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Wellicht hebt u ook al eens ingezoomd
op de Wetstraat in Brussel en stil
gestaan bij de heersende politieke sfeer
daar ter plekke. U hebt dan ook
zondermeer kunnen vaststellen dat
bekvechten en touwtrekken daar tot de
meest populaire sporttakken uitgegroeid
zijn.
En wellicht hebt u zich ook de vraag gesteld: Hoe kan men in
zo’n kleingeestige sfeer iets constructiefs tot stand kan
brengen ?
Gelukkig is Waarloos de Wetstraat niet, en hebben de
Veteranen geen politieke knopen door te hakken. Onze
vereniging zou er niet wel bij varen.
Néén, de sfeer in onze vereniging is op een gans andere leest
geschoeid. Bij de Veteranen is er nog eensgezindheid,
overheerst bij de leden nog het gezond verstand en is er in alle
geledingen nog wil tot samenwerken.
Constructief werken gaat dan als vanzelf.
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Familienieuws
Het lidgeld…
Zoals een goede huisvader zorgt draagt voor zijn
gezinsleden,zo ook moeten wij als vereniging alert zijn voor de
risico’s die ons kunnen
bedreigen.
Wij hebben derhalve een
verzekering afgesloten om ons
gebouw te beschermen tegen
schade door brand, storm enz.
Tevens zijn onze leden
beschermd tegen
sportongevallen, al dan niet
met blijvend letsel en werd er
ook een verzekering afgesloten
om ons als vereniging in te dekken tegen eventuele schade
tegenover derden.
Hiervoor betalen wij als vereniging een jaarlijkse premie. Het
globaal bedrag ervan komt ongeveer neer op: 2.300€
Via de lidgelden die wij jaarlijks ontvangen van de leden
incasseren wij als vereniging ongeveer: 3.000€
Uw lidgeld is dus goed besteed en zeker geen nutteloze uitgave
voor onbenullige bijkomstigheden.

Geboren
12/08/09 – Lowie – zoontje van Mieke Mutert en Wim Joosten
13/08/09 – Yara – dochtertje van Linda Scheers en Abderrahim El
Jaanine
18/08/09 – Jade en Han – dochtertje en zoontje van Hilde Branders
en Nico Van der Haegen
02/09/09 – Fleur – dochtertje van Annelies Wollants en Bram Buijks
13/11/09 – Loïc – zoontje van Judith Verbruggen en Nico Joosten
16/12/09 – Jack – zoontje van Joke Van Leemput en Bram Dom
19/01/10 – Wout – zoontje van Tinne Doms en Bart Sels

Overleden
29/08/09 - Maria De Haes
• weduwe van de heer Frans Van Mechelen
• moeder van Freddy en Liliane Timmermans -Van Mechelen

13/12/09 – Celina Verbessem
• weduwe van de heer Marcel Verstappen
• moeder van Hugo en Angèle Verstappen – Van Keer

06/03/2010 - John Alpaerts ( John Belga)
• echtgenoot van Manders José

16/03/2010 – Rosa Lefever
• echtgenote van Frans Nys
• moeder van Philippe en Wendy Corswarem – Nys
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Taplijst april 2010 tot september 2010

ZA 3
ZO 4
MA 5
ZA 10
ZO 11
ZA 17
ZO 18
ZA 24
ZO 25

APRIL
Voetbal 2
Voetbal 3
Badminton
52
Fietsers
52
Voetbal 1
Voetbal 2
Voetbal 2

ZO 4
ZO 11
ZO 18
ZO 25

JULI
Voetbal 2
Fietsers
Voetbal 3
Badminton

ZA 1
ZO 2
ZO 9
ZO 16
ZO 23
ZO 30

MEI
Voetbal 3
52
Fietsers
Petanque
Voetbal 1
Voetbal 2

AUGUSTUS
ZO 1
52
ZO 8
Voetbal 1
ZO 15
Voetbal 2
ZO 22
Fietsers
ZO 29
Voetbal 3

ZO 6
ZO 13
ZO 20
ZO 27

JUNI
Fietsers
Voetbal 3
52
Voetbal 1

SEPTEMBER
ZA 4
Voetbal 1
ZO 5
Voetbal 1
ZA 11
Voetbal 2
ZO 12
Voetbal 2
ZA 18
Fietsers
ZO 19
Fietsers
ZA 25
Voetbal 3
ZO 26
Voetbal 3

25 jaar badminton Waarloos
Nooit gedacht dat badminton Waarloos een jubileumjaar zou
halen.
Dat moeten we een seizoenlang vieren. Je hoort nog van ons dit
jaar.
Als start op 11/09/2009 een receptie waarop alle leden over de
voorbije jaren werden uitgenodigd, samen met het bestuur van
de Veteranen, de heer burgemeester Luc Blommaerts,
Schepenen Eddy Verbist en Luc Abrams; en onze lesgeefsters
Ingrid en Nadine.
Het deed deugd dat leden van de beginperiode aanwezig waren.
De uiterst verzorgde hapjes, de nodige drankjes en de
vriendelijk bediening zorgden voor een extra gezellige avond.
Bij recepties horen uiteraard ook toespraken. De aanwezigen
werden eerst verwelkomd en bedankt voor hun bijdragen, ieder
op zijn gebied, aan de club. Nadien volgde een schets over het
ontstaan en de groei met enkele anekdotes en de melding dat
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ik, na 25 jaar hobbywerk badminton, vond dat het tijd is om de
fakkel door te geven aan een fantastisch team dat er helemaal
klaar voor is: Wendy Nys en Marijke Verbessem. Een jong
team, boordevol nieuwe ideeën, een verzekering voor de
toekomst.
We hadden ook 2 verrassingen in petto:
1. de melding van onze nieuwe naam : “WOEBADS badminton
enzo” met bijhorend nieuw logo, een
sportief, swingend, eigentijds, leuk logo
dat veel zegt over de club. Bedankt Fré
voor de uitwerking.
2. de voorstelling van onze 1ste T-shirt –
mooi rood met het witte logo op de
rugzijde – gewoon schitterend.
Dus als we nu meedoen aan een tornooi hebben we een outfit en
zullen ze geweten hebben dat Woebads enzo aanwezig was.
De toespraken werden afgesloten met een toast op onszelf en
op de volgende 25 jaar in dezelfde sfeer.
Rond middernacht konden we terugblikken op een geslaagde
avond. Gelukkig heeft onze fotograaf Philippe er voor gezorgd
dat we een blijvende herinnering hebben.

Atalanta Waarloos 3
Ons 2de seizoen in de competitie is al meer dan halverwege en
we mogen al best fier zijn over ons seizoen. Momenteel staan
we op een mooie 3de plaats in de rangschikking achter onze
vrienden van den 1 en 2. Zonder druk hopen we deze plaats in
de rangschikking vast te houden, en wie weet …….
De 3 Waarloose ploegen bovenaan in het klassement… de
andere ploegen gaan geloven dat Waarloos een ware
kweekvijver is van goede voetballers.
Ons hoogtepunt van het jaar blijft tot nu toch onze
overwinning tegen de twee, met een overtuigende 3-1, tot groot
jolijt van spelers en supporters.
We denken dat we dit jaar zeker over een degelijke ploeg
beschikken en vooral, dat we meestal met dezelfde 11 sjotters
aan de aftrap komen wat de automatismen zeker ten goede
komt.
Nog enkele mededelingen:
• In het Fair Play klassement is Atalanta zelfs de enige

ploeg met het maximum score van 4 !!!!
• Na het succes van vorig jaar gaan we den “tropicana

Party” nog eens overdoen!!!!
12 maart, zaal berkenhof.
Dj filo, dance tunnel, tropicana,.....,.....,...
Dj Santos , soto's, The hype records
Gotcha bar.......
Dus ons ploeg, atalanta waarloos 3 wenst iedereen
welkom!!!!

Simonne.

• In het pinksterweekend plannen wij een tornooi in

Nederland; spelers die graag meewillen gelieve spoedig
7

8

met David Van Moer contact te nemen.. Overnachten
doen we in tenten.
Met het nodige gerstenat zal iedereen wel perfect de
nacht kunnen vatten.
We maken er een fijn weekend van !!!
En tot slot:
Het blijft voor ons, Atalanta 3, nog steeds een eer om voor de
Veteranen van Waarloos te mogen uitkomen, de infrastructuur
te mogen gebruiken. We proberen ons dus zoveel als mogelijk
als veteranen te gedragen.
Met sportieve groet
Namens Atalanta 3,
Steven Stuyck & David Van Moer
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Paastornooi - 3 en 5 april 2010
Naar jaarlijkse gewoonte organiseren wij tijdens Pasen ons
eigen paastornooi, dit zal doorgaan zaterdag 03/04/2010 en
maandag 05/04/2010. Het tornooi is de laatste jaren
uitgegroeid tot een groot succes waar iedereen toch naar
uitziet. Sinds vorig jaar zijn we met drie ploegen uit Waarloos
vertegenwoordigd. De laatste jaren willen de ploegen van
Waarloos de beker met de grote oren eindelijk eens in de lucht
steken tijdens de prijsuitreiking. De laatste 4 edities van het
tornooi is er altijd dezelfde winnaar geweest. Reet VV is de
ploeg die hiervoor heeft gezorgd. Hopelijk kunnen één van de
Waarloose ploegen er dit jaar een stokje voor steken, want het
begint toch eentonig te klinken. Als de weergoden zoals vorig
jaar ons goed gezind zijn, zal het weeral een top weekend
worden. Iedereen is welkom om tijdens het paasweekend te
komen supporteren, pintje drinken of een hamburger te eten.

10

Zaterdag 3 april
Uur

Groep

Wedstrijden

Uitslag

9:30

A

Den Twee

- MVDA's

-

10:10

A

RVV

- VK Kontich

-

10:50

B

La Una

- DTB

-

11:30

B

SVKLE Rumst

- Atalanta

-

12:10

A

Den Twee

- VK Kontich

-

12:50

A

MVDA's

- RVV

-

13:30

B

La Una

- Atalanta

-

14:10

B

DTB

- SVKLE Rumst

-

14:50

A

Den twee

- RVV

-

15:30

A

MVDA's

- VK Kontich

-

16:10

B

DTB

- La Una

-

16:50

B

SVKLE Rumst

- Atalanta

-

Bedankt Sint-Niklaas

Maandag 5 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

Tot dan.
groetjes Kurt
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Kaas en wijnavond – RV2
Gezelligheid troef!
Onder deze noemer, organiseerden de spelersgroep en
sympathisanten van REAL VETERANEN II op zaterdag 23
januari jongstleden, hun ‘1e supergezellige Kaas- en Wijnavond’.
En inderdaad…

Bedankt lieve Sinterklaas en zwarte Piet.
Jullie hebben onze kinderen weeral erg gelukkig gemaakt.

In een omgetoverd Berkenhof,
spaarde de ploeg van DEN 2
kosten nog moeite om het alle
210 gasten naar hun zin te
maken!
Elementen zoals een hartelijk
onthaal ‘met groen/geel
aperitiefje van het huis’, trendy
tafellopers in combinatie met
de nieuwste collectie tafeldecoratie, een pracht van een
kaastafel met een veelvoud aan smaken om ‘U’ tegen te zeggen,
en een van op een Frans strand weggelopen wijnbar met een
fijn assortiment van klassevolle wijnen, leidden tot,
enthousiaste reacties.
Om dan nog te zwijgen van het ‘duizelingwekkend effect’ van
het special degustatiebier, de genotvolle gezichten van de
liefhebbers van het dessertenbuffet en de juichkreten van de
winnende Bongo-kwissers,…
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Kortom, al deze sfeervolle ingrediënten maakten van de
opvolger van het befaamde aperitiefconcert een gesmaakt
geheel dat de wekenlange voorbereidingen en een 3-daagse van
hard labeur snel deden vergeten.

Kaartprijskamp
Ieder voor zich
Einduitslag: periode 01 januari 2009 tot 30 juni 2009

Zoals je hieronder kan lezen, dacht ook coach Bart er zo over.

Op de vraag of dit voor herhaling vatbaar is, geldt dan ook
maar één antwoord…

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Van der Beeken Louis
Braeckmans Paul
Lefever Roza
De Munter Marcel
Vingerhoets Maria
Peeters Maria
Van den Bosch Francis
Van Es Paul
Meeus René
De Vos Simone
Op de Beeck Jeanne
Tersago Maurice
Beuckelaers Irene
Sluyts Simone
Jordens Denise
Van Camp Frans

Aantal slagen anderen:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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Aantal slagen
7 beste
beurten
834
821
802
800
799
786
779
773
768
767
766
749
740
736
735
730

7 beste beurten

Liekens Willy
Tas Eddy
Jaspers Willy
Cortens Ingrid
Verstappen Hugo
Verbessem Suzanne
Van Moer Jef
Buts Lieve
Broun Marina

774
772
761
749
727
695
641
601
531
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Aantal slagen
Totaal 11
beurten
1035
1032
1198
1164
1168
1175
1153
1148
1050
1139
1143
1103
1113
1102
1119
1078

Kalender
Beste dagresultaat
Van der Beeken Louis
Vingerhoets Maria
Braeckmans Paul
De Munter Marcel

Slechtste dagresultaat
150
138
132
132

Tas Eddy
Verbessem Suzanne
De Munter Marcel

71
72
75

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.

• 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.

Het aantal kaarters en kaartsters gaat in stijgende lijn.
Ben jij de volgende die deze uitdaging aangaat ?
DATA :

6 en 20 oktober
3 en 17 november
1 en 15 december

5 en 19 januari
2 en 16 februari
2 en 16 maart

Info:
Paul Van Es
03/457.42.89
0473/81.57.96
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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

Hoofdpunten van het reglement :

•
•
•
•

• Badminton

• 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 3 en 5 april 2010
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Liefde is …

Actie Haïti
Na de verschrikkelijke aardbeving in Haïti werd de vraag
gesteld of we als club ook iets konden doen voor de
slachtoffers.
Bij de laatste crossdag, waar gebruikelijk toch wat volk
aanwezig is, werd een tombola georganiseerd, waarvan de
opbrengst door het bestuur met gelden van de clubkas zou
worden verdubbeld.
Een groot spandoek, flyers en de omroeper van dienst brachten
de aanwezigen in de gepaste stemming. Het viel op dat haast
alle mensen vrij vlot een bijdrage schonken, voor velen was het
ook al niet de eertste keer dat er gedokt werd voor Haïti...
maar ja, hun leed is er ook nog niet gepasseerd.
De enige prijs, een Bongobon ter waarde van 100 euro
geschonken door een de firma Campaert, werd gewonnen door
René Craut die er eens goed mee kan gaan eten.
Verder was er nog de inbreng van onze OSW-vrienden,
inrichters van de cross, die het inschrijvingsgeld van de dag in
de pot stortten en de opbrengt van de wittekes verkocht door
de wittekes-ploeg.
Uiteindelijk kon onze penningmeester een totaal bedrag
1.500 euro storten op rekening van de hulporganisatie.
Iedereen die met enige inbreng wordt van harte bedankt.
Mogelijk een initiatief dat voor herhaling vatbaar is, zelfs
zonder ramp. Spijtig genoeg is dit reeds achterhaald door de
aardbeving in Chili...
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Een merkwaardige afscheidswedstrijd van
Wim Verlinden & Koen Campaert
Aangezien Wim en Koen nooit een afscheidswedstrijd hebben
gekregen en toch jarenlang voor de kampioenenploeg – RV2
gespeeld hebben, werd het tijd om deze twee oude gloriën
officieel de kans te bieden de schoenen aan de haak te hangen.
Koen en Wim hebben hadden zelf voorgesteld om dit in de zaal
te doen ipv op het veld. (wegens de kortere “looplijnen” en het
sneller en eenvoudiger kunnen doorroepen van instructies).
Het evenement ging door op zaterdag 19 december van 16.30u
tot 17.30u in de sporthal “de Klamp” in Terhagen.
Hieronder vindt u een ingezonden stukje van Bart Verbist. Hij
schetst in korte bewoordingen het relaas van een opmerkelijk
afscheid.
Lees maar even zelf.

Wij lichten dit verslag even toe:
1) “het is goed verlopen”
Inderdaad de wedstrijd werd betwist tussen de vaste en
de strafste ploeg van den twee. Om een onderscheid te
kunnen maken tussen de spelers van den twee en die van
den twee, werd de uitrusting van de voormalige ZVK
Waarloos nog eens van onder het stof gehaald en de zaal
ingestuurd.
Normaal loopt zo’n match 5 tegen 5 . Zoals men in het
Engels zegt : “5 a side”. Maar omdat iedereen zo intens
mogelijk van dit voetbalfeest wou genieten, werd na een
tijdje niet meer gewisseld maar werd de volledige
reservebank mee de plein op gejaagd. Een “10 a side” als
het ware.
2) “Iedereen heeft goed gespeeld”
Klopt eveneens. Je zag dat zelfs onze afscheidnemers
enkele weken speciaal getraind hadden om deze match
topfit aan te kunnen vatten.
Je kon waarlijk hun voetbalhonger zien, ze dartelden als
jongbejaarde veulens de zaal rond, schoppend naar alles
wat voorbij kwam. Motiveren hoefde je hen niet extra te
doen
Dat de fysieke conditie toch iets is afgezwakt was alleen
merkbaar aan de snelheid waarmee ze door de
verdedigende linies sneden. Dit gebeurde hoe langer hoe
meer in slow motion. Ze snakten dan ook naar het
eindsignaal.
3) Glansrol voor de scheidsrechter
En dat eindsignaal werd gegeven door de kerstman. U leest
goed, beste vrienden,: de scheids had zijn zwart pakje
voor de gelegenheid ingeruild voor een feestelijkere
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outfit. En omdat je met de rok van een St-Niklaaskostuum
nu eenmaal niet zo vlotjes kan lopen, verkoos hij zijn
kerstman-scheidsrechter-pak. De buikvulling had hij
echter glad vergeten. Een slanke kerstman dus, wiens
“HO- HO – HOO” voortdurend door de zaal schalde. De
spelers dachten telkens dat ze wat langzamer moesten
lopen. Zoals het hoort voor een kerstman, werd met gulle
hand geschenkjes uitgedeeld. Meestal iets geels. Achteraf
bleken het speelkaarten te zijn. En als je er zo twee kon
verzamelen kreeg je van hem zelfs een zeer zeldzaam
exemplaar van een rode kleur. Zonder verder gevolg
overigens.
Op het einde incasseerde de scheids-man zelf een tackle
van jewelste van de thuisdoelman die tot zijn grote
tevredenheid prompt ook de afgesproken rode speelkaart
kreeg.
4) “de kieper – coach”
Wie echt een opgemerkt optreden had gemaakt was de
bezoekende keeper. Maar let wel dit was de “Keepercoach“ : Bart Verbist.
Hij verdedigde met verve het doel van de bezoekers. Niet
van zijn lijn, noch van zijn stuk te krijgen. Zeer
geconcentreerd verdedigde hij het doel. En elke keer als
zijn verdediging blunderde, gooide hij zich met ware
doodsverachting in de baan van het schot, en ranselde
nagenoeg alle ballen uit zijn doel weg.
De coach van “ den Twee” heeft even laten zien aan zijn
manschappen hoe het eigenlijk zou moeten. Met 100%
inzet en een groot hart van den II het beste van jezelf
geven!
Proficiat Bart. Maar let wel dat keeper Johan nu niet
verwacht dat hij ook een aparte ‘keepertrainer’ krijgt.
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5) Felicitaties aan de afscheidsnemers
Gefeliciteerd Wim en Koen, zonder kaart en met
opgeheven hoofd de plein verlaten. Bedankt voor de met
gulle voet uitgedeelde gouden passen, briljante voorzetten
en doelrijpe assists.
6) Oh ja, de score. Louter ter informatie: de match eindigde
op 11 – 11 of II-II of zoiets. Zouden ze daar nu echt naar
gewerkt hebben ?
Het was dus een schitterend evenement, maar het mooiste
moest echter nog komen. Alle aanwezigen, supporters en
spelers, werden door de afscheidsnemers vergast op een
‘logemaaltijd’ in het chalet.
Wim en Koen, van harte bedankt!
Als afscheidsmatch kan jullie voorbeeld misschien inspirerend
werken.
PVDB
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MOUNTAINBIKEN IN WAARLOOS,
YES WE CAN!
Het moet ergens in september 2008 geweest zijn tijdens een
vergadering over de cyclocross. Philippe VDB vroeg of we met
de Wielertoeristen geen zin hadden om een wielerwedstrijd te
organiseren voor wielertoeristen ter gelegenheid van Waarloos
Kermis. Marc H. en ondergetekende werden al moe bij de
gedachte dat we zouden moeten meerijden. We fietsen elke
zondag al als een bende halve zotten de ziel en zaligheid uit ons
lijf, waarom dan nog een schepje er bovenop met een echte
koers?
Enfin, we zagen het niet echt zitten, maar ondertussen was de
organisatiedrang in ons wel weer wakker geworden. Waarom
geen mountainbike tocht organiseren in Waarloos. Ook dit idee
werd eerst op de nodige scepsis onthaald. Waar kan je nu in
godsnaam mountainbiken in Waarloos en omstreken. Buiten ‘ons
bos’ was er toch weinig off-road te beleven. Daarvoor moest je
toch echt naar Heverlee, Hoeilaart of Houffalize.
Koppigheid is niet altijd een goede eigenschap maar af en toe
helpt het wel. Marc en ikzelf kropen op de mountainbike en
gingen op verkenning. We hebben overal gezeten. Werkelijk
overal. Veel weggetjes begonnen veelbelovend maar eindigden
meestal in pijnlijke prikkeldraad, een veel te diepe beek, een
verschrikkelijk grote pitbull of achter een hek waar op de
achterkant ‘Privaat terrein, streng verboden toegang’ bleek te
staan! Er werden stafkaarten bij gehaald, er werd overlegd
met sympathisanten die nog wel ergens een vergeten veldwegel
of servitudeweg wisten liggen. Na veel gepuzzel begon er zich
iets van een parcours af te tekenen. Er zaten nog veel
vraagtekens in, hoe geraken we door de kleiputten van
25

Terhagen tot in Reet, mogen we door het park van Boom, mogen
we met een paar honderd fietsers spookrijden op het fietspad
van de N1, enz. enz?
Eén ding werd ons al snel duidelijk, dit zou een organisatie
vragen om ‘u’ tegen te zeggen. Parcours was één zaak, maar
daarnaast moest er gezorgd worden voor logistieke
ondersteuning, horeca, inschrijvingen, bevoorradingen,
voldoende parkeerplaatsen enz. enz. En bovenal, hoeveel volk
verwachten we eigenlijk? Volgens de VWB mochten we onze
twee handjes kussen als we 300 tot 400 man bij elkaar kregen.
Dankzij de hulp van een aantal enthousiaste wielertoeristen
zoals Flor, Vik, Werner, Frank, Willy en Paul VD werden de
taken verdeeld in werkgroepen. Vanaf januari werd er intensief
gewerkt en bijgeschaafd aan de organisatie.
September was een mooie nazomermaand. Maar de beste dag
hadden de weergoden voor de 27ste bewaard. Stralend
zomerweer, we konden het niet beter getroffen hebben. Rond
7.00u begonnen de eerste moedigen binnen te druppelen voor
de inschrijvingen. Vanaf 8.00u was de toeloop echt op gang en
tussen 9.00 en
10.00u krioelde heel
het centrum van
Waarloos van de
mountainbikers. Van
overal zag je
fietsers komen,
auto’s met
fietsrekken,
aanhangwagens,
bestelbussen. Rond
11.00u konden we
trots vaststellen
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dat we 753 deelnemers hadden ingeschreven.
Op ons zonneterras werd na afloop stevig nagepraat over hoe
het in godsnaam mogelijk was dat er in ‘onze buurt’ zo’n
fantastisch knap mtb-parcours kon worden uitgestippeld. De
loftuitingen en schouderklopjes bleven maar komen, niet alleen
over het parcours maar ook over de rest van de vlekkenloze en
professionele organisatie. Het was plezant om vast te stellen
dat de wielertoeristen ook als club in staat zijn om samen een
evenement als dit in elkaar te steken. Na 600 (6 vaten!)

trappisten werden de verhalen nog straffer, de beklimmingen
en afdalingen nog spectaculairder en de sfeer nog beter. Toen
wisten we eigenlijk al, waar zijn we weer aan begonnen… We
zijn het aan onszelf en aan de enthousiaste deelnemers
verplicht. Toertocht Waarloos wordt een jaarlijks hoogtepunt
op de kalender! Schrijf nu alvast 26 september 2010 in uw
agenda!
Dirk B.
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Petanque bij de veteranen.
De Wintercompetitie mag dit seizoen wel met een hoofdletter
geschreven worden; twee volle maanden werden ijzeren
diepvriesbollen gedropt op de betonnen dolomiet. Op de
website van de club zie je enkele sfeerbeelden. Van uitstel van
wedstrijden en kalenderproblemen zoals in andere competities
is geen sprake, petanque is niet voor doetjes.
Ondanks het winterweer staat de Guy met zijn blauwe handen
weer aan kop van het klassement samen met Ludo. Er zijn nog
ongeveer - al naar gelang wanneer je dit leest - drie speeldagen
te gaan. Enkele dapperen volgen in hun zog en zoals iedereen
weet… de prijzen worden gedeeld aan de meet!
Op zaterdag 1 mei vieren we de winnaar van de
wintercompetitie met (champagne?) het gebruikelijk etentje en
quiz in ‘t chalet. We houden jullie op de hoogte.
Na de competitie staan er infrastructuurwerken op het
programma, uit te voeren in eigen beheer (sorry voor de
vaktaal). Het vernieuwde Hessepoelbos-met-beek zal aan het
zicht onttrokken worden door een schutsel over de lengte van
het afdak. Mannen met ballen aan hun lijf kunnen zich altijd
kandidaat stellen bij de Willy om te helpen, zij zijn verzekerd
van de beste stukjes aperitiefhapjes. Een verwarmd veld is de
volgende stap.
Oh ja,het gebeurt al eens dat we een makker enkele weken
missen na een fait accompli (een gebeurtenis die niet te
herroepen is – Van Dale), maar we juichen de sterksten toe die
weer opstaan en hun weerbaarheid en flexibiliteit tonen onder
ons afdak.

Nieuwe fietskledij
Het peloton wielertoeristen van Veteranen Waarloos is er de
laatste jaren zeker niet kleiner op geworden. Op zondag tegen
het middaguur kleurt een groot deel van het chalet blauw.
Veel nieuwe leden willen maar al te graag laten zien dat zij ook
deel uitmaken van de groep . Nu krijgen ze daartoe de kans
want tijdens de wintermaanden werd een nieuw fietstenue
ontworpen. We hebben gestreefd naar een zekere continuïteit
zodat de oude en de nieuwe kledij niet te schril afsteken als ze
naast mekaar gezien worden. Anderzijds hebben we toch voor
de nodige aanpassingen gezorgd zodat je duidelijk kan merken
dat we in “het nieuw” staan.
Wij vinden het ontwerp alvast geslaagd. Nog even geduld en je
kan het zelf beoordelen. Begin mei zouden we de bestellingen
mogen verwachten.
Rest ons nog om al onze sponsors van harte te danken. Zij
maken het mogelijk om de fietskledij met een flinke korting
aan te bieden aan onze leden. Bedankt daarvoor. We zullen
voor jullie publiciteit maken door gans het Vlaamse land en tot
ver daarbuiten.
En tot slot nog een “fantastisch bedankt” aan het bestuur van
de Veteranen. Dank zij de financiële steun van de clubkas
kunnen wij aan al onze trouwe leden een gratis fietstrui
schenken. Zo zal iedereen in de zomer op zondag in uniforme
outfit de baan op kunnen. Bedankt bestuur!

Marc Hermans

Theo
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Cyclocross

Fietsen Groep 1

Toptien van het eindklassement seizoen 2009-2010.

Ook in het seizoen 2010-2011 richten 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
–
–
–
–

31 oktober 2010
28 november 2010
26 december 2010
30 januari 2011

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 2

Fietsen Groep 3
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Fietsen Groep 4

Redactie
Redactieleden:
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•

Marc Hermans

•

Fred Timmermans

•

Philippe Van den Bosch
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