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Badminton
dames : woensdagavond 19u30 tot 21u00 van september t/m mei.
dames en heren : zondagavond van 19u00 tot 21u00 van september
t/m april
dames fietsen woensdagavond 19u00 Berkenhof vanaf 2de woensdag
juni t/m augustus
Bestuursvergadering:
elke eerste woensdag van de maand, uitgezonderd augustus
Fietsen
Zondagmorgen in 4 groepen. De geplande ritten vind je achteraan in
deze revet
Donderdagavond: vanaf april om 18u30, vanaf mei om 19u.
Waarloos Mountainbike Toertocht op 29 sept 2013
Kaarten
1ste en 3de dinsdag van de maand om 20u.
Petanque
Elke donderdagavond. Samenkomst vanaf 19u. Ploegopstelling bij
loting om 19u30 stipt.
Tijdens wintercompetitie van september tot maart om de 2 weken
competitieavond.
Vriendschappelijke wedstrijden volgens afspraak.
Voetbal
Zie voetbalkalenders in Revet van september
Training op donderdagavond vanaf 19u30
Paastornooi op 30 mrt en 1 april 2013
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Taplijst april 2013 tot september 2013

Woordje van de voorzitter

APRIL

Oef…. !
De winter had ons dit jaar langer in zijn
greep dan normaal het geval is. Hij was er als
de kippen bij en was als laatste méé van de
partij.
Het heeft lang geduurd.

MEI

MA 1

PT Badminton ZO 5

ZA 6

Den Twee

ZO 7

Fietsers

ZA 13 52

JUNI
Fietsers

ZO 2

Fietsers

ZO 12 Petanque

ZO 9

Atalanta

ZO 19 Den Eén

ZO 16

52

ZO 26 Den Twee

ZO 23

Den Eén

ZO 30

Den Twee

ZO 14 Den Eén
ZA 20 Fietsers

Logisch dat iedereen blij is dat uiteindelijk de
lente terug zijn kop opsteekt.
Het groen dat ontluikt, de dagen die langer worden, de temperaturen
die stijgen, ze lokken ons allemaal terug naar buiten en scherpen onze
zin aan om terug méér actief iets te ondernemen.
We hopen als bestuur dat iedereen met volle teugen zal kunnen
genieten van dit nieuwe sportseizoen en dat we, zoals in het verleden
het geval was, onze sporten op een quasi ongevalvrije basis mogen
blijven uitoefenen.
Geluk en toeval spelen hier zeker mee, mààr een ernstige en
doordachte houding kan hier ook wonderen verrichten.

ZO 21 Den Twee
ZA 27 Atalanta
ZO 28 Den Eén

JULI
ZO 7

SEPTEMBER

ZO 4

ZO 1

Den Eén

52

ZO 14 Atalanta

ZO 11 Den Eén

ZA 7

Den Twee

ZO 21 Badminton

ZO 18 Fietsers

ZO 8

Den Twee

ZO 28 52

ZO 25 Den Twee

ZA 14

Fietsers

ZA 31 Den Eén

ZO 15

Fietsers

ZA 21

Atalanta

ZO 22

Atalanta

ZA 28

Petanque

ZO 29

52

Het gaat jullie allen goed !
De Voorzitter.
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Fietsers

AUGUSTUS
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Teerfeest 2012: 210 keer BINGO
Op 1 december vierden we de jaarlijkse hoogdag van onze vereniging,
het Teerfeest. Aangezien er 209 leden aanwezig waren die het hele
festijn mee beleefden, is het niet eenvoudig om daar nog een origineel
en boeiend artikel over te schrijven.

Wist je dat er de donderdag voordien een heuse try-out van het
Bingospel heeft plaatsgevonden om niets aan het toeval over te laten?
Dit leerde ons dat er 100 ballekes in een standaard Bingospel zitten,

Laat ons daarom eens op zoek gaan naar de misschien wat minder
bekende kantjes die aan het teerfeest verbonden waren…
Wist je dat de lekkere cava die als apéritief geschonken werd afkomstig
is uit één van de oudste cavaproducerende wijnhuizen
(sinds 1908) uit Catalonië,
Spanje?
Het Castellblanch huis
gebruikte als eerste een
eigen‘gist’ en wendt een microfiltratieprocedé aan alvorens te persen.
Hierdoor wordt een veel zuiverder product bekomen. Hun
productieproces dient nog steeds als voorbeeld voor de hedendaagse,
meer geavanceerde, productiemethodes.
Wist je dat het gevarieerde menu dat geserveerd werd, samengesteld
werd uit de lievelingsgerechten van de bestuursleden?
Zo is de Marc bijvoorbeeld ne grote voorstander van zalm als
voorgerecht. En weten we vanaf nu dat de Ludo zeer graag kervelsoep
met veel ballekes lust! De Stijn is verzot op witloof met hesp in den
oven en den Theo gaat voor moussaka. De Jonas ging voor een
vispanneke en pasta mocht voor de wielrenners Marc en Paul niet
ontbreken.
Onze nagerechtspecialisten Jan en Jos kozen voor een bolleke ijs en
pateekes met veel chocolat, terwijl de Philippe resoluut de klassieker
carré confituur op de kaart zette! En de Steven…, die zorgde er voor dat
het allemaal goed kwam.

doch dat onze kaarten maar tot nummerke 75 gingen?! We hadden ook
eerst 3 kaarten per persoon voorzien, maar hierdoor werden er
afgeroepen nummers door sommigen (altijd dezelfden, je kent ze wel…)
over het hoofd gezien. Geldigheid van verticale of diagonale lijnen werd
geëvalueerd doch niet weerhouden en ook wat er nu met dat ‘moleke’
in het midden moest gedaan worden werd fel bediscussieerd. Uno,
duo,… euh, moet bij een volle kaart nu Bingo of Trio geroepen worden?
De try-out was zeker geen maat voor niets, maar zelfs de beste
voorbereiding kan soms onverwachte situaties niet helemaal uitsluiten,
zo bleek achteraf. Slechts 8 ballekes nog over in de trommel en 209 man
die vol spanning moesten wachten op hùn Bingo. En ‘De bel’ bracht ook
niet voor iedereen het gewenste resultaat dat we gehoopt hadden…
Wist je dat de veteranenkas 3.000 € oplegt aan het Teerfeest (en ook
nog eens ongeveer de helft zoveel voor het Sintfeest)?
En dat dat quasi allemaal gefinancieerd wordt van die 20 cent die er
slechts per consumatie, overwegend Maesekes, verdiend wordt. We
ijveren er voor dat de prijzen in het chalet zo laag als mogelijk
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gehouden worden. Dit kan alleen maar door de grote vrijwillige inzet
van de vele leden. Bij ieder bezoek aan het chalet draagt u bij tot de
handhaving van de democratische prijzenpolitiek binnen onze
vereniging. Door de ene dus al wat meer dan door de andere…
Wist je dat het op het einde van de avond, net voor sluitingstijd, ook nog
eens Bingo was..?
Spijtig, want het was tot dan een zeer gezellige avond.
Het eten en de wijn waren lekker (’t is en blijft tenslotte ‘teer’feest), er
werd veel gezellig onderling gebabbeld en den dansvloer stond de hele
avond afgeladen vol.
Dat zijn de belangrijkste zaken die we onthouden en we zien al uit naar
de volgende editie!
Wist je dat die weer terug in een speciaal ‘thema’ wordt gegoten…?

LID VAN REAL VETERAN WAARLOOS …
VOOR WAT HOORT WAT !
Beste leden van R.V. Waarloos.
Dikwijls stelt men zich de vraag , hoe doen ze het daar toch ? Lidgeld
van de vereniging 10 € ( al meer dan 8 jaar niet meer aangepast).
Drankprijzen in ons Chalet ? De laatste aanpassing dateert van voor
2007.
Ja, dan mag je de vraag stellen: Hoe doen ze het toch?
Welnu onze vereniging is gebaseerd op eerlijkheid, solidariteit en
vrijwillige inzet.
Zo heeft ieder aangesloten lid via zijn of haar afgevaardigde een vraag
gekregen om de tapdienst te verzekeren. Dit draagt bij tot de algemene
opbrengsten van onze vereniging. We voorzien deze tapdiensten tijdens
de “normale” activiteiten. (zaterdagen en zondagen)
Op donderdagavond wordt er geen echte tapdienst georganiseerd en is
er een vrijwilligersrol voor de aanwezigen om spontaan voor de
collega’s een pint te tappen of is er van elke groep iemand die daarvoor
de honneurs waarneemt. Op dinsdagavond tijdens het kaarten zorgen
de kaarters zelf voor de tapdiensten.
Naast tappen – onze nationale trots – wordt er van jullie ook nog
andere actieve participatie verwacht. Zo dienen de afdelingen
bijvoorbeeld hun activiteiten aan te kondigen en erover te rapporteren
in ons huisblad: de REVET.
Tussen haakjes de REVET dient in dit verband als bewijsstuk naar de
gemeentelijke sportdienst toe om de betoelaging die we jaarlijks van de
gemeente ontvangen te kunnen verantwoorden.
We stellen het dan ook op prijs en doen hiervoor een warme oproep
aan alle afdelingen (en hun leden – jullie dus) om hun bijdrage te
leveren aan deze (en andere) Revetten.
Wat krijg je zoal in ruil?
- Welnu eerst en vooral hebben we gezorgd dat de vereniging (en dus
per definitie al zijn leden) een goede (aansprakelijkheids)
verzekering heeft. De mensen die de tap verzekeren en alle
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sportbeoefenaars zijn eveneens verzekerd tijdens de uitoefening
van hun activiteiten.
Eventuele ongevallen worden op die manier gedekt.
- Je mag deelnemen aan alle activiteiten die de vereniging organiseert.
Ongeacht of je via die onderafdeling aangesloten bent of niet.
Lidgeld betaal je maar een keer, inde afdeling waarin je
ingeschreven bent.
-

De kinderen van alle leden binnen bepaalde leeftijdscategorieën
krijgen elk jaar tijdens het sinterklaasfeest een cadeau en een
sinterklaasfeest aangeboden.

Familienieuws
Geboren
20/08/2012
Buijks

Tess

dochtertje van Annelies Wollants en Bram

21/09/2012
Feyter

Pepijn

zoontje van Anneleen De Paepe en Ludo De

31/10/2012

Gaston

zoontje van Valerie Bosmans en Gert Meeus

19/01/2013

Cesar

zoontje van Joke Van Leemput en Bram Dom

- Je kan tegen een bespottelijk bedrag deelnemen aan ons teerfeest.
(spijs en drank voor een forfait prijs)
- Je kan conform het opgestelde reglement een aanvraag doen om het
chalet voor persoonlijke activiteiten te ‘huren’
- Je behoort tot de enige echte Waarlose vriendenkring waarbinnen je
met je collega’s interessante netwerken kunt maken.
Het bestuur waakt over de goede gang van zaken van de vereniging en
zorgt ervoor dat er een evenwicht is tussen inkomsten en uitgaven.
Als dat evenwicht in het gedrang dreigt te komen moeten ze
maatregelen nemen.
In de voorbije periode werd tot vier maal toe een prijsopslag voor het
bier afgekondigd door de grote brouwers in ons land. We hebben ze
zoals vermeld nog nooit doorgerekend.
We volgen die trend en zullen kortelings een evaluatieoefening moeten
maken of we in de ene of de andere richting een prijsaanpassing zullen
( moeten ? ) doorvoeren.

Overleden
23/11/2012

We houden jullie uiteraard op de hoogte van de eventuele
aanpassingen.

Serafina Selva Altarriba
moeder van Maria LuisaPerales en Theo Moons

07/12/2012

Als je suggesties hebt in een of andere richting zijn die altijd welkom op
ons mailadres ;

Anna Cools
moeder van Eugène Van Criekinge en Rita Vingerhoets

25/01/2013

Maria Hellemans
moeder van Godelieve Schiltz en Philippe Van den Bosch

info@veteranen-waarloos.be
Dank !
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25. We Sandra nooit echt moesten zoeken (We hoorden ze altijd wel
ergens)
26. Het is voor herhaling vatbaar… alleen volgende keer misschien
uitkijken naar een 3de leeftijd-vriendelijke locatie.

Woebadsweekend: 1-2-3 maart
Campagne surMer te Veurne
Topmomentjes van het weekend:
1. De Cava op de parking langs de autostrade op de heenweg.
2. De zaterdagwandeling door de
duinen.
3. De paashaas in de duinen.
4. De “kazou”-kwis: zie foto voor
verduidelijking.
5. De Marleen-ronde van de kwis.
6. Kwis: afterbadmintonronde: Met
dank aan Maria voor het bakken van
de lekkere cake.
7. De fotoreportage van Suzanne van
onze voorbije weekends bij een
glaasje Cava in de familiesuite.
8. De lekkere “haptjes” bij het zaterdagavondaperitief.
9. De belegen Agrum jenever.
10. De zeelucht en de krakende “tafelmessen” op het strand.
11. De val van Simonne…. met uitstel van enkele meters.
12. Het rustig, uitgebreid ontbijt.
13. Het IDEE van een warm bad te kunnen nemen.
14. Het heerlijke malse tapijt in de “phare”.
15. De fantastische “leerrijke” babbeltjes onderweg.
16. Het niks-moet-alles-mag-gevoel voor het weekend…
17. Gewoon weten waarom we er zo graag bij willen zijn!
18. Gewoon even weg met zoveel toffe madammen. Dat is geweldig!
19. Sorry hé, maar ik ben getrouwd…
20. Al hoeft dat geen probleem te zijn.
21. De bubbels… in de Cava, maar ook in het bad (incl. vibrator) van
Simonne, Suzanne en Irène.
22. De anderen daar jammer genoeg geen gebruik van konden
maken
23. We van elkaar (jong en ouder) heel wat kunnen leren…
24. Sandra heeft met mij NIET over de heuveltjes gereden!!!!!
11

Kortom het was een niet-te-missen weekend. We kijken al uit naar
volgend jaar.
Een pluim voor het organisatie-team.
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WOEBADS 2de recreantentornooi
3 febr 2013
Al enkele maanden zijn we bezig met het organiseren van ons tweede
recreantentornooi. Verschillende leden hebben elk hun taak: PR,
mailverkeer, prijzen verzamelen…
Op 3 februari was het weer zover. ’s Morgens vroeg uit de veren om een
sportieve dag te beleven.

Ook bij de heren was het duo Steven Van Hove en Stefan Verwerft te
sterk voor de concurrentie.
In de namiddag was het tijd voor dubbel gemengd. Onze duo’s stonden
hun mannetje maar in deze discipline zullen we volgend jaar nog wat
extra moeten oefenen.
In totaal konden we op een kleine honderd sportievelingen rekenen. Op
naar volgend jaar om dit minstens te evenaren.

In de voormiddag hebben we 2 categorieën die spelen: dames dubbel
en heren dubbel. Hier vielen we met onze actieve leden dan ook vlotjes
in de prijzen: duo Liesbeth Panis en An Van Bulck, duo Wendy Nys en
Marijke Verbessem kaapten de gouden medailles weg bij de dames.

Bedankt aan al onze leden om van deze dag een sportieve en
aangename dag te maken. Ook een woordje van dank aan iedereen die
ervoor zorgde dat elke speler een prijsje kon kiezen van onze rijkelijke
prijzentafel.
Het is leuk te weten, als bestuur, dat er een sterke ploeg achter je staat.
MV en WN
13
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Weekend Den Twee,
Verslag van de ploegverantwoordelijke Bart Verbist

Paastornooi – 30 mrt en 1 april 2013
Pasen komt dichterbij en op sportief gebied denken we bij de Veteranen
dan direct aan ons jaarlijks Paastornooi.
Zaterdag 30 maart en maandag 01 april 2013 zal er gestreden worden
door 8 voetbalploegen voor de tornooizege. De ploeg die het
Paastornooi 3 keer wint, wordt de uiteindelijke trotse eigenaar van de
prachtige wisselbeker. Zo kan Reet VV, als ze winnen tenminste☺,
deze beker mee naar huis nemen omdat ze al 2 zeges op hun naam
staan hebben. Den één en MVDA’s hebben elk al 1 keer de eindzege
binnengehaald. Maar ik ben ervan overtuigd dat alle ploegen hun best
gaan doen om Reet VV niet zomaar te laten winnen, zodat de mooie
wisselbeker in onze kantine kan blijven pronken.
Vorig jaar hebben we spijtig genoeg een late annulatie gehad van onze
DTB vrienden. Toen zijn we zaterdag aan het tornooi begonnen met 7
ploegen. Maar met dank aan de Chiro Waarloos hadden we op
Paasmaandag toch een waardige 8steploeg waarvoor een sportieve
bedanking.

Paaswensen
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Dit jaar heeft de
Pierstraat ingeschreven
voor de openstaande
plaats. Door de
jarenlange sportieve
ervaring wou de
Pierstraat heel graag
deelnemen aan ons
tornooi en tuurlijk ook
om pintjes te pakken op
de heilige
voetbalbodem van
Waarloos.
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ZATERDAG 30 maart 2013

MAANDAG 1 april 2013 (nee, geen grap ☺)

Zoals vele jaren wordt er zaterdag gespeeld in 2 poules, die door loting
bepaald werden.

Maandag spelen de ploegen 1 wedstrijd voor de plaats waar ze zaterdag
in hun poule voor hebben gestreden. Zoals een gewone
voetbalwedstrijd zullen deze wedstrijden 2x40min duren. De finale
wordt zoals jaarlijks gespeeld om 16u00 en na een korte pauze volgt de
prijsuitreiking.

Poule A

Poule B

Den Twee

Den één

Strakke rakkers

Mvda’s

Pierstraat

Rvv

Atalanta

SVKLE Rumst

Om 9u30 begint de eerste match en elke match duurt elk 2x15min
gevolgd door 3 spannende strafschoppen. Vorig jaar brachten die
strafschoppen een beslissing voor de Poule- winst. Het bijgevoegde
wedstrijdschema laat zien wanneer uw favoriete ploeg zal aantreden.

Iedereen is heel welkom om te komen supporteren op het Paastornooi.
Laten we hopen dat de weergoden ons mee zitten, zodat we ons
supergezellig terras op de parking kunnen installeren. Voor de kindjes
is er een springkasteel voorzien aan de petanquebaan. Jeroen
Timmermans en Raf Meus zorgen ervoor dat de honger gestild wordt
door lekkere hamburgers en hot-dogs te verkopen ☺. En in combinatie
met een fris pintje zal dit zeker terug een geslaagde editie worden van
het Paastornooi in Waarloos.
Tot dan
T2

Gouden schoen van den Twee
Op zaterdagavond 20 oktober, na het traditioneel gastronomisch diner
op ons al even traditioneel weekend (den 22ste keer!!) stond wederom
de uitreiking van de Gouden Schoen op het programma, dit van het
seizoen 2011-12.
Na elke wedstrijd verdienen
spelers punten, wat op het
einde van het seizoen
resulteert in een
eindklassement.
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28 kereltjes op de lijst
deze keer: de vaste kern,
uitgebreid met wat
gastspelers en
“kaderpersoneel”. 7
(zeven) Joostens op de
lijst, maar genen enen van
boven. In tegendeel:
onder het moto “elke
kakker is ne zakker”: de
Leon van 7 punten naar 4
(heeft er zelf gene uitleg
voor) en ook de Kurt zakt
van plaats 3 naar 13. Dat
hij in de loop van het vorig
seizoen van speler naar
trainer is gepromoveerd
(?) is daar natuurlijk één
van de redenen voor.

Kaartprijskamp - Ieder voor zich
Einduitslag: periode 01 juli 2012 tot 31 dec 2012
Aantal slagen
7 beste
beurten

De Guy vraagt al enkele
jaren naar een
nevenklassement (den
ouden schoen) maar we
wachten nog steeds op
een exemplaar van de
Fons, van op het
hoogtepunt va n zijn carrière (1930 of zo).
Enfin, er is een eindklassement; het was erg spannend bovenaan - de
eerste drie kregen een aandenken en nog iets leuk van ne sponsor. De
winnaar eindigde de ceremonie met een geweldige speech.

11 beurten

1

Houtmeyers Frans

820

1218

2

Braeckmans Paul

792

969

3

Tersago Maurice

788

1182

4

Marivoet Greta

784

1057

5

Peeters Maria

783

1149

6

Beuckelaers Irene

783

1069

7

Van Es Paul

779

1167

8

Van Oosterwijck Ludwig

767

1041

9

Mommen Christel

759

840

10

Op de Beeck Jeanne

751

1097

11

Lauwerijs Willem

745

1010

12

Van der Beeken Louis

742

742

13

Marivoet Mia

737

1008

14

Liekens Eduard

736

817

15

De Bondt Gerrit

730

825

16

Vingerhoets Maria

726

899

17

Bullens Ingrid

723

893

3de plaats met 189 punten:

Wouter Van Reeth

18

Sluyts Simonne

549

549

2de plaats met 192 punten:

Johan De Vos

19

Van den Bosch Francis

526

526

20

Van den Bosch Leo

512

512

21

De Vos Eddy

469

469

1ste plaats en speler van het seizoen 2011-’12: Kristof Nauwelaerts

19

20

Aantal slagen anderen:

Biljart door échte veteranen

1

Boets Alfons

848

2

Verstappen Hugo

739

3

Tas Eddy

708

4

Vastmans Monique

315

Beste dagresultaat

Zondag 4 november, consternatie: “mijne keu is gepikt”! De gedupeerde
had gemerkt dat hij een foute keu in zijn kistje deponeerde nadat hij de
pomerans ervan had weggeschuurd na herhaaldelijke foskeu (une
fausse queue).
De andere biljarters, verontrust, gingen nakijken of hun stokken ook
niet ontvreemd waren, maar dat bleek gelukkig niet het geval.

Slechtste dagresultaat

Verstappen Hugo

134 Op de Beeck Jeanne

62

Boets Alfons

133 Tas Eddy

76

Marivoet Mia

130 Bullens Ingrid

77

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.

Ook de tegenstrever van de gedupeerde had tijdens de match tot zijn
grote ergernis herhaaldelijk een ketsstoot.
De concentratie kan bij het biljarten dikwijls zo hoog liggen dat
bepaalde details je ontgaan…
Uiteindelijk bleek dat beide keus
na een sanitaire stop in
verkeerde handen waren
terecht gekomen.
Een speler

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 :

9 en 23 april
7 en 21 mei
4 en 18 juni

2 en 16 juli
6 en 20 augustus
3 en 17 september

Info:
Paul Van Es
03/457.42.89 0473/81.57.96
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Petanque

Sinterklaasfeest 2012

Gestaald door het koude weer – waarvan de laatste stuiptrekking voor
de deur staat – zijn we klaar om de eindstrijd aan te vatten van het
winterkampioenschap: nog 6 matchen (op 14 maart).
Willy, gevolgd door Ludo, Patrick en Pol staan aan de leiding maar
mathematisch gezien komen er ook nog een stuk of zeven anderen in
aanmerking voor de hoofdprijs.
Vorige week was het weer feest. Het koppel Tas-Verbessem liet niets
aan het toeval over zodat we oververzadigd naar den toog moesten.
Toch 80 % van de aanwezige spelers verzaakten niet aan de plicht de
kelken tot de laatste druppel te ledigen. Proficiat.
We hopen dat den Beerschot zich redt, dat
zou het moreel van sommige leden
wel opkrikken.
’t Is laat, ik moet mij weeral haasten
voor de tweede match van de
derdelaatste ronde.
Ne petanquer.
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Veldrijden in Waarloos.
Aan een traditie kwam … bijna een einde.
Hoe het groeide ?
In 1988 namen enkele van de toentertijd meest fanatieke fietsers
van Waarloos een nieuw initiatief : Een Cyclocross organiseren.
En niet zomaar 1 “crosske”; ze wilden ineens een vijftal edities
zien ontstaan met een klassement over de 5 crossen.
Het “Regelmatigheidscriterium Cyclocross” was geboren. .
Toen de initiatiefnemers 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 grenzen bekend geraakte.
Gevolg was dat ook de organisatie complexer werd. Na enige tijd
kwam er sleet op de inzet en motivatie van de organisatoren. Er
werd overwogen om aan de traditie van de cross een einde te
maken.
Maar…..de vrienden van de Ooststatiestraat vonden dat dit niet
kon ophouden en vanaf 2002 namen zij een deel van de taak op
zich. Zonder hen was het toen geëindigd. Van 5 ging het wel naar
4 crossen.
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 en vereiste een grote inzet van de
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. Steeds meer
deelnemers reden voor een (goed) klassement, zelfs in de
achterhoede.

Waarloos zou er voor de tweede keer een einde komen. Niet de
formule op zich was de oorzaak, wel de schouders die de
organisatie droegen, geraakten stilaan met minder en het gewicht
erop werd groter.
De kleine kern van vaste inrichters was (het) moe en besloot om
er in schoonheid mee te eindigen. Tot spijt van een heleboel
(vaste) deelnemers.
Maar…. er waren enkele aandachtige toeschouwers tijdens deze
crossen die het hart op de juiste plaats hadden en het ongelofelijk
jammer zouden vinden mocht dit initiatief ophouden te bestaan.
Hun bezielers- Jan Van den Eynde, Stijn Adams en Jonas Vangeel
- wilden iets positiefs met het verhaal doen. Zij verzamelden een
aantal mensen met dezelfde ideeën en vormden de groepering:
“Contich Crosst".
Deze groep enthousiaste jonge sportievelingen vond het zo erg dat
er niet meer zou gecrosst worden in Waarloos. Ze besloten de
praktische en administratieve organisatie over te nemen.
De nodige afspraken met het bestuur van de Veteranen Waarloos
werden gemaakt en…… de cross was gered!
In oktober vorig jaar startte de eerste manche onder hun leiding
en wat bleek: uitstekende start en prima organisatie neergezet.
De volgende keren verliepen telkens als een geöliede machine.
Contich Crosst heeft zich bij de proclamatie tijdens de
sluitingsprijs van dit jaar geëngageerd om het volgende jaar door
te gaan.
M.a.w. zij (en wij) maken ons op voor de 25ste editie. Inderdaad
een jubileum om te vieren.
Het bestuur van de Veteranen stelt alles in het werk om de
omkadering van het gebeuren bijzonder feestelijk te maken.
Deze 25-jarige traditie mag immers passend gevierd worden.
AAN DE TRADITIE VAN DE CROSS KOMT DUS NOG GEEN EINDE.
Aan het team van Contich Crosst : VAN HARTE BEDANKT !!

Na het seizoen 2011-2012 werd door het organisatieteam opnieuw
overwogen de handdoek te gooien. Aan de traditie van crossen in

We willen langs deze weg beslist ook nog 2 personen in de hulde
betrekken.
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Dat het al zolang doorgaat is zeker en vast mede te danken aan
de uitstekende samenwerking met Gregoor Van Moer en zijn zeer
enthousiast team van Steeds Vooraan – Kontich.
De man die maakt dat de parcoursbouwers over een grote ruimte
kunnen beschikken en zo door zijn medewerking voor de variatie
in de crossen kan zorgen is Boer Mon.

5° MTB-toertocht - 29 sept 2013
Na een opnieuw zeer succesvolle 4de editie in 2012, met meer dan 1000
deelnemers die op een heerlijke nazomerdag konden genieten van een
mooie tocht en een super gezellig terras, gaan wij dit jaar voor

1ste LUSTRUM MTB-WAARLOOS

De REVET brengt hulde aan deze voor-de-cross-zeer-belangrijkepersonen en geeft hen een pluim voor hun inzet!

Dus beste lezers, dit jaar komt de 25ste editie eraan !
Noteer reeds in de agenda :

.
Afspraak: zondag 29 september 2013.

27.10.2013 – de openingscross
24.11.2013 – de herfstcross
29.12.2013 – DE KERSTCROSS
26.01.2014 - de sluitingsprijs.

Toptien eindklassement 2012-2013
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Fietsen Groep 1

Nieuwe fietskledij
Bij de start van het nieuwe fietsseizoen rijden onze wielerploegen weer
rond in nieuwe tenues. We kozen er voor om onze clubkleuren te
behouden zodat het door mekaar dragen van oude en nieuwe kledij
niet storend is. Bovendien blijven we zo herkenbaar als “Die mannen
van Waarloos”.
Sponsors Fietskledij
De goedkope aanschaf van fietskledij is enkel mogelijk door:
•

de jaarlijkse bijdrage van het clubbestuur van Veteranen
Waarloos

•

de financiële steun van onze sponsors

•

Campaert Live in
Belven
Fietsen Bosch
De Witte Lelie
De Vocht
Traqo

Electro Doms
ReizenBOONE selectair
Traiteur Steven
Bakkerij Dom
Carosserie Waumans

Fietsploegen
Op de volgende pagina’s vind je de kalenders van de zondagsritten van
onze fietsploegen.
Onze 96 leden 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
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Fietsen Groep 3
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Fietsen Groep 4

Redactie
Redactieleden:
Marc Hermans
Philippe Van den Bosch
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