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Kalender 

 

• Badminton 

o dames : woensdagavond 19u30 tot 21u00  van september t/m 
mei. 

o dames en heren : zondagavond van 19u00 tot 21u00 van 
september t/m april 

o dames fietsen woensdagavond 19u00  Berkenhof vanaf 2de 
woensdag juni t/m augustus 

• Bestuursvergadering: elke eerste woensdag van de maand, 
uitgezonderd augustus 

• Fietsen 

o Zondagmorgen in 4 groepen. De geplande ritten vind je 
achteraan in deze revet 

o Donderdagavond: vanaf april om 18u30, vanaf mei  om 19u. 

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

• Petanque 

o Elke donderdagavond. Samenkomst vanaf 19u. Ploegopstelling 
bij loting om 19u30 stipt 

o Tijdens wintercompetitie van september tot maart om de 2 
weken competitieavond. 

o Vriendschappelijke wedstrijden volgens afspraak. 

• Voetbal 

o Zie voetbalkalenders in Revet van september 

o Paastornooi op 23 en 25 april 2011 
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Woordje van de voorzitter 

 

“Het café der blije harten…” 

 

 

 

Soms wordt op de radio al eens het liedje: 

“Het café der blije harten” gedraaid van 

Johan Verminnen.  ’n Vrolijk lied ! 

Telkens trekt het mijn bijzondere aandacht. Niet alleen de 

melodie is swingend maar vooral ook de inhoud van de tekst valt 

me op.  

Verminnen verhaalt over de zorgeloosheid en de gezellige sfeer 

in het café. Over de ongedwongenheid waarmee mensen van 

allerlei slag in harmonie samen hun vrije tijd doorbrengen.  

Spontaan maak ik in gedachten dan altijd de link met onze eigen 

vereniging en de sfeer in ons “chalet”. Ik zie er veel gelijkenis 

in. 

Houden zo ! 

Zonder nostalgisch of oubollig te willen zijn, ben ik ervan 

overtuigd dat elke sfeerwijziging voor ons allen een verarming 

zou zijn. 

De Voorzitter.  
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Werken… 

 

Niet het werkwoord wordt bedoeld doch het woord werken als 
“aanduiding van activiteiten die plaatsvinden”. 

Welnu collega’s Veteranen, in de omgeving van ons chalet zijn 

werken gebeurd….. 

Het is allemaal begonnen met een eroderende beek naast het 

Berkenhof die op een bepaald ogenblik de aardgasbuis die het 

Berkenhof van energie voorzag helemaal bloot liet liggen. 

Onmiddellijk werd de bevoegde netbeheerder op de hoogte 

gebracht die op zijn beurt via de gemeente instructies gaf om 
deze toestand te regulariseren.  

De gemeente Kontich op zijn beurt had ook nieuwe richtlijnen 

gekregen om de afwatering en rioleringen van de verschillende 

verenigingen die actief zijn op onze locatie ( Veteranen, 

jeugdhuis, Chiro en Berkenhof) niet meer te laten lozen in de 

Hessepoelbeek doch dit afvalwater via het normale circuit in 

de riolering terecht te laten komen. Dus moest hier en daar 

enig niveauverschil overwonnen worden. 

Tegelijk werden alle nutsvoorzieningen van de verschillende 

verenigingen losgekoppeld van het Berkenhof en werden 

individuele aansluitingen gerealiseerd.  

Wij hebben, vooruitziend als we zijn, gelijk van de gelegenheid 

gebruik gemaakt om zowel voor aardgas als telecommunicatie 

de nodige wachtbuizen te voorzien.  

Dit heeft echter voor een tijdelijke vertraging gezorgd. 

(herinner u de put voor onze inkomdeur) en dan nog in volle 

sneeuwperiode. 
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Nadien bleek de muurdoorvoer voor de waterleiding niet 100% 

waterdicht te zijn afgewerkt. Vandaar dat er nog werken door 

de aannemer moesten gebeuren om dit euvel te herstellen. 

En..…de muurdoorvoer van de gasbuis moest conform de 

veiligheidsvoorschriften worden uitgevoerd en ook gekeurd zijn 

vooraleer de put dicht kon. 

Een woord van dank is in ieder geval te richten aan het 

gemeentebestuur dat in heel deze operatie steeds met het 

goede doel voor ogen de beslissingen en de kosten voor de 

diverse betrokken verenigingen van Waarloos trachtte te 

minimaliseren. Zij hebben hier echt het hart laten spreken en 

het verenigingsleven een hart onder de riem gestoken. Een 

eerste meevaller  dus. 

Een tweede meevaller was dat de brandweer het nodig achtte 

om een hydrant te voorzien in de omgeving van het chalet (om 

in tijd van nood voor het  bluswater te kunnen zorgen). 

Dit betekende voor onze vereniging dat de aansluitingsafstand 

tot het waternet (en de overeenkomstige kosten) aanzienlijk 

verkleinde. 

De laatste loodjes van de werkzaamheden zullen tegen het 

verschijnen van deze REVET (vermoedelijk) ook afgewerkt zijn, 

met name het heraanleggen en asfalteren van de gehele 

parking. 

Parallel met de gehele operatie werd in het bos ook nog de 
beek verlegd. Deze heeft met zijn nieuwe loop aan poëtisch 

gehalte gewonnen. Een nieuwe look !! 

We kijken uit naar het einde van de hinder zodat we opnieuw er 

met propere voeten kunnen doorgaan. (door het chalet 

welteverstaan). 

PVDB 
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Taplijst april 2011 tot september 2011 

 

APRIL MEI JUNI 

ZA 2 Den twee  ZO 1 Atalanta ZO 5 Fietsers 

ZO 3 Atalanta ZO 8 Fietsers ZO 12 Atalanta 

ZA 9 52 ZO 15 Petanque ZO 19 52 

ZO 10 Fietsers ZO 22 Den Eén ZO 26 Den Eén 

ZA 16 52 ZO 29 Den twee     

ZO 17 Den Eén         

ZA 23 Den twee         

ZO 24 Den twee         

MA 25 Badminton   
 

    

ZA 30 Den Eén         

      JULI AUGUSTUS SEPTEMBER 

ZO 3 Den twee ZO 7 52 ZA 3 Den Eén 

ZO 10 Fietsers ZO 14 Den Eén ZO 4 Den Eén 

ZO 17 Atalanta ZO 21 Fietsers ZA 10 Den twee 

ZO 24 Badminton ZO 28 Den twee ZO 11 Den twee 

ZO 31 52     ZA 17 Fietsers 

        ZO 18 Fietsers 

        ZA 24 Atalanta 

        ZO 25 Atalanta 

  
 

      
             

      

 
Paastornooi 
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Checklist tapploeg 

 

Openingsuren  

1. Zaterdag van 30 minuten vóór de wedstrijd tot 18.30 u. 
2. Zondag: van 9.30 u tot 13.30 u 

 

Wees tijdig ter plaatse! 

Afsluiten 

1. Thermostaat van de verwarming laten zakken tot een 10°C. 

Kastje staat naast lichtschakelaars. 

2. Warm water van koffie afzetten: van 90° naar 30° draaien. 

3. Tapkraan afzetten: zie richtlijnen ter plaatse. 

4. Gereinigde glazen niet op de glazen schappen zetten maar 

op aanrecht laten staan uitlekken. 

5. Controleren of alle ramen gesloten zijn (vooral ’s zomers) 
6. Financiële procedure: 

1. Geldbriefjes tellen en in boekje (ligt in schuif van geld) 

schrijven. Twee mensen tekenen dit af. Vermeld 

duidelijk leesbaar de namen! 

2. Scheur origineel papiertje uit groen boekje en steek 

het samen met het briefjesgeld in de zwarte tas (ligt 

in schuif van geld) 

3. Deponeer de zwarte tas in brievenbus van Jos Dom, 

Kerkelei nr.17, (straat van Campaert) 

7. Lichten uit. Radio af (toets rechtsboven) 

8. Buitenste deur sluiten door het ‘het kleine hendeltje’ naar 

boven te klikken. Even checken of de deur vast zit. 

Alarm aanzetten: zie richtlijnen ter plaatse (in gang aan 

buitendeur) 
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Liefde is 

…
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Familienieuws 

Geboren 

28/02/2011  Elise - dochtertje van Tom en Marleen Hubert-Verwimp 

13/11/2010  Stef - zoontje van Wouter en Ilse Van Reeth-Van 
Goethem 

04/01/2011  Vik - zoontje van Jonas en Katleen Buijks-Peeters 

31/01/2011  Line - dochtertje van Bram en Annelies Buijks-Wollants 

16/03/2011  Ben - zoontje van Philippe en Wendy Corswarem-Nys 

16/03/2011  Fidel - thuiskomst van het adoptiezoontje van Angel en 

Caroline Meeus–Claes, geboren op 14/04/2009 in 
Nigeria 

 

 

Overleden 

20/08/2010  Herman Somers - echtgenoot van Lina Bosmans 

31/01/2011  Line Buijks - dochtertje van Bram en Annelies Buijks-
Wollants 

07/03/2011  Leopold Straetmans - echtgenoot van Gilberte De Hert 
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 Badminton Waarloos 
BARCELONA – 21 tot 25 sep 2011 

Ja, we moeten het toegeven. De beste afspraken worden 

gemaakt tussen pot en pint; enfin voor ons Sangria en Cava. 

Na het fietsen op een woensdagavond, op het gezellige terras 

van de Jef, onder vrouwen over Barcelona gesproken, de 

agenda’s er bij gehaald en zaterdagmorgen werden de tickets 

geboekt.  Vrouwen kunnen snel beslissen. 

Hilde en Monique waren er al geweest en zij kregen al direct de 

taak om een hotel te boeken en een planning op te maken. 

Met de grootste zorg werd alles door hen uitgewerkt, 

voorgesteld en door iedereen goedgekeurd.   

Om +- 19u met wat vertraging vertrokken, maar geen geklaag 

want de week nadien was het staking, en om 23u zaten we al in 

de mediterrane sfeer te genieten van de wijn, Cava en 

heerlijke tapas. 

Tijdens het ontbijt werd de planning van de dag besproken. 

De 1ste dag namen we een dagticket om met de bus Turístic een 

stadsrit te maken teneinde een algemeen beeld van al dat moois 

op te vangen  De andere dagen werd alles te voet met de 

stadskaart afgelegd.  Hilde kan sindsdien als een der besten 

kaart lezen.  

Eindelijk kuieren over de Ramblas met zijn menselijke 

standbeelden, proeven van het heerlijke fruit in de Boquería, 
wandelen langs het strand en meegenieten van het bruisende 

leven.  Ogen, oren en tijd hadden we te kort om ons te 

vergapen aan de cultuurschatten, te winkelen, gezellige 
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terrasjes op te zoeken en te genieten van die overheerlijk 

paella.  

Zalig, moeten we meer doen. 

Vele foto’s werden getrokken en door Suzanne in een prachtige 

presentatie gegoten zodat we terug in de sfeer komen.  

Bedankt voor het leuke gezelschap Hilde, Monique, Lieve, Lydie, 
Suzanne, Liliane en Irene. 

 

Simonne  
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Atalanta Waarloos 3  

De competitie loopt op zijn einde , wat we gehoopt hadden is 

niet echt uitgekomen, we wilde even goed doen als vorig jaar, 

samen 2de eindigen met onze vrienden van den 2.  

Nu ja ook geen probleem, we hebben er in ieder geval weer een 

leuk seizoen op zitten. 

Het goede weer komt eraan dus mogen we ons weer opmaken 

voor wat tornooien. Paastornooi van den 2, dat van ’t Hoekske-

Walem, eindtornooi in Bonheiden en niet vergeten ons eigen 

tornooi op 30 april 2011!!!!!!  

Vorig jaar was dat een groot succes, we hopen weer op een 

massale opkomst en even goed weer als vorige editie. 

Onze fuif Tropicana was ook weer een schot in de roos en 
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wordt stillekes aan een begrip in Waarloos. Massa volk, goede 

muziek dankzij een aantal top dj’s, koude pintjes en heerlijke 

cocktails. 

Nog eens bedankt aan alle aanwezigen en helpers om van deze 

fuif weer een onvergetelijke avond te maken. 

Wat betreft onze kalender naar volgend seizoen toe, Steven 

Vercammen gaat die verder samenstellen. Les Bilquin zal vanaf 

nu ook de mensen verwittigen van de volgende match. 

Indien je wel of niet kan steeds verwittigen !!!!! 

Nog dit aan onze leden: op 14 mei komen we nog eens samen om 

een fijne dag samen te beleven. Wat we juist gaan doen staat 

nog niet op punt maar we gaan er alleszins samen het 

voetbalseizoen afsluiten.  

In juni staat dan ook nog net als vorig jaar het weekend Popol 

in onze agenda, samen met de vrienden van VK Kontich. 

Ambiance verzekerd !!!! 

Aan alle veteranen wensen wij een fantastische warme lente en 

zomer toe !!!!!! 

Atalanta Bestuur  

Stuyck Steven 
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Wie had dat gedacht…….. 

De compititie (georganiseerd door Fc Zwervers) loopt weer 

stilaan teneinde. Er moeten nog een aantal wedstrijden worden 

gespeeld maar… 1 ding staat vast : La Una, Den 1, 

debesteploegvanwaarloos (zie website) mag zich weer voor de 

“zoveelste” keer kampioen noemen. 

Niemand kan hen nog van de 1ste plaats houden (zie stand) ook al 

worden de volgende wedstrijden met verlies afgesloten (wat 

niet zal gebeuren). 

En zoals het een echte kampioenenploeg betaamd beschikken 

zij over de sterkste en produktiefste voorlijn met 82 
doelpunten. Daarenboven hebben ze maar 19 doelpunten moeten 

incasseren waardoor meteen de sterkste defensie ook tot La 

Una behoort. 

De ambities blijven groeien. Vorig seizoen werd de “triple” 

behaald : kampioen in competitie, winnaar paastornooi en 

winnaar tornooi SVKL. Dit jaar staat minstens hetzelfde doel 

op de kalender. 

Deze ploeg bruist van energie en ambitie. Ondanks of dankzij 
het leeftijdsverschil tussen een aantal spelers (dertigers en 

vijftigers) is het ploeg die in alle linies haar “mannetje” staat.  
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En er wordt ook aan de “toekomst” gewerkt: 

dit jaar werd  gekenmerkt door een heuse “Baby-boom”. 

Verschillende spelers werden een trotse vader van 

zoon/dochter en er is zelfs iemand tot in het verre Nigeria 

gereisd. Na een “coaching” van ongeveer 2 jaar heeft Angel 

topper Fidel een levenslang contract aangeboden. 

Alles wijst erop dat deze vriendengroep nog veel plezier zal 

beleven aan mekaar tijdens wedstrijden en andere aktiviteiten. 

De eerstvolgende uitdaging komt immers met rasse schreden 

korter bij:“Het paastornooi” 

Een bewonderaar 
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Paastornooi - 23 en 25 april 2011 

Het is bijna zover! Pasen komt eraan en dat wil zeggen dat het 

succesvolle paastornooi op komst is in Waarloos.  

Zaterdag 23 april ’11 zal er door de 8 voetbalploegen alles 

gegeven worden om de finale van maandag 25 april ’11 te kunnen 

bereiken. Ten opzichte van vorig jaar is VK KONTICH  

weggevallen omdat zij altijd problemen hadden om genoeg 

spelers te vinden om mee te spelen. Natuurlijk hebben we het 

stoppen van VK KONTICH kunnen opvangen door onze 

sympathieke en enthousiaste vrienden van de STRAKKE 

RAKKERS. Dit is tevens de ploeg die volgend jaar voor de 

eerste keer in onze competitie stapt.  

Sinds vorig jaar hebben we een nieuwe winnaar, DEN EEN, die 

de finale won tegen DEN TWEE. Gaan deze ploegen terug voor 

de finale? De vier jaren ervoor ging REET VV telkens met die 

eer lopen, kunnen zij zich terug mengen in de debatten? Of 

gaat de andere ploeg van Waarloos ATALANTA dit jaar laten 

zien dat zij die beker van het paastornooi misschien wel 

verdienen. Dan zullen ze ook wel moeten rekening houden met  

SVKLE RUMST, MVDA’s, DTB en de STRAFFE RAKKERS die 

natuurlijk hun vel ook duur gaan verkopen. 

Als de weergoden met ons zijn, zal ons buitenterras weer goed 

vol zitten en kunnen de kids weer gebruik maken van ons 

springkasteel . 

Iedereen is dus van harte welkom om te komen supporteren 

voor hun favoriete ploeg met een pint of frisdrank in de hand 

en/of een hamburger. 

Bekijk alvast het wedstrijdschema van zaterdag 

DEN TWEE 
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Zaterdag 23 april 

Uur Groep Wedstrijden Uitslag 

9:30 A Den Twee - Atalanta   -   

10:10 A SVKLE Rumst - MVDA's   -   

10:50 B La Una - DTB   -   

11:30 B Strakke rakkers - RVV   -   

12:10 A Den Twee - SVKLE Rumst   -   

12:50 A Atalanta - MVDA's   -   

13:30 B La Una - Strakke rakkers   -   

14:10 B DTB - RVV   -   

14:50 A Den twee - MVDA's   -   

15:30 A SVKLE Rumst - Atalanta   -   

16:10 B DTB - Strakke rakkers   -   

16:50 B RVV - la Una   -   

 

Maandag 25 april 

uur plaats Groep A  Groep B Uitslag 

10:00 7-8   -     -   

12:00 5-6   -     -   

14:00 3-4   -     -   

16:00 1-2        -   

winnaar      
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Kaartprijskamp - Ieder voor zich 

Einduitslag: periode 01 juli 2010 tot 31 dec 2010 

  

Aantal slagen 

7 beste beurten 11 beurten 

1 Van der Beeken Louis 841 1052 

2 Tersago Maurice 826 1227 

3 Van den Bosch Francis 810 1220 

4 Van Es Paul 803 1089 

5 De Munter Marcel 795 1066 

6 Op de Beeck Jeanne 786 1169 

7 Beuckelaers Marie-Jeanne 785 1139 

8 Van Camp Frans 779 1165 

9 Sluyts Simonne 767 1142 

10 Braeckmans Paul 765 845 

11 Lauwerijs Willem 761 1094 

12 Vingerhoets Maria 757 1129 

13 Beuckelaers Irene 743 925 

14 Marivoet Greta 727 807 

15 Vastmans Monique 723 815 

16 Peeters Maria 712 995 

17 Bullens Ingrid 709 792 

18 Buts Lieve 458 458 

 

Aantal slagen anderen:  

1 Van Moer Jef 744 

2 Tas Eddy 686 

3 Verstappen Hugo 680 

4 Jaspers Willy 624 

5 Houtmeyers Frans 407 

6 Cortens Ingrid 384 

7 Liekens Willy 309 
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Beste dagresultaat Slechtste dagresultaat 

Van der Beeken Louis 141 Lauwerijs Willem 72 

Van der Beeken Louis  135 Tas Eddy 74 

Tersago Maurice 130 Beuckelaers Marie-Jeanne 76 

 

Wij kaarten iedere 1e  en 3e dinsdagavond van de maand van 20 

tot ongeveer 22 uur, met daarna gelegenheid tot nakaarten 

en/of eventueel toogpraten tot 24 uur. 

Er is steeds 1 kip per tafel ter winnen. 

Hoofdpunten van het reglement : 

• Ieder speelt voor zich en de behaalde slagen worden genoteerd door 
de schrijver van dienst. 

• De gever blikt de laatste kaart als troef. 

• Als je niet kan volgen moet je kopen en bovenkopen als je kan. 
• De laatste moet altijd de slag nemen als hij/zij kan. 

• Ieder speler betaalt tijdens het kaarten een rondje. 

 

DATA : 5  en  19 april  5  en  19 juli 

  3  en  17 mei  2  en  16 augustus 

  7  en  21 juni  6  en  20 sepember 

   

Info:  

Paul Van Es  

03/457.42.89 

0473/81.57.96 
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Resultaten sinds januari 2006 = 5 jaar = 10 perioden : 

Van Es Paul 3 x eerste (874 – 838 – 818 slagen) 

1 x tweede 

2 x derde 

Van der Beeken Louis 3 x eerste (841 - 834 - 825 slagen) 

Van den Bosch Francis 1 x eerste (832 slagen) 

1 x tweede 

3 x derde 

Braeckmans Paul 1 x eerste (827 slagen) 

3 x tweede 

Tersago Maurice 1 x eerste (838 slagen) 

1 x tweede 

Van Camp Frans 1 x eerste (810 slagen) 

Peeters Maria 1 x tweede 

Lauwerijs Willem 1 x tweede 

Vingerhoets Maria 2 x derde 

De Munter Marcel 1 x derde  
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Bijdrage van Den Twee 

Sfeerfoto van het weekend van DenTwee in Edingen. 

Met dank aan Bart Verbist! 
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Leden, Lidgeld, en andere 
wetenswaardigheden. 

Een veteraan ben je niet van geboorte, dat kan je alleen 

worden. 

Leeftijdsgrens is niet bepalend. Lengte, grootte van de schoen, 

kleur van ogen en (in voorkomend geval ) haar zijn allemaal 

criteria die niet relevant zijn om u veteraan te kunnen noemen. 

Wat dan wel zie ik je al denken. 

Wel het enige criterium om veteraan te worden is (naast een 

blanco bewijs van goed gedrag en vooral zeden) het lidgeld van 

onze vereniging betalen aan je ploegafgevaardigde. 

LIDGELD voor 2011 is nog altijd 10 €. 

Inderdaad bijzonder weinig.  We kennen in de grote omgeving 

niet al te veel verenigingen die met dergelijke lidgelden  hun 

werkjaar kunnen rondkrijgen. 

Want daarvoor krijg je ook heel wat terug. 

• je bent verzekerd voor alle activiteiten  die in onze 

vereniging worden ingericht. Ook bij uw tapbeurt.  

Voor deze verzekering alleen wordt nagenoeg 90%van 

de geïnde lidgelden aangewend.  

• je kan deelnemen aan ons jaarlijks teerfeest ( steeds 

een maxi party tegen een symbolische prijs. 

• je krijgt de voordelen van de groep waarin je de 

sportactiviteiten ontplooit.  

• je hebt 2x per jaar recht op ons huisblad de REVET.  

• je ontmoet zeer interessante mensen in een 

vriendschappelijke sfeer. 
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• je kan initiatieven nemen om je afdeling of het geheel 

van de veteranen te verblijden. 

• je geniet eeuwige roem als lid van de mooiste vereniging 

uren in de omtrek 

Maar… 

net zoals leden van de Koninklijke familie heeft eenieder 

rechten maar ook plichten. Je doet iets terug voor de 

vereniging door actief te participeren. Zo bijvoorbeeld wordt 
aan alle afdelingen gevraagd een tapregeling uit te werken. Uw 

engagement hierin is dan ook wenselijk.  

 

En wat doen ze dan ? 

Wel we maken eens een grafiek van ons ledenbestand. 
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In het totaal tellen we voor volgend werkjaar 308 leden: 

De grootste groep zijn de voetballers met in het totaal 122 

leden of nagenoeg 40 % van ons bestand. 

Den 1 vertegenwoordigt 11,7%, Den 2 tekent voor 17,6% en den 

3 (Atalanta)  is goed voor een 10,4%. 

Op de tweede plaats komen de fietsers. Zij tekenen goed voor 

74 leden of een klein kwart van de populatie. 

De derde groep zijn de leden van den Badminton! Inderdaad 

goed voor nagenoeg 15% van het pakket. 

Zij worden gevolgd door de losse leden met 11,4%. 

LOS betekent niet dat ze maar af en toe lid zijn of ongehuwd 

of nog niet in het bezit van een lief of zo… Los wil zeggen niet 

verbonden met een andere sporttak. 

Hieronder kan je vb. ook alle biljarters terugvinden.  

We ronden af met de 6,2% Kaarters en de 4,6% Petanque-

activisten. 

Allemaal samen een groep waar op een kameraadschappelijke en 

recreatieve manier aan sport wordt gedaan.  

 26 

 Drink rode wijn dan vergeet je al je 
zorgen. 

Naar goede gewoonte wordt door de petanquers ter 

gelegenheid van hun verjaardag getrakteerd op de 

donderdagen dat er geen competitie is. Zo was dat ook weer 

begin maart 2011 het geval. Maar te veel is te veel: op één 

avond drie traktaties, dus moest er iemand afvallen en dat was 

de Paul (Vingerhoets). Dus zagen we Paul terug naar zijn auto 

trekken met een pracht van een grote glazen fles van 5 liter 

met mooi ogende rode wijn er in. 

Maar hij had gezegd: "Ik breng hem terug mee!" en inderdaad 

donderdag 10 maart kwam de Paul terug aangedraafd met zijn 

rode vloeistof. 

We waren die winderige avond slechts met 14 petanquers en 

dus hadden we zeker per kop genoeg drank om onze drie 

spellekes door te komen. 

Maar ... wat was dat rode goedje in die mooie fles? Was het wel 
te vertrouwen of wou de Paul zijn rechtstreekse concurrenten 

van de petanquecompetitie vergiftigen? 

Vol enthousiasme vertelde de Paul dat hij zelfgemaakte wijn bij 

had van 13° en wel van vlierbessen die hij eigenhandig geplukt 

had. Hoe hij het alcoholgehalte wist te meten. Dat ge van alles 

wijn kunt maken, zelfs van druiven. Maar zijn wijn was van 

natuurlijke vlierbessen. 

De meesten van ons dachten vanzelfsprekend aan medicatie 

voor den hoest maar de Louis (Heymans) wist uit ervaring dat 

zelfgemaakte wijn sowieso diarree zou geven. Maar daar had de 

Paul waarschijnlijk ook een remedie voor voorzien. Hij had 

namelijk ook een zelfgebakken cakeje bij. Waarschijnlijk was 

dit wel een spacecake, zodat we als we van de wijn in ons broek 
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zouden (sch...) doen, we er ons toch niets zouden van 

aantrekken. Nu te zien aan het verbruik van de wijn die avond 

was hij drinkbaar tot zelfs lekker, vooral voor de zoetebekken. 

Was het nu te wijten aan de (over)consumptie van de wijn of 

om ons warm te houden, maar de twee laatste spelletje werden 

luidruchtiger gespeeld en vonden we allemaal dat we beter 

speelden. 

Achteraf in het chalet smaakte onze Duvel of ons pintje of 

onze witte toch wat anders dan op andere dagen. Waren onze 

smaakpapillen misschien wat aangetast? 

Tot hiertoe zijn er nog geen medische klachten na het 

consumeren van Pauls' wijn binnen gekomen ... of hebben de 

slachtoffers het ons niet meer kunnen vertellen?  

Voor hen die dit wijnhoogstandje hebben gemist niet getreurd: 

volgende maal brengt Paul zijn zelfgemaakte porto mee van zelf 

geplukte ..... (vul maar in). 

Wat hebben we geleerd deze avond? 

Wijn maken is niet zo moeilijk, … 

• …zelfs de Paul kan het. 

• …maar de vlierbessen gaan plukken en achteraf uw 

handen proper krijgen, dàt is pas moeilijk 

• …en ge krijgt er niet persé diarree van 

• …maar ge moet hem ergens kwijt geraken 

• …wie dorst heeft drinkt toch alles 

Allez Paul nog eens een proficiat met uwe verjaardag en doe zo 

voort. 

Marcel 
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MTB- Veldrijden 
Als het weer eens tegen zit! 

 Een dubbelzinnige titel. 

Wordt er nu bedoeld dat het voor de zoveelste keer opnieuw 

niet is meegevallen? 

Of wil men hiermee zeggen dat de weersomstandigheden voor 

één keer eens niet meezaten? 

Gelukkig voor ons is het de tweede mogelijkheid. Met dien 

verstande dan wel dat één keer slaat op één seizoen. Want 
zowel ons MTB-evenement als het regelmatigheidscriterium 

veldrijden hadden dit jaar af te rekenen met slecht weer. 

Laat ons beginnen met de  

MTB-toertocht van 26 sept 2010. 

Na het succes van onze eerste editie in 2009 waren de 

verwachtingen hoog gespannen. De grote opkomst en de 

positieve reacties nadien deden ons stilletjes dromen van een 

nog grotere toestroom. Alles werd dan ook in gereedheid 

gebracht om een mogelijke opkomst van 1000 deelnemers aan 

te kunnen. Naast de vergunningen voor het parcours en de 

zoektocht naar voldoende parkeermogelijkheid en bevoorrading 

werd ook toelating gevraagd om gedurende enkele uren de F. 

Maesstraat af te sluiten zodat we ons gezellig terras van het 

jaar voordien nog wat konden uitbreiden. Waarloos was er klaar 

voor. Onze makkers van OSW eveneens. 

September was somber en nat. Maar niet gewanhoopt, dat zou 

wel beteren. Tegen 26 sept zou dat toch wel stoppen. Maar 

neen hoor. De al zo natte ondergrond kreeg er tijdens het 

weekend van onze toertocht nog een flinke portie regenwater 

bij. Tijdens het uitpijlen op zaterdag bleven we nog 
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optimistisch, maar de regen van die avond dwong ons al vlug om 

onze verwachtingen wat bij te stellen.  

Zondagmorgen werd het bang afwachten. De bepijling werd op 

een stuk van het parcours nog snel aangepast om een te vettge 

zone te ontlopen en voor de rest was het hopen dat niet 

iedereen zich door het regenweer liet ontmoedigen. 

Al bij al viel het 

nog goed mee. 
Met 630 

fietsers , incluis 

enkele dappere 

dames, konden 

we bij deze 

omstandigheden 

nog van een 

succes spreken. 

En het verbruik 

nadien, in het 

Berkenhof in 

plaats van er voor, moest amper onderdoen voor het jaar 

voordien. 

Ook de reacties achteraf waren hartverwarmend. Alle 

deelnemers hadden zich reuze geamuseerd en bleven vol lof 

over het parcours en de puike organisatie. Alvast een goede 
reclame dus voor 2011. 

Dan zijn Waarloos en OSW er weer klaar voor. De 

voorbereiding is volop bezig en de kaap van de 1000 blijft nog 

steeds onze stille droom. 

Duimen dus voor een zonnige derde editie op  

25 september 2011  
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Regelmatigheidscriterium veldrijden 

 

Ook het veldrijden had deze winter te kampen met de 

weersomstandigheden. 

De eerste cross in oktober viel wel nog mee. Geen nazomerse 

toestanden, maar ook geen zondvloed. Gewoon somber weer 

zoals ‘normaal voor de tijd van het jaar.’ 

De novembereditie was al bar koud. Maar droog. Er werd dan 

ook stevig doorgevlamd op de aanvankelijk hard bevroren 
ondergrond. De snelle tijden van de aanvangsronden hadden tot 

gevolg dat we het totaal aantal te rijden rondes een beetje 

verkeerd inschatten. Het werd een extra lange editie. Voor 

velen was het laatste rondje een rondje teveel. We hebben het 

mogen horen. 

December was een 

echte wintermaand? I’m 
dreaming of a white 

Christmas werd voor 

het eens sinds lang nog 

eens realiteit. Een 

beetje té zelfs. Het pak 

sneeuw op 2de kerstdag 

was zo dik dat er geen 

doorkomen aan was. We 

werden genoodzaakt de 

kersteditie, traditioneel de meest succesvolle, af te lasten.  

De voorziene randactiviteiten zoals jeneverbar, tombola en 

kindercross, schoven mee door naar de slotrit van januari. 
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De opkomst voor die slotcross 

bleef enigszins onder de 

verwachtingen maar dat kon voor 

Mario Laureyn de pret niet 

drukken. Hij kroonde zich 

oververdiend tot eindwinnaar 

2010-2011.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook de eerste uitgave van 

de kindercross, een recreatieve veldrit voor kinderen van alle 

leeftijden, mag een succes genoemd worden. Alle kinderen 

genoten volop en de uitslag was voor de meesten bijkomstig. 

Laat ons dit in de toekomst zeker zo houden! 

 

Zoals je merkt, ook als het weer eens tegen zit, kan het toch 

nog goed meevallen. Als je het maar positief bekijkt! 
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Cyclocross 

Toptien van het eindklassement seizoen 2010-2011. 

 

Ook in het seizoen 2011-2012richten wij  4 crossen in. Het 

eindklassement wordt dan bepaald door de beste 3 resultaten 

van iedere deelnemer. 

De cross wordt telkens de laatste zondag van de maand 

gehouden, dus   

– 30 oktober 2011 

– 27 november 2011 

– Maandag 26 december 2011 

– 29 januari 2012 

 

Fietsploegen 

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

zondagsritten van onze fietsploegen.  

We rijden momenteel in 4 ploegen, dus gelegenheid genoeg voor 

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

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