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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. 

o Waarloos Mountainbike Toertocht op 23 sept 2012 

• 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 7 en 9 april 2012 
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Woordje van de voorzitter 

 

“Gezond verstand ?” 

 

Wie de media of de politiek van nabij 

volgt, maakt al wel eens de bedenking: 

“Waar zit hier nog het gezond verstand ? “ 

Bijvoorbeeld:  
Biermagnaten, realiseren momenteel 

recordwinsten, keren dan monsterbedragen 

uit aan hun CEO én verhogen tegelijkertijd de prijs van hun 

bier. Elk nuchter mens denkt daarbij: “Ja, kan dit nog ? ” . 

Het zal hun worst wezen. 

Gelukkig is onze vereniging nog niet door die microbe gebeten. 

Wij realiseren als vereniging, dankzij de inzet en medewerking 

van heel wat leden nog steeds een aanvaardbare winst, én zijn 
blij met dit resultaat. 

Als onze vereniging leefbaar is en voldoende reserve heeft voor 

onverwachte uitgaven is het goed voor ons. 

Ook al verhoogt periodiek onze aankoopprijs van drank, dankzij 
de hulp van de leden kunnen wij onze prijzen stabiel handhaven. 

“Gezond verstand” zou’k zeggen. 

Een visie, waarvan we met z’n allen profiteren.  Houden zo. 

De Voorzitter.  
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Taplijst april 2012 tot september 2012 

 

APRIL MEI JUNI 

ZO 1 Fietsers ZO 6 Fietsers ZO 3 Fietsers 

ZA 7 PT Den Twee ZO 13 Petanque ZO 10 Atalanta 

ZO 8 Atalanta ZO 20 Den Eén ZO 17 52 

MA 9 PT Badminton ZO 27 Den Twee ZO 24 Den Eén 

ZA 14 52         

ZO 15 Den Eén         

ZA 21 Fietsers         

ZO 22 Den Twee         

ZA 28 Atalanta         

ZO 29 Den Eén         

JULI AUGUSTUS SEPTEMBER 

ZO 1 Den Twee ZO 5 52 ZA 1 Den Eén 

ZO 8 Fietsers ZO 12 Den Eén ZO 2 Den Eén 

ZO 15 Atalanta ZO 19 Fietsers ZA 8 Den Twee 

ZO 22 Badminton ZO 26 Den Twee ZO 9 Den Twee 

ZO 29 52     ZA 15 Fietsers 

      ZO 16 Fietsers 

      ZA 22 Atalanta 

      ZO 23 Atalanta 

      ZA 29 Petanque 

        ZO 30 52 



 5

 Uitstap naar Wolsdorf 

 vrijdag 26/08 tot zondag 28/08/2011. 

Donkere wolken troepen onheilspellend samen boven het anders 

zo rustige dorpje. 

Met ons ‘ Polleke’ als trouwe chauffeur en Werner als even 

trouwe co-piloot laten we Waarloos rond 7u30 achter ons 
liggen. Op de Lauwers autocar turen we met angstige ogen naar 

die duisternis maar vrolijk getater in de bus leidt al vlug onze 

aandacht af van wat er buiten gebeurt. 

Zoals gewoonlijk krijgt het interieur van de bus al snel een 
facelift. Er worden geïmproviseerde tafels samengesteld van 

lege bierkratjes, dozen van wijn enz… 

De kaarttafels staan klaar en al vlug vliegen de klaverenhazen 

en de schuppenzotten ons rond de oren. 

Af en toe moet onze chauffeur wel even halten om ook de 

verstokte rokers een pleziertje te gunnen. 

Zo draaien we rond 15 uur de ingang van het sportcomplex in 

Wolsdorf binnen. 
Voor we het goed beseffen worden we al omhelsd en gekust 

door onze Duitse vrienden en moeten onze kelen al opnieuw 

gesmeerd worden na die ‘lange’ reis! 

Na een tijdje zwermen de Belgische en Duitse koppeltjes naar 

alle richtingen in het dorp en wordt er bijgebabbeld en gegeten 

en weldra is het al tijd voor onze eerste activiteit. Er staat een 

heuse avondwandeling op het programma! Goede 
wandelschoenen zijn daarvoor natuurlijk een eerste vereiste! 

Dat is nu net wat onze voorzitter en zijn vrouw missen. Een 

volle tas met schoenen dachten ze meegenomen te hebben, 

maar… niet te vinden. Al de bagage was wel uit de autobus. 
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Misschien toch in Waarloos vergeten? Dan maar schoenen van 

het gastgezin, geen ideale formule natuurlijk! 
Nadat Gaby bijna niet meer kan stappen van de zere voeten, 

komt Werner met het verhaal. Hij heeft een blauwe zak 

meegenomen van iemand maar weet niet van wie en ook niet wat 

er in zit! 
Aan kasteel Warberg wacht ons een hartelijke begroeting. In 

het kasteel worden we door gangen en kamers geloodst. Enkel 

de toren blijft afgesloten voor ons. Er is een trouwpartij bezig. 

Op het binnenplein drinken we ons vast wat moed in om de 
terugtocht aan te vatten. 

Op zaterdag zullen we eindelijk ‘dé schouw’ van Helmstedt 

beter leren kennen. Dit bouwwerk is steeds ons 

herkenningspunt als we Wolsdorf naderen, maar nu kunnen we 
eens echt zien wat daar gebeurt.  

De plaats doet zijn naam eer aan en we worden voorzien van 

een helm en een fluovestje. In deze krachtcentrale wordt van 

bruinkool elektriciteit gemaakt. Voor de afkoeling van deze 
krachtcentrale wordt water van 35 graden door een buis met 

een diameter van 1,8 m (daar kan je doorlopen!) naar de 

koeltoren gepompt.Op deze site wordt eveneens huishoudelijk 

afval verbrand en omgezet in elektriciteit. We vergapen ons 
aan een jong meisje dat triomfantelijk in haar grote draaiende 

zetel zat, alsof ze met joysticks aan het spelen was. In feite 

bedient ze een grote kraan die het afval in de ketel dropt. 

Warm is het daarbinnen zeker wel. Dat kan niet meer gezegd 
worden als we een kijkje gaan nemen op het dak. Het uitzicht is 

zeker de moeite, temeer omdat sommige vrouwen meer last 

hebben om hun rok dan wel hun paraplu in bedwang te houden. 

Het is de moeite om dit complex te bezoeken! 
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In een gezellig zaaltje, waar de opgezette beesten ons 

aanstaren, gebruiken we het middagmaal en daarna vult ieder 
de namiddag in zoals hij wil. ’s Avonds zijn we echter weer allen 

op post in de plaatselijke feestzaal voor de gezamenlijke 

feestdis. De hit van de avond wordt: “Zähne rein und Brille 

auf…” op de melodie van : “Marmor, Stein und Eisen bricht…” 
een gemakkelijk lied voor wie geen Duits kent want we moeten 

enkel maar “damdam” meezingen.  

De Belgische dames echter worden mee ingeschakeld bij het 

uitbeelden van de Duitse spreuken. Zoals elk jaar komen de 
klassieke hits weer naar boven: het servettenlied, 

kabouterkesdans, het vliegerlied enz.. enz… 

In de late uurtjes horen de inwoners nog de geluiden van 

Belgische en Duitse koppeltjes die huiswaarts trekken.  

Zondagmorgen is het heel wat stiller in Wolsdorf. Tegen de 

middag pas komen de eerste Belgen met hun bagage aan de bus. 

Na een laatste samenzijn met de nodige stevige kost en een 

mini herhaling van de vorige avond, moet de voorzitter zijn 
troep aanmanen om in de bus te stappen en huiswaarts te 

keren. 

De terugtocht verloopt meestal heel wat stiller op de bus. Plots 

steekt er echter op de achterbank iemand een gemeentebordje 
op met : ‘Gemeinde Wolsdorf’. Misschien dat je dit bordje wel 

eens gaat opmerken in Waarloos… mocht dit niet zo zijn… ik 

weet wie het bezit! 

 

Gaby Van Camp 

 8

Koster gesignaleerd in Waarloos  

 

Het was de laatste maanden verbazend stil om en rond het 
(oefen)veld van R.V. Waarloos. 

Zowel in de omgeving van den I, den II als den III bleef het 

muisstil.Zelfs de trainingsactiviteiten werden ogenschijnlijk 

(bewust ?) op een laag pitje gezet. 
Zou er een trainerswissel op til zijn? 

Onmiddellijk dus contact genomen met de voorzitter , doch die 

ontkende staalhard dat er aan gedacht werd om een of andere 
coach van voornoemde ploegen aan de deur of de kant te 

zetten. Maar zoals je weet doen voorzitters dat ook altijd, 

staalhard ontkennen…. 

Dus wij op onderzoek. Wie is de trainer aan wiens stoelpoot 
gezaagd wordt ? 

Die van den I. Kan niet want….die hebben zelfs geen trainer. 

Hooguit enkele nukkige zieners van in het chalet die steviger 

dan “ Waldorf en Stadler” de kritiek niet schuwen op hun team.  
Zo zou een zekere L.H. stiekem terug aan het trainen zijn zo 

meldt een insider, want naar eigen zeggen speelt leeftijd geen 

rol om het ten toon gespreide niveau te halen van wat 

gemeenschappelijk enigszins met goede wil als voetbal wordt 
omschreven.  Naar verluidt zou hij met het Paastornooi een 

wederoptreden plannen. 

Een andere bezorgde vader V. ziet zijn zoon meer lopen dan in 

balbezit en roept dan ook dikwijls hardop : “ aftrekken….”    
Wat hij daar nu mee bedoelt is me nog niet helemaal duidelijk, 

maar we vermoeden dat hij zijn telg toch wil aanmoedigen. We 

hopen alvast dat zijn schot dat volgt op de aanmoediging dan 

ook doel treft. Anders is het alleen maar jammer te noemen 
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dat op de inspanning die geleverd wordt geen 

dienovereenkomstige beloning volgt. 

Naast hem zit een man op leeftijd uit de zorgsector. Die zoekt 

ook naar zijn zoon. Hij heeft echter nog niet opgemerkt ( de 

leeftijd ?) dat die zoon in een andere ploeg speelt. 

Die and ere ploeg is dan den II. Daarover straks meer. 

Eerst even de blik richten op de positie van de coach van den 

III.  Een zekere S.S. Die loopt er heel ontspannen bij. Zijn 

team prijkt het hoogste in de rangschikking van de competitie 

en met nog enkele wedstrijden te gaan zit een fraaie ereplaats 
beslist nog in de mogelijkheden. 

Zijn ambitie is, naast beroepshalve iets lekkers op je tafel 

brengen, Europees voetbal gaan kijken. 

Welnu het  Europees ticket zal dan van den III moeten komen, 
en niet van zijn geliefkoosde “eersteklasse”-ploeg. Inderdaad… 

in zijn schaarse vrije tijd hult hij zich in de rood-gele kleuren 

van een bijna ter ziele gegaan amateurclubje iets ten zuiden 

van Waarloos dat in geen enkele zin potten breekt. 
Volgens mij is er daar ook kak aan de knikker. Ze verdienen de 

naam en dragen hem ook met fierheid ! Kakkers ja … 

Dus den II. Een ploeg met de grootste traditie in Waarloos, 

beroemd tot ver over de grenzen van ons eigen dorp, laat staan 
zelfs over de grenzen van Reet, neen Rumst, neen Reet. 

Menig passant ziet soms de tweestrijd in die ploeg oplaaien. 

Reet en Rumst vliegen mekaar daar regelmatig in de haren.  

Den II is uitgerust met een zeer uigebreide technische staff.  
Ze tellen zo’n goede 8 begeleiders die elk een taak voor hun 

rekening nemen.  

Er is echter nog 1 vacature : de taak van mental coach. Want 

daar wringt het precies bij den II. Het zit in ’t kopke.  De 
resultaten zijn niet naar de gewoonte. De inzet op het veld is 
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een tikje minder dan de inzet in het chalet. Hoewel de inzet 

nog altijd groot kan genoemd worden. 

Maar … er schort iets.  Aan de manager kan het niet liggen. Het 

ligt trouwens nooit aan de manager. Die bekijkt het probleem 

en zoekt een oplossing. Zelf is hij nooit deel van de oplossing 

noch het probleem  doch hij zoekt ze zowel de oplossingen als 
de problemen. In welke volgorde dat doet er hier even niet ter 

zake.  

Menige keer komt dan de positie van de Coach in gevaar. Maar 

welke dan ? Ze hebben er verdorie 3 in den 2.  

Zou er dan toch iets van aan zijn. Als Koster in Waarloos 

gesignaleerd wordt, is er iets op til. Maar wat? 

Wellicht wordt op het Paastornooi gewacht om actie te nemen.  

Aan de spelers is dat het moment om te bewijzen dat ze achter 
hun coach staan. Ze zullen er moeten voor gaan . Per slot van 

rekening is dat de hoogmis waar ieder inwoner reikhalzend naar 

uitkijkt. 

De uitslagen zullen na Pasen volgen. Inderdaad op 2de paasdag 
volgt de finale. Dan zullen alle hoofdrolspelers die hierboven 

een rol spelen beslist langs de lijn staan om te zeggen hoe het 

moet. 

We kijken er met u naar uit! Ook al zijn het dan vijgen na 
Pasen. 

V. Arts. 
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Familienieuws 

Geboren 

20/10/2011 - Léon – zoontje van Dieter en Jorien Gommers  

20/01/2012 - Britt - dochtertje van Wouter en Ilse Van 
Reeth- Van Goethem 

21/02/2012 - Mats - zoontje van Dieter en Anita 
Timmermans- Marnef 

09/08/2011 - Ali - als pleegzoontje thuisgekomen op 
27/02/2012 bij Peter en An 

Scheers-Verlinden 

 

 

Overleden 

29/01/2012 - Swa De Vocht - echtgenoot van Malou Baaten 
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Woebads weekend 2-3-4 maart 2012 

Het wordt stilaan een jaarlijkse gewoonte. Op 2-3 en 4 maart 

trokken de dames van de woensdag badminton weer op 
weekend. Met 15 waren ze ingeschreven: Simonne, Suzanne, 

Lydie, Irene, Hilde, Heidi, An, Liesbet, Marijke, Karin, Liliane, 

Greet, Wendy, Monique en Christel. Dit jaar trokken we naar 

de Vlaamse Ardennen. Simonne, Suzanne, Hilde en Irene 
hadden zich bezig gehouden met de voorbereiding: er was een 

verblijfplaats gezocht, kamers verdeeld, maaltijden waren 

voorzien, wandelingen uitgestippeld… Enfin het was weer tot in 
de puntjes in orde gebracht. 

Na wat zoek- en mailwerk werd er een weekendje vastgelegd 

bij Tom en Annick van de B&B Refuge Kapelleberg 

(www.refugekapelleberg.be). Te lezen op hun website: Refuge 
Kapelleberg ligt te Maarke-Kerkem (Maarkedal) midden in de 

Vlaamse Ardennen. Een streek vol authentieke natuur: 

fantastische vergezichten over groenfrisse weilanden, 

kabbelende beekjes, wandelvriendelijke en goed onderhouden 
bossen, afgewisseld met pittoreske dorpskernen. Voor de 

wielrenners onder de lezers misschien beter bekend als de 

streek waar de ronde van Vlaanderen wordt gereden. 

De bed en breakfast was een prachtig gerestaureerde hoeve. 
Er was plaats voor een 20-tal personen. Elk van de kamers had 

de naam van een bekende (of voor ons minder bekende) persoon 

gekregen. Er was o.a. de keizer Karel kamer, De Adriaen 

Brouwerkamer, de Omer Wattezkamer (voor wie het niet 
moest weten: Omer Wattez is de uitvinder van het toerisme in 

Zuid-Vlaanderen).  
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Vrijdag om 9.30u vertrokken al 9 dames richting Maarkedal. De 

bedoeling was de auto’s daar ergens achter te laten, een flinke 
wandeling te doen en rond 18u samen met de achterkomers toe 

te komen aan de B&B om dan samen te eten. Met frisse moed 

begonnen ze rond de middag aan de wandeling. Het was een trip 

van 15km in het Kluisbos en  op de Kluisberg. De dames waren 
zo fit op weekend vertrokken dat de wandeling een beetje te 

vroeg afgelopen was. Om niet te vroeg bij de B&B aan te komen 

beslisten ze er dan nog maar een klein stukje aan te breien. Dit 

stukje bleek toch iets verder dan verwacht en uiteindelijk 
kwamen de vroege vertrekkers nog later aan de B&B aan dan de 

2de shift. 

Iedereen werd persoonlijk verwelkomd door onze gastheer 

Tom. Hij begeleidde ons naar onze kamers  waarna er even tijd 
was om uit te pakken en ons wat te verfrissen. Nadien was er 

een heerlijke maaltijd (het recept is nog onderweg) vergezeld 

van een lekker wijntje of een glaasje water. Na het eten 

splitste het gezelschap zich op in een groepje kaarters en een 
groepje dat pictionary speelde. Het was een spannende 

wedstrijd met een nipte overwinning. Het tekenen beu besloten 

we de woordjes op de pictionarykaarten dan maar uit te 

beelden. Er zaten echte uitbeeldkrakken tussen: zelfs moeilijk 
uitbeeldbare woorden zoals regenwoud en landingsbaan werden 

feilloos vertolkt. 

Na een nachtje slapen en een opnieuw heerlijk ontbijt waren we 

terug fris en monter om een nieuwe wandeling aan te vatten. 
Jammer genoeg was An ziek en we gingen dus met 14 in plaats 

van 15 op stap. Planning: 18km via de wandelknooppunten in de 

omgeving van onze verblijfplaats. Het was een fikse wandeling 

in het glooiende landschap van de Vlaamse Ardennen. Onderweg 
was er een korte stop voor zien in  - jawel – café In Den Trap. 
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Na de drank- en sanitaire pauze gingen we opnieuw op stap. We 

passeerden het geboortehuis van Omer Wattez en waren daar 
zo van onder de indruk dat we van daaruit de verkeerde 

richting insloegen. Gelukkig waren er nog alerte dames in het 

gezelschap zodat we snel terug op het juiste pad zaten. De 

eerste pijntjes deden zich stilaan gelden. Liesbet kreeg van 
het wandelen bleinen op haar duimen. Ge moet het maar eens 

nadoen. Het kapelleke van de winnaars van de ronde van 

Vlaanderen kwamen we ook nog tegen. Daar vind je een hele 

muur vol namen van winnaars van de ronde van Vlaanderen van 
1930 tot nu. Tussendoor nog eens een stop om een cactus- of 

bessenjeneverke te nuttigen (bedankt Marijke, Wendy en 

Simonne). En ondanks de pijntjes hebben alle dames de 18 km 

volbracht.  

Den Tom was blij ons weer te zien en na een deugddoend 

doucheke werden er lekkere amuse gueules geserveerd. Dit was 

echt genieten: een lekker hapje, een glaasje wijn of cava en 

relaxen in het salon voor de open haard. Daarna opnieuw een 
lekkere ovenschotel en een zalige chocomousse. Annick kan 

echt wel koken. 

Deze avond speelden we een spel in teams van 2 personen. 

Iedereen moest 3 namen, voorwerpen, dieren…. op een briefje 
schrijven. Tijdens een eerste ronde werden de kaartjes 

getrokken en werd er een beschrijving gegeven. Het andere 

teamlid moest raden over wie of wat het ging. In een 2de ronde 

moest je voor elkaar uitbeelden en tijdens de 3de ronde van 
het spel moest je de gegeven woorden met 1 woord 

omschrijven. Onze gastheer had blijkbaar indruk gemaakt want 

hij stond 3 keer op de briefjes geschreven. Liesbet en Liliane 

werden overtuigend winnaar van dit spel. 
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De volgende dag – zondag – opruimen en inpakken en na het 

ontbijt de auto in richting Mullem. Daar parkeerden we ons in 
de buurt van onze eindstop: café In de Kroon. Van daaruit 

vertrokken we op een wandeling van 10km. Stijve spieren 

werden terug los gegooid, compeed op bleinen geplakt en we 

waren er opnieuw klaar voor. Jammer genoeg viel het weer een 
beetje tegen. Vanaf halverwege de wandeling heeft het bijna 

voortdurend geregend. We waren dan ook blij dat we café In 

de Kroon terug bereikt hadden. Daar werden we bij elkaar 

gepropt in een klein duivenlokaal (gelukkig wel zonder duiven) 
om onze laatste gezamenlijke maaltijd te gebruiken. Tom had 

ons gezegd dat de keuken van De Kroon uitstekend was en dat 

was niet gelogen. Nadien verdeelden we ons opnieuw over de 

auto’s om terug naar huis te rijden 

Het was een fantastisch sportief, relaxed, gezellig en vrolijk 

weekend. Bedankt aan de organisatoren, aan de chauffeurs en 

aan alle deelnemers. Dit is zeker voor herhaling vatbaar. 
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WOEBADS eerste recreantenontmoeting 

 5 februari 2012  

We spreken er al lang over… en eindelijk was het daar. Onze 

eerste zelf georganiseerde badmintonwedstrijd. De zaal was 

vastgelegd, de uitnodigingen verstuurd en dan… afwachten op 

inschrijvingen. 

We konden uiteindelijk afkloppen op 15 duo’s dubbel dames, 20 

duo’s dubbel heren en 25 duo’s dubbel gemengd. Nu nog een 

reglement en de puntentelling uitwerken en we konden eraan 

beginnen. De zondag startte en toen we aan de sporthal 
kwamen waren de eerste deelnemers er al. Ze hielpen alles mee 

binnendragen want we hadden voor elke deelnemer een appel en 

een attentie voorzien (hartelijk dank aan al de sponsors). De 

zaal werd in gereedheid gebracht en alle deelnemers kwamen 
systematisch binnen. Maar dan, een eerste probleem, één 

deelnemer is ziek. Na een warme oproep voor een vervanger bij 

de aanwezigen werd dit strategisch opgelost door 2 mannen die 

elkaar zouden aflossen. In de sportieve sfeer van ons 
recreantentornooi is dit onmiddellijk aanvaard. 

In de voormiddag lieten de dubbel dames en dubbel heren van 

zich zien. Er stonden heel wat rode WOEBADS t-shirts met 
leden in op het terrein. Zeer mooi en tof om te zien. Er werd 

gepuft en met de ogen gerold, er werd gelopen en geslagen, er 

werd gewonnen en verloren, er werd plezier gemaakt. Kortom 

het was een leuke voormiddag. 

In de namiddag waren het de gemengde duo’s die zich lieten 

opvallen. Bij de ene poule ging het al wat vlotter dan bij de 

andere, de ene vond de tegenstand te zwaar (misschien was er 

wel kwaad opzet van C en D in het spel …. wie zal het zeggen), 
de andere heeft zich vooral geamuseerd. 
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Zowel na de voormiddag als 

na de namiddag was er een 
prijsuitreiking met de 

aanwezigheid van waarde 

schepen Eddy Verbist die 

de medailles professioneel 
uitreikte. De attentie die 

voor iedereen voorzien was 

mochten ze zelf kiezen in 

volgorde van prestaties,  
dat bleek voor de meeste 

de moeilijkste opdracht van 

de hele dag, kiezen uit de 

vele leuke prijzen. 

Na afloop lieten Marijke en ikzelf ons goed vallen op onze stoel 

en we wisten dat het goed was (dank voor de attentie). Zeker 

voor herhaling vatbaar en we hebben een aantal 

verbeterpunten opgelijst, dus volgend jaar zal het nog beter 
zijn. Dan verwachten we nog meer volk, vooral van onze eigen 

ploeg voor de dubbel 

gemengde ploegen.  

 

Tot badmintons !! 
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Paastornooi - 7 en 9 april 2012 

We zijn ondertussen de tel kwijt, maar op zaterdag 7 en 

maandag 9 april organiseert Voetbalploeg DEN 2 het zoveelste 
Paastornooi! 

Zoals iedereen wel weet, is dit een jaarlijkse 2-daagse vol spel, 

bier & plezier! Hopelijk is de zon dit jaar ook weer van de 

partij!!!  

Uit de officiële recente 

peilingen van Standard & 

Poor’s blijkt dat DEN 2 
(83%) dit jaar weer voluit 

favoriet is, gevolgd door 

La Una (13%) en Atalanta 

(4%).  

Maar ook de andere 

ploegen hebben al laten weten dat ze hun scheen duur zullen 

verkopen! Dat belooft! 

Zeker ook het vermelden waard, is dat het Paastornooi een 
echt familiaal gebeuren is! Voor de allerkleinsten is er een 

springkasteel voorzien, en voor de mama’s cava en witte wijn! 

Papa’s, als dàt niet goed geregeld is dan weten we het ook ni 

meer!  
Komt dus zeker allemaal af, het wordt weer de moeite!  

Al is het enkel om de beauty en soeplesse van de tapploeg van 

maandag aan het werk te zien… da’s misschien zelfs nog onze 

grootste troef! ;-) 

Tot dan! 
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Zaterdag 7 april 

 

Maandag 9 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 2011 tot 31 dec 2011 

    Aantal slagen 

    

7 beste 

beurten 11 beurten 
1 Van Camp Frans 838 1135 

2 Lauwerijs Willem 828 1217 

3 Peeters Maria 808 1195 

4 Van den Bosch Francis 807 1100 

5 Van Es Paul 800 1083 

6 Vingerhoets Maria 790 1196 

7 Sluyts Simonne 788 1063 

8 Beuckelaers Marie-Jeanne 788 1036 

9 Marivoet Greta 786 973 

10 Houtmeyers Frans 774 1150 

11 Beuckelaers Irene 774 1032 

12 Vastmans  Monique 769 940 

13 Van Oosterwijck Ludwig 761 1036 

14 Marivoet Mia 755 1030 

15 Bullens Ingrid 739 994 

16 Op de Beeck Jeanne 731 1086 

17 Tersago Maurice 730 1072 

18 Braeckmans Paul 721 892 

19 De Vos Eddy 707 707 

20 Van der Beeken Louis 696 696 

21 Mommen Christel 679 679 

Aantal slagen anderen:  

1 Verstappen Hugo 778 

2 Tas Eddy 748 

3 Boets Alfons 709 

4 Liekns Willy 611 

5 De Bondt Gerrit 532 

6 Van den Bosch Philippe  195 
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 Beste dagresultaat Slechtste dagresultaat 

Vastmans Monique 139 Vastmans Monique 73 

Van Camp Frans 134 Beuckelaers Marie-Jeanne 73 

Van Camp Frans  133 Bullens Ingrid 76 

Vingerhoets Maria 133     

 

Weetjes : 

Hoogste ronde - Hugo Verstappen met: 27 slagen 

Laagste ronde - Paul Braeckmans en Frans Houtmeyers: 1 slag 
3 “balken” in 1 ronde - Paul Braeckmans, Frans Houtmeyers en 

Louis Van der Beeken 

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 : 3 en  17 april  3  en  17 juli 

  1  en  15 mei  7  en  21 augustus 
  5  en  19 juni  4  en  18 sepember 

   

Info:  

Paul Van Es  
03/457.42.89 0473/81.57.96 
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Petanque 

Als ik dit schrijf loopt de wintercompetitie op zijn einde. Nog 2 

speeldagen, wat betekent nog 4 wedstrijden en de winnaar zal 
bekend zijn. 

Het was dit jaar weer superspannend en er zijn theoretisch 

nog altijd een 8-tal sporters die in aanmerking komen voor de 

eindzege. Wie de winnaar wordt, dat weten we donderdag 29 
maart. 

Het plezante aan de petanque competitie is dat het een 

ploegsport is. Dat heeft zo zijn voordelen. Als ik ’s avonds 
thuiskom, of als het een beetje laat is geworden ’s 

anderendaags ’s morgens, dan vraagt mijn vrouw : “En zedde 

gewonne?” Dan is het plezant om te kunnen zeggen : Nee, ik was 

wel in form maar ik stond met den Herman en de Louis en die 
waren niet goed. Zodoende zijn we verloren.” 

Het is dus perfect mogelijk dat ge 10de eindigt in de competitie 

maar dat ge toch vindt dat ge den beste waart in de 

competitie. Kwestie van dikwijls met slechte maten te hebben 
gespeeld. 

Wat heel gevaarlijk is bij petanquen dat zijn de verjaardagen 

of mensen die op pensioen gaan. Er staan dan wijn, jenever, 

whisky en gelijkaardige dranken op tafel. Deze worden na de 
eerste match van den avond geserveerd. Ge kunt al begrijpen 

dat dit zijn weerslag heeft op de rest van den avond. Als er 

tijdens de eerste match al eens getwijfeld wordt of men gaat 

tireren of pointeren, of een twijfel heeft over wie er de 
volgende bal gaat spelen, dan is hier na de drankpauze niks 

meer van te merken. Er wordt dan minder gediscussieerd en 

er wordt vlot gespeeld. Ge zou op den duur nog gaan denken dat 

alcohol ne probleemoplosser is. 
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Nadien in ’t chalet komt er nog wat bier op het wijnbodemke 

dat gelegd is en dan komen de discussies terug op gang. Er zijn 
er dan een paar die wat harder beginnen te roepen om 

overtuigender over te komen. 

Tegen dat jullie dit te lezen krijgen, zal de voorlaatste 

speeldag ook al achter de rug zijn. Ongeacht de uitslag van 
deze op één na laatste speeldag is het al zeker dat de 

eindwinnaar pas op de laatste speeldag zal gekend zijn. Dus 

veel spannender dan het wk formule 1 van het voorbije jaar 

waar de eindwinnaar al 4 races voor het einde gekend was. 

Den Tapsjaar 

De Beste ploeg van Waa-haar-loooooooos 

..dat is..dat is..den II  (Den trainer godinne 

betau-le, den trainer godinne betau-le...) 

Goh, lang geleden dat we die liedjes nog gezongen hebben. Drie 

keer kampioen op rij. Kampioen in 2006, kampioen in 2007 en 

kampioen in 2008. 
Wat een boost! Voetballen, pintjes pakken, zingen en polonaise. 

Ik proef opnieuw de adrenaline en het bier dat nooit beter 

smaakte dan toen. Onvergetelijke momenten! 

Och ja, we zullen de Olympische gedachte maar koesteren dat 
deelnemen belangrijker is dan winnen! Het jong zot is er een 

beetje uit. Ondertussen zijn wij immers pientere, oudere 

rakkers met al een flinke dosis relativeringsvermogen. Of laat 

mij een stukje uit de scoutswet van mijn dochter citeren: “We 
willen winnen, maar kunnen verliezen!” 

Voetbal spelen in een veteranenploegje draait immers niet 

alleen rond winnen. 
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“Sporten is het sociale bindmiddel bij uitstek”, zegt onze 

burgemeester!  

Den twee staat dan ook synoniem voor plezier maken, 

vriendschap, verbondenheid, wederzijds respect, gelukkig zijn 

als het goed gaat maar ook intens meeleven, als het wat tegen 

zit. Zo mochten we delen in het huwelijksgeluk van Johan en 
Inge , zo hebben we Peter veilig en wel thuis weten komen uit 

Afghanistan. Respect, Peter! Zo zijn we blij en opgelucht dat 

het weer een pak beter met je gaat, Bart! We blijven duimen 

voor een snel en volledig herstel!  
Om er maar een paar op te noemen… 

Ook als er wat te organiseren valt, vormt Den 2 een echte 

ploeg, en spelen wij keer op keer figuurlijk kampioen. Daarom 

een welgemeende “dank u wel” aan:  

- de harde werkers (ook aan de dames) van de  kaas- en 

wijnavond. Weer een succes van formaat! 
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- de organisatoren van het weekend. Altijd een 

memorabel moment waar we naar uitkijken, steeds in 
nieuwe uithoeken van Vlaanderen en België. 

- de mannen van de galamatch en de kroegentocht.  

- de bezielers van de familiedag. Mooi initiatief! 

- de organisatoren van het Paastornooi (waarvan enkel de 
opbrengst van de hamburgers  en de tombola naar “het 

varken van den twee” gaat en alle rest van verkochte 

drankopbrengsten integraal naar de centrale 

Veteranenkas). 
- de spelers die woord hielden en een tatoe lieten zetten. 

- onze trouwe supporters en arbiters: de Stan, de Fons, 

den Erik, de Philippe , de Leon, den Eddy,...En 

tegenwoordig worden er ook veel fiere vaders langs de 
lijn gespot die mee komen genieten van de prestaties 

van hun zoon… Wij appreciëren het echt als jullie er 

steeds weer zijn.  

 
Last but not least, een dikke pluim op de hoed van het 

Minibestuur van Den Twee! Voor jullie tijd vooral en voor de 

prima organisatie! En voor mijn geen probleem dat er eens 

gepokerd wordt tijdens de vergaderingen ;-) 

En nu is het vooral uitkijken naar het Paastornooi. We hebben 

nog twee walk-of-fame sterretjes nodig op de muur in de 

kleedkamer van Den Twee. Eentje misschien volgend jaar, als 

we opnieuw kampioen spelen…. 

P13t13r Lambr13chts van d13n II.  

D13n II, d13n II, d13n II.. daar kunde ni van schi-ii-13.. 
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Sinterklaasfeest 2011 

Al vanaf het begin 

waren de hulppieten 
van de partij!  

We speelden leuke 

spelletjes. 

 

De meisjes werden omgetoverd in 

prinsessen. 

De stoere ridders amuseerden zich in 

hun kastelen.  En vochten met 
ingebeelde 

zwaarden hun 

strijd tegen 

elkaar uit  

Voor de aller-

kleinstenwas het 
ballenbad reuzefijn! 
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En laat ons vooral niet de overheelijke pannenkoeken vergeten!! 

De kinderen waren al  vergeten waarom ze hier naartoe waren 

gekomen…  

 

tot de deur openging…… en Sint en Piet binnenkwamen. Iedereen 

zong uit volle borst: “Sinterklaasje kom maar binnen met je 
knecht…” 
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Dank u wel Sint en Piet voor de leuke cadeautjes! Komen jullie 

volgend jaar ook weer terug? We zullen braaf zijn. 

 

Alsjeblieft breng je ook nog je leuke hulppieten mee? 

  

Dank u wel aan iedereen die ermee heeft voor gezorgd dat 
onze kinderen konden genieten van een reuzedag. 

Alle foto’s van dit leuk festijn kan je terugvinden op het 

internet via onderstaande link: 
https://picasaweb.google.com/waarloos.sint/SinterklaasfeestVeteranen2011 



 29

Weekend Den Twee,  

Tongeren 14-15-16 oktober 2011 

 

Gelezen op de officiele site van de stad Tongeren: 

“In Tongeren zitten heel wat lokale ondernemers en ketens 

met een kleurrijk palet aan winkels,grote en kleinere 
speciaalzaken. U vindt in onze stad tal van leuke winkels, 

bruisende cafés en trendy handelszaken. De moeite waard om 

een bezoek te brengen”. En dus ging het Weekend van Den 

Twee daar plaats vinden. 

Een stukje geschiedenis:  

“Voor de veroveringstochten van de Romeinen werd Tongeren 

en de weidse omgeving bewoond door de Eburonen, een 

Germaanse volksstam. Vanaf 57 v.Chr. begonnen de Romeinen 
aan hun veroveringstochten doorheen Gallië. In 54 v.Chr. kwam 

het tot een confrontatie met de Eburonen onder leiding van 

Ambiorix. Door een list werden de Romeinse soldaten in een 

hinderlaag gelokt en zo’n 15 cohorten (± 9000 soldaten) werden 
afgeslacht.” 

Met dit alles in het achterhoofd en met de wetenschap dat de 

mannen een hotel hadden voorzien trokken zo’n 40 
sympatisanten van Den Twee, net als de Romeinen indertijd, 

richting Tongeren. Niet om de plaatselijke inboorlingen te 

verdrijven, wel om een enkele dagen te verbroederen en héél 

véél te wandelen… Blijkbaar had Tongeren in die dagen redelijk 
wat aantrek. Niet alleen was er een kleine volksverhuis vanuit 

Waarloos, het proces Roland Janssen was lopende en ook de 

mensen van VT4 waren er neergestreken met het programma 

“Mijn Restaurant”. 
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Het Eburon Hotel was onze pleisterplaats voor 3 dagen en twee 

nachten. Ooit was dit het Sint-Jacobsgasthuis, een herberg 
voor bedevaarders onderweg naar Santiago de Compostella. 

Vandaag is het 12de-eeuwse klooster omgevormd tot een hip en 

trendy viersterrenhotel. De historische toon is er nog: in de 

lobby met zijn zes meter hoge plafonds, de wandelgangen met 
rondbogen en de kloostertuin, 100 vierkante meter totale rust 

in het centrum van de bruisende stad Tongeren. 

Op vrijdag werd traditioneel verzamelen geblazen tegen de 

avond, en dit voor een gezamelijke maaltijd. Die werd genuttigd 
in Brasserie Tinto, tegen het hotel gelegen en een plaats waar 

je voor demokratische prijzen kan eten en drinken. Het is tof 

om te zien dat ook het de nieuwe spelers meegingen.  

In de kelder is een wijnbar voorzien en die werd door ons 
bezet tot middernacht. We hebben er maar twee uren ons 

“goesting” mogen doen, wat overigens twee spetterende uren 

werden, daarna kwam één of andere DJ zijn nieuwste plaat 

voorstellen aan een plaatselijk publiek. Nu kan je van smaak 
verschillen als het over muziek gaat maar deze CD zal je 

volgens mij nergens in de collectie van een Waarlozenaar 

vinden.  

Reden te meer om op tijd ons bed in te duiken, want op 
zaterdag stond er een wandeling op het programma. 

Het was dan ook op zaterdagmorgen dat je kon zien wie NIET 

op tijd was gaan slapen. Een drietal, we noemen ze maar Johan, 

Bert en Wim (elke gelijkenis met voetballers van Den Twee is 
puur toevallig) lieten redelijk lang op zich wachten en werden 

dan maar wakker gemaakt. Ik moet wel zeggen, één van hen had 

zijn kleren al aan (of nog aan van de avond tevoren???). 
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Onze wandeling, zoals steeds uitgetekend door Geert Verbist, 

leidde ons door de velden van Tongeren en omliggende 
gemeenten naar een rustplaats waar we het middagmaal 

nuttigden. Nu is wandelen gezond maar na drie uren stappen 

zonder eten of drinken had het niet veel verder meer moeten 

zijn. Ik hoorde mensen die luidop aan muiten dachten. Dus 
volgende keer iets vroeger stoppen. Onderweg kregen de 

nieuwe spelers hunnen doop in de vorm van “nen BIR” met de 

nodige maiskorrels.  

Na de wandeling gingen de echte voetballers nog een balletje 
trappen, om gene ambras te krijgen met de coach. De iets 

ouderen onder ons namen wat tijd om te rusten of te winkelen. 

‘s Avonds werden we terug verwacht in den Tinto voor het 

diner, waarna we een …wandeling maakte door de stad. Mijn 
voeten zijn nog steeds aan’t recupereren. Voor de meeste 

volgde dan een welverdiende nachtrust, andere dachten daar 

(weer) anders over. Tot 5 uur (’s morgens!!!) hoorde je ze 

toekomen. 

Als je in Tongeren bent moet je een bezoek brengen aan de 

grootste antiekmarkt van de Benelux. Verspreid over de 

ringweg en binnenstad stallen meer dan 350 standhouders hun 

koopwaar uit. Hiermee lokken ze elke week 10.000 bezoekers 
naar de vlooienmarkt, afkomstig uit België, Nederland, 

Duitsland en Amerika. Allemaal komen ze voor dat ene koopje: 

het ontbrekende nachttafeltje, een antiek horloge, de statige 

armoire of misschien wel een authentieke bajonet uit de 
Tweede Wereldoorlog. En als de zoektocht vergeefs zou 

blijken, is er altijd nog een volgende zondag. Of je kan een 

kijkje nemen in de vele permanente antiekwinkels die Tongeren 

rijk is. 
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Voor enkele was de antiekmarkt niet boeiend genoeg, zij 

trokken op mountainbike-tocht.  Den Bart J had een paar 
weken eerder zo wat nen halven dag nodig gehad om uit te 

zoeken hoe dit moest geregeld worden (waarvoor dank). 

Het parcours startte vlakbij het hotel, aan De Motten en was 

goed aangeduid; slechts één keer werd een pijltje gemist.  Wie 
reed toen van voor?.  De Stef misschien, die zijn goede form 

van  de eerste competitiewedstrijden moeiteloos doortrok?  Of 

den Hans, de “betere daler” maar toch als eerste (en enige) 

wat later in het decor?  De Raf was het niet: die had zijn benen 
in het hotel vergeten en hing zowat constant achteraan, dit 

ondanks (of dankzij?) de spek met eieren die morgen. 

Op de baan, via veldwegen langs en door weien en bossen: een 

schoon parcours-ke.  De tijd dwong de moedige renners echter 
om een stukje af te snijden maar goed: geen probleem: netjes 

op tijd in het hotel voor een douchke (geen bad deze keer) en, 

volgens afspraak, om klokslag 13u00 in De Bazilik voor den 

aperitief. De rest van de bende wachte hen daar op. 

Na ne goeien frit met stoofvlees kregen we nog de uitreiking 

van de speler van het jaar 2010-2011. Laureaat werd, 

verassend maar meer dan verdiend den Dries. 

Dit was ook het einde van het weekend. Schitterend weer, 
schitterend gezelschap en een schitterende organisatie door 

de “jonge gasten”. Afspraak voor het 22e  weekend van Den 

Twee in oktober 2012.. 

LJ 
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Veldrijden: 

Een traditie komt ten einde 

 Na 24 jaar neemt Waarloos afscheid van een kleine traditie. 
Het “Regelmatigheidscriterium Cyclocross” zal in 2012-2013 

voor het eerst na 24 jaar niet meer plaatsvinden. 

Toen de initiatiefnemers Géne Van Criekinge, Patrick 

Straetmans, Paul Rottiers, Louis Verreth en Luc Verbruggen er 
in 1988 mee begonnen, hadden zij wellicht ook niet gedacht dat 

het allemaal zo lang ging stand houden. Van een kleine 

organisatie, waarbij de inrichters ook zelf deelnemers waren, 

groeide de cross stilaan uit tot een begrip dat ver over de 
gemeentegrenzen en zelfs de provinciegrenzen bekend 

geraakte. Vaak hebben we ons verwonderd vanwaar die mensen 

allemaal bleven komen! 

Deze groei bracht ook de nodige problemen met zich mee. Om 
een grotere groep deelnemers te kunnen spreiden over de 

omloop moest het parcours aanzienlijk uitgebreid worden en 

beter worden afgebakend. Gelukkig namen de vrienden van de 
Oostatiestraat de laatste 10 jaar deze taak op zich. Zonder 

hen was het niet haalbaar geweest. 

Ook de administratie van inschrijving, bijhouden van afgelegde 

ronden, opmaken van uitslagen en klassementen, publicatie op 
internet en dergelijke meer, werd door het groter aantal 

deelnemers gecompliceerder. Gelukkig konden we ook hiervoor 

steeds rekenen op onze vaste medewerkers.  

Met de groei veranderde de cross ook van sfeer. Waar het in 
de eerste jaren vooral een ludieke competitie was tussen 

veteranen en nadien andere dorpsgenoten, haalde de echte 

competitie de laatste jaren meer en meer de bovenhand. 
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Steeds meer deelnemers reden voor een (goed) klassement, 

zelfs in de achterhoede.  En waar vroeger iedereen tot lang na 
de cross bleef nagenieten bij een frisse pint, zagen we de 

laatste jaren steeds meer deelnemers onmiddellijk na de cross 

terug verdwijnen. Gelukkig was er nog een voldoende groot 

aantal ‘plakkers’ die nagenoten van de horeca-service olv van de 
mannen van den Twee, en het tappen op die dag tot een echte 

uitdaging maakten. 

Maar zoals zo vaak … aan alles komt een eind. Niet de formule 

op zich was de oorzaak, wel het sleet op de organisatoren. De 
kleine kern van vaste inrichters was (het) moe en besloot om er 

in schoonheid mee te eindigen. Het onderstaande overzicht van 

de resultaten wordt hierbij dus afgesloten. (Kan iemand de lege 
plaatsen trouwens invullen? Graag meedelen aan wtw@telenet.be)    

 

Om toch een beetje tegemoet te komen aan de jammerklachten 

van vele deelnemers werd echter besloten om de meest 
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succesvolle cross in de reeks nog even te laten doorgaan. De 

kerstcross wordt dus alvast ook in 2012 georganiseerd. Niet 
meer als onderdeel van een regelmatigheidscriterium wel als 

een losstaande, feestelijke gebeurtenis met de nodige 

omkadering. Wat dit juist allemaal inhoudt, weten we zelf nog 

niet. Wel hadden we er graag meer verenigingen van de 
veteranen bij betrokken om er een onvergetelijke dag van te 

maken. 

Enfin, het organiseren kan beginnen. Wie ideeën heeft is 

welkom en van het resultaat kan iedereen mee komen genieten 
ven deze Kerstcross op zondag  23 december 2012. 
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Cyclocross 

Toptien eindklassement 2011-2012. 

 

 

3° MTB-toertocht - 25 sept 2011. 

Derde editie mountainbike-toertocht Wielertoeristen en 
Ooststatiestraat. 

In augustus viel het met bakken uit de hemel, de eerste helft 

van september was het geen haar beter. De wielertoeristen 

zagen hun derde mountainbiketocht voor de tweede keer op rij 
letterlijk verzuipen in de modder. Hoewel de editie van 2010 

ondanks het barslechte weer toch nog zo’n 630 enthousiaste 

waterfietsers kon verwelkomen, waren we toch bang dat twee 

jaar na elkaar slecht weer veel mensen zou thuishouden. 

Maar, alsof de goden ons gejammer gehoord hadden, werd het 

vanaf de tweede week van september droger, warmer en zelfs 

de zon liet zich af en toe zien. Tijdens de 

parcoursverkenningen in de weken voorafgaand aan onze tocht 
werd het duidelijk dat de ondergrond steeds beter werd.  In 
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de week vóór 25 september bleek dat de vooruitzichten voor 

zondag steeds zonniger werden.  En voor één keer hadden 
Frank en Sabine een waterdicht weerbericht.  

Toen op 25 september om 06.30 uur ’s ochtends de eerste 

medewerkers aan het Berkenhof arriveerden stond er al een 

rode zon in het oosten. Een kwartiertje later konden we de 
eerste deelnemer verwelkomen. Blijkbaar dezelfde man als de 

twee vorige jaren. Hij vertelde dat hij er een sport van maakte 

om als eerste over het parcours te rijden… 

Ondertussen waren de mannen (en vrouwen) van de 
bevoorradingen al een hele tijd in de weer om in de Schorre, 

Rumst en Heindonk voor de nodige hapjes en drankjes te 

zorgen.  

Terwijl in Waarloos de bewaakte fietsstalling werd klaargezet 

en het café-terras georganiseerd, druppelden er steeds meer 

enthousiaste mountainbikers het Berkenhof binnen voor de 

inschrijvingen. Rond 9.00u werd het duidelijk, dit zou weer een 
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topper worden. Enkele overmoedigen onder ons gokten op 1.000 

deelnemers. Dit zou ongetwijfeld gelukt zijn, mocht er niet ook 
in Grobbendonk op hetzelfde ogenblik een attractieve tocht 

hebben plaatsgevonden. Nu moesten we ons tevreden stellen 

met een record van ‘slechts’ 853 deelnemers. Toch zo’n 100 

deelnemers meer dan onze eerste editie en meer dan 200 meer 
dan vorig jaar.  

De grote kracht van onze tocht ligt in de keuzemogelijkheden. 

Zowel voor de liefhebber van rustige landelijke wegen als voor 

de diehard-mountainbiker die kickt op techniek heeft onze 
tocht de ideale routes uitgestippeld. Dat deze variatie 

gesmaakt werd, bleek achteraf op ons caféterras, waarvoor we 

zelfs de Ferdinand Maesstraat mochten gebruiken. De reacties 

waren weer unaniem lovend voor het parcours, de organisatie, 
de vriendelijke mensen (ja,ja, het gaat hier over de 

wielertoeristen van Waarloos…). 
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Geef toe, op zondagochtend een mooie tocht maken in de zon 

langs allerlei schitterende paadjes, je fiets nadien laten 
schoonmaken door de brandweer van Kontich, vervolgens die 

fiets veilig achterlaten in de handen van onze wielertoeristen, 

om tot slot één of twee Grimbergens (of drie en nog ne 

voorlaatste) te degusteren op het grootste zonneterras van 
Waarloos,… er zijn slechtere manieren om een 

zondagvoormiddag door te brengen. 

Dank aan alle wielertoeristen van den één, den twee, den drie 

en de vier, die dankzij hun enthousiaste inzet, deze mooie 
zondag mee hebben doen slagen.   

Volgende afspraak: zondag 30 september 2012. 

 Frank en Sabine, begin alvast nu aan dat mooie weer te werken! 

 

 

 

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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