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Woordje van de voorzitter

Slogans ?

Martin Luther King: “I had a dream”
Barack Obama: “Yes, we can”
Angela Merkel: “Wir schaffen das”
De grote leiders uit de wereldpolitiek maken handig gebruik van
klinkende slogans om de massa aan te sturen, om hun volgelingen te
begeesteren.
Géén simpele klus.
In onze vereniging geen nood aan krasse uitspraken.
Onze openheid naar elkaar toe, onze spontane inzet en hulp in de
vereniging zorgen als vanzelf voor een natuurlijke kruisbestuiving en
enthousiasme.
Véél eenvoudiger, directer en effectiever dan een slogan.
Houden zó !

De Voorzitter.
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Kalender

Taplijst april 2016 tot september 2016

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 25 sept 2016
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 26 en 28 maart 2016
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Organigram RV-Waarloos
Een organigram of organisatieschema is een afbeelding of schema van de
organisatiestructuur van een onderneming of een vereniging.
Onderstaand organigram van RV-Waarloos moet je een beter beeld
geven van de werking van onze vereniging.

De huidige samenstelling van dit bestuur is:
Voorzitter: Jan Campaert
Secretaris: Philippe Van den Bosch
Penningmeester: Werner Peeters
Vertegenwoordigers van de afdelingen:
•
•
•
•
•
•
•

Badminton: Wouter Van Reeth
Fietsers: Marc Hermans (vertegenwoordigt Stuurgroep fietsers, het
dagelijks bestuur van de fietsploegen)
Petanque en Biljart: Theo Moons
Voetbal 1: Jan Vetters en Jonas Buijks
Voetbal 2: Stijn De Haes
Voetbal 3: Ben De Vleeschouwer
Voetbal Dames: Stephanie Campaert en Naomi De Kock

Voor de dagdagelijkse logistieke ondersteuning zijn Jos Joosten en
Patrick Huysmans verantwoordelijk. Zij houden hiervoor nauw contact
met het bestuur.
Tenslotte worden wij ook vertegenwoordigd in de Sportraad van de
gemeente Kontich. Dit is zeer belangrijk voor financiële en logistieke
ondersteuning door het gemeentebestuur. Daarvoor kunnen wij
rekenen op Fons Cras.
Een vereniging zoals de onze kan niet bestaan zonder dat er op
regelmatige basis afspraken en beslissingen worden genomen.
Dit is noodzakelijk om financieel gezond te blijven en er tevens voor te
zorgen dat alle leden op een zo aangenaam mogelijke manier van het
verenigingsleven kunnen genieten.
Om dit zo goed en democratisch mogelijk te laten gebeuren heeft RVWaarloos een “Dagelijks Bestuur” dat maandelijks samen komt en
waarin alle afdelingen zich kunnen laten vertegenwoordigen.
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Requiem voor een stervende, homagium aan
een advena
Hij was al een tijdje aan het sputteren en zijn functies waren niet
meer zo snel…

Paastornooi –2016
Beste sportliefhebbers,
De dagen, weken, maanden vliegen zo snel voorbij dat in maart het
paastornooi alweer voor de deur staat.

Zijn zuivere sound van weleer was nog ver te zoeken…

Dit jaar gaat ons tornooi door op zat 26 maart en ma 28 maart

Tja… vooroorlogse machinerie presteert ni meer zo snel…

Hopelijk kunnen we dit combineren met het zonnetje, drank, eten,
mannenvoetbal, vrouwenvoetbal, groot aantal supporters en kinderen
die zich amuseren op het springkasteel of een balletje trappen aan de
kant. Met deze ingrediënten kunnen we weer een super editie tegemoet
gaan(zoals een paar jaar ondertussen) ☺

Cassetten van Bobby Prins en LW, SW, MW waren hem nog
bekend…
Een micro er op aansluiten ging nog nét…
Maar satelliet FM stereo RDS transistor frequenties heeft hij
nooit gekend…
Vorige week is hij in vrede begraven en zijn opvolger is al daar…
Ne pikzwarte met veel nieuwe knoppen…
Zijn gebruiksaanwijzing ligt al klaar…
Gelieve onze Sony goed te soigneren, ook al kan hij veel aan…
Een achtergrondje kan zeker…
Maar om den bak volledig te willen opensleuren moet men naar
de Copacabana gaan…

Dit jaar is er weer een verandering te merken in de lijst van
deelnemende ploegen. De Strakke Rakkers kunnen dit jaar spijtig
genoeg niet deelnemen aan ons paastornooi. Nu moesten we opzoek
naar een nieuwe ploeg om in elke poule evenveel ploegen te hebben.
Deze zoektocht liep niet gemakkelijk. We hebben op z’n minst 5 ploegen
gecontacteerd maar hadden elks hun reden om niet te kunnen
deelnemen. Maar op een zaterdagavond aan den toog in he
Brouwershuis konden we toch een deelnemende ploeg vinden. Jong Sint
Joris zal ons dit jaar uit de nood helpen waarvoor hartelijk dank!
De acht ploegen zijn volgens trekking verdeeld in 2 groepen zodat ze
zaterdag kunnen spelen voor de eerste plaats in hun groep.
GROEP A
Den II
La Una
Svke Rumst
Mvda’s

R.I.P. Phillips Stereo Cassette N2214 en WELKOM Sony STRSTR-DH100
2-Channel Audio Receiver

7

GROEP B
Atalanta
Pierstraat
Reet VV
Jong ST.Joris

De vorige editie werd gewonnen door MVDA’s waardoor ze de
wisselbeker in ontvangst mochten nemen. Hierdoor was het voor ons
de taak om een nieuwe wisselbeker aan te schaffen. Ook hier hebben
we er rekening met gehouden om deze te kunnen vullen met goudgele
goddelijke drank na het winnen van het paastornooi.
Op zaterdag zal er gespeeld worden voor de plaatsen, ook hier worden
na elke match drie penalty’s getrapt.
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Op maandag zal er gespeeld worden voor de plaatsen, de eerste match
zal zijn voor de 8ste en de 7de plaats en zo verder…
Vlak voor de finale van het paastornooi zullen de vrouwen ons voorzien
van een wedstrijd tegen de vaders. Zo komt elke ploeg van waarloos
eens aan de beurt op dit schitterend tornooi!
Laat ons hopen op ideaal voetbalweer, zodat we ons terras kunnen
buiten zetten en het een groot feest mag worden.
Kurt & Bjorn
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Familienieuws

Ergens ten velde
Een kwarteeuw spelend lid van den “twee” zijn is een mooie
gelegenheid om eens ne round-up te maken van de velden waarop wij
in de loop van die jaren actief zijn geweest (het is hier, voor alle
duidelijkheid, gene nakend-afscheidsbrief).

Geboren

Heel wat “soorten” passeerden de revue. Te beginnen met “de akkers”
misschien. Het plein van den SVKLE (in Rumst) is nen twijfelaar. De 40
keren dat ik daar al ben geweest (matchen en tornooien samen) is het
“daar in die verren hoek” altijd dressig. Vooral tijdens het tornooi (in
mei, zelfs bij nen halve hittegolf) is lastig om het juiste schoeisel (lees:
lengte van de toppen) te kiezen: korte voor aan den droge kant, lange
voor aan de natte kant of veranderen met den time (hopelijk gene
wissel van kant met den toss dan). Bovendien is dat een veld dat
fameus bergaf (of voor de pessimisten bergop) gaat.

Overleden
26/01/2016
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Lizy Diels

Echtgenote van Paul Van Es

Nen absoluten akker waar we gelukkig al een tijdje niet meer moeten
zijn is het veld van SK Watertoren (sportpark Breeven in Bornem). Veel
pleinen daar maar wij mochten altijd op het slechtste spelen. Twee
beken voor afwatering maar iets klopte daar toch niet.
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Ook De Pollepel (vooral het veld naast de sporthal) hoort in dit rijtje
thuis. Bovendien moeten wij daar precies altijd in herfstweer gaan
sjotten …
Niet te vergeten, al even geleden, is het plein “in de put” op de Schorre
(waar nu een kunstgrashockeyveld ligt): pakt 1 m² gras op 50 m² slijk.
Het C-plein van Peulis tenslotte: toch maar beter op De Pollepel
gebleven Strakke Rakkers?
Knap vervelend zijn ook de pleinen waar de wind vrij spel heeft.
Moeten spelen op het achterste plein op zowel FC Broechem (Groene
Duivels, OC 88 en Rover), Bonheiden (FC Zwervers) maar ook Liezele
(vorig plein FC Ward) en Londerzeel (RWDM) maakte dat den tactiek er
voor of na den time iets anders uit zag.
Naast heel wat middenmootvelden zoals Terhagen, Bonheiden “aan de
hondenschool”, Niel (aan de sporthal – tegen de Pierstraat), Merksem
(Oldtimers), Noorderwijk (Taffel), Malderen, Grobbendonk (Oud KLJ),
OPA sportcentrum Broechem (OC88), Breendonk (Blijf Jong), … zijn er
ook echte goei verhalen.
In de loop der jaren mochten we al wel eens op “eerste pleinen” spelen:
FC Duffel, SK Reet, FC Broechem (het windplein was bezet), SC
Mechelen (ne keer tegen Rover?), Leest United, Kalfort en ook VDP
(tegen Norsport – dat zal dan een kwarteeuw geleden zijn).
Dit waren velden waar ons spel (of toch de intentie) tot zijn recht
kwam.
Dit was zeker ook het geval toen we drie (?) jaar geleden het
kunstgrasveld op FC Kontich mochten openen (0-3 tegen een Kontichse
gelegenheidsploeg!). De rode billen en de kousen (dus ook de
wasmachines) vol zwarte rubberbollekes namen we er toen graag bij.
Verder iets of wat vervelend voor den tactiek is de grootte van een veld.
Het grootste veld waar we, denk ik, ooit op speelde (FC Duffel) is
anderhalve keer zo groot als het kleinste (De Pollepel, dat veldje naast
het garagetheater). Ook hier weer een iets of wat andere
matchbenadering (vooral op fysiek vlak …).
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Los van de grasmat hebt ge ook nog de verlichting. Hier kan ik kort over
zijn: ik ken geen enkel veld met fatsoenlijk kunstlicht. Ik weet dat het
licht bij ons soms figuurlijk uit gaat maar toch …
Ook hier den eerste prijs voor het mini-Pollepel-veldje: daar kan je je
tijdens zo’n avondmatch zowaar in twee hoeken verstoppen.
Ook heel wat diversiteit in de kleedkamers: oude fruitkoelcellen of
zoiets (OC88), ne woonwagen (Vrij en Vrolijk, ergens in of rond Puurs?),
nen aftandse zetel (ik weet niet meer waar), smalle krammakige
bankskes, oncontroleerbare koud- en warmwaterkranen, …
We konden met den twee ook al enkele keren een veld in ‘t buitenland
testen. Tijdens enkele weekends in Nederland en ook anderhalf geleden
in het zonnige Umbrië. Gemiddeld gezien niet beter dan bij ons.
Misschien dat onze match in Turkije dit najaar nen uitschieter wordt:
tijdens de prospectiereis passeerden we hier en daar alvast
voetbalaccomodaties die de moeite waren.
Al bij al kunnen wij dik content zijn met onze “infrastructuur”: een goei
afwatering, schoon goalekes, proper cabinekes, toewijding bij het
onderhoud en het lijnen en bovendien een schoon brasserie waar den
derden time ook meermaals door de tegenstander tot lang na de match
wordt beleefd.
Babbeltjes met de eerste generatie van den twee om informatie te
vergaren leerde mij dat er nog veel ludieks te vertellen is: Jefke
Verlinden die op Cantincrode ne keer in de spits mocht staan maar keer
op keer in t slijk bleef steken, een plein in Merksplas waar na de match
direct in het zwembad werd gedoken, een kleedkamer in Keerbergen
waar werd “gedouched” met putwater dat lichtjes op een stoof werd
opgewarmd. Enfin nog veel verhalen die misschien niet mogen
verdwijnen, niet in het minst ook over wat zich in de loop der jaren aan
den toog allemaal heeft afgespeeld. Als iemand goesting heeft voor een
vervolgartikel …
RafC.
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Damesvoetbal: De Vier
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

!
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“ Waarloos
Veteranen voetballen tegen Japanners”
Zo stond de match van Den Twee tegen de Japanners aangekondigd in
Het Laatste Nieuws van 25 februari.
Op 5 maart was het dan zo ver! De weergoden waren ons goed gezind …
een bescheiden lentezonnetje was welgekomen en gaven de druilerige
dagen van ervoor het nakijken. De sakura’s of de Japanse
kersenbloesems zullen weldra het straatbeeld weer opfleuren.
De “sakura” is het symbool van de vergankelijke schoonheid in Japan.
Het leven wordt beschouwd als mooi en kort, een beetje zoals de
kersenbloesem. Wist je trouwens dat tijdens de Tweede Wereldoorlog
de sakura het symbool was om het Japanse volk te motiveren? De
overheid moedigde de Japanners aan in hun geloof dat de zielen van de
gesneuvelde soldaten reïncarneerden in de kersenbloesems.

Enfin, ter zake nu! De match van Den Twee tegen de Japanners! Om 13.45
uur waren de Japanners, volledig in sportoutfit uitgedost, al present. Nee,
met je voetbalschoenen mag je de chalet wel niet binnen! Gelukkig
konden we weer rekenen op den Bart, onze coach, die Peter meteen
alarmeerde dat hij moest maken dat hij in de chalet was, want “die
Japanners zijn er al”. Terwijl Den Twee zich nog wat moed in dronk aan den
toog en de bevallige Japanse schonen zich een plaatsje aan het venster
hadden bemachtigd om manlief via de camera te vereeuwigen, was het
Japanse elftal zich aan het opwarmen op het B-veld. “Zeg, die mannen
menen dat serieus of wat?”

Maar we wijken af, hoewel een beetje Aziatische cultuur nooit kwaad kan!
Hoe geraakt een Japans elftal in Waarloos verzeild? Het kan niet anders of
de Peter zit daar voor iets tussen. Inderdaad! Twee van de spelers, nl.
Sosuske Takemura - Také voor de vrienden - en Shingo Okuna zijn twee
collega’s van Peter. Hij werkt immers voor dat Japanse bedrijf waar ze die
levensverlengende softcapsules UBIQUINOL produceren! Nog nooit van
gehoord? Dat kan niet! Niet als je de Peter kent!
In ieder geval, die twee Japanse collega’s hebben samen met een aantal
andere, in België residerende Japanners, een ploegje opgericht en van het
een kwam het ander, je weet hoe dat gaat.
Eén zaak staat als een paal boven water … Den Twee heeft internationale
ambities. Vorig jaar hebben ze de Perugi Veterans in Italië glansrijk
verslagen, volgend jaar gaan ze de lokale veteranenploeg in Antalya een
poepie laten ruiken – kan goed zijn dat de Koen en Sonja Turkije nadien
niet meer binnen mogen, maar dat was even terzijde – en op 5 maart dus
hebben ze de Japanners laten zien hoe je na een spannend duel uiteindelijk
met de zege gaat lopen. Lees ik hier tussen de lijnen dat de Peter een
matchke gaat regelen in Japan?
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T1 van den II verbroedert met 3 van J

Drie uur. De kerkklokken gaven het startsignaal. De match kon beginnen.
Aan de zijlijn ving ik intussen gesprekken op van supporters van Den Twee .
Ik hoorde woorden als “sushi”, “wasabi”, “tempura” en “sashimi”! Het
water kwam me in de mond! De Japanners gaven ondertussen het beste
van zichzelf en scoorden twee keer in de laatste vijf minuten van de eerste
helft. Peter dacht nog iets te redden via een spectaculaire duik, maar nee,
toch niet. 2-0 voor de Japanners!
Intussen waren de dames van de vier druk in gesprek met de Japanse
vrouwelijke delegatie. Naomi haalde haar beste Japans boven – tot groot
jolijt van haar gezelschap - en waar ze niet meteen kon op komen, zocht ze
18

op via google translate. De conversaties verliepen amusant en vlot. De
Japanse dames mochten proeven van de Waarloos’ hartelijkheid en
gastvrijheid. Dank jullie wel, geweldige dames van de vier!

Last but not least, “Arigato, Peter” voor het leuke initiatief!
Een spannende tweede helft. 1-2 door Alain! 2-2 dankzij Björn, 3-2 door de
Japanners! Miljaaaard! En dan is er gelukkig nog eens Björn met de
gelijkmaker 3-3. De penalty’s bezorgden ons uiteindelijk de overwinning.
Beide ploegen waren elkaar waard, een schoon matchke dus!

Veerle
PS: Richt je tot onze polyglot Naomi voor de correcte en vlotte vertaling
van “Arigato”. ;-)

Na de match zagen we plots één van de Japanners een paar keer de lucht
in geslingerd worden door zijn teammaten. Blijkbaar was het zijn laatste
match; hij vertrekt weer naar zijn thuisland, wellicht met een mooie
herinnering aan dat sympathieke landje met zijn hotdogs en zijn lekker bier
of zoals de slogan het ons zegt: “Maten, makkers, Maes!”
De Japanners tegen den twee! Of hoe vriendschap, sportiviteit en
verbondenheid taalbarrières en cultuurverschillen als sneeuw voor de zon
doen verdwijnen.
Of zoals de Stan het tijdens onze gezellige babbel mooi samenvatte bij een
laatste pintje: “Waarloos mag weer terugblikken op een mooie namiddag!”
19
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Kaartprijskamp - Ieder voor zich
Einduitslag periode 01 juli 2015 tot 31 december 2015

Aantal slagen anderen

Beste dagresultaat
Penne Lieve

134

Slechtse dagresultaten
De Roeck Mieke

81

Van Es Paul

81

Weetjes :
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 te winnen.

DATA :

5 en 19 april
3 en 17 mei
7 en 21 juni

Info:
Paul Van Es
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5 en 19 juli
2 en 16 augustus
6 en 20 september

03/457.42.89 0473/81.57.96 of op de kaartavonden.

Petanque
Vooreerst een beetje algemene initiatie en promotie voor de mooie
maar moeilijke petanque sport om eventuele nieuwe geïnteresseerden
te bereiken en om ze zo naar het petanque terrein te gidsen.
Het lijkt makkelijk om de grote bal naar het kleine balletje te gooien
maar let op, zo simpel is het echt niet om je bal er vlakbij te
positioneren.
Afhankelijk van welke kant je moet gooien moet je rekening houden
met welke snelheid je de bal gooit. Die is verschillend als je aan de kant
van de parking richting bos gooit dan dat je van het bos richting parking
gooit.
Verder is het ook niet gemakkelijk om als laatste te gooien want dan
moet je niet alleen rekening houden met hellingsgraad van de baan
maar ook met een hoop ballen die in de weg liggen om je ideale traject
te kunnen realiseren.
Er is echt ook geen enkele baan mooi egaal. Je moet dus dikwijls
rekening houden met een afwijking die de bal zal maken te wijten aan
de hellingsgraad van de piste.
Ook heeft elke baan een gedeelte waar de bal net iets sneller loopt en
gedeeltes waar hij nu juist wel sterk afremt.
Echt niet gemakkelijk om met al deze faktoren gelijktijdig rekening te
houden. Je moet geen wetenschappelijk genie zijn maar het helpt je wel
op weg naar succes in deze sport. En dan heb ik het nog niet gehad over
de meteorologische invloeden op ballen en op spelers. Spelen bij min 5
graden is niet helemaal hetzelfde als spelen bij 20 graden.
Ondertussen spelen we al een hele tijd tezamen en beginnen we er in te
slagen om mekaars manier van spelen in te schatten. Toch heb ik altijd
den indruk dat wanneer er mensen met mij samenspelen, ze dat precies
altijd minder goed doen dan wanneer ze tegen me spelen. Zal
waarschijnlijk wel aan mezelf liggen omdat ik ze te zenuwachtig maak
of om het cru te zeggen omdat ik er wat hard tegen zaag en ze zodoende
uit hun goede spel of uit hun concentratie haal.
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Toch zijn er nog zekerheden in dit spel want één van onze Duffelaars,
de Guy, die slaagt er toch jaar na jaar in om zich in de top 5 te
wriemelen.
Uiteraard is dit voor een groot stuk te wijten aan het feit dat hij een
“super tireur” is. Niet alleen de bal van de tegenstander ontsnapt aan
zijn tireur inzicht maar ook het kleine balletje blijft dikwijls niet
gespaard van zijn fantastisch geplaatst vizier.
Hierbij is hij er de laatste jaren ook nog zeer goed in geslaagd om naast
het tireren ook het pointeren bij te schaven naar een meer dan
behoorlijk niveau.
Daarom ook dat hij op het moment dat dit artikel geschreven wordt op
een zeer verdiende eerste plaats staat in onze wintercompetitie.
Hij heeft wel een groot nadeel ten opzichte van de Waarlose spelers en
dat is dat hij niet gemakkelijk na de sport een pintje (of ne cola) komt
drinken in het chalet. Zodoende mist hij natuurlijk de
allesverhelderende debatten aan den toog met alle details waarom de
Louis, de Marcel, de Willy of ik weet ni wie nu net niet gewonnen zijn
maar daar absoluut wel zullen in slagen de volgende week.
Ik moet wel eerlijk toegeven dat hoe langer je aan de toog blijft hangen,
hoe moeilijker het wordt om alles in de juiste contekst te plaatsen.
Waarschijnlijk ook te wijten aan een concentratieverlies ten gevolge
van het overmatig gebruik van gerstenat.
Spijtig dat sommige mensen al op pensioen zijn en er daardoor, omwille
van hun ongezien drukke bezigheden, niet in slagen om tijdig om
19.30u aanwezig te zijn maar telkens maar net op tijd zijn om nog juist
het tweede matchke te kunnen afwerken. Ik zou zeggen, hopelijk vinden
deze mensen snel opnieuw werk zodat ze terug meer regelmaat krijgen
in hun leven en er dan zouden kunnen in slagen om tijdig aanwezig te
zijn voor de eerste match. Uiteraard kunnen ze nu door het regelmatig
missen van het eerste matchke natuurlijk niet meer in aanmerking
komen om de wintertrofee te winnen.

kortste tijd is het gesprek omgeswitcht naar nen uitleg over zijn
prestatie tijdens ne loopcross in het leger in 1959 of over de werking
van de veiling. Maar wie ben ik om kritiek te hebben op zijn manier van
spelen. Hij staat begot voor mij in de competitie en cijfers liegen nooit
heeft men mij ooit eens verteld.
Uiteraard ook een woordje van dank voor de Willy die de volledige
organisatie van de petanque op zich neemt. Met volledig bedoel ik ook
echt volledig gaande van wedstrijden en competities vastleggen tot en
met er voor te zorgen dat ge niet met groten dorst of honger terug naar
huis moet gaan.
Door dan ook nog eens zelf elken donderdag achter den toog te gaan
staan zorgt hij ervoor dat ge een mooi getapte pint krijgt waar ge ook
nog eens niet te lang moet op wachten. Uiteraard is dit laatste alleen
geldig zolang de voetbalvrouwen nog aan het trainen zijn want eens dat
die het chalet binnenstappen, dan verslapt zijn aandacht voor de
petanquers al wel eens een beetje ten voordele van de vrouwkes. Dit
kan ik nu ook moeilijk een doodzonde noemen maar eerder het gevolg
van een gezonde geest in een gezond lichaam.
Ik ga het hier bij laten zodat ik mij tijdig kan voorbereiden op de
wedstrijd van volgenden donderdag om zo nog eens op het zoveelste
elf- dertieneke te stranden.
Petanquer met blinkende ballen.

Verder hebben we ook het fenomeen Swake in onze rangen. Die “trekt”
helaas meer aan zijn sigaret tijdens het spelen dan dat hij zich het spel
aan”trekt”. Als je na de match probeert een uitleg te weten te komen
voor zijn manier van spelen is dat onbegonnnen werk. Binnen de
25
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Prijsvraag voetbalreglement
De vorige prijsvraag handelde over een doelverdediger die gehinderd
wordt door een aanvaller en waarbij een verdediger ter hulp komt en
de aanvaller op zijn beurt met de
borst “wegduwt”.
Het correcte antwoord op deze
prijsvraag was antwoord C.
“De scheidsrechter bestraft de
aanvaller met een indirecte vrije
schop.”
De eerste overtreding is het
voorkomen dat de doelverdediger
de bal uit zijn handen in het spel
kan brengen. De straf hiervoor is
een indirecte vrije schop.

Deze keer hebben we voor jullie echt een moeilijke.
We zijn dan ook bijzonder benieuwd naar de (juiste) inzendingen.
Een directe vrije schop, even buiten het strafschopgebied in het
voordeel van de verdedigende partij, wordt teruggespeeld naar de
doelverdediger.
De scheidsrechter staat in de baan van het schot, waardoor de bal
van richting verandert en in het
doel verdwijnt, zonder dat
iemand anders de bal raakt.

Wat beslist de scheidsrechter?
a)
b)
c)
d)

Er kwamen weliswaar diverse antwoorden binnen, doch geen enkel
juist antwoord.
Bewijs dat onze prijsvragen in verband met het voetbalreglement meer
dan nodig zijn. We zijn ervan overtuigd dat door het reglement goed te
kennen onze spelers(M/V) met meer inzicht het speelveld zullen
betreden.
Dit verheugt uiteraard ook onze scheidrechters die vanaf heden elke
wedstrijd met een stel voetballers te maken zullen krijgen van wie de
“knowhow” beduidend beter is dan wat op de zaterdagse/zondagse
velden in de lage landen rondloopt.

Uit de goede antwoorden zullen we 1 winnaar trekken die in één
klap 5 (VIJF) consumpties ( aan de nieuwe prijzen) rijker wordt.
Graag uw antwoord versturen naar info@rv-waarloos.be

We zijn er dan ook (terecht) trots op, dat de kennis ter zake elke editie
nog opgevijzeld wordt, vandaar dat we nog meer gemotiveerd zijn om
op de ingeslagen weg verder te gaan !
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Aftrap na geldig doelpunt.
Doelschop.
Vrije trap over nemen.
Hoekschop
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Veldrijden in Waarloos.
Toptien eindklassement 2015-2016

8° MTB-toertocht - 25 sept 2016
Ook de zevende editie van de
Waarloos Mountainbike Toertocht
kon rekenen op de steun van de
weergoden. Het was dus opnieuw
een zonovergoten dag!
We weten niet waar we het
verdiend hebben, maar ons hoor
je niet klagen.
De opkomst lag iets lager dan de
vorige jaren maar met 875
deelnemers kunnen we niets
anders dan tevreden zijn. Vooral
omdat die niets dan lovende
commentaren gaven over het
parcours en gans de organisatie. Nog steeds fijn om dat te horen.

Alle informatie, uitslagen, klassementen, filmpjes, foto’s van het ganse
seizoen kan je terugvinden op de facebookpagina
https://www.facebook.com/CrossWaarloos
We danken “2550 CC” voor het verderzetten van deze traditie!

Crossen seizoen 2016-2017
Oktober:

30/10/2016

November

27/11/2016

+ G-sport

December

datum nog niet gekend

Kerstcross

Januari

29/01/2017

Finale cross

Het slechte weer van de weken voor de toertocht heeft ons wel wat
parten gespeeld.
We hoorden van veel deelnemers dat ze vreesden voor een nat en
slijkerig parcours door de regen van de voorgaande dagen en een
aantal mensen koos dus voor de veiligere parcours van de
‘concurrerende’ tochten te Kruibeke, Puurs, Londerzeel, Moerzeke
Jammer, want. het ganse traject was prima berijdbaar. en de
afwezigen hebben dus iets gemist.

De achtste editie van Waarloos Mountainbike toer
vindt plaats op zondag 25 september 2016.
Wij hopen jullie daar allemaal opnieuw 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.
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Fietskalender Groep 1
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Fietskalender Groep 2
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Fietskalender Groep 3
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Fietskalender Groep 4
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Redactie
Redactieleden:
Marc Hermans
Philippe Van den Bosch
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