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Woordje van de voorzitter

Taplijst april 2017 tot september 2017

W I F I ...
Nog niet zo lang geleden waren woorden
als: facebook, whatsapp, twitter, skype,
facetime...onbestaand.
Ze zijn ontsproten aan het internet en staan
voor de prilste “communicatie”mogelijkheden via dit nieuwe medium.
De jongeren, maar ook alle progressief
ingestelde personen werken er momenteel mee. Het is ín, en zeker niet
te stuiten !
Wij zijn een vereniging die “lééft” en die niet oubollig wil overkomen.
Daarom werd in het bestuur ook al gepraat over “wifi” in ons lokaal, en
de wens om dit te installeren. Voorlopig staat het op “hold”.
Het opent nieuwe “communicatie”-mogelijkheden.
In onze vereniging hebben we steeds een lans gebroken voor de
eeuwenoude, klassieke vormen van communicatie: een gezellige babbel,
een leuke mop, een tof verhaal, een luisterend oor, een schouderklopje...
Allicht komt “wifi” er.
We hopen evenwel dat met de komst van het nieuwe, het oude niet
verdwijnt mààr als een kostbaar kleinood zal gekoesterd blijven.
Met ’n knipoog.
De voorzitter.
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Kalender

Paastornooi –2017

Badminton

Beste voetballiefhebbers,

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

Eindelijk, hét tornooi waar iedereen naar uitkijkt is weer daar. De
datum voor dit fantastisch evenement is dit jaar gezet op 15 en 17 April
2017. Hopelijk brengen de acht deelnemers van dit tornooi weer het
zonnetje en veel supporters mee. Voor de kinderen die graag hun vader
willen komen steunen is er zoals elk jaar weer een springkasteel
voorzien en doelen om zelf eens een balletje te kunnen trappen.

Bestuursvergadering:
elke eerste woensdag van de maand

Deze acht ploegen zijn volgens trekking verdeeld in 2 groepen zodat ze
zaterdag kunnen spelen voor de eerste plaats in hun groep.

Fietsen

GROEP A
Den twee
Pierstraat
La Una
Jong Sint Joris

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 24 sept 2017
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 sept tot mrt om de 2 weken
competitieavond.
Vriendschappelijke wedstrijden volgens afspraak.
Voetbal
Zie voetbalkalenders in Revet van september
Training op donderdagavond vanaf 19u30
Paastornooi op 15 en 17 april 2017
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GROEP B
Atalanta
Schwalbe 05
Svkle Rumst
Reet VV

De vorige editie werd gewonnen door MVDA’s. Zij hebben het
Paastornooi al een paar keer achter hun naam mogen schrijven maar de
andere ploegen zullen er dit jaar weer alles aan doen om dit te
voorkomen. MVDA’s hebben immers wel hun naam veranderd naar
Schwalbe 05.
Zoals elk jaar zal er dit jaar weer op zaterdag gespeeld worden voor de
plaatsen, na de match worden ook telkens 3 strafschoppen genomen
door elke ploeg. Deze kunnen beter gescoord worden want kunnen
belangrijk zijn bij eventuele gelijke stand in het eindklassement van de
groep.
Op maandag zal er gespeeld worden voor de plaatsen, de eerste match
zal zijn voor de 8ste en de 7de plaats en zo verder…
Dit jaar zorgt Den II wederom voor de hamburgers en lekker hotdogs.
Laat ons allen hopen op ideaal voetbalweer, zodat we ons terras
kunnen zetten en het een groot feest mag worden.
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Over geld gesproken :
Het is intussen al bijna 2 jaar geleden dat ik Jos Dom ben opgevolgd als
penningmeester van onze vereniging.
Alle ploegen hebben in die periode al regelmatig hun tapbeurten
moeten verzorgen en ik stel vast dat de nieuwe manier van ‘de kas
maken’ -met de geldzakjes in het kluisje in ’t chalet- bij iedereen
intussen goed ingeburgerd is.
Toch nog enkele aandachtpuntjes :
•

•

•

Probeer de juiste optelling te schrijven op het briefje in het
kasboekje. Af en toe (maar echt niet heel veel) is de rekening niet
helemaal juist. We hebben voor het gemak een rekenmachientje in
de lade gelegd – maar er gebruik van.
Er was een vraag om steeds kleine geldbiljetten (5,00 en 10,00
euro) in de kas te voorzien. Vanuit het bestuur hebben we echter
besloten om dit niet te doen. Het is te moeilijk om dit goed te
organiseren en we moeten ook niet te veel geld in ’t chalet
houden. Daarom vragen we een beetje creativiteit aan de
tapploegen en leden in verband met wisselgeld. Vraag of betaal
zoveel mogelijk met gepast geld, en betaal liefst niet met de
grootste biljetten. Zeker niet bij het begin van een tapbeurt
wanneer er nog weinig wisselgeld is.
Bij grotere evenementen in ’t chalet (cross, paastornooi, enz)
worden er wel geldbiljetten als wisselgeld voorzien.

Voor alle vragen/bemerkingen rond de ‘geldzaken’ van rv-waarloos
gebruik je best het nieuwe mailadres betalingen@rv-waarloos.be .
Werner Peeters
Penningmeester RV Waarloos
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Woebads Badminton

We willen bij het uitbrengen van deze Revet nog eens even gebruik
maken om het badmintonnen in de verf te zetten.
Op woensdag wordt er gespeeld tussen 19:30 en 21:00, zondag tussen
19:00 en 21:00.
Dit van september tot mei. In mei en juni spelen we dan nog op
vrijdagavond, dit dan telkens van 20:00 tot 22:00.
Op woensdag is dit enkel voor vrouwen, zondag (en aansluitend
vrijdag) wordt er gemengd gespeeld. Alle niveaus spelen tegen en met
elkaar om het zo voor iedereen (van beginner tot gevorderde) een
leuke, ontspannende en inspannende avond te maken.
Vooral om ons op zondagavond te vervoegen zoeken we nog wat
mensen.
Kom dus gerust eens proberen of je het leuk vindt of niet.
Meer info kan je op de website vinden
(www.rv-waarloos.be/badminton) of stuur een mailtje naar
woebads@gmail.com.
Hopelijk tot dan.
Het woebads-bestuur:
Wouter Van Reeth, Marijke Verbessem, Wendy Nys, Katia Mertens,
Dave Geysemans
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Ravottersdag 2017
Voor de meeste veteranen is de ravottersdag ondertussen een gekend
evenement. Voor diegene die het nog niet kennen, vraag maar eens aan
de mensen die er vorige edities bij waren die zullen u zeker overtuigen
om eens langs te komen.
Op zaterdag 16 september 2017 vindt de volgende ravottersdag
plaats.
Het evenement bestaat uit tal van leuke activiteiten voor jong en
oud.Het concept van vorig jaar blijft behouden. Bedoeling is om de
kinderen van alle veteranen een memorabele namiddag te bezorgen. Er
zullen springkastelen zijn en wie weet komt Peter Pokus weer voor de
nodige magie zorgen. De klimtoren met bijhorende deathride zal ook dit
jaar present zijn. De grime en tattoo shop, de volksspelen en
krijttekeningen die gemaakt kunnen worden, zullen er opnieuw zijn.
Om van dit alles te bekomen voorzien we voor de kinderen een
pannenkoek, een ijsje en een drankje. Kinderen van leden kunnen gratis
deelnemen aan de ravottersdag. De kinderen van niet-leden betalen
inkom.
10

Alle kinderanimo zal doorgaan van 14u tot 17u30. Natuurlijk zullen we
de ouders niet vergeten en zijn er doorlopend drankjes te verkrijgen.
Vanaf 17:30u volgt dan een geweldige familie-BBQ waarop iedereen
van de veteranen uitgenodigd wordt om het nieuwe seizoen goed in te
zetten. Voor de BBQ dient tevoren ingeschreven te worden. Meer info
hierover vind je op de website en zal ook nog later gecommuniceerd
worden.

Ere wie ere toekomt!
De man met het sterkste voetbalverleden van gans Waarloos is
ongetwijfeld Fons Cras.
Fons zag ondertussen al zo’n 70 jaar geleden het daglicht in REET.
Men zegt wel eens van een Belg dat hij is geboren met een baksteen in
zijn maag, maar van een man als Fons Cras kan men rustig beweren dat
hij met een bal in zijn maag is geboren.
Hij voetbalde met de vrienden uit de buurt op verschillende weiden in
Reet, meestal van ’s morgens tot ’s avonds. Dat waren van die
wedstrijden die duurden 4 keer 2 uur met telkens 3 minuten rust.
En als de stand dan nog gelijk was, dan speelde men nog maar een extra
time van een uur of zo.
Klein Fonske was geen uur vrij of hij stond klaar om een balletje te
trappen.
Nogal logisch dus dat van zodra hij de voetbalgerechtigde leeftijd had
bereikt, hij een aansluitingskaart tekende bij Reet SK. Hij doorliep er
met groot succes de jeugdreeksen.
Hij scoorde dat het een lieve lust was.
Het kon dus ook niet anders dat die kleine daar ontdekt werd door de
talentscouts van Boom.

We hopen alvast op een geweldige opkomst en fantastisch weer zoals
vorig jaar.
Het ravottersteam.

Toen nog K. Boom FC, dat in die periode in de Tweede Nationale
afdeling speelde, zag wel wat in die kleine, snelle en kundige
rechtsbuiten ( “Rechtsenout” heette dat toen) die Fons ondertussen
geworden was. Vanuit de juniores ‘prov’ waar Fons debuteerde, stootte
hij snel door naar de eerste ploeg. Hij zou er 4 volle seizoenen mee het
spektakel verzorgen. Zijn legerdienst onderbrak even de
voetbalactiviteit op Boom. Maar, tijdens zijn legerdienst deelde hij de
kamer met ene “ ERIC DE VLAEMINCK” ondertussen helaas overleden.
Hij kreeg er ook de kans om in de Militaire ploeg zelfs internationale
ervaring op doen. ( te checken !!!)
Na het vierde seizoen in Boom werd Fons voorzichtig gepolst om een
ambitieus team uit Duffel te versterken, want die hadden
titelambities…
Duffel haalde Fons weg bij Boom om het spektakel in Bevordering op te
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drijven.
Hier beleefde Fons vele gouden voetbaljaren. Voetballen op behoorlijk
hoog niveau maar met groot plezier. Zijn ploegmakkers, zoals daar
waren , René De Winter, Swa Verschueren, Swa Voet en een zekere
Raveschot, waren echte Duffelaars die op en naast het veld zeer graag
met Fons optrokken. Vele jaren was Fons de man die met individuele
acties en gouden voorzetten Duffel mee zijn gloriejaren liet beleven.
Fons, inmiddels getrouwd met een volbloed Waarloose – Simonne De
Vos en vader geworden van een prachtige zoon Sven besliste na die
gouden jaren om het even wat rustiger aan te gaan doen.
De zware trainingsarbeid, in combinatie met een mooie job bij Atlas
Copco (na een korte passage bij MAES PILS) en een uitgebreid sociaal
leven in Waarloos werd zelfs voor hem ietsje van het goede te veel.
Hij vond dat hij de lokale voetbalploeg toen nog ‘ DE VETERANEN van
WAARLOOS’ – maar dus geen veteranenploeg - toch iets kon
bijbrengen met zijn jarenlange ervaring op hoog niveau.
Den Twee ( de beste ploeg van Waarloos) werd zijn nieuwe stek.

Met de lokale jeugd werden mooie resultaten neergezet.
Een bepaald ogenblik zag echter zijn eigen ploeg ( den Twee) dat er aan
de conditie en de techniek moest gewerkt worden en ze vroegen Fons
of hij ook voor hen de trainingen niet wou leiden.
En wat dacht je dat Fons zei : “ JA , natuurlijk”.
Je ziet deze duivel doet al, in het voetbal is een spreekwoordelijke
drijvende kracht in een vereniging.
De bezieler van jonge spelers, de man met de gouden raad voor zijn
medespelers, de trouwste supporter die een ploeg zich kan dromen, de
zalver voor de vergissingen van de scheidsrechter, de schouder om op
te snikken als het al eens wat minder ging, de organisator van ruim 20
Paastornooien, de initiatiefnemer voor de sfeer rond de cyclocrossen,
de werker van het eerste uur voor allerlei feestelijkheden, de
afgevaardigde voor Waarloos in de Sportraad, de rots in de branding
die als een rots blijft staan als het echt waait.
We kunnen alleen dankbaar zijn om zo een grote sportman in onze
gemeente te hebben.

Maar… het competitievoetbal liet hem niet los en de jeugd
interesseerde en interesseert Fons altijd.
Gevolg Fons werd voetbaltrainer bij zijn originele ploeg REET SK, en
met succes.
Fons werd al direct in zijn eerste seizoen, kampioen met zijn junioren.
Later werd hij samen met Mon Van der Auwera verantwoordelijk voor
het eerste elftal van REET SK.
Fons’ talent als jeugdtrainer bleef niet onopgemerkt. Kontich FC kon
hem overhalen om enkele seizoenen de Kontichse jeugd op te leiden.
Hij scoutte ( en scout nog) nogal wat talent en heeft menige jonge kerel
begeleid naar het spreekwoordelijke trapje hoger. Al zijn poulains zijn
hem daar nu nog dankbaar voor.
Toen hij, nog altijd in combinatie met zijn ploeg in Waarloos, zag dat er
technisch talent in de buurt rondliep, stichtte hij de eerste
Zaalvoetbalploeg van Waarloos. (hoe heette die ploeg ?? – welk
verbond ??)
13
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De ballen rollen niet meer waar we willen…
ONS PLEIN: Al enige tijd wordt er regelmatig gevloekt omdat een
petanquebal onverwacht een andere richting inslaat dan voorzien. Een
doorgedreven onderhoud aan de banen is stilaan een must. Het
dolomiet, dat dateert van vóór 2000, is hard als beton en er lijkt niets
anders op te zitten dan de bestaande verharding uit te breken en te
vervangen.
Omdat dit een omvangrijk en zwaar werk is werd het gemeentebestuur
gevraagd of ze dit onderhoud voor hun rekening konden nemen. Ook
steun zou welkom zijn onder de vorm van bv. een kraantje met
graafbak en vervoer, voor af- en aanvoer van het materiaal.
Na heel wat communicatie werd ons het standpunt van de gemeente
medegedeeld per mail: de werfvergadering acht het niet nodig om
werken te doen aan de petanquebaan - duidelijk geen kenners -! Maar
er is nog hoop: met dezelfde mail wordt gemeld dat het dossier zal nog
eens bekeken worden in de loop van de maand maart 2017 en worden
we dan gecontacteerd zodat we ten minste kunnen overleggen. Tegen
het verschijnen van deze Revet zal er meer nieuws zijn, zo niet zullen
we andere pistes onderzoeken. Geduld.
ONZE WINTERCOMPETITIE: Nu, drie speeldagen voor het einde, wordt
de Guy (16 winstmatchen) nog belaagd door Danny, Eric en Herman
(14 winstmatchen). Op donderdag 6 april moet de winnaar gekend zijn.
En dan kijken we uit naar ons jaarlijks etentje op 27 mei.
VOOR DE JEUGD verzorgen we, op vraag van het gemeentebestuur, een
petanque-initiatie tijdens de buitenspeeldag van de scholen op
woensdagnamiddag 19 april. Iedereen is welkom, ook ouders en
sympathisanten om te supporteren!
Theo

Over ’n vrouwenhaar, ’n ossenspan én
vergissen.
Enkele jaren geleden kwam men schuchter op onze
bestuursvergadering aankloppen met de vraag:
“’n vrouwenvoetbalploeg bij RV-Waarloos, zou dat kunnen ?”
Tja, de wereld verandert.
Er staan tegenwoordig méér mannen achter het fornuis dan vrouwen.
Waarom zou dit niet kunnen ? We gaven dus groen licht.
Trok het honorarium van vedetten als Messi of Ronaldo hen aan ? Was
hun motivatie het aureool dat deze voetbalsterren omringt ? Who
knows.
Of was het gewoon een gekke gedachte ?
Grootse verwachtingen hieromtrent hadden we niet. Doch we vergisten
ons.
Het werd geen schuchter aftasten door enkelen, zoals we gemeend
hadden. Néén, er verscheen plotseling een ware meute jong vrouwelijk
geweld op’t plein, mét vakkundige begeleiding. Allen boordevol
enthousiasme en overgave.
Een aanpak die we op onze trainingen nooit hadden gezien.
Ineens nieuwe gezichten in’t chalet. Jonge snaken die van den dorst(?)
even iets kwamen drinken, maar eigenlijk de rest van den avond,
geplakt aan’t venster, de voetbalstrategie(?) op het veld zaten te
analyseren.
Sommige ouderen, die normaal gesproken met de kippen op stok
gingen, werden plots door een vernieuwd bioritme aangegrepen en
bleven nu probleemloos tot na middernacht in het chalet over
politiek(?) debatteren.
Wat een metamorfose.
Tja, zou het lang duren ?
Flitsend voetbal was er zo direct niet te bespeuren en vermits mensen
doorgaans na een kwartier zelfs niet meer naar een regenboog staan te
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kijken, waarom zouden ze hier blijven bij stil staan ? Doch we vergisten
ons.

Het jaar van Den Drie

Vanaf de eerste match groeide gestaag hun supportersschare. Regen,
koude noch wind konden deze fervente support(st)ers weerhouden om
voor hun vrouwelijk team te komen supporteren. Hartverwarmende
toestanden.

Het einde van het seizoen 2016-2017 nadert met rasse schreden en dus
is het weer die tijd van het jaar om een kleine balans op te maken voor
onze ploeg.

De officiële voetbalclubs uit de omgeving werden lijkbleek bij het
vernemen van de ongelooflijke belangstellingsscore die dit
vrouwenteam in de wacht sleepte.
Bij de ultieme finalematch zag het langs de lijn méér dan zwart van het
volk.
Er werd gejoeld, gejuicht en gezongen. Met bengaals vuur werd deze
dolheid nog even onderstreept, én een droge bedoening was het zeker
niet.
Achter den toog rolden de vaten voorbij alsof het bekers waren. Men
hàd dorst.
Euforie alom.
Tja, wie had dit ooit gedacht ?

Dit jaar was vooral een overgangsjaar voor Atalanta. Het team werd
hier en daar gevoelig versterkt, maar uiteraard komen die
automatismen er niet vanzelf. Dat resulteerde hier en daar in onnodig
puntenverlies, maar af en toe ook wel in een gestolen puntje. Hoogdag
was natuurlijk een spraakmakende derbyzege tegen onze concullega’s
van Den Twee. Binnenkort nog eens hé jongens ;)
Vorige maand vond ook ons feestje plaats in lokale danstempel Den
Trap. Akkoord, er was weinig volk, maar er werd lustig gesjanst op de
beats van Mathi Patati en DJ Knordy. Volgend jaar opnieuw iedereen
present! Want we weten allemaal hoe Tomorrowland ooit begonnen is.
Het duurt geen 10 jaar voor alle hipsters binnen een straal van 30km
beweren dat ze erbij waren, die legendarische eerste keer.

Zou het dan toch zijn, zoals geschreven staat: “Een vrouwenhaar trekt
harder dan een ossenspan” ?.
Tot slot moeten we ook stilstaan bij een zwaar afscheid. Dit seizoen
markeerde immers ook het einde van een mooie carrière.
Tja, het zwakke geslacht ? We vergissen ons.
De Voorzitter.

Want hoewel de neus voor doelpunten nog vlijmscherp was en hij de
statische verdedigingen, waar deze reeks van uitpuilt, nog op
regelmatige basis aan flarden liep, kondigde Andy Dirickx plots aan dat
hij zijn studs aan de spreekwoordelijke haak hing.
Andy begon zijn carrière in Waarloos bij Den Twee. Het was al snel
duidelijk dat we met een rastalent te maken hadden. De doelpunten
vlogen de tegenstanders om de oren.
Het duurde dan ook niet lang voor hij naar een grotere club trok. Hij
trok de deuren bij Den Twee achter zich dicht en tekende bij de meer
illustere buren: Atalanta Waarloos. Een geslaagd huwelijk, want Andy
kwam net geen 10 jaar uit voor deze fijne subtopper, prachtig gelegen
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TÜRKİYE'YE İKİ İLE

centraal in de anale driehoek. Een periode gekenmerkt door splijtende
rushes en een quasi ontelbaar aantal goals.

Ofwel: met Den Twee naar Turkije.

9 september 2014 was de dag dat we zeiden:” Dit is niet te evenaren”.
Het was de dag dat Den 2 terugkwam van een reisje naar Porto, Italie.
Robert Van Keilegom had ons een weekend bezorgd welk in onze
gedachten “Veteranen Erfgoed” is. Zoals gezegd, niet te evenaren.

We wensen Andy het allerbeste toe in zijn voetbalpensioen en hopen
hem spoedig weer te zien. Misschien kunnen we hem een positie als
jeugdcoördinator aanbieden, want als we Europa willen veroveren,
zullen we toch onze jeugdwerking moeten uitbouwen.
Er resten ons nog een paar matchen. Wij zijn klaar voor een mooi
seizoenseinde.
Tot de volgende en Forza Atalanta!
J. Sneyers

Tot ene Koen C. daar anders over dacht. Hij zette zich, samen met zijn
Sonja, achter het project “Met Den 2 naar Turkije”. En kijk, op vrijdag
23 september 2016 stapten we met 28 voetballers en sympathisanten
op het vliegtuig richting Antalya.
Daar werden we opgewacht door de Koen en Nonkel Jos, ne verturkten
Belg. Koen had een bus gecharterd en na de nodige begroeting ging het
richting Side.
Weer andere bekenden stonden ons op te wachten bij den Adam, de
plaatselijk Jef van ’t cafe.
Sonja van de Koen, Walter N. en zijn Tania wilden dit ook niet missen
en maakte de groep compleet.
Na de nodige eerste Efes (de plaatselijke Maes) kwam de Koen met zijn
eerste verrassing, een spelletje. Het heet “Gotcha”, heeft te maken met
waterpistolen en elimineren en was de rode draad doorheen onze tijd
in Side (en zelfs daarna).
Inchecken in het hotel, de kamers verdelen, al een eerste duik nemen in
het zwembad van het hotel, zo was het snel tijd voor het eerste
avondmaal.
De Fantasia is een strandbar, zicht op zee natuurlijk, waar we mochten
proeven van de plaatselijk specialiteit. Een stoofpot die wordt
klaargemaakt in een stenen pot. Eenmaal klaar wordt het vlees niet uit
de pot gehaald, maar wordt de pot stuk geslagen… ’t Is maar wat je er
van maakt.
Een buikdanseres haalde het beste in enkele van ons nog boven, het
werd nacht en hier stopt het verslag van de eerste dag.
Ontbijt aan de rand van het zwembad, bij een opkomende zon en klaar
om de bergen in te trekken. Met twee busjes raakten we in Golbasi,
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gelegen aan een prachtig meer, waar we genoten van alle
watersportfaciliteiten zoals jetski, zwemmen en de spectaculaire
trampoline die in het water stond. De elegantste sprong werd er
uitgevoerd door RAFC.
Ook ons middageten was er voorzien. Overdaad was echter uit den boze
want we werden verwacht in Manavgat voor een belangrijke interland,
Turkije-Belgie. Ofwel een bijeengeraapt zootje ongeregeld tegen Den
Twee. Een klein veld, geen lijnen getrokken, nen draad rondom het hele
veld, kortom een speciale ervaring.
Hoeft het gezegd dat we de match makkelijk wonnen met 2-6?
Van een kantine hadden ze daar nog niet gehoord, om maar te zwijgen
over kleedkamers. Toch maakten onze Turkse vrienden het heel
gezellig zodat we in een beste stemming konden gaan eten. Den Adam
verwachte ons, en enkele van de Turkse voetballers, voor het
avondmaal. End of day two.
’s Anderendaags kondigde zich ook aan als spannend. We gingen
immers off-road. Koen had een side quad en buggy safari
georganiseerd. Eerst hadden we enkele uren vrije tijd. Met een beperkt
groepje huurden we een boot die ons naar een shoppingcenter in de
buurt bracht. Daar gingen we shoppen bij den Harun en de Yusuf,
mannen die we reeds kenden van toen ze een bezoek brachten aan
Waarloos. De kindjes thuis zouden wel blij zijn met de voetbalshirts die
er werden gekocht.
Snel terug naar het hotel want we gingen quatten.
Een Russische schone bracht ons op de hoogte van de veiligheidsregels
en in kolonne hebben we de streek verkend. Af en toe waren er wel een
paar die meer gas gaven dan de begeleiders toelieten en zij werden dan
ook op de vingers getikt. We zijn rond geraakt zonder ongevallen
hoewel er een paar waren die er een stoflong aan overgehouden
hebben.

feestje los. Walter N. was namelijk jarig en dat was reden genoeg om er
eens stevig in te vliegen. Wat er verder gebeurde is in-side
information…
De morgen van dag vier zaten er een paar (of meer) verdacht vroeg aan
de ontbijttafel. Wel allemaal met een dagschotel voor de neus. Zou het
kunnen dat ze die nacht de weg naar hun kamer niet gevonden hadden?
Wij de bus op richting Manavgat en de plaatselijk markt. Die werd
redelijk snel afgegaan want er wachtte ons een bootreisje. En dat werd
er één om nooit te vergeten.
Kapitein Bilal had zijn eigen boot geruild voor een groter exemplaar om
het ons naar de zin te maken. Het ging over de rivier Manavgat richting
open zee. Algauw hadden er een paar wat moderne muziek opgezet (de
boot was uitgerust met een goeie muziekinstallatie) en het reisje
veranderde algauw in een soort varend Tomorrowland. Of was het de
Gay parade??? In ieder geval werd er heel enthousiast gereageerd door
elke piratenboot die we tegen kwamen.
Op open zee aangekomen legde Bilal de motor stil en werd er gedoken
dat het een lust was. Volgende keer wel aan denken dat de bankjes in de
boot dienen om op te zitten en niet om van te duiken. Als je een beetje,
laat ons zeggen, volumineuser bent dan de rest kan dat leiden tot
ongelukken. Maar we hebben het allemaal overleefd.
Terug de rivier op, aanleggen en Bilal die aan het BBQ’en ging. Een deel
bleef dansen, enkele gingen de jetski op en een uurtje later zaten we
weeral te eten. Forel, kip, den Bilal had voor alles gezorgd.
Al dansend werden de laatste kilometers richting Manavgat afgelegd.
Onze aankomst ging niet ongemerkt voorbij. Vele mensen stonden op
de brug en keken hun ogen uit. Zelfs een plaatselijke journalist kwam
aan boord om te horen wat er gaande was. Terug kijkend op de vijf
dagen was de boottocht echt wel het hoogtepunt.

’s Avonds hadden de mannen van de Fantasia gezorgd voor een BBQ op
het strand. Tegen de waterlijn werd er een vuurtje gestookt en daar
hebben we de hele avond genoten van spijs en drank. De turken
zorgden voor de sfeer en kregen enkele van ons zover om er een Turks
dansje te placeren. Geen gewoon mannen…
Daarna maar terug naar den Adam en om 12 uur brak er een spontaan

’s Avonds werd er gegeten in het hotel. En ook hier weer een
buikdanseres die er een paar uitzocht om mee te doen. Ik heb er niks
van gezien, er was immers MotoGp op groot scherm…
Bij den Adam hebben we onze laatste avond doorgebracht. Tijd voor
een groepje om eens uit gaan in Side. Met de taxi weg en… een uurtje
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later terug. Blijkbaar kunnen ze de mannen van Den Twee niet aan in
Turkije…
En zo werd het 27 september, de dag dat de terugreis stond geboekt. Op
het vliegtuig was er eentje die onwel werd en door de stewardessen nog
een extra behandeling kreeg. Zelfs een verpleegster werd
opgetrommeld. Niks aan de hand, bleek dat hij een chronisch tekort aan
Efes had.
Het was voorbij gevlogen. Was het wat we verwacht hadden? Neen, het
was veel meer dan we verwacht hadden. Wat de Koen ons daar
voorgeschoteld heeft is niet te evenaren.
Of… misschien toch wel? Laat de volgende sponsor opstaan om ons
binnen twee jaar te verrassen!

Leve den Eén!
Het seizoen 2016-2017 zet zijn laatste eindspurt in en wat niemand
vooraf nog maar durfde voorspellen, lijkt nu toch bewaarheid te
worden. Met nog luttele speeldagen op de kalender dreigt
recordkampioen La Una dit seizoen zowaar naast de titel te grijpen.
Onverwacht, ongezien en ongehoord. Reden genoeg voor een
diepgravend onderzoek naar de échte reden achter dit sportdrama
zonder voorgaande.

Toch nog één vraag: HOE ZIT HET MET GOTCHA???

Flashback naar september 2016. Naar goede traditie begon uw fiere
titelverdediger ook nu weer met slechts één doel: kampioen spelen met
minstens twintig punten voorsprong. Twintig werden tien, tien werden
vijf, vijf werden nul en het vervolg laat zich al raden. Het meest
succesvolle en meest benijde sportteam van West-Europa doet sinds
enkele maanden iets wat het niet - zeg maar nooit - hoort te doen:
achtervolgen. Fans en kenners steken elkaar de loef af in een poging dit
alles een verklaring te geven.

Epiloog:
Het is zondag 5 maart 2017. Kwam om 4 uur vanmorgen thuis na een
feestje in Den Trap. “Das Retro Boot”. Ik waande me terug in Turkije.
Bijna allemaal waren ze er, de mannen die mee geweest waren. En zie,
zelfs enkele mannen van Den 1 wilden meevaren. Toch wel straf dat ze
voor echte vriendschap en plezier bij Den Twee moeten zijn…

Een simpele enkeling wijt de ongeziene terugval aan het wegvallen van
Kristof Braeckmans. De trouwe linksback werd na een vlammend
interview in uw vorige Revet met lichte dwang richting bank en niet
veel later richting uitgang begeleid. Kenners zijn het dan weer unaniem
eens dat Den Eén net door deze pijnlijke ingreep (voor Kristof dan toch,
nvdr.) van een nog grotere achterstand gespaard is gebleven.

Was het beter dan Italie 2014? Nee! Was het anders dan Italie 2014? Ja!
Sonja, Koen en iedereen die er voor gezorgd heeft dat we dit mochten
meemaken: dikke merci!

Dahaki sefere Kadar! (ofwel: tot de
volgende).
Hakem. (ofwel: de Ref)
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Een andere mogelijke verklaring is de tactische wijzigingen die
speler/coach Tai dit seizoen heeft doorgevoerd. Spelers en coach
blijven zelfs in maart nog te vaak op zoek naar de juiste invulling van
die gesofisticeerde 4-5-1. Toegegeven: Tai en de zijnen blijven ook niet
gespaard van het nodige blessureleed. Jeanke ‘abra
cadabra’ Vetters werd tegen De Zwervers op beestachtige wijze
bijna fin de carrière geschopt door een plaatselijke Chironeel. Van Craen
bracht ook dit seizoen weer meer minuten door bij de kinesist dan op
de plein en topspits Willem Vergaelen zit dezer dagen na de match
vaker met nen biefstuk op zijn oog dan met ne pretpaal in zijn hand. Zo
werd hij recent nog tegen de vlakte getorpedeerd in een alweer
overbodige derby tegen die andere ploeg uit Waarloos.
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Maar kom, we zijn geen recordkampioen gewoon door te klagen over
de onkunde van anderen. Als fiere ploeg moeten we de hand ook in
eigen boezem durven steken. Terwijl onze gouden oude rosse, Peter
Scheers (who the fuck is Timmy Simons!?), de ploeg bijna wekelijks op
sleeptouw neemt met wereldgoals, wordt zijn voorbeeld amper gevolgd
door de jongere snaken in de selectie. Wie kan dansen en sjansen tot 07
uur ’s morgens met Amelie Lens, Charlotte De Witte en ander goei saus,
moet enkele uren later ook maar kunnen presteren op het
gladiatorenveld aan de Ferdinand Maesstraat.

Kaartprijskamp - Ieder voor zich
Einduitslag periode 01 juli 2016 tot 31 december 2016

En toch is er nog hoop. Terwijl de Strakke Rakkers zich momenteel het
Leicester van de veteranenreeks wanen, heeft Den Eén alle kaarten in
handen om deze schande ongedaan te maken en de titel alsnog aan de
rechtmatige eigenaar te bezorgen. Want laat één ding duidelijk
zijn: From this moment on, it’s going to be Den Eén first again! Den dag
dat we ons moeten terugtrekken in een kinderlijk geschilderde
kleedkamer om tussen enkele sterretjes aan de muur weg te dromen
naar de successen van weleer hoeft het voor ons echt niet meer en
schrijven wij ons wel in voor de kaartprijskamp. Tot het zover is, blijven
we doen waar we goed in zijn en dat is winnen, winnen en nog eens
winnen.
Voor Vlaanderen, volk en Dakwerken Van Elshocht. Leve Den Eén!
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Wie niet waagt niet wint…!
22 jan 2009: De allereerste vergadering voor de Mountainbike
Waarloos.
Er wordt gewikt en gewogen, bekeken of het haalbaar is, welke
verwachtingen we hebben, ….
Maar er wordt vooral beslist: “We gaan er voor!”
Het was de start van een succesverhaal dat intussen aan zijn negende
editie toe is.
Jaarlijks vinden de laatste zondag van september rond de 1.000
enthousiaste fietsers hun weg naar Waarloos om er te genieten van
onze toertocht en zijn super-aprés.

Weetjes :
Eddy DV in 32 giften 5 keer 0 slagen, 5 keer 1 slag en 6 keer 2 slagen
haalde - 69 in totaal,

En ieder jaar opnieuw zijn we blij dat we het destijds hebben
aangedurfd om dit evenement te organiseren.

Lieve P en Willem L eens 26 slagen haalden in 1 ronde = de helft
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.

6 april 2016: Op de bestuursvergadering bespreken we de data voor het
komende cyclocross-seizoen.
De mannen van 2550CC willen eind december een ‘Avondcross’
organiseren! Hoe is dat haalbaar? Een heel crossparcours voorzien van
de nodige verlichting? En wie gaat daar op afkomen?
Maar met onze eigen Mountainbiketocht in het achterhoofd besluiten
we om hen groen licht te geven. Het leven is aan de durvers.

DATA :

4 en 18 april
2 en 16 mei
6 en 20 juni

Info:
Paul Van Es
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4 en 18 juli
1 en 29 augustus
5 en 19 september

03/457.42.89 0473/81.57.96 of op de kaartavonden.

23 dec 2016: De allereerste Kerst Avondcross!
Een gigantisch succes!
Het parcours is prachtig verlicht met behulp van generatoren,
ontzettend veel lichtpunten, honderden meters kabel en zelfs tractoren.
De mannen van 2550CC hebben er met man en macht aan gewerkt en
konden hierbij rekenen op de hulp van enthousiaste leden van RV. Het
resultaat was dan ook fantastisch mooi. Door een feeëriek verlicht bos
en veld slingerde zich een rij van lichtjes. Een lust om naar te kijken en
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niet minder om aan deel te nemen. Niets dan tevreden gezichten bij
deelnemers, toeschouwers en organisatoren.
Dat de avond na de cross nog vele uren werd verder gezet met een
feestje onder het afdak van de petanque en in het chalet hoef ik wellicht
niet te vertellen. Als je er al niet bij was, zal je er zeker van gehoord
hebben.

Veldrijden in Waarloos.
Toptien eindklassement 2016-2017

Dikke merci aan 2550CC !
Een nieuwe vaste waarde op de kalender van Waarloos lijkt geboren.
In 2017 komt er alleszins een vervolg: zaterdagavond 23 december
2017. Noteer het al maar met stip in je agenda.

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 2017-2018
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Oktober:

29/10/2017

+ Jeugd

November

26/11/2017

+ G-sport

December

za 23/12/2017

Kerstcross - AVONDCROSS

Januari

28/01/2018

Finale cross
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9° MTB-toertocht - 24 sept 2017

Fietskalender Groep 1

De negende editie van Waarloos Mountainbike toer
vindt plaats op zondag 24 september 2017.
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.

Bevoorrading met versgebakken pannenkoeken!!
31

32

Fietskalender Groep 2
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Fietskalender Groep 3
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Fietskalender Groep 4

Redactie
Redactieleden:
Marc Hermans
Philippe Van den Bosch

35

36

