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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 28 sept 2014
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 19 en 21 april 2014

Taplijst april 2014 tot september 2014

Woordje van de voorzitter

APRIL

50j jong !

MEI

JUNI

ZA 5

Den Twee

ZO 4

Damesvoetbal

ZO 1

Damesvoetbal

Met nog steeds enkele van de
oorspronkelijke starters in onze rangen

ZO 6

Fietsers

ZO 11

Petanque

ZO 8

Atalanta

ZA 12

52

ZO 18

De Eén

ZO 15

52

zijn wij fier u ons 50 jarig bestaan te kunnen
aankondigen.

ZO 13

Den Eén

ZO 25

Den Twee

ZO 22

Den Eén

ZA 19

Den Twee Paastornooi

ZO 29

Den Twee

ZO 20

Fietsers

MA 21

Badminton Paastornooi

ZA 26

Atalanta

ZO 27

Den Eén

Echt, wij zijn 50j oud, maar tegelijk
springlevend jong.
Het ganse bestuur vond dat dit wel eens gevierd mocht worden,
op een speciale wijze én dat hiervoor wel eens extra budgetten
mochten vrij gemaakt worden.

JULI

AUGUSTUS

SEPTEMBER

Iedereen stond achter de idee.

ZO 6

Fietsers

ZO 3

52

ZA 6

Den Twee

Dààrom, vanuit alle geledingen van de vereniging afgevaardigden

ZO 13

Atalanta

ZO 10

Den Eén

ZO 7

Den Twee

gezocht én gevonden ! Met vereende kracht gedokterd aan een

ZO 20

Badminton

ZO 17

Fietsers

ZA 13

Fietsers

cultureel en ludiek feestprogramma, mét aandacht voor alle
deelgroepen.

ZO 27

52

ZO 24

Den Twee

ZO 14

Damesvoetbal

ZA 30

Den Eén

ZA 20

Atalanta

Het ziet er grandioos uit.

ZO 21

Atalanta

Tijdens de maand september van 13/9 tot 20/9, een échte feestweek

ZA 27

Petanque

voor alle Veteranen van Waarloos.

ZO 28

52

Geniet er van. Het is jullie van harte gegund.
De Voorzitter.
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Viskes van de Voorzitter
Na een jaartje te hebben ‘gebrost’, trakteerde de voorzitter op de
laatsten donderdagavond van augustus, naar jaarlijkse traditie, met
‘gebakken haring in ajuinsaus’.
Voor ieder die zich de weken tevoor had ingeschreven op het blad in de
inkomhal waren er minstens 2 (en als ge hem op kon zelfs 3) lekkere
haringen voorzien. De Fons was die vissen den dag voordien op vraag
van de voorzitter speciaal op verplaatsing gaan vangen… euh halen. En
Clothilde van de Jef had den helen dag in de weer geweest met ajuinen
schellen en koken zodat
er ne grote pot lekkere
warme ajuinsaus
voorzien was.
Wanneer ge de Ferdinand
Maesstraat nog maar
indraaide, dan konde de
geur van den bakharing al
opvangen. Buiten aan het
chalet werd ge warm
verwelkomd door de
voorzitter (gekleed met
keukenschort) en als ge
wou dan konde ineens
uwen eersten haring al
mee het trapje op nemen.
Ja, twas een snelle en
degelijke service waar de
voorzitter en z’n
hulpkoks de leden heeft
mee verrast.
“Ne vis moet zwemmen” zei ons moeder altijd en dus goten we er ook
maar een paar frisse Maesekes achterna.

Viering 50 jaar R.V. Waarloos
Beste lid,
In 1964 werd (eerder bij toeval) onze vereniging R.V. Waarloos
opgericht.
Vele Waarlozenaars hebben toen wellicht niet vermoed dat dit initiatief
zou uitgroeien tot de grote, prachtige vereniging die ze de dag van
vandaag is. Jij en 369 andere leden, waarvan er velen door jou wellicht
‘vriend’ genoemd worden, komen hier wekelijks samen in ons chalet
om uw geliefde hobby en/of sport uit te oefenen.
U had er misschien reeds van gehoord, maar dit jaar vieren wij het 50
jarig bestaan van “De Veteranen”, een vlag die zeker de lading (al lang)
niet (meer) dekt natuurlijk.
Kijk rondom u en stel vast dat er in onze vereniging niet meer enkel
mannelijke cafévoetballers rondlopen van waaruit ze ontstaan is. Neen,
RV Waarloos is gegroeid naar een superploeg van zeer gemotiveerde
medewerkers van alle leeftijden, vertegenwoordigd door de beide
geslachten en bestaande uit sociale mensen van diverse pluimage en
achtergrond.
En alle leden dragen hun steentje bij, waardoor er, naast het wekelijkse
aanbod van een aantal klassieke sporten (voetbal, wielrennen,
petanque, kaarten, badminton), ook enkele knappe organisaties op ons
palmares staan die echte voltreffers mogen genoemd worden.
Denk bijvoorbeeld maar aan het jaarlijkse Paastornooi (met 8 ploegen
uit de omgeving), de succesvolle cyclocrossen
(regelmatigheidscriterium voor echte amateurs) en de Mountainbike
Tour (reeds 5 jaar met meer dan 1100 deelnemers op de laatste editie),
enz.
Zoals u kan merken leeft onze vereniging meer dan ooit en daarom zal
het zijn vijftigste verjaardag zeker niet onopgemerkt voorbij laten gaan!
Vanuit de verschillende geledingen is er een werkgroep opgestart om
deze feestelijke gebeurtenis echt weerklank te geven in de gemeente.

Bedankt voor de lekkeren haring voorzitter… de uitwerking van de
ajuinsaus den dag nadien was ietske minder… ;-)

Tussen 14 en 20 september organiseren we een heuse feestweek
bestaande uit een aantal sportieve, recreatieve en culturele
activiteiten gericht op alle geledingen van onze vereniging en/of
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bij uitbreiding tot de inwoners van Waarloos. We nodigen u hierop
nu al graag uit om deel te nemen zodat u de activiteiten met stip in
uw drukke agenda kunt inplannen!
Hier onder vindt u de data en de grote lijnen van ons feestprogramma.
Wij hopen dat iedereen, jong en oud, zijn goesting hier in zal
terugvinden. Laten we er samen een spetterend verjaardagsfeest van
maken om de volgende 50 jaar in te luiden…
Tot dan! Het feestcomité

Programma viering 50 jaar
Zondag 25/05

Start inschrijvingen Wandelzoektocht

Zondag 14/09

Aperitief concert
(korte plechtige opening, optredens door artiesten)

Dinsdag 16/09

Kaartavond (met groot prijzengeld)

Woensdag 17/09

Mega-Bangelijke Kindernamiddag
(voor alle kinderen uit Waarloos, diverse leuke nietalledaagse attracties, afsluiting met optreden voor kids)

Donderdag 18/09

Feesttraining voor alle geldingen
(ludieke training, achteraf frietjes)

Vrijdag 19/09

De Grote Veteranen Quiz
(quizgroepjes uit alle geldingen en sympathisanten van
onze vereniging)

Zaterdag 20/09

Gezinsfietstocht met picknick en pintje achteraf

Oproep
Foto – en Memorabliatentoonstelling
Naar aanleiding van ons 50-jarig bestaan zijn we op zoek naar
FOTO'S, FILMMATERIAAL, OUDE KRANTENARTIKELS,
RETRO VOETBALTENUEKES, PLEZANTE ANEKDOTES, ...
Kortom allerlei historische aandenkens aan nostalgische
gebeurtenissen doorheen de 50 bloeiende jaren van de Veteranen
Hen je thuis nog een een mooie herinnering liggen die we tijdeljik
mogen lenen om tijdens de feestweek van 14 tot 20 september te tonen
aan de leden, neem dan contact op met:
MARCEL DE HAES
0472/38.80.34 of marceldehaes94@hotmail.com
Ferdinand Maesstraat 94b – Waarloos
We zullen alle materiaal met de nodige zorg behandelen zodat je het
ongeschonden terug krijgt.
Alvast bedankt! Het bestuur.

Doorlopend foto- en memorabliatentoonstelling
Officieel gedeelte (dank/herdenking/huldigingen,
inhuldiging, toespraken gemeente en voorzitter,
aandenken, prijsuitreiking wandelzoektocht, …)
Aansluitend receptie
Ledenfeest/teerfeest
(gezellig samenzijn, feestmaaltijd, muziekoptreden, ten
dans)
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Uit Kontich Waarloos Hier en Nu, april 2009
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Familienieuws
Geboren
18/08/2013

Oscar

zoontje van KristofBraeckmans en Tineke
Hertogs
kleinzoon van Herman en Liliane
Braeckmans

07/11/2013

Roos

dochtertje van Wendy Nys en Philippe
Corswarem

Woebadsweekend:
Overpelt 14-16 maart
Rond 13.30u vertrokken we naar “De Floreffe” in Overpelt. Na 3
kwartier rijden moesten we tanken, de innerlijke ziel bijvullen..; Na
onze stop kwamen we een tijd later bij de ochtendgroep. Op het zonnige
terras van “De Floreffe” waren ze aan het bekomen van een
deugddoende wandeling in de Sahara, met plaatselijk biertje. De sfeer
was gezet op dat moment. Dit beloofd een leuk weekend te worden.
Nadat de zon gekozen had voor de schaduw op ons te werpen, verkozen
we de rust en schoonheid van de smaakvol ingerichte kamers, die de
naam summer-, spring-, winter-, safari-, … lounge kregen.
Na een smaakvol diner, met dank aan onze gastvrouw Heidi, zijn we nog
blijven napraten om daarna te genieten van een goede nachtrust.
Goed uitgerust, genoten we van een super-ontbijt. Fruit, yoghurt,
croissants, vers fruitsap...
We konden voldaan aan onze wandeling beginnen. Dank u wel aan ons
weekendteam die deze wandeling op voorhand uitgestippeld en
uitgeprobeerd hadden. De zon was niet meer op het appèl verschenen,
maar het was droog en niet koud. Onderweg kwamen we aan bij een
molen, die op dat moment werd onderhouden door een vriendelijke
man die ons gedurende een half uur de nodige uitleg gaf die wij zeker
gewaardeerd hebben.
’s Middags stonden onze witte zakjes ons op te wachten. Heidi, onze
gastvrouw van “De Floreffe” had voor een lunchpakket had gezorgd.
Na deze deugdoende wandeling en een verfrissende douche, mochten
we nog eens genieten van de kookkunsten van onze gastvrouw, Heidi.
Na rummikub en wiezen te doorgronden, verkozen we om onze kamer
op te zoeken voor een heerlijke nacht rust of nog wat na te praten,...
Onze laatste ochtend, het heerlijke zelfde ontbijt als de dag
ervoor,...mmm, afkicken na dit weekend, denk ik. Na het inpakken en de
jaarlijkse groepsfoto, reden we richting Neerpelt. Daar hebben we
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genoten van een natuurwandeling aan de dommel en omstreken. Mooi,
weeral genieten, zowel van de natuur, zon, als het gezelschap,...
Nadien zijn we afgezakt naar het “oud Dommelhof” waar we wederom
konden genieten van een heerlijke maaltijd. Nadien is iedereen voldaan
en ‘uitgerust’ huiswaarts gereden om met een lichte mijmering terug te
kijken naar een geweldig weekend. Met dank aan al onze dames voor
het fijne weekend.
Als ik ’s avonds in mijn eigen bed lag, kon ik het toch niet laten om te
denken wie nu de ligger of de loper was....;-)
Heidi

Weekend te kort!
Eén van de betere…
Weekendje met 3 Heidi’s kan niet slecht zijn.
Te ‘weinig’ frietjes..
Eén groepje kon maar niet winnen met Rummikub.
Sommige zijn minder geoefend in drinken.
We hebben Marijke nu echt leren kennen.
We zijn weer bijgebabbeld.

Mijn liefste dagboek,

Verslag fietsvakantie Gran Canaria
Zaterdag 23 maart, 3.45 u. opstaan, wie krijgt het in z’n hoofd? 20
minuten later stond Frank al met slaapoogjes voor de deur, nog vlug
Patrick ophalen. Het buurmeisje kwam net thuis. 4.45 u.vertrek aan’t
Berkenhof, iedereen is uit z’n bed geraakt. Zaventem wordt wakker.
Een lange wachtrij om in te checken. Toerist wat een zwaar leven?
Gelukkig nog een dutje kunnen doen. 4u20 vliegtuig passeren sneller
dan verwacht. Gran Canaria, de bus staat ons op te wachten. ’t Is
middag. We kijken onze ogen uit, vakantiegangers worden vakkundig
afgezet aan het juiste hotel. Na een snelle hap gaan we vlug
kennismaken aan de verhuurdienst van de fietsen. Happy Bike, als je
daar niet goedgezind van wordt? Vlug omkleden en de benen
lostrappen langs de kustweg tussen Maspalomas en Las Palmas. 49 km
maar toch al 497 hoogte meters. Wind genoeg, dit is niet voor niets een
windsurf-paradijs. Bij ’t pintje na het avondeten vallen de eerste oogjes
toe, ’t is een lange dag geweest.

Heidi.

Zondag 24, hoe zat het nu weer met het uur, naar voorzetten? We
krijgen een uurtje extra slaap. Een ritje van 96 km is dit goed? Onze
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benen zitten nog vol goesting. Als we na een uurtje nog maar 14 km
hebben afgelegd is het al heel wat minder. Even alles laten
bijeenkomen. De zon geeft al aardig wat warmte, het eerste rood randje
verschijnt, oei zonnecrème vergeten. Na een drietal uurtjes bereiken we
ons doel, Ayacata, op ong. 1200 m. Op een terras in’t zonnetje kunnen
we terug wat energie opdoen met cola en salada mixta. Nog even
verkeerd gereden in de afdaling, sorry ’t worden er 106. We halen toch
nog een gemiddelde van 24 per u., met 2150 hoogte meters, niet slecht.
Barcelona wint van Real, ook niet slecht en Milaan- San Remo zit in de
regen.
Maandag, 25, m’n vrouw sms’t dat ze gaat werken, wij draaien ons nog
eens om. Afspraak aan de winkel van Happy Bike. We ontmoeten er de
fietscollega’s, een internationaal gezelschap van ong. 30 wielerfanaten.
We fietsen onder begeleiding naar Sorias. ’t Is warm , de groep valt vlug
uit elkaar. ’t Ja, de Nederlanders konden we toch niet zomaar laten
wegrijden. Maar 72 km, toch 1106 hm. ’s Namiddags een ontspannen
wandeling naar het zuidelijk puntje van het eiland, de duinen van
Maspalomas. De zon doet z’n werk.
Dinsdag, veel wind, rit naar Santa Lucia, 83 km maar toch 1788 hm.
Prachtig landschap, Kompany wint met M. City tegen United.
Woensdag naar de Pico Nieve, 113,4 km. 2630 hm., het hoogste punt
van Gran Canaria. Prachtig zicht op de Pico del Teide op Tenerife maar
zeer koud op 2000 m. Zo snel mogelijk terug naar beneden.
Donderdag, Ayagaures, lunchen in Puerto Morgan, toch weeral 114 km
en 1870 hm, zelfs klimmen word je gewoon.
Vrijdag, We houden het beste voor’t laatst. Prachtige beklimming van
Morgan naar Soria. Smalle weggetjes, maar uitzicht is adembenemend.
Geur van aloë Vera en brem die al in bloei staat. 98 km en 1883 hm. We
zien de bui hangen en passen voor de koffiepauze, we kunnen de
wolken gelukkig voorblijven en eindigen droog aan ons hotel. Een
drankje aan de rand van het zwembad sluit een prachtige fietsweek af.
We steken vlug nog een stukje zon mee in ons valies. Bedankt jongens
voor deze prachtige week.

WOEBADS recreantentornooi
2 febr 2014
. Na een moeizame start in december zijn we meteen begonnen om het
tornooi te organiseren. De affiche werd via mail verzonden naar alle
ploegen in de omtrek en naar de spelers die vorig jaar meegedaan
hebben. We kregen een beperkte reactie terug dit jaar.
Tegen 8u30 kwamen de eerste spelers binnen in de zaal. In de
voormiddag speelden de dames dubbel en de heren dubbel. Bij de
dames hebben ze elke reeks twee keer kunnen spelen. De heren waren
met wat meer, waardoor zij gewoon hun eigen reeks voltooid hebben.
Tegen de middag was iedereen klaar met spelen. In de cafetaria hebben
we de uitslag bekend gemaakt.
Dames dubbel beginners:
1. Pauwels Yvette & Maes Gerda
2. De Maeyer Annelies & De Maeyer Indra
3. Heylen Suzanne & Janssens Laura
Dames dubbel gevorderde:
1. Verbessem Marijke & Mees Christel
2. Verbeeck Bea & Blindeman Linda
3. LauwereysRie&Ongena Cindy
4. Panis Liesbeth & Lauwers Annemie
Heren dubbel beginners:
1. Baekelmans Bjorn &Diddens Robin
2. De MaeyerCyriel& Antonio Roger
3. PloegaertsPatric&Braeckmans Richard

pvd

Heren dubbel gevorderde:
1. Genijn Luc &Herbots Paul
2. De Smedt Bart &Hauquier Erwin
3. Hackl Walter &Bruininkx Kevin
4. Van Hove Steven & Verwerft Stefaan
5. Mys Glenn &Dieltjes Johan
6. Van Goethem Jef &Nys Luc
7. Claessens Paul & Moons Erwin
8. Descamp Vic &Descamp Karl
9. Van Acker Steven & Van Vliet Nico
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10. Hauquier Walter & Hermans Patrick
11. Hauquier Eddy &Haesendonckx Willy
12. Buts Stef & Cools Koen
13. Buts Brent & Cools Jonas

Om 13u30 kwam de volgende lading spelers, nu om gemengd te spelen,
de sporthal binnen. Hier werd gespeeld in twee reeksen. Als deze
volledig afgelopen waren, werd er nog gespeeld voor de plaatsing.
Tegen 17u30 waren alle wedstrijden afgelopen en werd de
rangschikking weeral bekend gemaakt in het cafetaria.
Gemengd dubbel gevorderde:
1. Genijn Luc & Blindeman Linda
2. Schirris Joris &Schirris Rita
3. Verwerft Stefaan&Verbessem Marijke
4. Moons Erwin & Mees Christel
5. Van Ballaert Luc & Vercammen Christine
6. Van Hove Steven &Scheers Linda
7. Van den Bosch Guy & Wuyts Heidi
8. Buts Stef & Nijs Veerle
9. Cools Koen & Van Herck Brigitte

Ondanks de beperkte opkomst, was het toch een geslaagde dag, mede
dankzij de helpende handen waar de organisatie heeft op kunnen
rekenen
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Woebads Badminton
Elke woensdag van sept tot mei van 19u30
tot 21u00, enkel voor dames.
Elke zondag van september tot april van
19u00 tot 21u00, gemengd.
Vanaf de derde woensdag van juni wordt er gefietst vanaf 19u00.
Samenkomst aan het Berkenhof.
Voor meer info: marijke.verbessem@gmail.com

Damesvoetbal in Waarloos!
Tussen pot en pint zijn we op het idee gekomen om met een
vrouwenploeg te starten in Waarloos. Daarvoor hadden we natuurlijk
trainers nodig. Chris en Eddy zagen dit als een unieke uitdaging! Zo
stonden we donderdag 17 oktober voor de eerste keer op het
voetbalveld. Al snel bleek dat we na de training in het chalet zelfs beter
konden presteren…
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Na 5 maanden trainen zijn we er toch een beetje op vooruit gegaan, en
onze trainers vonden het dan ook hoog tijd om een eerste matchke te
spelen! Op 22 maart was het dan zover, onze eerste match is een feit!!
In onze spiksplinternieuwe tenues van onze sponsor Belven (waarvoor
we Robert en Gaby erg dankbaar zijn), stonden we te blinken op het
plein. We hadden eigenlijk nog nooit op een groot veld gespeeld, maar
toch hebben we ons mannetje kunnen staan. Tot aan de rust bleef het
zeer spannend met 0-0, maar in de tweede helft zijn we onszelf
tegengekomen en werd het 0-3…
We willen onze supporters toch nog eens bedanken, om ondanks de
regen toch zo talrijk aanwezig te zijn. Ook een dikke duim voor de
dames achter de toog en de mannen/vrouwen in onze cavabar!!

Na de match zijn we natuurlijk in de cava gevlogen om het begin van
onze voetbalcarrière te vieren. Wij vonden het alvast een topdag!!!
De Vrouwen Veteranen Waarloos 4! (VVW4)
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Kaartprijskamp - Ieder voor zich
Einduitslag: periode 01 juli 2013 tot 31 dec 2013
Aantal slagen
7 beste
beurten

11 beurten

1

Heylen Anne

822

1124

2

Van Es Paul

816

1212

3

Van der Beeken Louis

792

1092

4

Braeckmans Paul

792

889

5

Tersago Maurice

778

1164

6

Van Geert August

772

1064

7

Mommen Christel

769

953

8

Vingerhoets Maria

763

1149

9

Lauwerijs Willem

759

933

10

Van Oosterwijck Ludwig

755

1134

11

Houtmeyers Frans

750

1114

12

Op de Beeck Jeanne

750

1105

13

Peeters Maria

749

1081

14

Bullens Ingrid

735

925

15

Marivoet Mia

723

982

16

Beuckelaers Irene

719

1088

17

De Vos Eddy

533

533

18

Vastmans Monique

530

530

21

Van der Beeken Louis

792

1092
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Aantal slagen anderen:
1
2
3
4
5
6

Boets Alfons
Verstappen Hugo
Tas Eddy
De Bondt Gerrit
Geens Patricia
Van Dessel Louis

Beste dagresultaat
Heylen Anne

Paastornooi – 19 en 21 april 2014
795
741
725
404
304
294
Slechtste dagresultaat
149 Tas Eddy

Boets Alfons

133 Peeters Maria
Op de Beeck Jeanne
Van Es Paul
131
Tas Eddy
Beste dagresultaten sinds 2006

Waarloos leeft en dat weet iedereen!
Zaterdag 19/04 en maandag 21/04 staat het jaarlijks voetbal
paastornooi weer op het programma. De ploegen, die er vorig jaar bij
waren, hebben hun bevestiging al een tijdje doorgegeven. Dit bewijst
dat ze graag, (lees: heel graag) naar de veteranen komen.

70
78

2006 Peeters Maria
134 slagen
2007 Van Es Paul
137
2008 Sluyts Simonne
141
2009 Braeckmans Paul
132
2010 Van Es Paul
141
2011 Van Camp Frans
134
2012 Beuckelaers Maria-jeanne
133
2013 Heylen Anne
149
Wij kaarten iedere 1e en 3e dinsdagavond van de maand van 20 tot
ongeveer 22 uur.

Buiten het gewoonlijke plezante gebeuren van alle jaren zoals het
gezellig terras, sfeer, drank, hamburgers, hoogstaande voetbal kunsten
(☺) zijn er twee andere dingen om in het oog te houden.
Straffe loting van de zaterdag wedstrijden (2 poules van 4
ploegen)
Het onwaarschijnlijke, ondenkbare is vorige maand gebeurd.
Onder het goedkeurende oog en een onschuldig hand van MVDA’s zijn
de drie ploegen van Waarloos in één poule getrokken: Den Een, Den
Twee, Atalanta samen met MVDA’s.
Naar die dag zien al veel mensen uit om te zien wie nu de beste ploeg
van Waarloos is. Omdat die loting gebeurd is, weten we nu alvast dat er
geen finale zal zijn door 2 ploegen van Waarloos.
In de andere poule zitten de vier ander ploegen: RVV - Strakke Rakkers
– SVKLE Rumst en Pierstraat . Dit wil niet zeggen dat dit geen
interessante groep is.
De Strakke Rakkers werden verdienstelijk 2de op het tornooi vorig
jaarna verlies tegen MVDA’s, Reet VV heeft het tornooi al een paar keer
heeft gewonnen, SVKLE is bezig met verjonging en Pierstraat doet voor
de 2de keer mee. Dus dit is ook een groep om ook naar uit te zien.
Vrouwen

DATA :

1 en 15 april
6 en 20 mei
3 en 17 juni

Info:
Paul Van Es
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1 en 15 juli
5 en 19 augustus
2 en 16 september

03/457.42.89 0473/81.57.96

Na 3 mannen voetbalploegen is er sinds kort in Waarloos eindelijk een
vrouwen voetbalploeg. Hun eerste match is intussen een feit, heel
Waarloos is komen zien hoe ze sterk stand hielden tegen een
vrouwenploeg uit Edegem.
Indien u toch niet aanwezig was bij hun eerste match en u wilt de
vrouwen in actie bezig zien, dan is er nu geen excuus meer. Net voor de
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finale op Paasmaandag 21/04 om kwart na drie in de namiddag, spelen
de vrouwen een wedstrijd (2x30 min).
Kortom: het Paastornooi wordt op zaterdag een battle tussen de
ploegen van Waarloos en op maandag wordt de strijd gemaakt voor het
klassement van het tornooi en deze wedstrijden worden gecombineerd
met een leuke pot voetbal van onze vrouwenploeg.
T2

Sinterklaasfeest 1 december 2014
’s Morgens stonden al vele helpende handen klaar om het Berkenhof
kindvriendelijk te maken.
Stoelen en tafels werden versleurd, mijters omhoog gehangen, de disco
werd ingericht, peuterhoek ingericht, het springkasteel werd opgezet…
Klaar om de kinderen een leuke namiddag te bezorgen.
Tegen 15u stroomden de honderd kinderen binnen. Een beetje
zenuwachtig, misschien, wat zal de Sint dit jaar meebrengen? Een pop
of een auto, of een spelletje? Ja, maar vooral SNOEP!
3 leuke hulppieten stonden paraat om de kinderen te verwelkomen,
spelletjes te spelen of zelfs mee op het springkasteel te springen.
Fijn te zien dat deze Pieten onze kinderen zo aan het lachen brengen.

TOK, TOK, TOK. Hoort wie klopt daar? Sinterklaas en Zwarte Piet
arriveren, al onze kinderen zingen uit volle borst de mooiste liedjes en
wachten braaf hun beurt af om op de schoot van de Sint te zitten. Alleen
maar blije gezichten met een leuk speelgoedje en GROTE zak snoep.
19u: Berkenhof zonder kindjes, dank u wel Woebads om de zaal weer
om te toveren naar het “gewone” Berkenhof vol tafels en stoelen.
Foto's van het Sinterklaasfeest zijn hier te vinden:
https://picasaweb.google.com/waarloos.sint/SinterklaasfeestVeteranen2013

Mailtjes kunnen gestuurd worden naar waarloos.sint@gmail.com als je
een bepaalde foto in origineel formaat wil hebben.
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Gratis tapcursus
Af en toe hoor je wat morrende stemmen aan den
toog van kenners van het heerlijke gerstenat, dat
rijkelijk vloeit in ons chalet.
Pinten worden soms door onoplettendheid,
onkunde of onwetendheid van leden die de heren
van de MAES nog niet aan het werk hebben gezien,
niet vakkundig getapt en geserveerd.
Onze Waarlose trots gebiedt ons om steeds een goede pint te tappen en
aan de consument (wij ook dus ) ook passend aan te bieden.
Hieraan gaan we trachten te verhelpen door het organiseren van een
nieuwe GRATIS

TAPCURSUS in het chalet op
9 mei vanaf 19:30 uur.
De Flor, en mogelijk de Carlos,( beide heren met een MAES verleden)
zullen alle knepen van het tappen van een perfecte pint, het vervangen
van een vat, enz… demonstreren en aanleren.
Veteranen die denken iets te kunnen bijleren zijn van harte welkom, en
uiteindelijk zal men het zicht en de smaak van een perfect getapte pint
beter kunnen waarderen.
Inschrijving voor deze gratis tapcursus is niet vereist, spreek af met uw
tapgenoten en noteer alvast de datum en uur in uw smartphone zodat
de Flor en de Carlos daar niet alleen staan en we er een gezellige boel
kunnen van maken.
Dus voor de veteranen die de kans nog niet hebben gegrepen om zo’n
prachtige (korte)avond mee te maken twee mogelijke omschrijvingen :
•
•

een zeer mooie opportuniteit : gebruik deze dan ook a.u.b.
eigenlijk een verplichting om van dit gratis aanbod gebruik te maken.

De échte kenners gelieven zich te onthouden van deelname aan deze
avond, hoewel een opfrissing voor enkelen mogelijk ook geen kwaad
kan.
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Petanque - Ge moet het maar meemaken!
Voor de meesten is een donderdagavond gaan petanquen een ware
ontspanning. Na een drukke werkdag: even weg van de dagelijkse
sleur, een babbeltje voor , tijdens en na het spel, een drankje en een
hapje, proberen de wereld wat beter te maken, tot rust komen.
Voor sommigen is het zelfs echt thuiskomen als ze van huis weg zijn.
“Maar 't kan verkeren." zei Bredero.
Een tweetal maanden voor de feiten vertelde ik langs mijn neus weg
dat op 17 oktober een ploeg petanquers tegen ons kon komen spelen.
Dit was OK maar nog zeer vaag.
Wie is die ploeg? Van waar komen ze? Zijn het semi-profs? Wat is hun
naam? Alleen dat de ploeg via de tandarts van mij contact had genomen,
was het enige wat zeker was en dat de ploeg slechts tegen 20 uur kon
komen. Het zijn immers allemaal kinesisten, tandartsen,
verpleegkundigen, chirurgen… die dus pas vrij zijn na hun spreekuur of
praktijk. De afkorting van hun ploegnaam wist ik wel: V.M.B.
Wat kan dat betekenen? Vereniging Medische Belangen of Vrienden
Mogen Binnen of Veel Mensen Buitenspel gezet, …?
En zo verliepen de weken. Ondertussen werd er niet stilgezeten. Maar
later daar meer uitleg over.
Die bewuste donderdag 17 oktober 2013... De aanwezige petanquers
van de Veteranen van Waarloos waren zich al van 19.30 uur aan het
inspelen, want ze wilden zeker tegen die onbekende ploeg winnen of
beter niet verliezen.
Rond 19.50 uur zagen ze in de verte vrouwenfiguren richting het chalet
komen.
"Amaai, komen die allemaal trainen met de nieuwe
vrouwenvoetbalploeg?"
"Maar daar zijn er bij die ik ken!"
"Is dat nu niet ons Nicole?"
"Ons Annette is er ook bij!"
"Wat komen die hier doen?"
“Maar die hebben petanqueballen bij!"
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Deze en nog veel meer verbaasde uitspraken werden geuit.
Sommigen waren zo verrast dat ze zelfs nog niet gezien hadden dat hun
eigen vrouw er bij was. (hé Louis).
Ja, inderdaad de ploeg V.M.B. was niet meer of minder een ploeg met de
vrouwen van de eigen petanquers. Deploeg V.M.B. of " Vrouwen Met
Ballen" stond te popelen om hun mannen er eens flink van langs te
geven.
Even de V.M.B.- leden voorstellen met hun respectievelijke mannen:
Liliane 1 - Herman, Liliane 2 - Guy, Sonja - Louis, Greet 1 - Jos (van
Waarloos), Nicole - Leo, Annette - Willy, Martine - Danny, Monique Eddy, Patricia - Marcel, Kathleen - Ludo, Greet 2 - Cisse, Lieve - Rob.
Wie heeft er nu gewonnen? Ge moogt éénmaal raden. Maar toch heeft
de ploeg met Greet 2, Kathleen en de WILLY - ja ja de Willy was voor de
gelegenheid een vrouw - ( later werd hij vervangen door Lieve) het
enige spelletje verdiend gewonnen met 7 - 13.
Achteraf werd er nog flink nagepraat en gedronken. Zelfs nog langer
dan wij normaal gewoon zijn. Alhoewel de catering niet alles was, is het
doel van de avond - het verrassingseffect - voor 200 % geslaagd en zijn
er toch 14 personen ten volle bevredigd.
Is dit nu voor herhaling vatbaar? Vraag het voorzichtig aan de mannen,
niet te luid opdat hun vrouwen het niet zouden horen.
Hoe kwam de ploeg V.M.B. tot stand? Bedenker van dit alles: de Marcel,
medeplichtige: den Herman.
Alle dames werden door Marcel opgebeld of persoonlijk aangesproken
maar dat moest dan wel gebeuren zonder dat hun mannen dat te weten
zouden komen. Gemakkelijk was dat niet, maar alle moeite daarvoor
werd beloond door te horen hoe enthousiast iedereen was om hun
mannen eens een flinke loer te draaien. De avond zelf kwamen de
dames dan samen bij Patricia om in groep naar het petanquegebeuren
te stappen.
Hopelijk zal die bewuste avond niet de oorzaak zijn van
echtscheidingen of partnergeweld.
Marcel, schrijver dezes.
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Een afsluiter
Als men in het chalet spreekt over “nen afsluiter” ( soms afgekorte tot
een “sluiterke”), bedoelt men daar doorgaans mee dat we het
(voor)laatste pintje wordt getapt.
Vinden wij allemaal een zeer geschikt woord !
Maar voor een iemand is een afsluiter helemaal geen speelgoed.
Integendeel voor één iemand is een afsluiter zijn levenswerk.
Toen onze vriend Robert Van Keilegom nog een jong broekje was, zat
de ondernemersdrang hem al in het bloed. In 1980 startte hij - op jonge
leeftijd - zijn eigen zaak op, jawel in afsluiters.
Het kind werd Belgium Ventiel gedoopt.
Met een enorme gedrevenheid maakte hij zijn hoogtechnologische
producten en verkocht die in de onmiddellijke omgeving, vooral voor
toepassingen in de centrale verwarming en waterzuivering alsook in de
chemische vloeistoffen
Hij begon reeds snel aan het Europese venster te kijken, want België
werd iets te klein. Hij maalde de kilometers af aan hoog tempo.
Gaandeweg naarmate Robert meer in Europa rondreed, groeide met
zijn actieradius ook het activiteitsgebied van zijn firma.
Hij versleet in die tijd makkelijk een auto elke 2 jaar, wegens “volledig
opgereden”.
Van Milaan tot Kopenhagen, van Barcelona tot Praag. Gans Duitsland,
Frankrijk en omliggende landen heeft hij meermaals afgebold om zijn
onderneming de kansen de bieden die de ontwikkelingen van vandaag
mogelijk maakten.
Ondertussen heeft Robert de fakkel doorgegeven aan de tweede
generatie, die er met een jeugdig enthousiasme tegenaan gaan. Gevolg :
een nieuwe naam BELVEN en Europa wordt ingeruild voor de
wereldmarkt.
Sponsor van RVW.
Als Rumstenaar die ondertussen wel degelijk “verwaarloosd” is, heeft
Robert een sterke binding met onze prachtige gemeente. Hij
engageerde zich dan ook in den II waar hij het van degelijke veldspeler
tot hoofdsponsor bracht.
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We kunnen ons eigenlijk niet herinneren dat we niet in een truitje
gespeeld hebben met Belgium Ventiel (nu Belven) erop.
Ook de fietsers klopten voor hun nieuwe kledij bij hem aan en kregen
een positieve respons.
Maar zijn laatste liefde is de nieuwe R.V. 4 – onze damesploeg.
Als sponsor vernoemd worden kan ook al eens een raar effect hebben :
Herinner je nog dat zowel Henk Van Monfoort als Luc Caals destijds
maar niet wijs geraakten uit de benamingen van vlinderkleppen en
kogelkranen; zij vermoedden dat er hier heel andere praktijken mee
gebeurden. Wisten zij veel dat deze artikelen niet in een erotheek
werden verkocht…
Nieuwbouw
De groei van Belven zette zich gestaag voort. Zodoende zelfs dat het
gebouw dat destijds voor de burelen was voorzien (veel) te klein was
geworden. Tijd dus om weer vooruit te kijken. Hij riep zijn kinderen en
schoonkinderen bij elkaar en zei : we zitten nu wat te klein, we zullen
dan maar een blokske bijzetten. De familie antwoordde : “dan zullen
wij maar een tandje bijsteken zeker….”
Naar een excellente onderneming
Dat de ontwikkelingen in de blokstraat in Mechelen niet ongemerkt
voorbij gingen, bleek uit een recent telefoontje dat Robert kreeg.
VOKA – Netwerk van ondernemingen, Mechelen nomineerden hen
recent als kandidaat voor de award van excellente onderneming.
Tijdens de plechtige zitting in Utopolis op 12 oktober laatstleden werd
BELVEN uitgekozen uit de genomineerden en bekroond met deze
award.

Waarloos.
Met grote bewondering bekijken we vanuit Waarloos hoe onze sponsor
zich verder over deze planeet blijft uitbreiden. Uiteraard kan hij
rekenen op onze steun om de naambekendheid uit te dragen… De
shirtreclame mist zijn effect zeker niet.
Maar ook met een grote fierheid doen we dat.
Robert, telkens hij in het land is, komt zich toch wel even ontspannen in
en rond het Chalet.
Aan de groene tafel mag hij net zoals iedereen zijn mening geven alsook
oplossingen aanreiken voor de problemen waar België en bij
uitbreiding Europa en de wereld mee geconfronteerd worden.
Zijn verbondenheid uit zich nog alle jaren bijzonder in het (hoe kan het
ook anders) internationaal gebeuren van RVW. Je weet toch dat elk jaar
een groepje voetballiefhebbers een afspraak hebben met onze goede
Duitse vrienden uit Wolsdorf.
Welnu hiervoor neemt Robert de leiding op zich en hij slaagt er telkens
weer in om dit evenement in de perfecte sfeer te organiseren.
Hetzij hier, hetzij in Duitsland. Een verslag van hun uitstap van 2013
naar Wolfsdorf, geschreven door zijn echtgenote en eeuwige steun
Gaby, vind je trouwens hierna.
Vandaar Robert, namens alle leden van de ‘Veteranen” een welgemeend
proficiat en ook DANK U voor uw steun aan onze organisatie(s).
De volgende stap is dan ook voor jullie reeds gezet :

Van een Excellente Sponsor naar een
Excellente Onderneming

De excellente onderneming dient als voorbeeld voor hun leden. VOKA
bekijkt daarbij de ontwikkeling, groei, expansie en dynamiek van een
Mechelse onderneming. Internationale ontwikkeling is daarbij een
belangrijke factor.Niet te verwonderen dat ze dit jaar in de richting van
BELVEN hebben gekeken. Met vestigingen in Rusland, Hong Kong, Abu
Dabi of Dubai heb je toch wel stilaan het gebied onder de Waarloose
kerktoren verlaten.
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Uitstap naar Wolsdorf
van 23 tot 25 augustus 2013.
Zoals gewoonlijk staan de eerste reizigers reeds klaar als de bus
arriveert op de laadplaats van de firma Campaert.
Goed op tijd vertrekken we oostwaarts met natuurlijk de nodige files
onderweg.
Gelukkig meldt zich een vriendelijk man aan de micro om aan te
kondigen dat hij trakteert met … Cava. 60 jaar geworden , op pensioen,
de geboorte van een derde kleinkind… genoeg redenen vinden wij ook
om bubbels te laten aanrukken. Dure glazen heeft hij zich aangeschaft:
bestaande uit 2 onderdelen, maar zie, het bovenste onderdeel past
precies in het gaatje van het tafeltje voor ons: echt ingenieus!
Onderweg wordt er ook bevraging gedaan naar de favoriete song van
elk der reizigers en Leon werkt ijverig om onze persoonlijke CD te
branden. Natuurlijk wordt er daarna uit volle borst meegezongen.
Het lijkt wel een discobus! Zo geraken we natuurlijk vlug in Wolsdorf
waar men ons zoals altijd enthousiast ontvangt.
Onmiddellijk krijgen we het tweetalige programma in onze handen
geduwd en het ziet er weer veelbelovend uit.
Vanavond reeds gaat het richting Wolfsburg, de VW autostadt. Hier
krijgen we een ‘Wassershow’ te zien. VW geeft hier 4 weken in de
zomer een licht-, kleuren-, muziek- en waterspel om u tegen te zeggen.
Sommigen onder ons krijgen wel wat gespetter over zich van de
torenhoge fonteinen maar de vuurbollen doen alles als vanzelf drogen.
Om nooit meer te vergeten!
Na een kort nachtje brengt een Duitse bus ons naar Wernigerode.
Onderweg vergapen we ons aan de gebouwen uit de vroegere DDR.
Ongelooflijk toch hoe men na zovele jaren toch dat het IJzeren Gordijn
geopend is , toch nog de sporen kan zien.
Maar de bedoeling is dat we naar een ‘Miniaturenstad ‘ gaan kijken met
ongeveer 50 gebouwen uit de ‘Kleine Harz’. Deze cultuurhistorische
kunstwerken worden vervaardigd door scholen voor modelbouw én
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werklozen. De dappersten onder ons beklimmen het 22 meter hoge
uitzichtsplatform en krijgen een prachtig overzicht over het park.
Voor het middagmaal, een stevige goulash, brengt de buschauffeur ons
naar een glasfabriek in Derenburg. Hier beleeft de Cisse zijn
droomnamiddag. Hij mag zelf glas blazen, één van zijn nog drie
levenswensen.
Met de nodige souvenirs zakken we terug af naar Wolsdorf en genieten
onderweg nog van de wijdse graanvlakten waar men volop aan het
oogsten is.
Ook vanavond staat alles in het teken van het Harzgebergte. De zaal is
versierd met heksen, typisch voor dat gebied en bedoeld om boze
geesten weg te houden. Ook het eten is vanavond typisch Duits: een
stevige kippensoep om te starten en daarna schnitzel met verschillende
sauzen en gebakken aardappeltjes. Nadien nog ijs met zelfgemaakte
advokaat.
De dj doet zijn best om Duitse en Nederlandstalige hits te draaien en de
dansvloer zit weer behoorlijk vol bij het ‘Fliegelied’, kabouter Plop en
Lief klein konijntje.
Maar het hoogtepunt van de avond is weer het optreden van onze
Duitse vrienden. Zij hebben zelfs beroep gedaan op hun kinderen om er
weer iets prachtigs van te maken.
Ook ‘ Rock Mi’ wordt een echte billenkletser! De vrouwen zijn uitgedost
met de ‘Dirndel’ en de mannen in geruite hemdjes en ‘Lederhose’.
Met ‘Guten Nacht, liebe Freunde’ komt er een einde aan alweer een
fantastische avond.
De zondagvoormiddag wordt door elke familie zelf ingevuld. Enkele
trouwe leden van het eerste uur brengen een bezoek aan een vroegere
deelnemer die precies vandaag 80 wordt.
Wij rijden naar Koningslutter waar de dochter des huizes aan het
bouwen is. Anderen slapen lang, nog anderen bezoeken de vroegere
grensovergang. En zo wordt het vlug middag en tijd om de bagage in te
laden.
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In de feestzaal worden ketels aangerukt met ‘heissen wurst’ en
aardappelsalade.
Het optreden van de vorige avond wordt nog eens herhaald en wij
zingen een in de vlucht gemaakte tekst op de toon van ‘Guten Nacht,
liebe Freunde’.
De Vlaamse vlag in de tuin van de voorzitter zal weer binnengehaald
worden tot over twee jaar.
Zonder overdrijven moet ik zeggen dat deze uitstappen naar Duitsland
bijblijven en dat weinigen onder ons dit willen missen. Moest je ook zin
krijgen om mee te doen, je kan je steeds kandidaat stellen bij onze
voorzitter: Robert Van Keilegom.

Afscheidsmatch van Bart Braeckmans
Zaterdag 15 maart was het
de afscheidsmatch van Bart
Braeckmans.
Hij heeft een grote fles
duvel gekregen van den
twee, de beste ploeg van
Waarloos. De match is
gewonnen met 3-1.
Dit als dank voor zijn jaren
inzet voor de ploeg.

Gaby Van Camp

Nadien werd er nog gevierd
met lekkere frietjes en een
pintje bier.
T1 Bart Verbist en T2 Kurt
Joosten

Veldrijden in Waarloos.
Toptien eindklassement 2013-2014
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5° MTB-toertocht - 29 sept 2013
Onze lustrumeditie bracht in september liefst 1163 mountainbikers
naar Waarloos!
Mede dank zij het prachtige nazomerweer werd deze 5de editie dus
andermaal een groot succes. We ontvingen ook nu weer veel positieve
reacties over parcours, organisatie en bevoorradingen. Vooral de
“special ladies” post aan de uitkijktoren in Rumst was een echt schot in
de roos.
En ons zonneterras voor het Berkenhof zorgde ook dit jaar weer voor
een supergezellige aftersfeer.
Hartelijk dank aan alle deelnemers, medewerkers en gemeenten en
diensten voor hun welwillende medewerking. Speciale dank aan de
gemeente Kontich voor hun materiële en logistieke steun. Hun
toestemming om de Ferdinand Maesstraat een aantal uren verkeersvrij
te maken en de afspuitdienst door de gemeentelijke brandweer, dragen
zeker bij aan het welslagen van onze MTB-tocht.
De zesde editie van Waarloos Mountainbike toer vindt
plaats op zondag 28 september 2014. Wij hopen jullie daar
allemaal te ontmoeten. Als het niet op de fiets is, dan toch aan de
aankomst om de mee te genieten van de gezellige sfeer! Tot dan.

Nog meer blauw op straat!
Nee, dit is geen vroege verkiezingsslogan voor een liberale partij. Het is
evenmin een programmapunt om meer agenten de straat op sturen.
Het gaat hier om de vaststelling dat er in Waarloos ondertussen 113
actieve leden rondfietsen in het bekende wielertenue.
Nu ja, ze fietsen niet allemaal, er zijn ook enkele sympathisanten bij die
onze fietsers een warm hart toedragen, maar toch. De laatste zondagen
tellen we vaak meer dan 60 (!) leden die op zondagochtend hun fiets
van de haak hebben gehaald.
Kom op een mooie zondag een keer in het Chalet kijken. Volledig gevuld
met gezellig gebabbel en geroezemoes van mannen én vrouwen in het
blauwe fietspakje van WT Waarloos.
Jawel, ook de dames vinden steeds vaker de weg naar onze club.
Ondertussen zijn ze al met 8 actieve fietsters. Voor zover onze info
reikt, zijn de dames tevreden en van de heren krijgen we ook geen
klachten, dus dat loopt daar op wieltjes.
Dat het goed gaat met de wielertoeristen in Waarloos zal ongetwijfeld
ook te maken hebben met de herfst van 2013 die meteen overgegaan is
in de lente van 2014. Het is lang geleden dat we in de wintermaanden
nog zoveel hebben kunnen fietsen in droge en vaak zonnige
omstandigheden.
Het vormpeil zit bij de meesten dan ook al een stuk hoger dan normaal
in deze tijd van het jaar, ongeacht of het nu over ploeg 1, 2, 3 of 4 gaat.
Ook aan gezamenlijke activiteiten ontbreekt het niet bij onze
vereniging.
Eind januari startten we ons seizoen met het opstellen van de kalender
en dat deden we met een feestelijke receptie voor onze leden.
Een aantal van die leden zijn net weer terug van een mooie fietsreis op
Gran Canaria, zie het artikel elders in deze Revet.
Straks, in oktober sluiten we ons fietsseizoen traditioneel weer af met
een etentje.
En ergens daar tussenin zit natuurlijk ook dit jaar weer de 6de editie van
onze Waarloos Mountainbiketour op 28 september. Zet het nu alvast in
uw agenda!
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Interesse om een keer mee te fietsen en de sfeer op te snuiven van onze
club? Er is keuze uit 4 groepen. Afhankelijk van de ambitie en de
conditie kan je kiezen tussen 23 en 33 km per uur voor afstanden
tussen de 40 en 120 km. Voor ieder wat wils dus.

Fietsen Groep 1

Op de volgende pagina’s vind je de kalenders met vertrektijden van de
4 ploegen. Je kan ze ook steeds raadplegen op wtwaarloos.be

Bezoek van een aantal clubleden aan sponsor Belven tijdens de Open
Bedrijvendag

Fietskalenders
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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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