! 

Met dank aan de organisatoren! 

LP 
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Teerfeest “Tropical” 

Zaterdag 4 december 2010. 

Vanaf 19u in Berkenhof. 

Dit jaar baden we in een tropische sfeer. 

We bieden u een aperitief 
aan in Cubaanse atmosfeer 
! 

We laten u mee swingen 
met de opzwepende muziek 
van de speciaal voor deze 
avond samengestelde Salsa 
band o.l.v  EDDY DE VOS ! 

We smullen in Zuid-
Amerikaanse stijl van een 
rijkelijk buffet, verzorgd 
door Traiteur Steven. 

We serveren u voor en na het sfeervolle diner nog een speciaal 
optreden. Geweldig !!! ( neen, niet Eddy Wally)  

Later op de avond variëren we het muzikale aanbod van 
stijlmuziek tot heftige dansmuziek. 

Én…met wijn en het klassieke drankenaanbod  naar believen(*). 

DIT ALLES voor de democratische prijs van € 25,- /p.p. 

Absoluut niet te missen ! 

Inschrijven via de ploegverantwoordelijken tot uiterlijk  28.11  
(*)Voor extra ladingen Mojitos, Daiquiri’s en andere Caiperinha’s  vragen we een (klein) 
supplementje 
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Sinterklaasfeest 2010.  

Zondag 28 november 2010  
komen Sinterklaas en Zwarte Piet weer op bezoek bij de 
Veteranen in het Berkenhof. 

De Sint brengt voor alle veteranenkindjes (tot en met het 
geboortejaar 2000) een geschenkje mee en natuurlijk zorgt 
Piet voor wat lekkers. 

Vanaf 14u30 kunnen de kinderen spelen met leuke spelletjes, 
tekeningen kleuren, op het springkasteel springen, zich laten 
schminken,  Sinterklaasliedjes zingen en natuurlijk is er ook wat 
lekkers om te eten.  

Wacht niet en schrijf nu al in zodat de kindjes dit leuke 
feestje niet missen. 

In deze revet vinden jullie ook een pagina met een vlaggetje. De 
kindjes kunnen hier een mooie tekening op maken voor Sint en 
Piet en deze op 28 november meebrengen. Als we alle vlaggetjes 
omhoog hangen hebben we een heuse vlaggenlijn!! 

 

Tot dan.....   
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Inschrijvingsstrook Sinterklaasfeest 2010 

Vul onderstaande strook in en bezorg tegen  
TEN LAATSTE 15 OKTOBER aan : 

Fons Cras – Simonne De Vos : Oude Baan 9, Waarloos 

Of mail onderstaande gegevens door naar: 

maverbessem@yahoo.com: Marijke Verbessem  

 0472 43 91 14 

 

 

 

Naam Lid: 

Ploeg: 

Voornaam van het kind J/M Geboortejaar 
2010 t/m 2000 
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Familienieuws 

Familienieuwtjes die je in het Revetje wil publiceren steeds 
melden bij:  

Simonne De Vos, Oude Baan 9,  
0478 699344 
Email: cras.devos@skynet.be  

 

Geboortes 

Lena - 7 mei 2010  
dochtertje van Eef De Laet en Dries Van Craen 

Mil - 23 juni 2010  
zoontje van Siemon Buyks en Julie Vertommen 

Kobe  - 14 juli 2010 
zoontje van Sara Huybrechts en Danny Guns 

Robbert - 2 aug 2010  
zoontje van An Verlinden en Peter Scheers 

Jade – 11 aug 2010  
dochtertje van Liesbeth Janssens en Kevin Oyen 

Charles - 18/08/2010  

zoontje van Elke Van De Goor en Sven Cras 
 

 

Overleden 

Frans (René) Meeus – 18 mrt 2010 
echtgenoot van Yvonne De Paep 
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Op weg naar de 21ste Eeuw. 

Zoals u weet is het milieuvraagstuk heden ten dage een heet 
hangijzer. De toekomst van onze planeet ligt ons nauw aan het 
hart. Verspilling, vervuiling…, moeten met alle mogelijke 
middelen bestreden worden.  
De gemeente Kontich heeft daarom beslist dat de beek een 
zuivere functie krijgt en voor een stuk in een andere bedding 
gelegd zal worden. Gevolg is dat er grote werken zullen 
(moeten) gebeuren aan de waterhuishouding van het Berkenhof 
en aanpalende gebouwen. Jeugdhuis, Chiro en ons eigen Chalet.  

Wijzelf als vereniging willen uiteraard ons steentje daarin 
bijdragen. Het ganse kostenplaatje is echter omvangrijk. 

Met de hulp van de gemeente, en die hulp is niet 
onaanzienlijk (!), worden er thans stappen ondernomen om alle 
afvalwaters te scheiden. Het vuile water (vb. van de douches) 
gaat naar het zuiveringsstation via een aparte riolering. Het 
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zuivere oppervlaktewater gaat direct naar de beek. Dit zorgt er 
dus voor dat in de beek louter zuiver (regen)water zal vloeien.  

Hiervoor dient wel het ganse afwateringssysteem heraangelegd 
te worden en zijn ingrijpende grond- en graafwerkzaamheden 
noodzakelijk die enige tijd in beslag nemen. Tijdelijke hinder is 
onvermijdelijk, waarvoor wij uw begrip vragen. 

Van deze grond- en graafwerkzaamheden zal gebruik gemaakt 
worden om ook nog enkele andere bijkomende wijzigingen aan te 
brengen. 
De huidige toevoer van water wordt veranderd naar een 
2-duims-voeding waardoor het in de toekomst mogelijk wordt 
om in periodes van droogte ook het voetbalplein te besproeien. 
De watertoevoer naar de douches wordt dus ook veel 
krachtiger én voor de bike-wash tijdens de veldcrossen in de 
winter zal er derhalve ook voldoende debiet aanwezig zijn. 

In de buurt van ons chalet komt een hydrant te staan voor de 
brandweer die in geval van brand onmiddellijk kan aangesproken 
worden. 

Wij verwarmen momenteel met mazout. Van de gelegenheid 
wordt nu geprofiteerd om ook een extra-gasleiding te laten 
aanleggen naar het chalet zodat in de toekomst ook kan 
overwogen worden om te  verwarmen met aardgas. 
Milieuvriendelijker. 

En last but not least wordt er een wachtbuis getrokken om in de 
toekomst de huidige moderne communicatiemiddelen bereikbaar 
te krijgen in het chalet. 

Inderdaad de veteranen kijken niet enkel achteruit ! 

 

Jan Campaert 
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Kaartprijskamp "Ieder voor zich" 

Einduitslag periode  01  januari 2010 tot 30 juni 2010 

    Aantal slagen 

    7 beste beurten Na 11 beurten 

1 Van Es Paul 874 1254 

2 Lauwerijs Willem 833 1246 

3 Vingerhoets Maria 814 1220 

4 Van den Bosch Francis 814 912 

5 Sluyts Simonne 809 896 

6 Peeters Maria 798 1158 

7 Beuckelaers Irene 793 1177 

8 Van Camp Frans 784 1124 

9 De Munter Marcel 771 1127 

10 Verbessem Suzanne 769 1058 

11 Van der Beeken Louis 765 1044 

12 Braeckmans Paul  750 1130 

13 De Vos Simonne 750 1011 

14 Vastmans Monique 746 1017 

15 Beuckelaers Marie-Jeanne 745 1011 

16 Bullens Ingrid 720 968 

17 Tersago Maurice 717 996 

18 Marivoet Greta 707 797 

19 Op de Beeck Jeanne 707 707 

20 Buts Lieve 692 769 

21 Jordens Denise 490 490 
    

aantal slagen anderen     

1 Van Moer Jef 780   

2 Jaspers Willy 747   

3 Tas Eddy 741   

4 Cortens Ingrid 695   

5 Verstappen Hugo 647   

6 Liekens Willy 606   
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Beste dagresultaat   Slechtste dagresultaat   

Van Es Paul 141 Tas Eddy 72 

Kaarten op volgende dinsdagavonden om 20 uur stipt  

5  en  19 oktober 
2  en  16 november 
7  en  21 december  
4  en  18 januari 
1  en  15 februari 
1  en  15 maart 

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 boven kopen als je kan. 
De laatste moet altijd de slag nemen als hij/zij kan. 
Ieder speler betaalt tijdens het kaarten een rondje. 

Wist u dat  …? : 

• Maria Peeters de laatste 4,5 jaar geen enkele beurt 
gemist heeft en Frans Van Camp enkel de eerste beurt 
niet heeft meegedaan. Zij zijn allebei tachtigers. 

• Paul Van Es met 4 azen in zijn hand slechts 1 slag haalde. 

• Lieve Buts er in slaagde om 3 “balken” na elkaar te spelen. 

 

Info : Paul Van Es – 03 457 42 89  -   0473 81 57 96
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Het wonderlijke verhaal van den trebble 

(of den trippel zo je wil) van La Una ofte den 1 

Kampioen competitie, winnaar paastornooi, winnaar tornooi 
SVKLE 

Het moet al een eeuwigheid geleden zijn (akkoord, Inter Milan 
deed het ons ook na) dat er nog eens een ploeg uit onze 
contreien zich de beste wist te tonen van de drie 
bovengenoemde competities. 

Het sprookje begon eind augustus, begin september 2009, wat 
alweer een eeuwigheid geleden lijkt. We startten de competitie 
met een mengeling van jonge veulens, iets oudere veulens, een 
paar echte raspaarden en een occasioneel Brabants trekpaard 
(wie wie is, vragen kunnen steeds terecht bij de redactie van de 
REVET). Onze doelstelling aan het begin van het seizoen was 
duidelijk: met goed voetbal, in een goede sfeer (zowel voor, 
tijdens, als – en niet onbelangrijk – na de match) nog eens 
kampioen spelen. Het was alweer een tijdje geleden dat we ons 
nog eens de beste ploeg van Waarloos konden noemen, vandaar. 

De eerste wedstrijd van het seizoen beloofde alvast: nen derby 
tegen den twee. Hoewel deze wedstrijd onbetwist bleef, lieten 
we ons niet uit ons lood slaan en bleef onze doelstelling gelden. 
Het bleek slechts een valse noot. De wedstrijden die hierop 
volgden werden immers allen vlot (soms iets minder vlot) 
gewonnen. Het gezegde luidt immers dat je enkel kampioen kan 
worden door ook de matchen te winnen wanneer je 
slecht/minder goed speelt. De competitie denderde voort, 
alsook de trein van La Una. Ondanks een strenge winter met 
veel uitgestelde wedstrijden, verloren we nooit ons goede 
ritme. By the way, op ons parcours noteren we ook nog een 
overwinning tegen de gasten van Atalanta, onze niet te 
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onderschatten derde ploeg. Aangezien ook den twee en, 
inderdaad, den drie hun matchen bleven winnen, was er nog niks 
gezegd over de uitkomst van de competitie. 

Tussen deze spannende eindstrijd door vond er ook nog het niet 
te versmaden paastornooi te spelen. Onze eerste dag verliep 
feilloos (buiten één uitschuiver tegen Atalanta, doch we waren 
al zeker van de finale, dus dat kon ons niet deren). Op naar de 
finale dus, rara, nen derby tegen den twee. Met geslepen 
messen speelden beide ploegen alsof hun leven ervan af hing. 
Het gebeurt immers niet elk jaar dat een ploeg uit Waarloos 
deze beker/trofee in de lucht kan steken, aangezien de buren 
uit Reet hier een patent op leken te hebben. Soit, we wonnen 
deze match en onze eerste trofee was binnen, wat leidde tot 
redelijk uitbundige taferelen. 

Na dit gesmaakt tussendoortje maakten we ons op voor een 
spannende eindstrijd in de competitie. Omwille van de 
uitgestelde wedstrijden volgden deze elkaar in sneltempo op. 
Echter, de match voor het eindtornooi te Bonheiden, op een 
dinsdagavond nota bene, kroonden we ons tot kampioen. Ik denk 
dat er woensdag enkelen met kleine oogjes zijn gaan werken 
maar allez, je wordt niet elk jaar kampioen hé. 

En nog waren we niet verzadigd. We slaagden er ook in om na 
het seizoen nog het tornooi van SVKLE te winnen. Onze derde 
(!) beker en een schitterend einde van een al even mooi seizoen. 
Nu kunnen we ons tenminste met recht en reden ‘de beste ploeg 
van Waarloos’ noemen. 

Enfin, op naar volgend seizoen waarin we dit jaar gaan trachten 
te evenaren. Met goed voetbal, in een goede sfeer zoveel 
mogelijk trachten te winnen!! 

La Una 
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PS: Bedankt aan alle spelers, supporters, terreinverzorger Jos 
alsook aan onze scheidsrechter, want zonder Herman zouden we 
niet kunnen spelen hé…. 

 

TRIPPEL fuif 

 

Op 13 mei is het ons dan eindelijk gelukt! We wonnen het 
jaarlijkse voetbaltornooi van S.V.K.L.E., nadat we ook al eerst 
aankwamen in de Competitie en op het Paastornooi. En 
feestvierders en zangers dat we zijn, moest dat absoluut 
gevierd worden!  

We schoten onmiddellijk in gang met het reserveren van de 
zaal, het maken van de uitnodigingen en het huren van een 
discobar. We nodigden al onze trouwe supporters uit en ook 
onze moedige tegenstrevers waar we zo glansrijk van gewonnen 
hadden. Die mochten zeker niet ontbreken op onze geweldige 
party!  
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Lang hadden we naar ons overwinningsfeest uitgezien en 
eindelijk was het dan zover! Wellicht mede door de 3 gratis 
vaten die werden weggegeven (één van Louis, één van Flor en 
één van de kas), geraakte de wijsheid snel in de kan en dansten 
we er op los en zongen we tot in de late uurtjes arm in arm ons 
ondertussen welbekende overwinningslied “tres victorie por 
favor”. 

Het mag gezegd worden… na de titel van ‘de beste ploeg van 
Waarloos’ dingen we nu ook naar de prijs van ‘de plezantste 
ploeg van Waarloos’… 

Man, man, man wat was dit een fantastische 3 dubbele viering 
van onze welverdiende overwinningen…! 

Bedankt aan iedereen die er bij mocht zijn! 

 

D;-)n é;-)n  

 

NVDR: 

"Bovenstaand verslag van de trippelfuif werd alvast geplaatst in 
afwachting van de door "den één" beloofde avond. Anders zou 
het verslag te laat zijn voor de Revet. Wanneer volgt trouwens 
die fuif jongens?" 
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Atalanta Waarloos 3  

Met veel plezier denken we terug aan het vorige seizoen, ons 
nog maar 2de  jaar in deze competitie. 

Buiten onze verwachtingen meegestreden voor de titel, 
uiteindelijk mooi 3de geworden na onze vrienden van den 1 en 
den 2. Maar we voelen ons toch een beetje de ploeg van 
Waarloos na een 9 op 12 in de derby’s. 
Hebben ze ons onderschat? Misschien wel. Zijn we als ploeg 
echt gegroeid? Misschien wel. 

Maar toch mooi dat de 3 Waarloose ploegen bovenaan eindigen 
in het klassement, eigenlijk wel straf voor een klein dorp als 
Waarloos. 

In ieder geval zullen we het dit jaar niet meer zo gemakkelijk 
hebben. Twee ploegen komen erbij in de competitie en blijkbaar 
zijn het redelijk sterke ploegen. 
Atalanta zal al blij zijn moesten we de top 5 kunnen halen of in 
het beste geval evengoed doen als vorig jaar. 

Verder kunnen wij terugblikken op en geslaagd tornooi, mooi 
weer, véél volk. Volgend jaar zullen we dit zeker herhalen als de 
agenda het ons toe laat. 
Ook onze fuif Tropicana was weer een voltreffer, We zullen er 
voor zorgen dat het dit jaar weer een succes wordt. 

Weetjes,  

• Dit jaar zal David Van Moer zich inzetten voor de 
wedstrijden en kalender. 

• Voor andere zaken wat onze ploeg betreft zal Steven 
Vercammen zich ook inzetten. 
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• Ikzelf zal instaan voor de communicatie naar de veteranen 
toe en zal de vergaderingen bij wonen, Steven zal mij 
vervangen indien ik niet kan aanwezig zijn. 

• Ik zal ook trachten om een klassement te voorzien in het 
chalets. 

Verder wens ik iedereen een mooie, faire en spannende 
competitie toe. 

Met vriendelijke groeten  

 

Steven Stuyck    
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Familiedag Den Twee 

En plots, zoals met zeer vele zaken in ’t leven, was het al de 
tweede editie… Nog beter weer dan vorig jaar zou in april 
onmogelijk zijn. En toch… het werd een schitterende lentedag: 
met mooi, zacht en rustig weer. Ideaal dus om onze kroost uit 
te laten. Verzamelen aan het heilige groen gras, een laatste 
plaske voor we inschepen en vertrek richting Lille. 

Alles was in de Lilse Bergen hetzelfde gebleven: de parking 
onder de hoge bomen zorgde voor een koele beschutting, een 
economische inkomprijs en de plas water gaf ons een instant 
vakantiegevoel. Plotseling was het een beetje thuiskomen. Een 
gevoel van op verplaatsing gaan voetballen met de wetenschap 
dat we vorig jaar op hetzelfde veld vlot hadden gewonnen. Enkel 
de plaats waar we neerstreken langs de waterkant was anders 
dan vorig jaar. Nog meer in de zon, korter bij de toiletten en 
met een goed overzicht op de speelvijver. 

Rugzakken, twee loeizware koelboxen waar je een weekend 
Werchter mee kan overleven, opblaasbare bootjes, buggies, 
speelgoed, schepjes en potjes, niets werd aan het toeval 
overgelaten en kreeg een gerichte plek op het gele zand. 
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Iedereen wist al op dat ogenblik: ‘deze dag kan niet meer stuk’. 
De zwerm kids werd laaiend enthousiast los gelaten nadat hier 
en daar een bezorgde mama of papa nog gauw enkele tips aan 
hun spruit hadden meegegeven. 

Tijd voor een aperitief…die tot laat in de namiddag duurde.  

Een hiperdepiep georganiseerde ‘spel zonder grenzen’ was voor 
alle leeftijden een langverwachte activiteit. Van staartje-trek 
tot ratten-en-raven was het hoogtepunt van de voormiddag en 
dit onder begeleiding van fiere papa’s die weliswaar zonder 
morren wilden meewerken als leiding voor één dag. 

Er hing een onbezorgde, uitgelaten sfeer, eigen aan de 
vriendschap van Den Twee en dus genoot iedereen van klein tot 
groot van deze prachtige dag. 

Geen twijfel mogelijk: tot volgend jaar ! 
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Liefde is …
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Petanque – Clubkampioenschap 2010 
 

Een petanqueavond om 
telkens naar uit te kijken is 
het jaarlijkse 
kampioenschap van de 
veteranen. 

Speciaal in deze 
wedstrijden is de deelname 
van “ niet wekelijks 
spelende petanquers “.  Ik 
denk echter dat alvorens in 
te schrijven, deze personen 
ettelijke uren, stiekem, 
geoefend hebben.  Want er 
was geen verschil te zien 
tussen hen en de wekelijks 
spelenden petanquers. 

Het werd ook dit jaar een spannende bedoening.  De 18 
deelnemers werden in een zorgvuldig uitgedokterd systeem 
verdeeld in 6 aan elkaar gewaagde ploegen, die elk 3 
wedstrijden moesten spelen.  Enkele wedstrijden duurden dan 
ook meer dan 1 uur.  De 2 ploegen met de meeste punten 
speelden dan de finale. 

Het waren uiteindelijk ploeg 2 ( Julien – Luc B en jan v K.) die 
het moesten opnemen tegen ploeg 6 ( Luc G – Jos J en Louis 
H/Marcel ). 

In een spannende en hoogstaande finale wist ploeg 6 te winnen 
met  13 – 8 
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Na de finale volgde dan het spannende “ turneviesgooien “.  Voor 
de oningewijden, met één petanquebal zo dicht mogelijk bij in 
de grond geklopte tournevise te gooien.  Winnaar hiervan werd 
Jos J. die met een mooie worp de fles champagne wist buit te 
maken. 

Proficiat aan de inrichters, winnaars en medepetanquers voor 
deze mooie avond. 

 

Een Reetenaar 

 

Steeds een andere kampioen bij Petanque 

 

De wintercompetitie Petanque 2009-2010 (september – april) is 
uniek. Onderzoek op websites leert dat nergens in België, 
behalve in Waarloos, in openlucht tijdens herfst en winter 
petanque wordt gespeeld, ook niet aan de kust of ergens in de 
Hoge Venen. 

Ongelooflijk maar waar: elk jaar is er in de huidige formule een 
andere kampioen. Tot nu toe speelden reeds kampioen: Theo, 
Willy, Danny, Herman en Guy.  

In de zesde editie van deze formule van wintercompetitie is de 
kampioen Ludo De Haes. Is zijn pensioen de oorzaak van zijn 
succes? Zo ja, dan wint hij volgend jaar weer! Een andere 
verklaring: hij hoort tot de club van de mannen van ’52. 

Ludo is een verdiende winnaar: altijd rustig, goede laatste bal, 
hoge concentratie, scherpe tactiek. 

De tweede plaats was voor Guy Frans van Duffel, een zeer 
goede “tireur”. Guy beweert dat hij bij zeer lage temperaturen 
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onder nul slechter speelt. De oorzaak van zijn tweede plaats 
ligt dus mogelijk in de zeer strenge winter. 

Verder nieuws: er waren 22 ingeschreven spelers. Van die 22 
waren 4 spelers van de mannen van ’52 bij de eerste vijf! Jawel: 
naast winnaar Ludo was Willy derde, Herman vierde en Louis 
vijfde. Die mannen konden vroeger (goed) voetballen, en spelen 
nu graag petanque! 

Bovendien wordt een van die mannen van ’52 enorm gesteund 
door zijn vrouw: als bedrijfsleider in de IT-branche moest hij 
op zakenreis. Zijn vliegtuig landde laat en hij zat nog in de file 
Zaventem-Waarloos. 

Wat zagen wij: zijn lieve vrouw stond in volle winter, bij min 8, 
om vijf minuten voor het aanvangsuur met zijn petanqueballen 
klaar aan de baan. Om drie minuten voor aanvangsuur kwam hij 
met zijn wagen aan bij het chalet, wisselde een mooi kostuum 
om in een warme trui en kreeg 30 seconden voor het 
aanvangsuur zijn ballen en een kus! En hij won uiteraard zijn 
twee matchen! Van liefde gesproken! 

De hele administratie van die wintercompetitie wordt verzorgd 
door Annette, met bijstand van haar echtgenoot Willy Van 
Vlasselaer. Bij de barbecue die de wintercompetitie afsloot, 
werd zij extra bedankt. 

De hele petanqueploeg dankt het bestuur voor de betaling van 
een houten afsluiting. Dit verhoogt het comfort in de komende 
winter. Tevens grote dank aan Theo Moons, bestuurslid, en ook 
petanquer, die het initiatief hiertoe nam en een opmerkelijke (!) 
studie maakte van de lengte van de planken. De planken werden 
geplaatst door de handige mannen onder de petanquers, 
waarvoor onze oprechte dank. 

Winterpetanquerke 
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Petanquetornooi KWB Reet. 

 

Verdienstelijke prestatie van 2 Waarloose tripletten op dit al 
voor de tweede keer ingerichte petanquetornooi. 

Op zaterdag 19 juni ll. namen 2 ploegen deel aan het Petanque 
tornooi van KWB Reet. 

Op de terreinen in en rond  “’t papscholeke “ werd de ganse 
organisatie afgewerkt. 

 

Waarloos 1: Guy, Liliane en Leo zetten een reeks van 3 
overwinningen neer (13-8; 13-1; 13-10) doch helaas het 
resulteerde net niet in een finaleplaats. Ze stranden 
uiteindelijk op een zeer verdienstelijke 2de plaats in hun reeks 
op slecht luttele 4 punten van de eindwinnaar van het tornooi. 

Waarloos 2: Theo, Pol en Willy gaven het beste van zichzelf en 
wonnen de eerste twee wedstrijden doch moesten plooien voor 
een te sterke finalist. ( 13-2;13-4; 3-13)  

Ze plaatsen zich 3de in hun reeks van 6. 

Wie sfeerbeelden wil opsnuiven van dit tornooi kan terecht op 
www.kwbreet.be en klik op foto’s. 

 

Van uw reporter ter plaatse. 
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Waarlose Mountainbike Toertocht 

Tweede editie 

Na de succesvolle eerste editie organiseren we op 
26 september 2010 onze tweede MTB-Toertocht.  

Voor de organisatie slaan we weer de handen in mekaar met 
onze goede vrienden van het Ooststatiestraat Wielerteam. 

Net zoals vorig jaar staan we garant voor “Een boeiende 
ontdekkingstocht over bos-en veldwegen.” Vele deelnemers van 
de eerste editie waren aangenaam verrast door het onverwacht 
aantal mooie paadjes dat we in de omgeving wisten te 
ontdekken.  

Ook dit jaar zijn er verschillende afstanden voorzien: 
Een rustige tocht over ±30 km. Een ideaal parcours voor de 
beginnende of minder gedreven mountainbikers. 
Een tocht van ±55 km waarin zowel uithouding als technische 
vaardigheid ruim aan bod kome n. 
Tenslotte is er voor de doorzetters een uitbreiding tot ±70 km. 

 

Veldrijden - seizoen 2010-2011 

Net zoals vorig jaar bestaat het regelmatigheidscriterium 
veldrijden uit 4 crossen. De beste 3 resulaten van iedere 
deelnemer komen in aanmerking voor het eindklassement. 

Data: 31 oktober, 28 november, 26 december en 30 januari 

 

Alle verder info over deze beide organisaties kan je vinden op 
http://www.wtwaarloos.be , of via de website van de 
veteranen. 
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Onze wielertoeristen op training in het 

buitenland. 

In 2000 werd voor het eerst een fietsvakantie ingericht door 
de wielertoeristen van onze vereniging. We konden de 
eeuwwisseling niet zomaar voorbij laten gaan en besloten om van 
Waarloos naar l’ Alpe d’ Huez te fietsen. Het werd een 
onvergetelijke vakantie waaraan we nu nog vaak terugdenken. 

Eens  we de smaak te pakken hadden, waren we niet meer te 
houden. We begonnen voorzichtig met een 2-jaarlijkse vakantie 
(2002 in de Cevennes en 2004 in de Drôme en de Vercors) maar 
sindsdien staan er jaarlijks wel enkele meerdaagse fietsreizen 
op het programma. 

Zo ook dus dit jaar. 

Het weer kan ook eens tegenvallen …. 

Het begon met een fietsvakantie naar “la Roudeille in Saverdun, 
die op het laatste moment wegens verkoopsperikelen gewijzigd 
werd naar “ferme Thibaut” in Artigat, enkele tientallen 
kilometers verder. Dankzij het organisatietalent van Luc 
Geeraerts werd alles deskundig omgeleid en vertrokken we op 1 
mei alsnog richting zuiden. Wim en Leentje ontvingen ons in hun 
omgebouwde boerderij aan de dorpsrand. ’s Avonds konden we 
aanschuiven aan de enorme eettafel waar Leentje haar 
kookkunsten liet zien. De openhaard in de hoek joeg de 
avondkilte buiten.  Gelukkig  had Wim nog bij de trappisten van 
Westmalle gewerkt, en tegen een schappelijk prijske was 
Antwerpen plots heel dichtbij.  

Na een heerlijk ontbijt werden zondagmorgen onze fietsen in 
orde gebracht en vertrokken we voor onze eerste fietstocht 
het glooiend landschap in. ’s Middags werd verbroederd met de 
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‘locals’ op de bio-markt en Bob liet ons proeven van de ‘confit ‘ 
van konijn. ’t Zag er niet uit maar ’t was lekker. 

De beklimming van de Col de Port (1249 m.) was prachtig.  Er 
kon zelfs een tasje koffie af. Niet om te schuilen, niet om ons 
op te warmen, gewoon uit gezelligheid. 

Tot zover onze belangrijkste wapenfeiten. In de afdaling begon 
het een beetje te regenen, en dan nog een beetje, ....... en dan is 
het niet meer opgehouden tot ….? 

Leentje heeft ons ’s avonds nog op temperatuur gekregen met 
haar lekker eten. De schoenen werden gedroogd aan de 
openhaard. Het nachtelijk gekletter van de regen op het dak 
hield ons wakker.  

Gelukkig bracht een stuk spek ons terug op krachten. Zelfs de 
regen werd er even stil van. Toch nog vlug op de fiets voor 
enkele kilometers. Doorweekt draaide de eerste kaarttafel na 
enkele kilometers al terug. De moedigen (of minder 
verstandigen?) hielden het nog een vijftigtal kilometers vol 
maar ’s middag bij de ‘plat du jour’ werd toch maar besloten dat 
een warm douchke beter was voor de verkleumde spieren. Met 
het nodige poetswerk kregen ook onze fietsen hun 
oorspronkelijke kleur terug.  

Op grotbezoek. ‘t Is weer wat anders. Gelukkig brachten de 
paters weer troost en onder menig krachtterm werd tijdens ‘t 
kaarten de sterkte van de eettafel getest. Dirk kroop in een 
hoekje met l’histoire de Frank VDB.  

De volgende ochtend zochten we een cultureel alternatief en 
werd besloten om samen Carcasonne te bezoeken. ’t Canal du 
Midi lag er verzopen bij. Buiten een schuiloord tegen te regen 
werd er weinig bezocht. Op de terugweg bleken de plastiek-
serres plots sneeuwvelden te zijn en hadden we geluk dat de 
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winterbanden onder onze busjes nog niet vervangen waren. Een 
boomzaag behoort 
hier bij de ‘first-
aid’ kit van de 
wagen. (Zie foto) 
Gelukkig wist de 
gps toch noch een 
andere weg naar 
Artigat. Na de 
ochtendwandeling 
van woensdag 
werd er toch nog 
een poging gedaan 

de opgekomen wind te trotseren met de fiets. 

Na enig commercieel-onderhandelingswerk van Luc hebben we 
donderdag dan toch ons biezen gepakt. Op terugweg werd de 
Gendarmerie Française er nog even van overtuigd dat we geen 
“pot belge” bij hadden en zijn we behouden in België 
teruggekeerd waar uiteindelijk de zon scheen 

 

In juli volgden dan nog 2 fietsreizen. 

Zomerse fietsvakantie in de Pyreneeën (10 tot 

17 juli 2010)  

Omdat we graag de beroemde en beruchte tourcols op ons 
palmares hebben en daar we hadden horen zeggen dat het er 
(bijna) altijd goed weer is, trokken we met 8 man van de 
fietsers één naar de Franse Pyreneeën. 
Met de auto’s van Christophe en Patrik S (waarvoor dank) reden 
we eerst naar Argelès-Gazost, Hotel Les Cimes van waaruit we 
de eerste 3 dagen ‘cols’ gingen beklimmen.  
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De eerste rit al direct Col de Tourmalet en Hautacam, om er in 
te komen, en de volgende dag Col de Marie-Blanque en Col 
d’Aubisque. Op de top van deze Aubisque konden we het 
plaatselijk gebruik van de paarden aanschouwen : het schuren 
van hun achterste tegen alles wat er stond – rotsen, 
vlaggenmasten of zelfs vuilbakken. 

De volgende dag gingen we naar Luz Ardiden en ook twee 
doodlopende stevige colletjes – Pont d’Espagne en Cauterets-
Cambasque. Echt mooie natuur om door te fietsen met 
verschillende watervalletjes. 
Op woensdag maakte we de verplaatsing naar Bagnères-de-
Luchon. Terwijl Guido en de 3 Patricken er voor zorgde dat de 
wagens en bagage veilig ter plaatse raakten, reden de andere 4 
(Paul, Christophe, Jurgen en Werner) met de fiets naar Hotel 
Panoramic - een ritje over Col de Tourmalet, Col d’Aspin en Col 
de Peyresourdes.  
Het pittoreske Bagnères-de-Luchon was al helemaal in de ban 
van de tourrit aankomst / start voor een week later. Met al de 
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gele vlaggetjes leek het een beetje op het Kontich van 4 Juli 
2010 (Tourdoortocht)!  
Vanuit Luchon reden we op donderdag een mooie rit naar onder 
andere Col de Portet d’Aspet, waar Fabio Casartelli zijn leven 
liet in 1995. We passeerden ook de ‘Ocana bocht’ op de Col de 
Menté (Luis Ocana viel daar in de gele trui tijdens de tour van 
1971). We probeerden een doorgang over Col d’Artigascou, maar 
helaas ging de asfaltweg over in een wandelpad dat met onze 
koerskarretjes niet te doen was. We reden ook even Spanje 
binnen om via de Col de Portillon terug te keren naar Luchon. 
Toen Jurgen een restaurant ging reserveren voor ’s avonds 
moest hij zijn identiteitskaart laten zien daar men niet 
geloofde dat hij een naamgenoot is van die andere Jurgen (5de 
in de eindstand van de Tour). Die andere Jurgen VDB had in 
hetzelfde restaurant immers enkele weken ervoor komen eten 
tijdens zijn verkenning van de tourritten. 
Op onze laatste fietsdag gingen we de Port de Balès over. In 
tegenstelling tot Andy Schleck bleef bij ons allen de ketting 
wel op zijn plaats liggen. De allerlaatste beklimming die we 
deden was Superbagnères. Na deze laatste lastige beklimming 
dronken we met zijn allen een 50tal blikjes Cola en Icetea uit. 
Ik geloof dat het plaatselijke cafeetje toen door zijn voorraad 
heen was. 
Zoals je leest hebben we wel wat afgeklommen in die Franse 
Pyreneeën : 725 km met 20 Cols in 6 dagen, en telkens in 
schitterend weer (op een uitzonderlijke mistbank op de top van 
Aubisque en Superbagnères na). Tevreden en voldaan keerden 
we dan ook terug naar huis. 
Bedankt gasten om te toffe sfeer en op naar volgend jaar zou 
ik zeggen … 
WP. 
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Transalp op de mountainbike 

Door het organiseren van onze eigen mountainbike-toertocht 
herontdekten een aantal fietsers hun liefde voor het off-road-
fietsen. En omdat echt mountainbiken alleen in de bergen kan, 
werd beslist om maar meteen voor het grote werk te gaan: de 
Transalp oftewel de doorsteek van de Alpen van Noord naar 

Zuid over onverharde 
bergwegen. 

Het werd een 
fantastisch zesdaags 
avontuur. Extreem 
zwaar en technisch 
uiterst moeilijk. Om 
duimen en vingers van af 
te likken dus voor de 
liefhebbers van dit 
soort werk. 

En ere wie ere toekomt: 
de organisatie door het 
Nederlandse Vasa-sport 
(www.vasaport.nl) was af 
tot in de puntjes. 

Een echte aanrader. 

En op de laatste avond 
hebben we aan die hollanders eens laten zien wat drinken is. 
Enfin, dat was de bedoeling. Maar de juiste afloop van de avond 
kunnen wij ons niet meer herinneren. Hopelijk zij ook niet. 

Marc H. 
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De veteranen op het “world wide web” 

 

www.veteranen-waarloos.be 
 

 

Redactie revet 

• Marc Hermans 

• Freddy Timmermans 

• Philippe Van den Bosch 
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