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Taplijst april 2007 tot maart 2008

De veteranen op het “world wide web”
Ook een veteraan uit Waarloos ontsnapt niet aan de
vooruitgang. In deze tijden van informatisering, digitale
loketten, online-meetings, electronische nieuwsbrieven, … moet
een mens mee met zijn tijd.
Heel wat informatie over de verschillende activiteiten van onze
vereniging kan je dan ook reeds raadplegen op je computer. Zo
vond je al geruime tijd informatie over de wielertoeristen en
het cyclocrossseizoen, en hebben ook Den Eén en Den Twee
sedert enige tijd een eigen website.
Hoog tijd dus om al deze informatie toegankelijk te maken via
één overkoepelende website. Je kan vanaf nu dan ook voor een
hoop informatie terecht op:

www.veteranen-waarloos.be
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Programma Paastornooi
Paastornooi 2007 - Waarloos
Zaterdag 7 april 2007
Op zaterdag 7 april en maandag 9 april 2007 organiseert onze
vereniging het jaarlijkse Paastornooi.
Acht deelnemende ploegen zetten hun beste beentje voor om
hun naam op de felbegeerde wisseltrofee te zien prijken.
Kunnen La Una of Den Twee het tot in de finale schoppen, of
gaat één van de andere teams met de hoogste eer aan de haal?

Kom eens kijken aan het Chalet tijdens één van de 12
wedstrijden die gespeeld worden.

Sportieve ambiance in en rond het Chalet.

10.00u

A

Den Twee

FC Rover

11.00u

B

Reet VV

SVKLE Rumst

12.00u

C

La Una

D.T.B.

13.00u

D

Vosberg Sport VK Kontich

14.00u

E

Verliezer A

Verliezer B

15.00u

F

Winnaar A

Winnaar B

16.00u

G

Verliezer C

Verliezer D

17.00u

H

Winnaar C

Winnaar D

Gedurende het ganse tornooi heerlijke hamburgers en
hotdogs te verkrijgen.

Maandag 9 april 2007
12.00u

Plts 7-8 Verliezer E

Verliezer G

13.15u

Plts 5-6 Winnaar E

Winnaar G

14.30u

Plts 3-4 Verliezer F

Verliezer H

16.00u

Finale

Winnaar F

Prijsuitreiking omstreeks 18.00u.
5

6

Winnaar H

Bedankt Badminton Waarloos!
Het begon allemaal een twintig jaar
geleden
Voetbal kijken werd ik beu en God
Gertrude hoorde mijn gebeden
Badminton werd een passie, een sport
voor alle seizoenen
Het was meteen menens, lesgeefster
Ingrid was zelfs Belgisch kampioene
De spelregels nog maar net onder de
knie en de eerste tornooien kwamen
eraan
Met wisselend succes, maar ben altijd
voor de olympische gedachte gegaan

“Damesbadminton Waarloos” fietst …
voor 2de maal 4-daagse.
Na het succes van onze vorige fietsuitstap in mei 2006, en op
aanvraag van vele leden, organiseren Rosa en Lydie opnieuw een
fietsvierdaagse.
Dat het vorig jaar een succes was
getuigen het aantal inschrijvingen
voor dit jaar : 16 tegenover 14 vorig
jaar.

Volgens sommigen werd ik gevreesd voor mijn smash of
moordende opslag
Maar ik keek vooral uit naar een trappistje op het eind van zo’n
woensdag

Dit jaar gaan wij de provincie WestVlaanderen onveilig maken. Rosa en
Lydie hebben voor een hoevevakantie met vaste verblijfplaats in
Hoevehotel Ter Haeghe te Gistel
gekozen. Van uit ons verblijf kunnen
we de Westhoek en het Brugse
Ommeland verkennen. Wij zullen o.a.
de volgende steden aandoen : Veurne – Diksmuide – Nieuwpoort
– Oostende en Brugge.

Jammer genoeg is het vanaf nu gedaan met de sportieve pret
Maar trappist, of een biertje van de maand, dat lukt nog net

Deze trip zal doorgaan van zaterdag 28-04-07 tot en met
dinsdag 1-05-07.

Ik geef de pluim aan maarten, mijn nek heeft het begeven
Maar geloof mij, ondanks dat, gaan we nog veel plezier beleven

Hopelijk zijn de weergoden ons zoals vorig jaar gunstig gestemd
en genieten jullie ook allemaal van een schitterend lang
weekend.

Met enige trots haalde ik één keer goud en enkele zilveren
plakken
En sportief als ik ben, dit allemaal zonder EPO te pakken

Ik dank jullie allemaal voor de voorbije twintig jaar
Badminton Waarloos, blijft voor mij een gevoelige snaar.
GEZONDHEID
Suzanne Verbessem

Wij bedanken alvast Roza en Lydie voor de organisatie, de
vrijwillige autobestuursters en de uitlener van een
aanhangwagen voor onze fietsen.
Simonne
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Dat verdient een bloemetje…

Kaartprijskamp
Ieder voor zich

Niet echt spectaculair, doch van goudwaarde: linten oprollen.
Sommigen noemen het bezigheidstherapie, anderen zien het
meer als een beschutte werkplaats. Toch zijn deze mannen een
onmisbare schakel in het hele crossgebeuren.

Elke 1ste en 3e dinsdag van de maand wordt er in het chalet
gekaart. We beginnen altijd stipt om 20:00 u.

Elke 2de woensdag van de maand na een cross komen deze 6
idealisten samen om bij benadering 5 km rood-wit lint op te
rollen.

Er zijn 2 manieren om mee te doen:

Stel je eens voor… de natte linten zijn na de cross in een 10-tal
grijze vuilniszakken gepropt. Elke zak wordt omgekieperd en er
verschijnen kleverige, verdraaide, beslijkte, plastieken linten.
Als spaghetti Bolognaise liggen ze dan op de chaletvloer. Knopen
ontwarren, uit mekaar halen, terug in de goede richting draaien,
… zodat ze keurig op een bobijn kunnen gedraaid worden.

Per tafel is er telkens een kip te winnen.

•

Ofwel kaart je slechts af en toe mee. Je hoeft dan niets
te betalen maar kan wel de kip van je tafel winnen.

•

Ofwel neem je deel aan de halfjaarlijkse prijskamp (van
januari tot juni en van juli tot december) Deze loopt
telkens over 11 weken. Om deel te nemen betaal je per
dinsdag €1,50 inleg in de pot. Dit prijzengeld wordt de
12e week verdeeld volgens rangschikking. Per avond
maak je ook dan kans om de kip van je tafel te winnen.

De moeilijkheid is dikwijls een begin of einde vinden.
Zak na zak wordt zo bewerkt tot alles keurig tot 2 of 3 rollen
gereduceerd is zodat bij de volgende cross de “ lintenspanners”
alles in een mum van tijd proper kunnen afrollen.

Iedereen kan aan dit kaartspel meedoen, ook iemand die nog
nooit gekaart heeft! Aarzel dus niet en kom mee kaarten.
Gezellige sfeer verzekerd!
Data:

Deze zes (onzichtbare) mannen willen we nu eens in de
bloemetjes zetten : Jos Joosten, Patrik Straetmans, Vic Van
Den Broeck, Luc Verbruggen, Leo Verhellen en Ludo Verreth.
Bedankt! In zoverre dat het nog niet gebeurd is, drink er ene
van ons en doe a.u.b. zo verder.

Het bestuur

•

huidige prijskamp:
3 en 17 april, 8 en 22 mei, 5 en 19 juni

•

nieuwe prijskamp vanaf juli:
3 en 17 juli, 7 en 21 aug, 4 en 18 sept, 2 en 16 okt, 6 en
20 nov., 3 en 18 dec.

Info: Paul Van Es – 03 457 42 89
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Den Twee op weekend
Een weekend in oktober 2006
Vraagt de Revet me dan toch wel plots om een verslag te maken
van een weekend dat warempel reeds 6 maanden achter de rug
is. En dan ik dat nog allemaal herinneren…. Ik wist van niets
meer. Ik viel in een zwart (geheugen)gat.
Totdat de warme zonnestralen van dat warm najaarsweekendje
in de “Walen” terug in mijn ogen schenen.
Het begon echter in het duister…
De weg naar ons kasteel was donker en via mysterieuze
kronkelweggetjes.

verrassingsstop ingelast met jenever/wijn/Franse
kaas/vlees/tafel…. zoals altijd dik in orde.
Bierstop aan marktpleintje waar de lokale jeugd zich aan het
klaarmaken was om uit te gaan. Jaarlijkse dronken
voetbalwedstrijd. Leon Joosten, de kindervriend, is jaarlijks
nadrukkelijk aanwezig hetzij als speler hetzij als supporter.
Pokeravonden met de die-hards tot 4 uur ’s morgens zijn hier
voor goed geïntroduceerd en lopen ondertussen nog door
tijdens het seizoen.
Zondagaktiviteit: Citadel van Dinant. Echt zoals het in de
boekjes voorkomt. Behalve dan dat den één er in voorkwam.
Tijdens het laatste middagmaal lachen tot de tranen er langs
overal uitkomen.

Culinaire start hoefde niet echt : Crokmesjeus was onze eerste
maaltijd. À volonté? Of hadden wij een communicatieprobleem
met de Waalse garçons?
De kamers waren “formidable”. Het eten was “fantastique”
Naar goede gewoonte een aartsmoeilijke kopbrekerskwis Dit
keer was ze verzorgd door ons Bartje (Bère). Dank u en doe zo
voort.

Thanks KWS en keep up the good work. We appreciate it very
much.

Peter Lambrechts

Het nakaarten mondde uit in een humoristische babbel vol
steken op en onder water. Het regende achteraf nog moppen.
’s Morgens de verrassing : we konden ons kasteeltje
aanschouwen bij helder daglicht. Het had iets weg van het
Schots buitenverblijf van Madonna.
Alles in gereedheid voor een stevige wandeltocht door de
Waalse steile bossen. René moet toch wat minder roken, dan
zal hij beter kunnen volgen. Is het rookverbod in het chalet
reeds een voorbereiding. Ook dit keer onderweg een
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Koersen op rollen
Vrijdag 9 februari 2007
Met een tevreden gevoel deed de laatste het licht uit en trok
de deur achter zich dicht.
Zestien ingeschreven ploegen hebben ons een aangename,
sportieve avond bezorgd. Bewezen is dat niet alleen de fietsers
rap kunnen fietsen. De voetballers kunnen er ook wat van.
Opmerkelijk was de buitengewone prestatie van den 2, met als
snelste man van Waarloos Wouter Van Reeth (250 km/u.)
Gewonnen of verloren, het speelde nu even geen rol. Iedere
ploeg heeft het beste van zichzelf gegeven en het was, mede
door de inzet van vele vrijwilligers, een geslaagde avond.
Ploeg
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Omnibus
Steeds Vooraan
Fietsers 3
Den Twee B
Ooststatierijders
Den Twee A
Fietsers 2
Jeugdhuis
Fanfare
Chiro 2
Fietsers 1
Landelijke Gilde
Den één
Chiro 1
Gezinsbond
Petanque
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Kalender

15

april 2007 tot sept 2008
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Lezersbrieven
Geachte redactie en bestuur,

De kogel is door de kerk, het vel van de beer is geschoten en
verkocht. In ’t chalet mag er niet meer gerookt worden!
Waar is de tijd dat we ons thuis voelden in die kroeg. Na de
voetbal of het fietsen aan de toog filosoferen met een pint en
een sigaret… het kan niet meer.

Wat gaat de volgende stap zijn? Geen bier meer, want na enkele
pintjes ga je ook wat rieken, wat de anderen kan storen. G.S.M.
verbieden, dat maakt lawaai meneer. Sportzakken horen ook
niet meer in ons etablissement thuis; want de zweetgeur druipt
eraf.
Jongens, jullie voordeur is te klein om alle verboden op te
kleven!
Met mij gaat alles goed en hoop van jullie hetzelfde.
Beleefde (rookvrije) groeten.

Tot voor enkele maanden wisten onze vrouwen exact waar we
naar toe waren geweest. ’t Chalet! Kon je ruiken. Want voor
zoiets hebben ze een onfeilbare neus. Nu kan je met hand en
tand gaan uitleggen dat je er wel degelijk geweest bent en niet
in een of andere onbestemde kroeg. Het zal zover komen dat er
briefjes op de toog liggen met ”Bewijs van aanwezigheid”,
ondertekend door twee getuigen. Nou moe! Die minister
Demotte moet maar eens de bijbel lezen. God gaf Mozes 10
geboden. Die kloefkapper heeft het steeds over “verboden”

P.S. Heb 13 asbakken te koop aan spotprijs

Wat gedaan met de asbakken? Verzamelen vrienden! De eerste
jaren gaat men ze naar uwe kop zwieren, maar als je geduld
hebt is het een prima belegging. Onze kleinkinderen gaan dit
beschouwen als een gouden kleinood. ”Ah! Zo zag er een asbak
uit!” Dan kan je dit curiosum voor veel geld kopen in sjieke
antiekwinkels. Het zal gebruikt worden om pindanootjes te
serveren, olijven en misschien gaan 3-sterrenrestaurants er een
soepje in serveren. Smakelijk.

Ik ben een iets ouder lid van uw vereniging. Ben niet meer zo
goed te been, doch mits een juiste
dosis spierversterkers geraak ik
toch elke week de trappen van het
chalet op en af.
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(naam en adres bekend bij de redactie)

Aan de REVET
Gemeenschapshuis chalet van en te Waarloos
Zeer Geachte leden van de redactie,

Recent mocht ik bij het
binnengaan een beeld bewonderen
van een grote ro(n)de cirkel met
daarin een hatelijke sigaret.
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Het is een echte schande zoals de arrogante rokers zich de
laatste tijd - ik bedoel dan tot net voor het rookverbodgedroegen in ons geliefde chaletje. Ze braakten een walm
verdorven lucht uit die de ganse omgeving gewoon verpestte.
Mijn jas kon je , als ik thuis kwam, ei zo na rechtstreeks in de
waszak kieperen of klaarzetten voor de droogkuis. Het was zo
erg dat mijn wettige echtgenote een nieuwe astma-aanval kreeg
als ik mijn maandelijkse tongkus gaf. Ze kreeg nauwelijks nog
een streepje lucht naar binnen.
Ik heb dan ook maar wijselijk gedacht van me volledig te
verkleden voor ik van het chalet naar huis ging. De laatste tijd
verkleed ik me zelfs als renner om naar het chalet te gaan.
Nu goed. Als je nu binnenkomt, gedaan met al die vuiligheid die
nog lag na te stinken, gedaan met al die asociale
luchtverpesters die zich van god noch gebod iets aantrekken.
De wet heeft dan toch zijn rechten.
Wat me nu echter bijzonder stoort is dat recentelijk het
probleem zich verplaatst naar de ontvangsthal. Je ziet daar
drommen jongere en zelfs hier en daar een oudere met een
gerolde of een echte “groene michel” of nog straffer een
“kapitein iglo pijp” een echte rookmuur optrekken. Dat is
hemeltergend. We waren e nu al bijna vanaf doch door de
toepassing van de wet is het probleem alleen maar verplaatst.
Ikzelf, geregeld geplaagd door opstoten van incontinentie, moet
ook regelmatig plassen. Als ik die ruimte aan de deur richting
toilet neem, dan kan ik u verzekeren dat die rook in mijn ogen
pikt. Gevolg, ik kan niet goed meer richten en dan durf ik als
eens net naast de pot pissen. (Mijn vrouw vindt dat niet erg, als
ik dat thuis maar niet doe. Maar ja daar rookt ook niemand.)
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Als we er nu zouden in slagen om een wet te laten stemmen dat
in de omgeving van de toiletten ook niet meer mag gerookt
worden, dan hebben we ze toch al een stap verder richting
uitgang.
Nu is het wel zo dat ik de laatste tijd meer en meer hoofdpijn
krijg als ik dat gezever over het roken in het chalet moet
blijven aanhoren. Door het reeds jaren trouw innemen van
poeders ‘man’ heb ik echter last van te dun bloed gekregen.
Vandaar dat ik een kleine dosis EPO voorgeschreven heb
gekregen. Als ik die echter toegediend krijg, slaat dat op mijn
darmen en moet ik sofort een pakket stoppers opsteken. Maar
daar word ik direct misselijk van. Dan neem ik iets tegen de
misselijkheid, doch dat slaagt op mijn maag. Als ik dan iets
neem tegen de maagongesteldheid, slaat dat op mijn benen.
Dan moet ik gvd toch wel spierversterkers nemen zeker om de
trappen van het chalet op te kunnen.
Misschien kunnen we een wet laten stemmen dat er ook niet
meer mag over gepraat worden. Dan pas zullen we gerust zijn.
Want als mensen over een probleem niet meer praten is het
meteen opgelost
Het is wel zo dat als ik die medicatie nu combineer, dat een
speciale invloed heeft op mijn prestatie als cyclocrosser. Door
dat roken kan ik wellicht een mooie toekomst als (veld)rijder
uitbouwen. Teelbalkanker heb ik nog niet gehad, maar dat zal ik
dan wel krijgen als ik ofwel begin te roken, ofwel een rit in de
ronde van Frankrijk win.

V. Arts
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Petanque
Opwarming van de aarde ook hier merkbaar!
Ge moet het maar meemaken: na al die jaren dat wij, de
pétanquers van de Veteranen van Waarloos, tijdens de voorbije
wintercompetities bijna al onze dierbare ledematen hebben
laten afvriezen; we nu nog geen enkele donderdag onder de nul
graden hebben gehad.
Eindelijk waren we dit seizoen voorzien op de barste koude, nl.
de Swa heeft er voor gezorgd dat we een hete luchtkanon ter
beschikking hebben. Wie het heeft mee gemaakt weet dat
handschoenen, mutsen, bodywarmers, vooraf opgewarmde
pétanqueballen, niet meer nodig zouden zijn. Wittekes en
Portokes bleven wel noodzakelijk. Een neusknijper voor de
bijhorende mazoutgeur ware misschien meer nodig geweest.
Wie zal het weten?

het zanderig gedeelte is tot een minimum verdrongen. Is dit
misschien een teken dat de zeespiegel reeds danig is gestegen?
Het enige wat vaststaat is dat, in welke staat onze terreinen
zich ook bevinden, voor alle ploegen het terrein dat ze bespelen
hetzelfde is.
Een woordje van dank is misschien hier ook op zijn plaats. De
Willy (V.VL) is zowat de voortrekker van onze pétanqueclub.
Elke donderdag zorgt hij ervoor dat de ploegen getrokken
worden, dat de competitie in de juiste banen geleid wordt, dat
de uitslagen genoteerd en de rangschikking bijgehouden wordt.
Hij merkt ook op dat we ons terrein niet slordig achter laten,
maakt er ons attent op dat de lichten moeten worden gedoofd
en dat de afspeelmatjes en de scoreborden worden
weggeruimd. Veelal zorgt hij ook voor een natje en een
droogje en last but not least dat er ook nog wordt getapt.
Willy bedankt hiervoor in naam van alle pétanquers.

Echter na of misschien dankzij het eerste proefdraaien van het
bijna twee meter lange kanon, is het gebruik ervan niet meer
nodig geweest. Of was dat kanon voor de Swa misschien zijn
geheime wapen om herfstkampioen te worden?

Nu het winterseizoen bijna achter de rug is kunnen we al gissen
wie kampioen wordt, wie de kampioenschaptitel net mislopen
heeft en wie praktisch zeker
is van de rode lantaren.

De klimaatsverandering is ook duidelijk merkbaar op onze drie
afgebakende terreinen.
Terrein 1 dat vroeger al als een biljart liep, is zo wel gebleven
maar het oppervlak heeft een echte metamorfose ondergaan.
Waar we vroeger blindelings konden zeggen welk tracé een bal
zou volgen, is dit nu buiten een paar markante glooiingen, niet
meer te voorspellen.

Maar het is beter dat in de
volgende editie de officiële
uitslag wordt weergegeven.

Terrein 2 is zelfs voor de oplettentste pétanquer
onbetrouwbaar geworden. Wordt op dit veld niet het meeste
buiten gespeeld?
Terrein 3, wat vroeger een echte woestijn was, is nu heel wat
standvastiger geworden. Het heeft zelfs een natte bodem en
21

Ondanks dat vele
buitenstaanders niet kunnen
verstaan, dat wij fervente
pétanquers koude, regen en
wind trotseren om onze sport
te beoefenen, kunnen wij verzekeren dat wij ons kostelijk
amuseren en dat de donderdagavond een heilige avond is
geworden.
Marcel De Haes
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Familienieuws
Opgelet!
Wegens wijziging in het redactieteam meld je familienieuwtjes
die je in het Revetje wil publiceren voortaan bij
Luc Verbruggen
adres:
Wildemansstraat 59, Waarloos
tel.
03 457 19 74
mail
hildevanloon@hotmail.com

Geboorten:

Oscar Joosten, 29 november 2006,
zoon van Nico Joosten en Judith Verbruggen

23

24

Cyclocross
Het cyclocrossen in Waarloos
is nog niet dood! Met de
steun van onze vrienden van
de Oost Statiestraat werden
het weer 5 zeer geslaagde
zondagen..
Absoluut hoogtepunt was
natuurlijk onze kerstcross
waaraan maar liefst 133
enthousiastelingen
deelnamen. Te oordelen naar
het drankverbruik die
middag, mogen we
veronderstellen dat het bij
sommigen met kerstavond een zeer Stille Nacht zal geworden
zijn

Fietsen: Niet altijd zo gezond…!
Op het gevaar af van
ons te verlagen tot het
niveau van de
sensatiepers tonen wij
jullie tot volgende foto’s
van het fietsongeval van
Vic Vdb. Zoals iedereen
wel weet liep de oudste
Vdb hierbij een
gecompliceerde
bekkenbreuk en nog wat
lichtere schade op. De ergste pijn is intussen geleden en Vic
maakte al zijn rentrée in het toeristenpeloton. Nog even geduld
en hij is weer (of nog steeds?) den oude. In afwachting wensen
wij de Vic nogmaals een volledig herstel toe.

Verdiende winnaar van het
regelmatigheidklassement
werd dit jaar Vincent Van
den Eede die een ruime
voorsprong had op Kamiel
Segers en Ward Volkaerts.
Proficiat aan alle
deelnemers!
Enkele veteranen trachten
de eer van de club te
verdedigen, en met de mooie 4de plaats van Paul Van Dessel
slaagden ze er net niet in om het podium te halen.
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Datum

Fietsen Groep 1
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Uur

Afstand

Datum

Fietsen Groep 2

28

Uur

Afstand

Datum

Fietsen Groep 3

Uur

Redactie

Afstand

De redacte zoekt dynamische medewerker (M/V) met talent
(kan aangeleerd worden) om een handje toe te steken bij de
samenstelling van de Revet.
Wij bieden:
•

2 keer per jaar aangenaam & afwisselend werk
gedurende een 3-tal avonden, met drankvoorziening.

•

Geen vergoeding

•

Onze dank en eeuwige roem

Kandidaten melden zich bij de redactieleden.

Redactieleden:
•

Marc Hermans

•

Philippe Van den Bosch

•

Luc Verbruggen

Met dank aan Kamiel De Boeck voor de foto’s.
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