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Woordje van de voorzitter 

 

Sport ? 
Sport als “bindmiddel” tussen de mensen, 
wordt wel eens gezegd. 

Ooit al eens de gesprekken en de sfeer 
opgesnoven bij voetballers die juist een 

wedstrijd achter de rug hadden ? Alle fasen van de wedstrijd 
worden “tussen pot en pint” terug tot in het kleinste detail 
herbeleefd.  
De vreugde van de overwinning, of de pech van ’n verlies worden 
samen gedeeld. 

Ooit al eens mee aan tafel gezeten bij een ploeg fietsers die 
een fiets-exploot verwerkt hebben ? De hellingen, de wind, de 
onverwachte wendingen op het parcours… alles komt in de 
gesprekken achteraf terug aan bod, met een gevoel van 
tevredenheid en fierheid. 

Ooit al eens tussen de petanquers gestaan die zojuist hun 
wedstrijd hebben beëindigd ? Het ganse wedstrijdverloop met 
zijn hoogtepunten en missers passeert opnieuw de revue. Er 
wordt gelachen en geknikkebold om de vermeende ernst bij het 
voorbije spel. 

Inderdaad. Op ’n sportieve, vriendschappelijke manier samen 
iets doen, ontspant en brengt mensen dichter bij elkaar. 
Wie zou dit willen missen ? 

De voorzitter.
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Taplijst sept 2012 tot dec 2012 

 

SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER 

ZA 1 I ZA 6 I ZA 3 W ZA 1 P 

ZO 2 I ZO 7 I ZO 4 B ZO 2 III 

ZA 8 II ZA 13 II ZA 10 I ZA 8 52 

ZO 9 II ZO 14 II ZO 11 I ZO 9 I 

ZA 15 W ZA 20 W ZA 17 II ZA 15 W 

ZO 16 W ZO 21 W ZO 18 II ZO 16 II 

ZA 22 III ZA 27 III ZA 24 W ZA 22 III 

ZO 23 III ZO 28 III ZO 25 W ZO 23 B Cross 

ZA 29 P       ZA 29 / 

ZO 30 52         ZO 30 W 

 

TAPPLOEGEN 

I Voetbal I 

II Voetbal II 

W Wielertoeristen 

III Voetbal III 

P Petanque 

52 1952 

B Badminton 
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 Kalenders 

 

 

Bestuursvergadering 

Elke 1ste woensdag van de maand om 19u30 

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 

Kerstcross op zondag 23 december 

Speciale data 

30 september: Mountainbike-toertocht 

25 november: Sint-Niklaasfeest 

1 december : Teerfeest 
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Voetbalkalender 

Vriendschappelijk voetbaltornooi 2012-2013 

HEENRONDE 

    8/09/2012 13U ATALANTA - MVDA'S 

8/09/2012 15U DEN EEN - DEN TWEE 

16/09/2012 14U30 SVKLE RUMST - ATALANTA 

14/09/2012 20U MVDA'S - DEN EEN 

15/09/2012 15U DEN TWEE - FC ZWERVERS 

29/09/2012 13U ATALANTA - STRAKKE RAKKERS 

29/09/2012 15U DEN EEN - SVKLE RUMST 

30/09/2012 10U FC SOMERS - DEN TWEE 

5/10/2012 20U STRAKKE RAKKERS - DEN EEN 

6/10/2012 15U DEN TWEE - JONG ST JORIS 

12/12/2012 JONG ST JORIS - DEN EEN 

13/10/2012 DEN TWEE - ATALANTA 

19-20-21/10/2012  WEEKEND Den Eén en den Twee 

27/10/2012 DEN EEN - ATALANTA 

HERFSTVAKANTIE : 29/10/2012 TOT 4/11/2012 

VRIJ WEEKEND 3/11/2012 

10/11/2012 13U ATALANTA - FC ZWERVERS 

9/11/2012 20U MVDA'S - DEN TWEE 

VRIJ WEEKEND 17/11/2012 

24/11/2012 14U30 FC ZWERVERS - DEN EEN 

25/11/2012 14U30 FC SOMERS - ATALANTA 

24/11/2012 15U DEN TWEE - SVKLE RUMST 

1/12/2012 15U DEN EEN - FC SOMERS 

1/12/2012 13U ATALANTA - JONG ST JORIS 

30/11/2012 20U STRAKKE RAKKERS - DEN TWEE 

VRIJ WEEKEND 8/12/2012 

TERUG RONDE 

    14/12/2012 MVDA'S - ATALANTA 
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15/12/2012 DEN TWEE - DEN EEN 

VRIJ WEEKEND 22/12/2012 

VRIJ WEEKEND 29/12/2012 

VRIJ WEEKEND 5/01/2013 

VRIJ WEEKEND 12/01/2013 

19/01/2013 13U ATALANTA - SVKLE RUMST 

19/01/2013 15U DEN EEN - MVDA'S 

19/01/2013 14U30U FC ZWERVERS - DEN TWEE 

VRIJ WEEKEND 26/01/2013 

VRIJ WEEKEND 2/02/2013 

8/02/2013 20U STRAKKE RAKKERS - ATALANTA 

10/02/2013 14U30 SVKLE RUMST - DEN EEN 

9/02/2013 15U DEN TWEE - FC SOMERS 

16/02/2013 15U DEN EEN - STRAKKE RAKKERS 

15/02/2013 20U JONG ST JORIS - DEN TWEE 

23/02/2013 15U DEN EEN - JONG ST JORIS 

23/02/2013 13U ATALANTA - DEN TWEE 

9/03/2013 13U ATALANTA - DEN EEN 

16/03/2013 14U30 FC ZWERVERS - ATALANTA 

16/03/2013 15U DEN TWEE - MVDA'S 

23/03/2013 15U DEN EEN - FC ZWERVERS 

23/03/2013 13U ATALANTA - FC SOMERS 

24/03/2013 14U30 SVKLE RUMST - DEN TWEE 

30/03/2013 PAASTORNOOI 

01/04/2013 PAASTORNOOI 

VRIJ WEEKEND 6/04/2013 

VRIJ WEEKEND 13/04/2013 

20/04/2013 ??? FC SOMERS  - DEN TWEE 

20/04/2013 ??? JONG ST JORIS - ATALANTA 

20/04/2013 ??? DEN TWEE - STRAKKE RAKKERS 
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Badminton Woebads Dames  

Wat doe jij op zondagavond? 

In de zetel naar tv aan het kijken? Misschien met de hele 
familie 

Niets? 

Zin om je weekend actief te sluiten? 

 
Dan ben je elke zondagavond welkom vanaf september tot april 
om mee te komen badmintonnen van 7 uur tot 9 uur in de 
Sporthal De Nachtegaal te Kontich. Iedereen tussen 7 en 97 
jaar is welkom. 

 

Meer info: Marijke Verbessem: maverbessem@yahoo.com 
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Waarloos 24, 25 en 26 augustus 2012: 

Ontmoeting Waarloos – Wolsdorf. 

 

Met wat vertraging komen onze Duitse vrienden aan op de 
parking van de familie Campaert. Na de formele en informele 
begroetingen neemt ieder zijn eigen Duits paar mee naar huis. 
Alhoewel, wij voorzien een propvol programma en trekken eerst 
naar centrum Kontich naar de Leonidas winkel. De 
ondernemende Tine belooft zelfs pralines naar ons thuis te 
brengen op zaterdagavond als we de bestellingen tijdig 
doorgeven .  

Even uitblazen en verfrissen want rond 19 uur worden we reeds 
verwacht in de nieuwe loodsen bij Transport Verbessem. 
Drankenhandel  Laeremans trakteert ons op een degustatie van 
trappistenbier. Er wordt vanavond ook aan showcooking gedaan 
en er staat reeds een reusachtige pan voor paëlla klaar.  

Op een groot scherm wordt een fotoreportage gedraaid van 31 
jaar Waarloos – Wolsdorf.  Erik en vooral Suzanne besteedden 
hieraan ettelijke winteruren. 
Als randanimatie tokkelt Frans Heeman, de volkszanger van Jan 
en  Dolf uit de jaren stillekes,  op zijn accordeon.  

Op zaterdagochtend is het vroeg opstaan geblazen voor mijn 
ventje want hij moet de bus halen naar Lauwers in Boechout. 
Om 9 uur is het reeds verzamelen geblazen om vanuit Waarloos 
naar Antwerpen te bussen. 
De Duitstalige gidsen van het MAS wachten ons op om ons te 
overspoelen met informatie over dit gloednieuwe gebouw in 
Antwerpen en een deel van de kunstwerken die er zich in 
bevinden. 

 10

Voor we het weten is het reeds middag en Paul en Hugo loodsen 
ons nog door het havengebied met zijn vele containers, dokken, 
grote en kleine boten… 

Voor het middageten trekken we naar ‘Het Landshuis’ in Lillo 
waar we vergast worden op een grote portie stoofvlees met 
frieten en sla. De bedoeling is dat we achteraf nog een vrij 
moment hebben met onze vrienden en we bv. naar Doel kunnen 
varen en terug. De waard van deze afspanning weet ons echter 
fantastisch te boeien met zijn verhalen over Lillo en zijn 
afspanning en dat alles in voortreffelijk Duits, zodat we helaas 
onherroepelijk te laat komen voor de veerboot (al heb ik later 
vernomen dat er toch een paar deugnieten in geslaagd waren 
maar die hebben helaas het verhaal van de man gemist…) 

Vooral de Duitsers hun imago is hier opgekrikt want de namen 
Bayer en BASF klinken hen goed in de oren. 

De namiddag vliegt weer vlug voorbij want onze Duitse vrienden 
genieten ook nog graag van enkele typische Belgische bieren. 

Om 19 uur is het alweer samenkomst in het mooi versierde 
Berkenhof. 
Traiteur Steven vergast ons op een uitgebreid buffet met 
kippensoep, voorgerecht en hoofdgerecht met vis of vlees. Ook 
het dessertenbuffet en zeker de horentjes met ijs vallen in 
goede aarde. Zoals gewoonlijk trekt Leon de avond op gang als 
dj (ja Lea, die avond moet je helaas je ventje delen met velen!). 
Het toppunt van de avond wordt bereikt met Jefke en Clotilde, 
die de prettige act van Marsipulani, maar zeker ook die van Luis 
Armstrong playbacken. Ook Bart Verbiest geniet van zijn 
ontmoeting met Regina. 

Dat er heel wat talent zit in Waarloos, wist ik al lang, maar ik 
verwonder mij telkens opnieuw over de nummertjes die naar 
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voor gebracht worden. In deze waren, ik moet het nederig 
erkennen, de mannen aan zet. Volgende keer moet het zwakke 
geslacht maar eens wat vroeger beginnen oefenen aan  ‘ Nossa, 
nossa, ai se eu te pego’ als we willen uitblinken.  
Maar ja, uitblinken doet iedereen die mee aan dit initiatief van 
32 jaren uitwisseling mag meewerken. Namen ga ik niet noemen 
want dan zou ik iemand kunnen vergeten maar zeker is dat 
iedereen zijn steentje bijdraagt aan dit uitzonderlijke 
weekend. 

Zondagmiddag breekt al vlug aan en de bus moet geladen 
worden om 12 uur ( of was het 11 uur?). Maar hoe dan ook… geen 
Duitse buschauffeur te bespeuren… 
Na een halfuur komt hij aan. De man geniet al even erg van 
België als zijn medereizigers. Zijn verblijf bij Katrien en Frank 
deed hem blijkbaar erg deugd. 

 Het programma vermeldt een Vlaamse lunch en slechts enkelen 
hebben binnenpretjes als ze Spaghetti voorgeschoteld krijgen… 

De hoogtepunten van de vorige avond (jaja, weer Jefke en 
Clotilde!!!) worden er nog eens doorgedraaid en rond 15 uur 
‘Weint der Himmel’ bij het vertrek. 

In de feestzaal bij Campaert ontdek ik weer een nieuwe 
combinatie met bier: krieken-, abrikozen- en rijsttaart. 
Niemand zegt hier neen tegen na de meer dan geslaagde 
verbroedering van dit weekend! 

 

Verslag: Gaby Van Camp 
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Sinterklaasfeest 2012.  

 

Zondag 25 november 2012 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 2002) een geschenkje mee en natuurlijk zorgt 
Piet voor wat lekkers. 

Vanaf 14u30 kunnen de kinderen spelen, tekeningen kleuren, op 
het springkasteel springen, zich laten schminken, 
Sinterklaasliedjes zingen en natuurlijk is er ook wat lekkers om 
te eten. Benieuwd of de Pieten ook dit jaar weer van de partij 
zijn? 

Schrijf dan vlug in zodat de kindjes dit leuke feestje niet 
missen. 

Tot dan! 
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Inschrijvingsstrook Sinterklaasfeest 2012 

Vul onderstaande strook in en bezorg tegen  
TEN LAATSTE 30 september aan je ploegverantwoordelijke.of 
mail onderstaande gegevens naar: 
maverbessem@yahoo.com: Marijke Verbessem  

 0472 43 91 14 

 

Naam Lid: 

Ploeg: 

Voornaam van het kind J/M Geboortejaar 
2012 t/m 2002 
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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  

Huwelijk : 

01/09/2012 Bart Jespers en Tinneke Joosten 

Geboorten : 

13/04/2012 Tiebe   
 zoontje van Paul Herbots en Vanessa Beniest 

05/06/2012 Cas   

 zoontje van Wim Joosten en Mieke Mutert 

13/08/2012 Max   

 zoontje van Fré Wollants en Nina Heymans 

Overleden : 

26/04/2012 Leo Verhellen   

   echtgenoot van Gerarda Baetens 

14/05/2012 René Claessens  

   echtgenoot van Marcella Meeus 

26/07/2012 Frans Van Camp  

   weduwnaar van Stanske Corten 

04/08/2012 Marie-Jeanne Beuckelaers  

   echtgenote van Gerrit De Bondt 

30/08/2012 Mathilda Liekens  

 moeder van Eddy en Geert Verbist, schoonmoeder van 
 Irene en Marijke, grootmoeder van Bart en Lieve 
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Kaartprijskamp "Ieder voor zich" 

Einduitslag periode  01 januari 2012 tot 30 juni 2012 

    Aantal slagen 
    7 beste beurten Na 11 beurten 
1 Beuckelaers Marie-Jeanne 825 1138 
2 Vingerhoets Maria 816 1044 
3 Tersago Maurice 799 1178 
4 De Bondt Gerrit 789 986 
5 Van Es Paul 786 1195 
6 Beuckelaers Irene 781 1171 
7 Van Oosterwijck Ludwig 778 1170 
8 Op de Beeck Jeanne 774 1130 
9 De Vos Eddy 771 771 
10 Van den Bosch Francis 763 763 
11 Vastmans Monique 759 1044 
12 Marivoet Mia 756 1127 
13 Peeters Maria 738 1088 
14 Houtmeyers Frans 737 1087 
15 Marivoet Greta 735 915 
16 Lauwerijs Willem 731 1093 
17 Braeckmans Paul 730 994 
18 Mommen Christel 728 812 
19 Bullens Ingrid 721 880 
20 Van Camp Frans 708 708 
21 Sluyts Simonne 692 692 

 

aantal slagen anderen 7 beste beurten 

1 Boets Alfons 777 

2 Tas Eddy 775 

3 Van Dessel Louis 703 

4 Vertstappen Hugo 695 

5 Van der Beeken Louis 311 
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Beste dagresultaat  Slechtste dagresultaat  

Beuckelaers Marie-Jeanne 133 Van Dessel Louis 75 

Op de Beeck Jeanne 131 Bullens Ingrid 78 

Van Oosterwijck Mudwig  130 

 

Weetjes : 

Maurice T., Monique V. en Paul VE een kip gewonnen hebben met amper 
107 slagen. 

Maria V.halfweg eens 76 slagen had en Jeanne OdB slechts 31. 

Eddy DV de 2e helft eens 74 slagen had en Frans H. slechts 34 

Frans H. op 06.03.12 de laatste 3 giften geen enkele slag haalde 

Frans VC op 1 avond liefst 6 “balken” speelde 

 

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. 

2  en  16 oktober   8  en  22 januari 

6  en  20 november   5  en  19 februari 

4  en  18 december   5  en  19 maart 

Er is steeds  1 kip per tafel ter winnen. 

 

Info  :  Paul Van Es  -   
03/457.42.89 
 0473/815796
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Wasted With Winners 

 

Na 4 jaar op rij kampioen te spelen en daar tussendoor nog een 
paar bekerwinsten aan te plakken, vonden we het bij den 1 nog 
eens tijd om ons ook naast het veld te tonen. Dat we kunnen 
voetballen laten we intussen al geruime tijd zien. Vandaar het 
tijd was om ook in het organiseren van feestjes de uitdaging 
nog eens aan te gaan. 

Op feestjes worden we af en toe gespot. Bij voorbeeld om 
weeral een overwinning te vieren. Maar deze keer stonden we 
dus aan de andere kant van de toog. Met het intussen bekende 
gevolg.  

Reeds enkele jaren waren er plannen die gesmeed werden. 
Echter succes leidt tot luiheid en een concrete uitvoering is er 
nooit van gekomen. Regelmatig kwamen die plannen toch weer 
uit de koelkast of het vriesvak en werd erover van gedachte 
gewisseld, nieuwe zaken geopperd. Op die manier werden de 
mindere ideeën stilaan verwijderd. Kwamen er leuke extraatjes 
bij wat resulteerden in een afgewerkt product dat op vrijdag 
22 juni jongstleden in het Berkenhof plaatsvond. 

Onder de titel ‘get Wasted With the Winners’ werd onze 
after-work party reeds op 17u op gang gefloten. Menig dorstige 
werkman/vrouw mochten we al snel na het openen van de deuren 
verwennen met een frisse Maes, bruisende cava of een 
streekbiertje uit Willebroek. 

Hapjes waren voorzien voor bij een natje en om de echt 
hongerigen te spijzigen kon je ook belegde broodjes, top 
kwaliteit hotdogs en spicy mexican wraps verkrijgen. 
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Barmhartig als we zijn bij den 1 was onze eerste bekommernis 
de dorstigen laven en hongerigen voeden. 

Een feestje zonder muziek is als den 1 zonder sambavoetbal. 
Niet meer van dezen tijd… 

DJ’s Niles & Boez wisselden elkaar af aan de draaitafels. 
Mogelijkerwijs waren hun deuntjes er verantwoordelijk voor 
dat reeds om 21u30 de Polonaise werd ingezet. Niet dat de zaal 
toen helemaal op stelten stond. Het waren eerder de laatste 
stuiptrekkingen van de echte ‘after workers’ die hun avond met 
een vrolijke noot wilden afsluiten alvorens huiswaarts te keren 
of te blijven tot hun licht helemaal uitging. Wat bij sommigen 
wel heel lang in beslag nam. Maar wasted waren ze. 

Het was dan ook al even duidelijk dat de nieuwkomers niet meer 
rechtsreeks van hun werk kwamen. Niet dat ze geen dorst 
hadden. Je zag het vooral aan de outfits die ze droegen. De 
bezwete en besmeurde outfits met flashy bedrukkingen van 
werkgevers en/of sponsors werden ingeruild voor trendy 
uitgaanskledij. Hoewel dat voor sommigen ongeveer hetzelfde 
lijkt te zijn. 

Hier en daar herkenden we al eerder gepasseerde gasten die 
even over huis waren gegaan. Verschillende verklaringen 
hiervoor waren: 

• Ze liever thuis patatjes gaan eten dan het door ons 
voorziene walking dinner te testen. 

• Ze gemorst hadden met drank, nachos, look- of andere saus 
wat geen zicht was en ze zich moesten gaan  verschonen. 

• Er al te veel drank in de man was om goed te zijn en een 
drankpauze noodzakelijk was. 
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• Ze willen laten uitschijnen ze altijd tot heel laat moeten 
werken en echt ni vroeger konden. 

• Ze een blind date hadden. Een weinig succesvolle vermoed 
ik dan... 

• Het niet goed voor hun imago is ze een hele namiddag en 
avond aan de bar hangen. 

Zo evolueerde de avond langzaam maar zeker naar een meer 
normale fuif. De dansbenen kwamen van de grond. De dansvloer 
werd te klein. Het sfeertje dat er hing was uitgelaten en 
zomers. De vaten werden leeggedronken en prompt vervangen 
door volle. Flessen Cava kregen hun eigen naam(réservé de …  => 
naam van de gelukkige eigenaar) en werden zo in de frigo op 
temperatuur gehouden. De eigenaars leken ook naarmate de 
bodem in zicht kwam steeds gelukkiger te worden. 

En voor het geluk van de mensen, daar doen we het tenslotte 
toch allemaal voor…   

 

Vandaar nog eens mercikes aan alle vroege en late gasten, 
helpende handen, en feestende fuifbeesten om u bijdrage te 
leveren aan een geslaagde namiddag/avond voor het plezier van 
de medemens! 
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LT 

Al wel eens gehoord van “LT” ??? 

Neen…? 

Het is nochtans, sinds een jaar of vier, een bekend begrip 
geworden onder het dak van het Chalet… 

Stel je jezelf eens voor dat je vanaf half augustus tot eind 
april zo goed als iedere donderdagavond naar de voetbaltraining 
komt samen met uw kameraden om uw fysieke conditie en 
techniek te perfectioneren. Na een verfrissende douche schuif 
je uw zware, maar getrainde benen onder de Groene Tafel van 
het Chalet, terwijl uw opgeladen lijf gonst van voldoening. Enkel 
je hoofd schreeuwt nog om een intellectuele en/of 
ontspannende uitdaging… En die krijg je ook, want nog geen 
kwartier later worden heelder gevatte politieke of andere 
discussies spontaan afgewisseld met grappige anekdotes en 
goei, vaak pittige, moppen. De nodige goudgele pilskes oliën het 
geheel (hydrateren na een sportieve inspanning wordt medisch 
gezien immers sterk aangeraden én ze worden bovendien 
nergens zo goed geschonken als in ons chalet).  

Héél gezellig die donderdagavonden met de vrienden onder 
elkaar…! 

Maar dan… begin mei… het gras wordt terug ingezaaid… dus 
training gedaan… steeds minder volk op donderdag in het 
chalet…  

Ne mens valt dan in een GAT… een serieus GROOT ZWART 
DONDERDAGAVONDGAT…! 

Er moést iets gebeuren, het kon zo niet langer verder…, hoog 
tijd voor de makkers om samen dringend iets te ondernemen 
of… 
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En zo, beste mensen, is “LT” ontstaan…! 

Wij, de vrienden, namen ons voor om ‘Veteranen Waarloos’ in 
het tussenseizoen ook buiten de gemeentegrenzen te gaan 
vertegenwoordigen. Outreachend werken heet dat. Het nodige 
aan het aangename koppelen dus…  

Goede prospectie en delegatie verrichten is belangrijk en dat 
beseffen we zeer. Daarom gaat aan deze buitengewone taak 
steeds een zeer doordachte voorbereiding vooraf. Een concrete 
planning wordt opgemaakt en voor iedere contactdatum wordt 
een verantwoordelijke food- en beverage manager aangesteld 
die de nodige regelingen dient te treffen. Tot op heden is alles 
perfect gelopen en werden, in naam van onze geliefkoosde 
vereniging, zeer adequate formele- en informele contacten 
gelegd. 

Om jullie een idee te geven volgt hieronder een extract uit de 
eventplanning van vorig jaar. De kalender van het huidige 
tussenseizoen kunnen we op tijdstip van indienen van deze 
verslaggeving helaas nog niet vrijgeven om de kwaliteit van onze 
planning te bewaken. Alle info hierover kan echter iedere 
donderdagavond in het Chalet na de training bekomen worden 
aan de Groene Tafel. Vraag naar de eventmanagers van de 
Liquid Thursday. 

  locatie verantwoordelijke 

06/05/2011 Pits Stop - Lier Hans Timmermans 

13/05/2011 De Vondeling - Lint Stijn De Haes 

20/05/2011 Café Café - Aartselaar Guy Claessens 

27/05/2011 Trianon - Kontich  Bart Jespers 

03/06/2011 Beachtown - Boechout Sven Cras 

10/06/2011 Kasteel Ter Elst - Duffel Bert De Vos 
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Petanque 

Van vogels weten we allemaal dat, na het vervuilen van onze 
daken, hun meest bekende eigenschap is dat ze kunnen vliegen. 
Als we even verder redeneren dan kunnen we gerust stellen dat 
kippen ook vogels zijn. Kippen hebben twee poten om op te staan 
net zoals vogels en hebben ook vleugels. Maar vraag aan de 
doorsnee collega-veteraan of kippen echt kunnen vliegen en dan 
is het toch nog niet zo zeker dat het antwoord voluit JA zal 
luiden. Anders ligt de zaak als diezelfde vraag wordt gesteld 
aan de petanquers. Van de petanquers kunnen we moeilijk 
zeggen dat het  doorsnee veteranen zijn. Mannen die bij 20cm 
sneeuw en een temperatuur van -10 Celsius buiten staan te 
sporten zijn zeker niet “doorsnee”. Dat zijn keiharde kerels 
(sorry Liliane) die echt alles over hebben voor hun sport. Beste 
lezer(es), horen we u daar denken, “Petanque, een sport?” 
Jazeker, petanque is een sport en als de petanquers mogen 
beslissen dan wordt het zelfs een Olympisch nummer op de 
spelen van Brazilië in 2016. Noem eens een sport waar zowel 
mannen als vrouwen in eenzelfde competitie aantreden. Neem 
niet korfbal als voorbeeld want daar mogen de mannelijke 
spelers de vrouwen niet aanvallen. Kom op donderdagavond 
kijken en je zal merken dat geen enkele van de mannelijke 
collega-petanquers er ook maar één milliseconde aan denkt om 
Liliane te sparen. Om het protest van onze voetballers in de 
kiem te smoren kunnen we voorstellen dat zij hun volgende 
match met een petanquebal spelen en de petanquers spelen hun 
volgende wedstrijd met een voetbal. U mag zelf het resultaat 
raden. En de biljarters die spelen ook wel met drie ballen, maar 
ze hebben een stok nodig om er beweging in te krijgen. Wat 
betreft de wielertoeristen kunnen we kort zijn want een deel 
van hun naam “toeristen” spreekt boekdelen. Vrienden laat ons 
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redelijk blijven, de petanquers doen nog alles met de blote 
handen, niet met de voeten, niet met een stok of met wielen.  
Iedereen weet dat een journalist altijd objectief moet blijven 
en vergeef daarom deze emotionele uitschuiver bij het 
schrijven over onze geliefde petanquesport. 

Terug naar die kippen want volgens een definitie - verkregen via 
Google - is een kip een loopvogel, net als bijvoorbeeld een 
struisvogel. Dat verraadt het antwoord op de eerder gestelde 
vraag eigenlijk al een beetje. Een kip kan niet goed vliegen. 
Nochtans kunnen alle petanquers getuigen dat kippen echt 
kunnen vliegen. Misschien moeten we eerst een onderscheid 
maken tussen een legkip en een soepkieken, want het zou kunnen 
dat de ene wel en de andere niet kan vliegen. Toch staat het 
vast dat soepkiekens kunnen vliegen. Hoe hoog en hoe ver dat 
hebben de petanquers nog niet kunnen vaststellen maar ze 
hebben die soepkiekens al wel horen vliegen.  Eigenaardig 
genoeg vliegen die soepkiekens alleen wanneer Danny aanwezig 
is,en dan nog gecombineerd met een situatie waarin een van zijn 
teammaats slecht gooit. Met Danny in de buurt let iedereen op 
zijn uitspraken om te vermijden dat het verhaal de dag nadien 
in de kranten staat.  

De wintercompetitie. Keiharde duels worden er uitgevochten, 
om de andere week op donderdagavond tussen september en 
april. En zoals in elke topsport zijn combines onderdeel van de 
strijd. Zelfs het woord doping wordt soms gefluisterd. Zo is er 
de bende van vier - het schijnt dat ze uit Reet komen, maar dat 
is nog niet bevestigd - die al jaren probeert de macht te 
grijpen. Een ervan noemen ze Jules, maar het is niet zeker of 
dat wel zijn echte naam is. Een andere noemen ze Eric en naar 
het schijnt heeft die heel lang geleden een meisje uit Waarloos 
ontvoerd, als we Leo Verbessem mogen geloven. De twee andere 
van die bende noemen zich beide Luc en dat doen ze 
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waarschijnlijk om verwarring te scheppen. Dan is er ook nog een 
echtpaar uit Duffel dat zich Liliane en Guy Frans noemt. 
Niemand heeft ze ooit samen zien slapen en het ligt er 
vingerdik op dat er iets fout is als je een voornaam als 
achternaam gebruikt. Paul de Zwijger is een rijzige figuur uit 
Duffel die om de een of andere reden zijn achternaam geheim 
houdt. Vooral op het einde van de competitie is het opletten 
voor combines want het gebeurt dat er enveloppes van eigenaar 
veranderen, vlak voor het begin van een match. Denk even aan 
Vinokourov en je weet onmiddellijk waarover het gaat. De 
Patrick verdient een dikke pluim omdat hij niets met omkoperij 
te maken wil hebben, maar hij is dan ook geen kampioen 
geworden. 

Er zijn ook nog twee Jos’sen en die leven echt zoals van 
topsporters wordt verwacht want zij gaan elke donderdagavond 
om 10u slapen en geen enkele verleiding is sterk genoeg om hen 
tegen te houden. Één van hen komt uit St-Katelijne en wordt 
verdacht van groentedoping. Dat schijnt een nieuwe vorm van 
doping te zijn die zelfs moeilijker op te sporen is dan 
bloeddoping. De andere heeft vervroegd pensioen genomen om 
meer tijd in zijn petanquesport te kunnen stoppen. 

Voor de petanquers is het wel handig dat een te duchten 
advocaat (dus geen foefeladvocaat!) bijna permanent aanwezig 
is. Wanneer een petanquer zich benadeeld voelt dan kan hij 
naar Herman stappen die voldoende technieken kent om 
eventuele fraudeurs aan te pakken. Eerlijk gezegd is Herman 
één van de betere en waarschijnlijk de beste petanquer van de 
groep, maar spijtig genoeg gaat hij te veel naar Beerschot 
kijken en dat heeft een zeer negatieve invloed op zijn 
petanquespel. Marcel, ook wel eens grootgrondbezitter 
genoemd, die heeft dan weer zijn kapitaal bijeengesprokkeld 
met de verkoop van tweedehands petanqueballen. Geruchten 
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doen de ronde dat diezelfde Marcel verjaart op 1 april. 
Anderen, zoals Theo, komen regelmatig te laat omdat hun 
psychische voorbereiding op de match zoveel concentratie 
vergt dat ze compleet de tijd vergeten. Bij Paul V kan dat zelfs 
zo’n proporties aannemen dat hij zijn petanqueballen gewoonweg 
vergeet mee te brengen. Het gaat zelfs zover dat mannen zoals 
Leo een supportsclub hebben, weliswaar allemaal familieleden – 
iemand suggereerde zelfs onder dwang – maar toch. 

Wie zijn geschiedenis een beetje kent heeft zeker al gehoord 
van de Berlijnse muur.  De boeken vertellen ons dat die 
gebouwd is om de Russen tegen te houden en dat ze die 
afgebroken hebben op het einde van de koude oorlog.  Niets is 
minder waar.  De echte toedracht is pas sinds kort bekend 
geraakt en dan nog alleen bij enkele petanquers. Çoiske was 
vóór de bouw van de Berlijnse muur in 
Duitsland gekazerneerd en zoals iedereen 
weet kon hij heel lang en hard lopen. Zo 
hard dat ze die muur moesten bouwen om 
hem tegen te houden. Later, toen Çoiskeal 
lang niet meer liep, hebben ze die muur 
dan maar afgebroken. 

Wie nu zou denken dat de petanquers 
alleen maar competitiebeesten zijn komt 
bedrogen uit. Om de andere week, als er 
geen competitie wordt gespeeld, dan zijn 
er altijd kandidaten – meestal jarigen – die zorgen voor een 
drank- en eetfestijn, soms tot grote jaloezie van andere 
veteranen. Maar zoals het echte petanquers past worden de 
restjes niet weggegooid maar aan de collega-veteranen 
aangeboden. Hoe hard die petanquers ook zijn voor elkaar 
tijdens de match, des te keuriger gedragen ze zich na de match 
in ‘t chalet. Rechtstaand aan de toog en nooit één woord te luid. 
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Waar buiten de soepkiekens rond de oren vliegen is het binnen 
alom fijne humor die de oren streelt. En als het woord humor 
valt, dan valt de naam Eddy. Misschien is hij buiten nog nooit 
kampioen geworden, maar binnen in ‘t chalet is hij de absolute 
heerser. Het is duidelijk aan Eddy te zien dat hij vroeger een 
vermaard acteur was. De manier waarop hij zijn moppen “speelt” 
is onnavolgbaar en de mop van de gravin die pas weduwe is 
geworden doet steeds weer alle petanquers dubbelplooien. Als 
het waar is dat mensen die veel lachen langer leven dan hebben 
de petanquers een dikke streep voor. 

De statistieken van de voorbije competities bewijzen 
overduidelijk dat de echte kampioenen te vinden zijn in een 
groep kerels waaronder Ludo, die ondertussen wereldfaam 
hebben vergaard als “de mannen van ‘52”. Enkele jaren geleden 
is Cisse bij een routinecontrole door de rijkswacht zelfs 
tijdelijk gearresteerd wegens paspoortvervalsing. Bleek dat hij 
zijn geboortedatum had veranderd van 1953 naar 1952 om toch 
maar bij die club te kunnen behoren. Heel af en toe wordt die 
overheersing wel eens verstoord door individuen zoals Theo, 
Danny en Guy, maar daar stellen “de mannen van ‘52” zich toch 
wel serieuze vragen bij. Iedereen is natuurlijk onschuldig tot 
het tegendeel bewezen is maar eerder in dit stuk kwamen 
omkoperij, doping, enz. al ter sprake… 

Beste lezer(es), het zal ondertussen al wel duidelijk geworden 
zijn dat om tot zo’n unieke club van diverse en uiterst 
talentvolle petanquers te komen er iemand nodig is om dit 
talent zowel sportief als logistiek te ondersteunen.  Zo komen 
we bij Willy die zorgt voor de fantastische en professionele 
omkadering. Kwatongen beweren dat Willy een stroman is en dat 
het echte brein (codenaam Annette) opereert achter de 
schermen. Of dit wel of niet waar is dat zullen we proberen uit 
te vissen tegen de volgende keer.
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FLATSCREEN in het Chalet 

Reeds enige tijd is een vraag gesteld en waarop we als bestuur 
niet onmiddellijk het antwoord weten. 
Gevolg hiervan is dat we onze leden om hun mening vragen. Op 
basis hiervan zullen we dan een gefundeerde beslissing kunnen 
nemen.  

DUS…….. lees even het onderstaande en geef ons uw mening.  
EN … ja elke mening is belangrijk. 

Om actuele sportactiviteiten ( voetbal, koers, cross, petanque, 
biljart, darts, snooker,,…) op de voet te kunnen volgen, ligt de 
vraag voor om een Flatscreen TV aan te kopen en op te hangen 
in ons Chalet. Dit moet toelaten om uw favoriete sport tijdens 
een chaletbezoek te kunnen blijven volgen. Sommigen vinden dit 
fantastisch, sommigen vinden dit absoluut overbodig misschien  
zelfs ongewenst.  

 28

 

Vandaar …. MAIL ONS UW MENING .met opgave van uw 
antwoord. Je kan kiezen uit volgende 3 alternatieven en daar 
ook uw eigen visie aan toevoegen. We zijn zeer benieuwd uw 
reacties lezen ! 

FLATSCREEN TV : 

• JA ! Ik ben een voorstander en wil graag mijn sport 
bekijken tijdens een chaletbezoek 

• Neutraal. Ik ben niet voor maar ook niet tegen. Het 
stoort me niet dat er naar een sport gekeken wordt 
tijdens een chaletbezoek. 

• NEEN ! Voor mij hoeft dit zeker niet. Ik wil ongestoord  
van een chaletbezoek genieten.  

MAIL UW MENING NAAR :  
info@veteranen-waarloos.be 

Alvast dank voor uw gewaardeerde medewerking. 
HET BESTUUR 
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Vierde Waarloos Mountainbike Toertocht 

Op 30 september 2012 organiseren we reeds voor de vierde 
keer onze MTB-Toertocht.  

Ook dit jaar slaan we hiervoor weer de handen in mekaar met 
onze vrienden van het Ooststatiestraat Wielerteam en staan 
we garant voor “Een boeiende ontdekkingstocht over bos-en 
veldwegen.”  

Er zijn 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 komen. 
Tenslotte is er voor de doorzetters een uitbreiding tot ±70 km. 

Na de tocht kunnen de deelnemers nakaarten en –genieten bij 
een drankje. Bij goed weer op een terras in de verkeersvrije 
Ferdinand Maesstraet, anders in het Berkenhof. Ook niet-
deelnemers zijn hier meer dan welkom om te genieten van de 
sfeer.  
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Hopelijk tot dan! 

Meer info op http://www.wtwaarloos.be , of via de website van 
de veteranen. 
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Teerfeest  december 2012 

 

Naam : ………………………………………………………………………. 

Schrijft in voor ……… personen à 30€ 25 € pp = TOTAAL  
:…………. .€ 

Wil de tafel delen met : 

Fietsers 1 Voetbal 1 Badminton 

Fietsers 2 Voetbal 2 Biljart 

Fietsers 3 Voetbal 3 Petanque 

Fietsers 4 Iedereen  Kaarters 

Iemand anders: …………………………………………………………… 
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De veteranen op het “world wide web” 

 

www.veteranen-waarloos.be 
 

 

Redactie revet 

• Marc Hermans 

• Philippe Van den Bosch 

 

  

 


