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In Memoriam – Afscheid van Lucien Remue 

De ochtend van 9 april 2017 was er 

één waarvoor elke rechtgeaarde 

wielertoerist meteen present 

tekent. Strak blauwe hemel, een 

zalige lentezon en veel bekend volk 

aan onze Chalet om iets vóór 9.00u. 

Den Eén was al vertrokken, den 

Twee, Drie en Vier stonden met 

elkaar enthousiast te babbelen in 

afwachting van een mooie, 

sportieve en gezellige zondag 

voormiddag. Den Twee reed naar 

het Brusselse, den Drie en Vier 

reden het eerste stukje van hun rit 

samen. 

Na amper 2 kilometer slaat het noodlot toe en komt Lucien Remue met 

zijn voorwiel in een diepe gleuf tussen 2 betonplaten. De klap was hard 

en Lucien is niet meer bij bewustzijn gekomen ondanks de eerste zorgen 

van zijn wielercollega’s.  

In onze 53-jarige clubgeschiedenis zijn we nooit eerder één van onze 

leden verloren tijdens een clubactiviteit. Afscheid nemen van een goede 

bekende is altijd moeilijk. Maar het is echt hard en confronterend als dat 

gebeurt tijdens een gezamenlijke activiteit. Onze vrienden van den Drie 

en de Vier die erbij waren hebben steun gezocht en gevonden bij de 

andere fietsgroepen onmiddellijk na het ongeval. De solidariteit in onze 

club was groot.  

Op 15 april werd er afscheid genomen van Lucien. Op vraag van zijn 

echtgenote Cecile en zijn kinderen Raf, Nico en Vanessa, waren wij als 

Wielertoeristen RV-Waarloos met een indrukwekkend aantal leden 

aanwezig in clubtenue. De familie heeft ons nadien verteld dat dit gebaar 

zeer gewaardeerd werd. 

 Hier volgt het afscheidswoord namens de Wielertoeristen tijdens de 

afscheidsviering.  
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Cecile, Raf, Nico, Vanessa, familie, vrienden en fietsmakkers van Lucien, 

graag richt ik me tot jullie namens alle fietsers en het bestuur van 

RV-Waarloos. 

Zes jaar geleden sloten Lucien en zijn makkers van WTC-Lazernij aan bij 

de wielertoeristen van RV-Waarloos. Het was een verrijking voor onze 

club dat die hechte vriendengroep vanaf toen ook onze fietsmakkers 

werden. Zowel tijdens als naast de ritten werden nieuwe en sterke 

vriendschapsbanden gesmeed. 

Lucien werd snel een vaste waarde in groep 3. Hij was er zeer graag 

gezien. Hij voelde er zich ook bijzonder goed thuis. Het wat rustigere 

tempo van die groep paste prima bij zijn aangename karakter. En hij 

vond er veel gelijkgezinde zielen. Niet in het minst bij de dames in de 

groep met wie hij een bijzondere band had. Hij was hun dikke vriend met 

wie ze goed konden praten. Tot op zijn laatste moment hebben zij voor 

hem gezorgd.  

Ze zullen je missen, Lucien. 

Ook wij mochten al snel ondervinden dat fietsen jouw grote plezier was. 

Je was zelden afwezig op de zondagritten. Maar je droeg ook meer dan je 

steentje bij om onze clubactiviteiten te steunen. Op je camionneke 

konden we steeds rekenen voor het vervoeren van fietsen of begeleiden 

van lange tochten. 

Je zorgde ook voor een Lucien Remue Special. Een prachtige rit vanuit 

Viersel. Je ging er de dag voordien zelfs pijlen op de baan schilderen. En 

als apotheose trok je na de rit de achterdeuren van je camion open en 

trakteerde iedereen op rijsttaart en een drankje.  

Hoe zalig was dat! Jouw rit wordt dan ook een blijvende afspraak op onze 

kalender. Zo houden we de fijne herinneringen aan jou levend. 

In 2015 fietste je met ons vanuit Waarloos naar de Stelvio. Je was eerst 

wat bezorgd dat het tempo te hoog zou liggen maar toen je hoorde dat 

er nog mensen van groep 3 meegingen was je snel overhaald. Het werd 

een zalige reis! We vertrokken op jouw verjaardag en je verraste ons 

onmiddellijk na de eerste rit door te trakteren op champagne die je 
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stiekem in je camion had meegesmokkeld. De groepssfeer zat er meteen 

goed in en kon vanaf dan niet meer stuk. 

Je liet die reis ook je sterke karakter zien. Omdat je eigen fiets niet de 

gepaste versnellingen had huurde je aan de voet van de Stelvio een 

andere. Je was gekomen voor de Stelvio en zou die hoe dan ook 

beklimmen. Je dwong ons aller respect af en gans de groep was blij en 

fier dat je het haalde. 

In een attent dankmailtje toonde je nogmaals je grote hart. Je was vol lof 

over de reis en kon ons niet genoeg bedanken. Je sprak er ook de hoop uit 

om dit nog eens te mogen beleven. 

Dat zou deze zomer gaan gebeuren. Je zou er met ons nogmaals voor een 

week op uit trekken. Met een nieuwe fiets. Ons einddoel: de Ventoux die 

je al kende van bij WTC-Lazernij. Ook nu zou je hem op het einde van die 

week beklimmen. Daar zijn we allemaal van overtuigd. 

 Het heeft niet mogen zijn. 

Lucien, je leven was een grote fietsreis. Met beklimmingen en afdalingen, 

soms windop soms windaf. Maar steeds met plezier. Je bent nu 

aangekomen op de hoogste bergtop. Geniet er van het uitzicht en je weet 

het hé: Boven wachten we op mekaar. 

Tot ziens, makker. 

Op verzoek van de familie van Lucien, hebben we zijn nieuwe 

Specialized-fiets meegenomen naar de top van de Ventoux. Op 12 juli 

zou Lucien 70 geworden zijn. Lucien kennende, stond de champagne al 

klaar om te trakteren tijdens onze reis. Die avond, in Amberieux, hebben 

we ter ere van Lucien een minuut stilte gehouden en dan vervolgens het 

glas geheven opdat hij nooit vergeten zou worden in onze club.  

 

Een foto van Lucien zal eerstdaags permanent in onze Chalet worden 

opgehangen. 

 

Lucien, het was een groot genoegen én voorrecht om jou bij ons in de 

club te mogen hebben.  
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Woordje van de voorzitter. 

 

Ook de Romeinen wisten het al 

 

 

Er is een oud Romeins gezegde dat luidt:  

“Hetzelfde willen én hetzelfde niét willen, dat is pas 

de ware vriendschap”.* 

En inderdaad zoals gezegd, vrienden hebben doorgaans over de meeste 

dingen dezelfde mening, daarom is hun vriendschap er. 

 In een vereniging is dit niet anders. 

Staan de neuzen in dezelfde richting, is er eensgezindheid over de 

meeste punten, houdt men dezelfde waardenschaal aan, dan kan men 

simpelweg vriendschappelijk met elkaar omgaan. 

Pietluttige discussies over banaliteiten worden dan geweerd..., vrienden 

houden daar niet van. 

Het is aangenaam vertoeven in zo’n gezelschap. 

We mogen allen trots zijn dat dit in onze vereniging de regel is. 

Houden zo. 

 

De Voorzitter. 

 

* Idem velle atque idem nolle, ea demum firma amicitia est. 
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Taplijst  

 

sept 2017 tot dec 2017 

 

 

 

Jan 2018 tot april 2018 

 

De tapkalender voor 2018 was bij het 

uitkomen van deze Revet nog niet 

klaar. 

 

Raadpleeg de website RV-Waarloos.be 

of het prikbord in het chalet.  
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Kalenders 

 

 

Bestuursvergadering 

Elke 1ste woensdag van de maand om 19u30 

Badminton 

Woensdagavond 19u30  

Zondagavond 19u tot 21u 

Fietsen 

Raadpleeg fietskalenders in Revet april of via  

http://rv-waarloos.be/wt/leden  

Tijdens wintermaanden:  

groep 1: vertrek om 9u, groep 2 en 3: vertrek om 9u30 

Kaarten 

Iedere 1ste en 3de dinsdagavond van de maand. Begin 20:00u. 

Veldrijden 

Zo 29 oktober: Openingscross + jeugdcross , zo 26 november: +G-sport 

cross  

zaterdagavond 23 december: Kerstcross, zo 28 januari 2018: slotcross  

Speciale data 

Za 16 sept: Ravottersdag met aansluitend BBQ 

Zo 24 sept: 9e editie Waarloos MTB-Toertocht 

Za  2 dec: Teerfeest 
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Voetbalkalender Dames (RV4) 

10/09/2017 (zo) Vlug Vooruit Dames 2 Waarloos 4 Dames 10:30 

15/09/2017 (vr) Waarloos 4 Dames Noorse Dames 2 20:00 

23/09/2017 (za) Nieuw Stabroek Dames 2 Waarloos 4 Dames 18:15 

29/09/2017 (vr) Waarloos 4 Dames Sint-Jozef Dames 1 20:00 

06/10/2017 (vr) Ik Dien Dames 2 Waarloos 4 Dames 20:00 

13/10/2017 (vr) Waarloos 4 Dames Simikos Dames 2 20:00 

20/10/2017 (vr) Waarloos 4 Dames Beerzel Dames 20:00 

03/11/2017 (vr) Waarloos 4 Dames Vremde Dames 2 20:00 

12/11/2017 (zo) Cantincrode Dames 1 Waarloos 4 Dames 12:30 

17/11/2017 (vr) Waarloos 4 Dames Groenendaal Dames 20:00 

25/11/2017 (za) Berkenrode Dames 2 Waarloos 4 Dames 14:30 

03/12/2017 (zo) Simikos Dames 2 Waarloos 4 Dames 10:30 

17/12/2017 (zo) Groenendaal Dames Waarloos 4 Dames 14:30 

05/01/2018 (vr) Waarloos 4 Dames Vlug Vooruit Dames 2 20:00 

14/01/2018 (zo) Noorse dames 2 Waarloos 4 Dames 13:30 

19/01/2018 (vr) Waarloos 4 Dames Nieuw Stabroek Dames 2 20:00 

27/01/2018 (za) Sint-Jozef Dames 1 Waarloos 4 Dames 14:00 

02/02/2018 (vr) Waarloos 4 Dames Ik dien Dames 2 20:00 

17/02/2018 (za) Beerzel Dames Waarloos 4 Dames 19:30 

23/02/2018 (vr) Waarloos 4 Dames Cantincode Dames 1 20:00 

02/03/2018 (vr) Vremde Dames 2 Waarloos 4 Dames 19:00 

09/03/2018 (vr) Waarloos 4 Dames Berkenrode Dames 2 20:00 
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De vriendschappelijke voetbalcompetitie: 

Een nieuwe start. 

Hoe het groeide ? 

Wel u herinnert zich beslist dat sedert het ontstaan van RV Waarloos, er 

gevoetbald werd. 

In den beginne had elke ploeg een verantwoordelijke ‘matchfixer’ .  

Hiermee werd bedoeld, iemand die de kalender voor het ganse seizoen 

samenstelde. Dat was voor elke ploegafgevaardigde/-fixer een serieuze 

telefoonmarathon. 

Elk seizoen opnieuw werd zo de kalender week na week bijeen gebeld.  

De RTT, later Belgacom, had niets liever. De individuele 

telefoonrekeningen liepen stevig op.. . 

Maar het was vooral de tijd die eenieder erin moest steken om toch voor 

de broodnodige matchen te zorgen die zwaar doorwoog. 

Een reddende engel komt op de proppen. 

FC  De Zwervers kwamen met een voorstel: laat ons met de ploegen die 

elkaar jaar na jaar bellen ineens een competitie starten. Niet in een of 

ander Belgisch of Vlaams verbond maar een echte eigen competitie. 

Ze noemden hun kind de “ vriendschappelijke voetbalcompetitie. 

Het kind heeft een flink aantal jaren tot eenieders tevredenheid geleefd. 

De zwervers deden de administratie. Er werd een klassement 

bijgehouden, een topscorerlijstje aangemaakt, fairplay-klassementen 

opgesteld e.d. 

Wat nog straffer was, alles gebeurde op papier. Wedstrijdbladen werden 

na elke match verzonden. In ons digitaal tijdperk nog moeilijk voor te 

stellen! 

Helaas …. FC  De Zwervers besloot jammer genoeg om er mee te 

stoppen. 

Dat dit unieke concept niet mocht verloren gaan beseften alle ploegen 

die aan de competitie deelnemen. Maar er was werk aan. 

Gezien onze vrij stevige participatie in de competitie staken enkele 

RVW-ers de hoofden bij elkaar en werd besloten met de vereende 
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krachten van de ploegen van Waarloos de gehele organisatie verder te 

zetten. 

De nieuwe organisatoren bedanken nogmaals de gehele Zwervers familie 

om de organisatie zo  vele  jaren met succes te hebben gedragen.  

Vanwege RVW nog een  Dikke Merci !!! 

Een nieuw seizoen, een nieuwe start ! 

Het goede nieuws is dat er al terug 10 ploegen zijn. In de plaats van de 

Zwervers verwelkomen we de “Amigos” uit Hove. 

Nieuwe organisatie wil ook zeggen... vernieuwen (of toch een beetje). 

Natuurlijk blijven de funderingen van deze competitie overeind, maar 

RVW probeert toch een  nieuwe wind door de organisatie te laten 

blazen. 

We gaan digitaal ! 

Tot op heden moest elke (thuisploeg) een wedstrijdblad voorzien. Hierop 

werden alle relevante resultaten genoteerd. Dit blad moest dan vanuit 

alle ploegen aan de organisatie bij de Zwervers worden doorgestuurd. Op 

basis van deze wedstrijdbladen werden dan de correcte klassementen 

opgemaakt.  

Welnu, dit befaamde wedstrijdblad zal binnenkort verdwijnen en in de 

plaats komt een digitaal platvorm. In samenwerking met het bestuur 

werd eerst naar externe IT-oplossingen gezocht. Maar zoals vaak met ICT 

en computers: het is moeilijker en duurder dan eerst gedacht/gepland. 

We gaan dus voor een eigen oplossing. Die is in volle voorbereiding en de 

organisatie hoopt dit nog voor de start van het seizoen te kunnen 

afronden. Het vertrouwen dat dit zal lukken is aanwezig. We kijken uit 

naar de realisatie.  

 

Eindtornooi een nieuwe formule. 

De zwervers organiseerden de slotdag van de competitie op 1 plaats met 

alle ploegen samen om er een gezamenlijke apotheose van te maken. 

Hiervoor waren op die locatie verschillende speelvelden nodig. 

Vermits we in Waarloos maar over 1 veld beschikken zal ook het 

eindtornooi in een andere vorm gegoten worden.  
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We trachten iets nieuws te brengen om toch iedereen bij elkaar te 

krijgen, om zodoende het seizoen af te sluiten en prijzen te 

overhandigen.  

Een mogelijk voorstel is om de wedstrijden van de laatste speeldag 

(21/04/2018) op een ander vroeger moment te spelen zodat zaterdag 21 

april vrijkomt voor ons nieuw slotevent in Waarloos. 

De initiatiefnemers denken aan een minitornooi 6 vs 6. Indien dit 

voorstel positief onthaald wordt, zal dit verder uitgewerkt worden. 

Indien niet… wordt het klassieke plan B gezocht en wellicht ook 

gevonden. 

Het inrichtend comité ziet samen met het bestuur en de leden van RV 

deze nieuwe start met vertrouwen tegemoet en ze gaan alvast met veel 

goesting aan de slag. Bij de publicatie van deze REVET zullen de eerste 

belangrijke stappen reeds gezet zijn.  

De organisatie gaat voorts door het leven als de mannen van  Waarloos 

United .  (Niet te verwarren met die ander vereniging in het Noorden van 

England) met als mailadres competitie@rv-waarloos.be 

Vanwege het bestuur en de redactie: Dank en proficiat aan de 

initiatiefnemers Nico VDH – Kurt J. – Quinten D. – Hans T. 

We wensen jullie vele succesvolle jaren toe ! 
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Voetbalkalender 
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RAVOTTERSDAG 2017 komt er aan. 

 

Op zaterdag 16 september is het weer zover: onze benjamins 

worden nog eens spreekwoordelijk verwend tot achter hun oren. 

Op de affiche in deze REVET vind je het volledige programma waar onze 

jonge kerels beslist al enige tijd likkebaardend naar uitkijken. 

Naast circusinitiatie ( nieuw deze editie) staat het succesnummer van 

vorig jaar opnieuw op de affiche : DE MEGA KLIMTOREN. 

De activiteiten worden op gang gefloten om 14.00 u. Iedereen kan 

deelnemen en van alle attracties gebruik maken tot 17.30 u. 

Uiteraard is ook aan de inwendige mens gedacht : met ijsjes en 

pannenkoeken kan de kleine honger al even gestild worden. 

 

Grote BBQ! 

 

 18

Naast al deze activiteiten voor de kinderen wordt er voor iedereen, jong 

en oud, een grote BBQ georganiseerd.  

Men heeft de keuze uit :  

• Volwassen brochette 10€ 

• Kinderbrochette 5€ 

• Vegetarische BBQ 10€ 

Bij alle bestellingen zijn de groentjes en alle beschikbare sausjes 

inbegrepen. 

Dit smulfestijn begint vanaf 17.30 u. 

LET OP: inschrijven is verplicht. 

Doe dit zeker voor 10 september om de organisatie de correcte 

bestellingen te laten uitvoeren.  

Inschrijven kan uitsluitend door een mailtje te sturen naar : 

• bbq-ravottersdag@rv-waarloos.be 

• én het bijhorende bedrag over te schrijven naar 

IBAN BE 75 3770 8647 6951 

Nog meer info vind je ook op de website www.rv-waarloos.be 

  

Alvast tot dan. 

Het Ravottersteam 
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Feesttraining 

 

14 September is het weer zo ver, de 4e  editie van 'de feesttraining'... 

Voor degenen die het concept nog niet kennen; een gemengd 

voetbaltornooi waarbij elke ploeg bestaat uit 2 spelers van elke 

Veteranenploeg.  

 

Zoals elk jaar zullen er (begin september) weer inschrijvingsformulieren 

omhoog hangen in het chalet. Hou dit goed in de gaten en schrijf je tijdig 

in aub!  

Ook extra informatie volgt uiteraard nog. 

Hopelijk wordt het dit jaar opnieuw een succes met veel ambiance! 

Waarloos 4. 
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Teerfeest 2017 

Zaterdag 2 december 

Berkenhof 19u. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste leden,  

Graag nemen we jullie mee op een kleurrijk en zwoel “Radio Boca” 

avontuur! 

Samen op ontdekking…  

We starten tranquilo… 

In een eclectisch sfeertje kan u rondsnuisteren in verschillende 

eetkraamjes op zoek naar de fijnste gerechtjes van de mediterraanse 

streken van onze wereld…. Beleef een confrontatie van smaken en 

geuren…  
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Dit alles overgieten we met een saus van mojito’s, tequila’s en 

Corona’s… muy bien! 

… en eindigen caliente… 

Om middernacht worden oude vinyls bovengehaald! Het wordt een 

eigenzinnige cocktail van de meest uiteenlopende muziekgenres: van 

zuiderse wereldmuziek (latino, merengue, salsa, raï, soukous, 

cumbia, balkanbeats…) tot rock n’roll, reggae, electroswing, new 

wave, muziek uit de jaren 60-70-80, folk, walsen, dance… en 

last but not least ook muziek in onze eigen ‘moerstaal’. 

 

Do you feel the heat? Exited to explore, taste and eat? Ready to stamp 

your naked feet? 

Schrijf je in via je ploegverantwoordelijke tot uiterlijk 26/11 ! 

Achteraan in deze Revet vind je hiervoor een inschrijvingsformulier. 

Het Veteranenbestuur 
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Petanque…  

Groepsfoto met dame. 

In 1971 schreef Heinrich Böll het boek “groepsfoto met dame”. Het gaat 

over het leven van een sterke vrouw tijdens WO II. Böll kreeg er het jaar 

nadien de Nobelprijs literatuur voor. Bart de Pauw zou zeggen: een klein 

wist – je – datje. 

Ik moet altijd aan die titel van dat boek denken wanneer ik naar de 

website van de petanquers ga. Op de groepsfoto staat er één dame 

tussen al die mannen. Het moet inderdaad een sterke vrouw zijn om 

week in, week uit, haar “vrouw” te staan in deze mannenwereld. 

Jambers zou op een geheimzinnige manier zeggen: wie is ze? Waar komt 

ze vandaan? Wat bezielt deze vrouw?  

 

Donderdag 8 juni was het weer zover. Zoals de Ronde van Vlaanderen de 

hoogmis is van het wielrennen, zo is het veteranenkampioenschap de 

hoogmis van het petanqueseizoen. Maanden op voorhand wordt er met 

spanning naar deze dag uitgekeken. 

Even het geheugen opfrissen. Vorig jaar won de ploeg: Herman, Julien, 

en Liliane het tornooi tegen de grote favorieten – volgens kenners - 

Theo, Guy en Swake. 

Dit jaar had een onschuldige vrouwenhand ( was ze wel zo onschuldig ?) 

de trekking gedaan. En welke ploeg kwam er weer uit de bus, weer Theo 

en Guy ditmaal met Leo. De favorietenploeg – volgens kenners - was 

weer gekend.  

Met het spreekwoord van die ezel in gedachte….., mocht het nu niet mis 

gaan. Weken op voorhand geen seks en geen alcohol. (enfin …bij de Guy 

toch) 

Na enkele spannende matchen in de reeksen kwam de favorietenploeg in 

de finale uit tegen de ploeg van Willy, Luc en weer….. Liliane. Na een 

versmachtende start liep de ploeg van Theo uit tot 9 – 3, maar toen 

begon de motor te sputteren. Niets lukte nog. De Guy begon ferm te 

missen bij het tireren ( ballen die hij anders met zijn ogen dicht maakt). 
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In een spannend slot won de ploeg van Willy, Luc en Liliane verdiend met 

13 – 10.  

 

Wat opvalt na deze twee edities. Liliane, “de sterke vrouw”, wint twee 

keer. Met wie ze speelt is van geen belang ( je moet nu eenmaal met drie 

zijn), en haar echtgenoot, en uw nederige schrijver, Guy verliest 

tweemaal in de finale.  

Misschien toch nog bij vertellen dat ze er ook een beetje voor gezorgd 

heeft dat ik geen winterkampioen geworden ben ( wel zeggen dat Eric de 

verdiende kampioen werd). Als ze tegen mij speelt is ze altijd super 

gemotiveerd. 

In de wandelgangen hoor ik wel eens vertellen, dat er bij de veteranen 

een goed advocaat rondloopt. Alhoewel … goed en advocaat.  Misschien 

kan ik toch eens met die man gaan praten. Of … misschien kan ik mijn 

vrouw ook gewoon thuislaten. 

Maar een boek uitgeven met als titel  “groepsfoto zonder dame”, dat 

gaat helemaal niet verkopen. We zullen het dus maar zo laten en tegen 

volgend jaar nog een tandje bijsteken. 

Dan was er ook nog de jaarlijkse afsluiter. Het “turnaviesgooien”. Voor 

de anderstaligen onder ons: turnavies = schroevendraaier. Het was weer 

zeer spannend, maar uiteindelijk won de Cisse de fles champagne.  
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Soms vraag ik me af, zou er ergens in Vlaanderen, of … in de wereld, nog 

een ploeg zijn die naar een turnavies gooit? Misschien toch iets voor 

“iedereen beroemd”. 

Toch nog bij vertellen dat de organisatie van Willy weer tiptop in orde 

was, en Herman weer voor de heerlijke champagne had gezorgd. Het was 

nog maar eens een geslaagde avond, inderdaad “de hoogmis “ van het 

petanqueseizoen.  

 

Aan allen bedankt om er iedere donderdag altijd een leuke avond van te 

maken, en dat ze nog altijd die “ambetante” speler uit Duffel kunnen 

verdragen. 

 

“KONEC”,  

(Wie van de ouderen onder ons kan zich dat nog herinneren?) 

Guy 
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Dank U! 

Heel recent besliste Maria ( v.d. Louis Van Dessel ) dat ze haar 

activiteiten in het chalet wou afbouwen/stoppen.  Het was voor haar 

genoeg geweest.  

Langs deze weg willen we vanuit het bestuur en namens gans de 

vereniging R.V. Waarloos  Maria van harte danken voor de 17 jaren van 

dienstverlening aan onze vereniging.   

Inderdaad beste lezer, reeds 17 jaar staan Maria en onze Louis elke 

maandagmorgen klaar met stoffer en blik, schuurborstel, bruine zeep, 

aftrekker en dweil om ons Chalet een “beurt” te geven. 

En dat er soms meer dan standaardwerk aan is, is een feit. 

Denk maar aan een cyclocross in iets nattere omstandigheden die nogal 

wat slijk aan de voeten mee naar het chalet laat nemen.  

Of een paastornooi in uitstekende weersomstandigheden met een dito 

pintengebruik. 

Een grote groep fietsers die op een natte zondagmorgen nog 

binnenkomt, iets drinkt en iets later, iets droger huiswaarts fietst. 

Een groep biljarters die er met de vuile voeten doorgaat. 

Een groepje petanquers of vier dat nog met de dolomiet aan de handen 

en voeten even aan de toog komt staan. 

Kortom iedere afdeling zorgt ervoor dat er elke week weer werk is… 

Onnodig te benadrukken dat het chalet soms dan ook een stevige 

“beurt” nodig heeft.    

Maar doorheen deze 17 jaar hebben Maria en Louis zich bijzonder van 

deze taak gekweten. Ze wisten van aanpakken en waren beslist 

gemotiveerd om elke week een mooi, nette  locatie aan te bieden aan 

onze leden. Indien nodig legden ze de nodige flexibiliteit aan de dag om 

de poetsdag te wijzigen in functie van de omstandigheden. Daarenboven 

nemen ze op het einde van iedere poetsdag de vuile 

(keuken)handdoeken mee en leveren die netjes gewassen en gestreken 

weer af.  Ook iets dat mag onderstreept worden. 

Dus Maria en Louis een zeer gemeende     DANK U !! voor de 

inspanningen die jullie voor R.V. Waarloos hebben geleverd.  

Het bestuur.  
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Melden Familienieuws 

 

Wens je dat een geboorte, huwelijk, overlijden, jubileum of ander  

familienieuws verschijnt in de Revet, gelieve dit dan te melden aan je 

ploegverantwoordelijke of een mailtje te sturen aan  

info@rv-waarloos.be  
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Invasie van de russen tijdig vermeden! 

 

“Hallo Stijn?”  

“Ja Danny, whatts up?” 

“Awel, ik dacht ik gaan vandaag eens zien naar ons voetbalplein en ik 

staan hier op onze grasmat en ik ben wel wa verschoten joh!” 

“Hoeda?” 

“Da’s hier precies een invasie van de Russen!” 

“Alléé joh?!” 

“Ja, echt…!, ge moeta hier is kome zien, das ni meer normaal!” 

“Ok ik kom onmiddellijk af!”  

… 

“Wow joh! Gij hebt daar al bijna nen haleve kruiwagen uitgehaald!” 

“Ja, grellig hé?!, ge moeta zien wa hier in de 

groten bakkeréé allemaal voor onkruid tussen 

ons gras groeit!” 

“Amai ja, wel 5 verschillende soorten van die 

roemel… pfff…” 

“Ja en ook een soort van mos, alléé of iet dat er 

op trekt.” 

“Da pakt de zon van ons gras weg e en als ge 

dat er uit trekt dan is da wel een groot verschil, 

dan kan da goei gras zich beter verder zeten…” 

“Ja, hier rond de plaats van de keepers en rond de middenstip is het echt 

een ramp, daar moete we best iet aan doen” 

“Probleem is dage tegenwoordig ni meer moogt spuiten e, anders was 

het rap gedaan geweest!” 

“En die van de gemeente die zitten precies ook ni genoeg achter den 

DCM hun veren want die moeten dat hier in feite soigneren” 
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Moetek is naar de Fons bellen? Die weet er misschien meer van? En die 

heeft misschien al naar de gemeente gebeld?” 

“Doeta, maar ik stel ook voor da we da hier op die blotte plekken door ne 

klant van mij met een speciaal machien-da-ook-ineens-mee-nief-

graszaad-daartussen-gooit opnieuw laten infrezen… ge ziet dat da hier ni 

goe gedaan is geweest en bovendien ist tot hiertoe veul te droog weer 

geweest!, ik zal diene mens eens bellen en vragen of em da zie zitten en 

ik breng dan wel ne zak graszaad of vier uit mijne stock mee” 

“OK goei plan!, ma dan moete eerst al die russen en da onkruid er nu 

verder uitgetrokken worden…” 

“Ja, ik hem nog wel wa tijd vandaag” 

“Ik oek wel… kom dan doen we veut” 

… 

“Amai daar komt écht veul tussenuit!” 

“Ja en ook van die grote kastaars… zie hier, precies ne vetplant!” 

“Amail dien is wel 30cm groot, das echt de king van die russen hie” 

 

 

… 
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“Seg da krijgen wij hier met ons tweekes vandaag allemaal ni gedaan ze… 

amai mene rug…” 

Nee, inderdaad, weete wa ik zal is een WhattsAppeke sturen naar de rest 

van ons ploeg om te vragen of ze morgenavond ni wa tijd hebben om 

mee die invasie hier te komen bestrijden” 

“Goei plan, stuurt da mor, pakt vanaf 20u. en zet er mor bij dat er nadien 

een pintje dabij gedronke wordt, dan komen ze wel af!” 

“Doenek! En ik breng oek ne kruiwagen mee! 

“Sgoe! Tot morege!” 

 

“We hebben vandaag toch al een goei stuk gedaan en morge de rest” 

“’t Zal nodig zijn want ik wil vanaf de eerste match goei slidingen kunnen 

trekken en op dees veld kan da ni!” 

“Haha zo kenne wem!  
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Kaartprijskamp "Ieder voor zich" 

Einduitslag periode  01 januari 2017 tot 30 juni 2017 

      Aantal slagen 

      7 beste beurten Na 11 beurten 

1.        Geens Patricia 842 1237 

2.        Van Es Paul 829 1203 

3.        Van Geert Gust 789 1163 

4.        Vingerhoets Maria 788 1174 

5.        Bleeckx Leon 785 1166 

6.        Hellemans André 785 1146 

7.        Beuckelaers Irene 785 958 

8.        Penne Lieve 781 1155 

9.        Braeckmans Paul 778 968 

10.    Heylen Anne 773 1154 

11.    De Roeck Mieke 770 1142 

12.    Verbeeck Willy 768 1039 

13.    Mommen Christel 762 926 

14.    Vastmans Monique 753 943 

15.    Verhoeven Chrisje 735 1091 

16.    Lauwerijs Willem 734 1100 

17.    Vervloesem Robert 734 1088 

18.    Bullens Ingrid 727 990 

19.    Marivoet Mia 719 993 

20.    Van Oosterwijck Ludwig 719 896 

21.    Vervloesem Wivina 867 709 
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aantal slagen anderen 7 beste beurten 

1 Verstappen Hugo  776 

2 Tas Eddy 326 

Beste dagresultaat  Slechtste dagresultaat  

Van Es Paul 143 Hellemans André  67 

Verbeeck Willy 133 Vervloesem Wivina ( 2 maal ) 79 

Braeckmans Paul 133   

 

 Weetjes : 

Paul B. in de eerste ronde 30 slagen haalde en in totaal na 8 ronden 

slechts 97 slagen had 

Gust VG, Willy V. en Ingrid B. eens 26 slagen haalden in 1 ronde. 

Mieke DR eens 1 slag haalde in 1 ronde. 

Haalden eens 12 slagen in 1 gift : Paul VE, Paul B. en Irene B   Monique V. 

deed dit zelfs tweemaal op 1 avond. 

Paul VE halfweg eens 78 slagen haalde , Willy V. en Irene B. 73 slagen. 

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. Steeds 1 kip per tafel te winnen. 

DATA: 

 3 en 17  oktober    2 en 16  januari 

 7 en 21  november    6 en 20  februari 

 5 en 19  december    6 en 20  maart 

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. 

Info: Paul Van Es - 03/457 42 89 -  0473/81 57 96 

en op de kaartavonden. 
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3e plaats voor Den Twee bij SVKLE 

 

Jaarlijkse afspraak voor een sportieve en zonovergoten 2-daagse tijdens 

het verlengd hemelvaartsweekend: het tornooi van onze 

competitiegenoten SVKLE Rumst. 

Sportief namen we op donderdag een minder goede start met een 

(jawel) 0-8 verlies tegen RVV. Later op de dag werden sommigen al wat 

meer wakker, stonden we zelfs ne keer met 5 Joostens op één plein en 

pakten we meermaals de overwinning zodat we de 2e tornooidag konden 

spelen voor de 3e-4e plaats. 

’s Zaterdags was de zon in overvloed aanwezig. De organisatoren van 

RVV hadden gelukkig speciaal aan Den Twee uit waarloos gedacht en als 

appreciatie voor hun trouwe jaarlijkse deelname een VIP tent voorzien 

waaronder we verkoeling konden vinden.  

Er kwamen veel supporters langs die hun geliefde ploeg kwamen 

aanmoedigen en ondersteunen en dat was fijn! Het werd echter een 

loodzware zweetmatch, doch we trokken aan het langste eind met een 

mooie 2-1 overwinning! En moet gezegd worden… had de doellijn 

technologie al ingevoerd geweest dan hadden we met 3-1 gewonnen!  

Na de match zijn we nog lang blijven plakken om van onze 3e plaats te 

genieten. Onzen T1 Bart Verbist was jarig en heeft zijn ploeg getrakteerd. 

Hij weet als geen ander hoe hij ons moed moet doen indrinken… euh 

inspreken. Als verjaardagcadeau van de ploeg heeft hij fier den beker in 

ontvangst mogen nemen! Ondertussen staat die schoon te blinken boven 

den toog van ons chalet. 

 

Alle spelers en organisatoren bedankt voor dit mooie weekend! 

 

Van T1 Bart Verbist en linksback Stijn De Haes 
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Fietsploeg drie met de fiets naar Oudenaarde - 

20/21 mei 2017 

 

Zaterdagochtend trokken er velen onder ons wellicht de gordijnen open 

en dachten: oh jee, een hele dag in de regen fietsen… 

Maar neen, om half negen stonden we met 18-1=17 klaar om richting 

Oudenaarde te vertrekken met de koersfiets. Het had al flink geregend 

die ochtend en we kregen nog een bui te verduren rond Boom. 

Marc H. wist blijkbaar van die buien en vond het beter om slechts rond 

de middag te vertrekken. Iets van kleine kater of zo… 

Daarna kleurde de hemel alleen maar blauw, zonnig  en werd het 

aangenaam warm. 

We fietsten via de Leirekensroute -  een aangename oude 

spoorwegberm- en kwamen na 50 km aan te Aalst. Daar dronken we iets 

in een uiterst gezellige kroeg ‘t Brughuis. 

Hetgeen volgde waren mooie wegen langs de Dender. Uitkijken was de 

boodschap, want redelijk smal en druk bezet. Een spijtig voorval deed 

zich dan ook voor: Ludo M. kwam ten val tegen een paaltje en had een 

fikse schram van de prikkeldraad. Hij was echter moedig en na wat 

verzorging en technische herstelling, fietste hij gezwind verder.  

Fietsen, fietsen, fietsen en dan kwam Geraardsbergen eraan met 

“de Muur”. Ook dat was voor niemand een probleem. Laat die muur 

maar komen! Enkel Gust vond het nodig om even te gaan zitten tijdens 

de klim, maar de reden was een kleine aanraking met een tegenligger. 
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Van fietsen en de muur 

krijg je wel honger, dus 

op de muur, in ’t Hof van 

Hemelrijck werd er 

gegeten. Een geweldige 

taverne met lekkere 

omeletten, lasagne ... en 

tevens een mooi uitzicht 

op de stad.  

Daarna nog een 40-tal 

kilometer: dat waren 

toch wel stevige 

kilometers met wel wat 

heuvels, maar iedereen 

verwerkte deze 

kilometers zonder gezeur 

en niet teveel moeite.  In 

Oudenaarde werden we verwelkomd door de wandelende vrouwen op 

een zonnig terras op de Grote Markt. Puur genieten in het zonnetje, 

allemaal tezamen met lekkere drankjes.De wandelende vrouwen 

zorgden eerst voor de bagage van de fietsers en wandelden in de buurt 

van Oudenaarde. Ook zij vonden het een 

fijn wandelweekend. Bij deze nog eens 

bedankt om de bagage naar Oudenaarde te 

brengen! 

Op het terras ging het er gezellig aan toe en 

het werd nog gezelliger toen er taart kwam, 

want jawel Bert S. werd 71 jaar ( wat is nu 

de Muur voor een 71- jarige -  veel 

respect!).  

Tijd voor een douche en dan richting 

“Comte De Flandre” voor een heerlijk menu 

in een toch wel iets te warme orangerie. Na 

het eten nog een mini-wandeling en dan 

naar de bar van het hotel. 
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Moe maar tevreden naar bed en ’ s morgens een stevig ontbijt buiten op 

het terras in de ochtendzon. 

Het Leopoldhotel is trouwens een aanrader voor elke fietser: mooi, 

lekker en gericht op fietsers ( fietsgarage). 

Om 9 u vertrokken we met de fiets naar Waarloos. Ook Wouter was 

weeral op tijd ;-) 

De eerste 40 kilometers waren ook nu de zwaarste, maar toch minder 

zwaar dan zaterdag.  

Peter en Marc D. verdienen een dikke pluim -  ze reden het ganse 

weekend op kop en dat scheelt toch een pak qua inspanning voor de 

ganse groep. 

Na 40 km arriveerden we in Moortzele op een super gezellig terras: 

koffie met iets lekkers, bier met nootjes, verse chocomelk. Aanrader! 

En na 70 km waren we in Lokeren. In de Nieuwpoorthoeve waren de 

tafels buiten gedekt en ook daar geen klagen: veel zon, spaghetti, 

garnaalkroketten, … allemaal dik in orde. 

Daarna ging het supersnel richting Waarloos. Wel een klein oponthoud 

vermits Ludo D. B. de netels van dichtbij moest begroeten en Yvan niet 

goed meer wist welke voet hij eerst moet uitklikken als hij wil afstappen. 

Geen weekend afsluiten zonder een babbel en een drankje; dus allemaal 

richting Jef -  op het terras waar we de wandelende vrouwen terug 

ontmoetten. 

Het was een uiterst plezant weekend. Volgend jaar zijn we weer weg. 

Geen weekend zonder Flor: Flor zorgde voor de ganse organisatie, zowel 

vooraf ( routes, accommodaties zoeken, voorrijden ( samen met Koen), 

voorproeven ( samen met Koen) als ter plekke ( rekeningen betalen, 

voorschieten, verrekenen). 

Bedankt Flor! Dikke pluim van ons allemaal! 
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Google Maps: Chalet Waarloos - Ventoux 

‘slechts’ 1.050 km… 

Twee jaar geleden reden we met 36 leden een fantastische fietsreis van 

Waarloos tot boven op de Stelvio. Schitterend weer, puike organisatie, 

heerlijk eten en vooral een zalige groep mannen en vrouwen die voor 

een onwaarschijnlijk goede sfeer zorgden.  

Alleen al het idee om dit opnieuw te willen organiseren was de goden 

uitdagen. Beter kon niet, dus de kans dat het zou tegenvallen was reëel.  

Toch waren 32 enthousiaste fietsers én 2 minstens zo gedreven 

begeleiders graag bereid om weer in te tekenen op dit nieuwe 

fietsavontuur van RV Waarloos.  

En wat voor een avontuur. De eerste dag begon meteen met een rit van 

202 kilometer, los door de Ardennen tot in Bouillon. Enkelen van ons 

kraakten in de laatste kilometers, maar niemand brak. Over breuken 

gesproken: Luc VK was een week eerder, op onze zondagrit, gevallen en 

brak daarbij drie ribben. De wil om mee naar de Ventoux te rijden was 

groter dan het gezond verstand. Maar stevige pijnstillers kunnen 

blijkbaar wonderen doen… 

In Hotel de la Poste in Bouillon bleek meteen dat de sfeer er weer goed 

in zat. Les grandes bieres werden à volonté besteld. Jammer genoeg kon 

de tap niet volgen. Het zou een beetje de rode draad worden tijdens de 

volgende dagen. Veel dorst, te weinig bier. Maar wel gelachen. 

 

Na Bouillon werd er koers gezet richting Verdun. Daar bezochten we de 

indrukwekkende begraafplaats van Douamont waar bijna 17.000 Franse 

soldaten begraven liggen uit de Eerste Wereldoorlog. Elke avond gaf 

parcourmeester Marc H. een kort overzicht van de rit van de volgende 

dag met enkele toeristische wetenswaardigheden. Dirk B. vertelde 

vervolgens een kleine historie uit een ver of minder ver verleden waarbij 

er altijd veel doden vielen en tot slot gaf Hans T. ofte Metéo Hans een 

weersvoorspelling voor de volgende dag. Tip achteraf: de oplettende 

fietser hoefde niet constant zijn of haar regenvestje aan of uit te doen. 
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Zolang Hans zonder regenvest reed kon je zeker zijn dat we het volgende 

uur geen regen kregen.  

Vervolgens reden we via Chaumont naar Beaune. Frank R. vertelde ons 

aan de hand van een kleine proeverij wat de verschillen waren tussen 

een Bordeaux en een Bourgogne. Ja, af en toe dronken we ook wat wijn.  

Elke middag werden we opgewacht door Hugo S. en Vik die ervoor 

zorgden dat de innerlijke mens weer aan zijn trekken kwam. Worsten 

met mosterd, kaas, een heerlijke koude schotel, het stond altijd piekfijn 

op ons te wachten. Want dat is nog iets wat deze reizen zo uitzonderlijk 

maakt. We leven in een heerlijke bubbel van zaterdagochtend bij het 

vertrek in Waarloos tot een week later zondagavond in de autobus. Je 

hoort profwielrenners wel eens zeggen dat ze tijdens hun carriere aan 

niks moesten denken behalve fietsen. Dit gevoel is de Stelvio- en 

Ventouxfietser bij RV Waarloos ook bekend.  

Je staat ’s ochtends op om 7.00, lekker ontbijten en dan om 9.00u de 

start. Rond 10.30u korte drankstop bij de camionet van Hugo, rond 

12.30u lunch bij Vik. Omstreeks 15.00u nog een laatste drankstop bij 

Hugo om vervolgens rond 17.00u ontvangen te worden door Vik in het 

volgende hotel, je kamersleutel in ontvangst te nemen, un grand biere 

(of twee of drie…)  te drinken en vervolgens je benen onder de tafel te 

steken en een lekker diner te degusteren. Vervolgens nog wat nakaarten 

met de late vogels om rond uiterlijk middernacht tussen de lakens te 

kruipen. Volgende dag: zelfde scenario. Eten, fieten, eten, fietsen, eten, 

drinken, slapen. Geen zorgen, geen stress, samen onderweg. 

Soit, we waren nog maar in Beaune. Van deze beroemde wijnstreek ging 

het verder naar het zuiden, over Amberieux, waar we ’s avond op 

gepaste wijze onze betreurde wielervriend Lucien hebben herdacht (zie 

ook de “In Memoriam Lucien” elders in deze Revet).  

Na Amberieux reden we via Montelier naar Buis les Barronies. Onderweg 

konden we de Kale Reus van de Provence reeds zien schitteren in de zon. 

De top zou voor de volgende dag zijn. Behalve voor Tom DC en Dirk C. 

Die hadden nog de fut om meteen door te rijden tot boven.  

Zot zijn doet niet zeer, zeggen ze? 
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Ondertussen waren we een week onderweg. De volgende ochtend reden 

32 wielertoeristen van RV Waarloos de moeilijke route van Bedoin naar 

de top van de Ventoux. Alle 32 kwamen zonder problemen boven én ook 

weer beneden, mensen van groep één, twee, drie én vier. Chapeau, 

Danny VM! De euforie was groot en dat was te merken aan de 

verbroedering beneden in een café in Malaucene. 

 

En dan, tot slot, was deze reis beter of minder geslaagd dan die naar de 

Stelvio? Ik denk dat de meesten van ons niet kunnen kiezen. Het was 

wederom een zalige uitstap met mensen, vrienden, die van fietsen 

houden, graag een klapke doen, samen een pintje drinken en genieten 

van het samen onderweg zijn.  

Dank in naam van alle deelnemers aan de uitstekende begeleiders Hugo 

S. en Vik en de 4 organisatoren, Werner, Frank, Jurgen en Marc H. zonder 

wie we nooit vertrokken waren. 

Waar gaan we in 2019 naar toe? 

  

 40

Veldrijden - seizoen 2017-2018 

Het regelmatigheidscriterium veldrijden gaat dit seizoen gewoon verder. 

2550 CC  zich ook dit jaar weer voor het inrichten van de 4 crossen.  

Ze worden bijgestaan door Steeds Vooraan (voor de organisatie van de 

jeugdcross en de cross voor G-sporters) en RV-Waarloos . 

Net zoals de voorgaande jaren komen de beste 3 resultaten van iedere 

deelnemer in aanmerking voor het eindklassement. 

Data:  

• Zo 29 oktober 2016: Openingscross - aansluitend Jeugdcross 

• Zo 26 november 2016: aansluitend cross voor G-sporters 

• Zaterdagavond 23 december 2017 - Kerstcross 

• Zo 28 januari 2018: Slotcross en prijsuitreiking 

Alle verder info kan je vinden op www.facebook.com/CrossWaarloos  

Zoals je kan merken behouden we een aantal vaste waarden: 

• De jeugdcross op 29 oktober 

• In november de tweede editie van de cross voor G-Sporters in 

nauwe samenwerking met de gemeente Kontich en “Steeds 

Vooraan”  

• De kerstcross wordt opnieuw een avondcross!! Met dank aan de  

parcoursbouwers 

van 2550CC 

Kontich. 

Aansluitend 

uiteraard met 

after-party bij. De 

kerstdagen 

worden weer goed 

ingezet!  
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Negende Waarloos Mountainbike Toertocht 

24 sept 2017 
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RV-Waarloos op Facebook 

 

 

Alle Facebookgebruikers onder ons kunnen vanaf nu ook extra informatie 

(evenementen, wedstrijden,...) terugvinden én ook zelf delen via onze 

pagina. 

 

Het enige wat je hiervoor moet doen is; 

 

- Aanmelden op www.facebook.com 

- RV Waarloos intikken in de zoekbalk 

- Deze pagina LIKEN / vind ik leuk klikken ! 

 

Iedereen mag hier ook foto's &  evenementen (die'Veteranengebonden' 

zijn) delen zodat iedereen kan meegenieten! 
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De veteranen op het “world wide web” 

 

 

Op ons webadres vinden zowel de leden als de  

buitenstaanders alle nodige informatie over 

alle afdelingen van onze vereniging. 

  

http://rv-waarloos.be 

 

 

 

Redactie Revet 

• Marc Hermans 

• Philippe Van den Bosch 
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INSCHRIJVINGSFORMULIER TEERFEEST  
 

2 december 2017 vanaf 19 u 

 

Inschrijven via de ploegverantwoordelijken tot uiterlijk  

26 november 2017 

 

JA, IK DOE MEE.  Ik kom nar het teerfeest “Radio Boca” 

 

NAAM : ………………………………………………………………………………………… 

 

Ik kom naar het teerfeest. 

 

Ik schrijf in voor …………perso(o)n(en) en betaal aan mijn 

ploegafgevaardigde de ronde  som van 30 € per persoon. 

 

…….. x 30 €   =    …….  € 

 

Ik wil de tafel delen met (*) 

 

Voetbal 1 – Voetbal 2 – Voetbal 3 – Voetbal 4 - Fietsers – 

Petanque – Kaarters/Biljarters  – Badminton -  Iedereen.  

 

(*) omlijnen wat je verkiest. 
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