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Woordje van de voorzitter

Het stond in de krant.

Enkele weken geleden, in een artikel in de
krant spraken Erna (70) en Ben (74) met
fierheid over hun café in Berendrecht.
Méér dan 40 jaar hielden ze die al open. Café
De Koerel.
“Hier staren we niet op onze smartphone, maar praten we”.
Niemand verbiedt het, maar in ons café worden bijna nooit gsm’s of
smartphones gebruikt. Een website of een computer vind je nergens en
wie een wifi-aansluiting wil, komt hier bedrogen uit.
Televisie is er, maar die gaat alleen op voor heel speciale
sportevenementen. Wie hier op café komt, doet dat voor de sfeer en de
gezelligheid.
Het drukke buitenleven stopt wanneer klanten aan de toog komen
zitten...
‘k Dacht: het had evengoed een artikel over onze chalet kunnen zijn.
Houden zo.
De voorzitter.
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Taplijst april 2018 tot september 2018

Kalender
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
Fietsen
Zondagmorgen in 5 groepen. De geplande ritten vind je achteraan in
deze revet
Donderdagavond: vanaf april om 18u30, vanaf mei om 19u.
Waarloos Mountainbike Toertocht op 30 sept 2018
Veldrijden: 28/10 – 25/11 – 23/12 – 27/1. Meer info verder in Revet
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 31 mrt en 2 april 2018
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PAASTORNOOI ‘18
Beste voetballiefhebbers,
Na lang wachten is het Paastornooi eindelijk weer daar. Hét evenement
in Waarloos waar iedereen naar uitkijkt. Hopend op veel zon en veel
publiek verwelkomen wij jullie op ons tornooi op zaterdag 31 mrt en
maandag 2 apr 2018. Zoals ieder jaar worden er weer lekkere
hamburgers en hotdogs verkocht aan democratische prijzen. Het
springkasteel is er dit jaar ook weer om de kinderen te kunnen bezig
houden als de vaders het zweet uit hun lijf lopen op het veld. Dit jaar is
er ook weer de mogelijkheid om spaghetti te bestellen voor maandag
van “den traiteur achter den hoek” Traiteur Steven.
Deze acht ploegen zijn volgens trekking verdeeld in 2 groepen zodat ze
zaterdag kunnen spelen voor de eerste plaats in hun groep.
GROEP A
Pierstraat
La Una
Schwalbe 05
Atalanta

GROEP B
Den II
Rumst SVKLE
Reet VV
Onbekend

Vorig jaar werd ons tornooi gewonnen door Duffel United, een
combinatie van VV Duffel en KFC Duffel. Dit jaar zullen ze echter niet
meer meespelen en verwelkomen we een nieuwe ploeg,
namelijk……………. .(Nog onbekend bij het ter perse gaan)
Het belooft dit jaar weer een spannende editie te worden als je ziet naar
de deelnemers.

Maandag 2 april
Wedstrijden voor

Zoals elk jaar zal er 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…
Laat ons allen hopen op ideaal voetbalweer, zodat we ons terras
kunnen zetten en het een groot feest mag worden.
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plaats 7-8
plaats 5-6
plaats 3-4
plaats 1-2

Eindtornooi competitie 2.0 op 21 april
Dat Waarloos de organisatie van de vriendschappelijke
voetbalcompetitie heeft overgenomen is intussen geweten.
Buiten een nieuwe website en het doorgeven van de uitslagen is alles
bij het oude gebleven, maar dat was buiten het eindtornooi gerekend…
Deels uit noodzaak maar toch vooral om dat we daar een nieuwe
dynamiek willen brengen wordt dit iets totaal anders.
Op 21 april tussen 14 en 17u wordt een heus minivoetbaltornooitje
afgehaspeld. Kleine doelen, dito veldjes en geen doelman. Alle
competitieploegen leveren minstens 1 team. Aangevuld met extra
teams om aan 4 poules van 3 ploegen te geraken.

Ravottersdag 2018
Noteer alvast 22 september in je agenda.
Meer info krijg je later.

De groepswinnaars spelen halve finales en zo verder tot er iemand dit
tornooitje wint.
De niet-groepswinnaars kunnen en mogen andere ploegen uitdagen
voor een matchke ballen. Tenslotte sjotten we allemaal graag en is het
hoofddoel van heel de RV-Waarloos competitie nog steeds plezier
maken op een sportieve, amicale manier.
En dat is ook waar we naartoe willen voor de prijsuitreiking. Met een
pintje in de hand na een frisse douche zijn we klaar voor de ceremonie
protocolaire en weten we wie de nieuwe wisselbeker het volgende
seizoen in zijn clublokaal mag tentoonstellen!
En uiteraard zijn jullie ook allen welkom op dit hopelijk zonovergoten
event.
Rest ons nog iedereen te bedanken om dit eerste seizoen mogelijk te
maken.
Ik ga geen namen noemen maar iedereen die een steentje bijgedragen
heeft groot of klein weet het zelf wel. En dan heb ik echt over iedere
minimale bijdrage van ergens iets klaarzetten of een telefoontje doen
tot een ganse website uit het niets op poten zetten. THX!!!!
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Nico, Kurt, Hans & Quinten
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Hoe een voetballer wielrenner wordt?
Wat bezielt iemand om gedurende 5 weken 4100km te fietsen en
daarbij meer dan 200 cols en côtes (68000 hoogtemeter) te
overwinnen? Is het de fysieke uitdaging, het avontuur, het sociaal
engagement? Of kan je deze persoon gewoon als knettergek
beschouwen?

“De honderd cols tocht wordt dan ook beschouwd als “De zwaarste
fietstocht ter wereld”. De ultieme uitdaging voor elke fietser. Een
individueel te rijden tocht. Wie deze tocht volbrengt kan zich rekenen
tot de allersterksten, tot de echte volhouders.”

Ik werk namelijk als kinesist in BSBO Den Anker. Dit is een basisschool
voor buitengewoon onderwijs in Mechelen. Ik geef er les aan kinderen
met leerstoornissen, een mentale handicap en/of autisme. Niet zelden
komen deze kinderen uit een kansarm milieu. Het lerarenteam probeert
deze kinderen zo optimaal mogelijk te stimuleren in hun ontwikkeling.
Het ontbreekt ons echter aan financiële middelen om een aantal
projecten op school te realiseren. Zo zouden we graag een aantal fietsen
en ipads aanschaffen en onze school omvormen tot bewegingsschool.
Meer info over deze projecten kan je terugvinden op
www.tourdenanker.be of volg onze facebookpagina van Tourdenanker.
Voor vragen kan je bij mij terecht of stuur een mail naar
tourdenanker@hotmail.com
Ik zou via deze weg graag een oproep willen doen om Tour Den Anker
te ondersteunen. Wil je onze kinderen een duwtje in de rug geven, stort
dan een bijdrage op volgend rekeningnummer:
VZW Vriendenkring Den Anker
BE71 0682 0791 4069
Met mededeling: Tour Den Anker (Meester Peter)
Elke bijdrage maakt het verschil en zo zetten we weer een stap in de
richting van een ideale wereld.
Alvast van harte bedankt,
Peter Scheers
En oh ja, op deze manier wordt een voetballer dus wielrenner. (voor
even dan toch)
Want ik kijk ernaar uit om in september terug op het veld te staan, want
gras ruik ik tot nader order liever dan asfalt.

Ja, is dus het antwoord op bovenstaande vragen. Want dit wordt een
enorme fysieke uitdaging en een groot avontuur. Om hieraan te
beginnen moet je wel een beetje gek zijn. Maar het sociaal engagement
vormt de grote drijfveer van dit sponsorproject.
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Het is weer donderdag…
Het is donderdag ! Een dag zoals een ander zou men denken.
Niets is minder waar.
Donderdag is de dag waarvan ik 's avonds ga petanquen.
Het gaat niet zozeer om het smijten met metalen ballen.
Het is een plaats waar ik mij aanvaard voel en weet dat er weeral
gelachen zal worden en plezier gemaakt.

Petanque in Waarloos: de ideale plek om tussen de mensen te komen.
Geen smartphones, geen pc of FB. Hier vindt men nog echte mensen.
Het spel zelf is eenvoudig. Je smijt je ballen zo dicht mogelijk tegen het
klein balletje.
Meestal smijt je te ver of niet ver genoeg. Soms te veel naar links maar
kan ook te veel naar rechts.
Als je er dan toch in slaagt om vlak naast het klein balletje te smijten
mag je heel even blij zijn.
Er komt dan een” tireur” die met één worp jou bal wegkegelt en er nog
plezier aan beleeft.

Bijna altijd de eerste in de „Chalet” om eerst nog een partijtje biljart te
spelen met Danny.

Er wordt gevloekt, gesakkerd, geroepen maar veel gelachen ook.

Langzaam aan komen de vrienden binnen en bereiden zich mentaal
voor aleer ze zich in de strijd gaan smijten.

Meer moet dat niet zijn.

Soms kan het een heel ander wending aan nemen dan verwacht.
Een deelnemer wil zijn verjaardag vieren en ons laten delen in de
vreugde.
Er worden een aantal tafels aan de petanque-banen geplaatst.
De gelukkige en een paar helpers komen aandraven met plastieke
zakken.
Het meegebrachte lekkers wordt zorgvuldig geëtaleerd.
Rode wijn, witte wijn! Wat is het leven fijn!

Het hele gebeuren wordt afgesloten met een lekker pintje aan den toog.

Louis 2

Leeftijd of status telt hier niet. Dit is een plaats waar iedereen aanvaard
wordt.
Natuurlijk heeft men de „mannen van 52” een gevolg van de naoorlogse
babyboom. Verwekt in een tijd van verveling in afwachting op de komst
van het „kastje”.
Dankzij hun verhalen die wekelijks steeds worden geaffirmeerd door
hun leeftijdgenoten krijg ik een beeld hoe het hier vroeger was en zit
steeds aandachtig te luisteren.
Men luistert ook graag naar mijn moppen, maar ik geraak stilaan door
mijn repertoire, wat inhoudt dat ik soms in herhaling val. Op zich niet
erg want sommige hebben het dan ook begrepen.
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Den twee op hotel bij Rode Duivels

Den Twee forever
Ik moet er al eens mee lachen met deze uitdrukking want we zijn toch
maar een voetbalclub. Er zijn toch belangrijkere dingen in het leven,
zoals politiek bijvoorbeeld. Ja, dat is waar maar na onze grandioze
overwinning op Den Een op 18 november ’17 kan ik niet anders
concluderen: DEN TWEE FOREVER.
Op 18 november ’17 waren we meer dan een team, we waren meer dan
een cafévoetbalclubke, we waren verdomme beter dan KV Mechelen en
den Antwerp samen!!
Onder een grijze hemel werd de aftrap gegeven voor de derby’s der
derby’s, dit was een slecht voorteken voor Den Een. Dat werd snel
duidelijk bij het begin van de wedstrijd die stevig gedomineerd werd
door “onze jongens” van Den Twee. Ondanks deze dominantie valt de
eerste grote kans voor Den Een, die millimeter de paal mist. Gelukkig!
In het midden van de eerste helft valt dan eindelijk de verlossende goal
van onze topscoorder van de wedstrijd Bjorn Joosten. Na deze goal
probeert den Een zich te herpakken en met wat tegenslag valt er de
gelijkmaker via penalty.
Het was een stevige en entertainende wedstrijd die eindigde in een
mooie 2-5!! Dit eindresultaat had evengoed 0-5 kunnen zijn want Den
Een heeft enkel kunnen scoren via penalty. Bij Den Twee was het
resultaat veel mooier met 5 knappe doelpunten. Bedankt Bjorn Joosten,
de topscoorder, met 3 goals, Senne Heemeryck met 1 goal en ook Jules
Vandewalle met 1 goal. Wat een collectieve topprestatie van de ganse
ploeg en de fantastische supporters die trouw van de partij zijn.
Gisteren was het niet ‘yes we can’ maar YES WE DID!!
Al ongeveer 13 jaar speel ik nu bij Den Twee en bij tijden denk ik wel
eens aan stoppen, vooral onder druk van die ‘van ons’. Die zaagt altijd
van stopt mee dat stom spelleke, gaat ge weer naar Waarloos. Maar dan
zeg ik hé sjoeke, ge snapt het niet hé, DEN TWEE FOREVER.
Alain Kombe
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Woebads Badminton
Speler van het seizoen 2016-17 – top 10

Hoi veteranen,
Al jaren heeft onze vereniging ook een badmintonafdeling zoals de
meesten onder ons wel weten.

1. Jef Op de Beeck
2. Danny Guns
3. Bjorn Joosten

262 punten
192 punten
158 punten

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

151 punten
135 punten
128 punten
128 punten
122 punten
109 punten
92 punten

Yannick Weyne
Koen Joosten
Bert De Vos
Wouter Van Reeth
Dries Segers
Johan De Vos
Yannick Nauwelaerts

Woesdagavond spelen de vrouwen van 19:30 tot 21u en zondagavond
is het gemend badmintonnen.
Van 19 tot 21u. Van september tot mei in sporthal De Nachtegaal in
Kontich.
Er is steeds een aangename en gezellige sfeer waarin elk niveau wel aan
zijn trekken komt.
De laaste jaren was er echter een terugloop in het aantal actieve leden
en moest hiervoor actie ondernomen worden.
Sinds dit jaar hebben we de handen in elkaar geslagen met een andere
badmintonvereniging ZOEF.
Zij speelden ook badminton op zondagavond en hadden zowat
hetzelfde probleem.
Nu bruist onze zondagavond activiteit terug met veel meer leden en een
mooiere mix van ervaren spelers en aanstormend talent.
Hierbij willen we dan ook onze nieuwe leden welkom heten en ze
introduceren in onze grote vereniging van RVWaarloos.
We willen ze zeker ook uitnodigen om eens een kijkje te komen nemen
in ons chalet Swa Campaert in waarloos aan de voetbalterreinen, het
bruisende hart van onze vereniging. Er zijn activiteiten genoeg om eens
te komen bekijken zoals je merk in de rest van deze revet.
Zoals steeds zijn natuurlijk ook alle andere enthousiastelingen welkom
om een pluimpje te komen kloppen op woensdag of zondag. De eerste 2
beurten zijn gratis om een
keertje uit te proberen.
Alvast tot een van de volgende.
Veel badmintongroeten
Het woebads-team
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Kaartprijskamp - Ieder voor zich
Einduitslag periode 01 juli 2017 tot 31 december 2017

Weetjes :
Patricia steekt Paul VE nog voorbij op de laatste speeldag.
6 spelers haalden meer dan 800 slagen bij de 7 beste beurten en dat is
hoogst uitzonderlijk.
Wivina haalde eens amper 81 slagen maar speelde daarbij toch geen
enkele balk.
Willy en Willem deden alle 11 beurten mee en haalden 7 X geen 100
slagen.
Patricia heeft in 2017 beide perioden gewonnen voor Paul VE (2 X
tweede).
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 :

3 en 17 april
1 en 15 mei
5 en 19 juni

3 en 17 juli
7 en 21 augustus
4 en 18 september

Hoofdpunten van het reglement :
Ieder speelt voor zich en de behaalde slagen worden genoteerd door de
schrijver van dienst.
De gever blikt de laatste kaart als troef.
Als je niet kan volgen moet je kopen en bovenkopen als je kan.
De laatste moet altijd de slag nemen als hij/zij kan.
Ieder speler betaalt tijdens het kaarten een rondje.
Info:
Paul Van Es
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03/457.42.89 0473/81.57.96 of op de kaartavonden.

WAARLOOS - WOLSDORF
Kijk even in het bijgaande artikel dat begin september in een Duitse
krant stond.

Een traditioneel galabal op zaterdagavond was de apotheose van dit
vriendschapstreffen.
Dat spijs en drank telkens een thema was en uiteraard overvloedig
aanwezig waren hoeft geen betoog.
Waarloos en Wolsdorf zijn door beide gemeentebesturen als
“zustergemeenten” erkend.
Je kan dit trouwens vaststellen door de borden in de gemeente
Waarloos. “Waarloos verzusterd met ‘ Wolsdorf (D)”. Dit zijn beslist
blijvende herinneringen aan dit mooie intiatief.
Het laatste vriendschapstreffen ging door in Wolsdorf tijdens het
weekend van 25 augustus 2017. Daarvan zie je de Duitse en Belgische
deelnemers op de foto.

Hierin werd de ontmoeting tussen de beide sportieve verenigingen
verduidelijkt.
De foto’s zijn van de laatste ontmoeting die in Duitsland plaatsvond.
Het begon destijds met een vraag of we in Waarloos niet “ Europees”
konden spelen.
Via een lokale link werd contact gelegd met de voetbalploeg uit
Wolsdorf.
En ja hoor… Een eerste voetbalwedstrijd tussen beide teams in 1980
mondde uit in een jaarlijks treffen dat 37 jaar lang duurde. Het ene jaar
ging de voetbalwedstrijd door in Wolsdorf het andere jaar in Waarloos.
Wederzijdse gastgezinnen zorgden voor de opvang van spelers en
supporters.
Ieder jaar tijdens het laatste weekend van augustus vond het
voetbaltreffen plaats. Tijdens deze weekends werden uitstappen
georganiseerd en bezienswaardigheden in beide landen bezocht.
In Duitsland zagen onze deelnemers zo bijvoorbeeld : Hannover,
Braunschweig, Wolfsburg en Berlijn.
Andersom bewonderden onze Duitse gasten o.m. Antwerpen, Brugge,
Gent, Brussel, Lier en Mechelen.
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2550 CC
Neen ! Geen 2550 milliliter. De lessen fysica indachtig springt men in
dit geval wel naar de verkeerde kant. Het gaat hier duidelijk niet over
de cm³.
Wat dan wel vraag je jezelf af ? Welnu het gaat hier over de rapste club
fietsers van Kontich en ruime omstreken.
Als je het niet gelooft, kan je dit enkel empirisch vaststellen.
Hoe vraag je me dan ? Welnu de enige manier is even meerijden… Dan
pas kan je eventueel het tegendeel bewijzen en laten ze, hebben ze
beloofd, vanaf dat moment de aanvullende titel : “ de rapste…” volledig
weg.
Dus 2550 Contich Crosst – de rapste club van Kontich en
omstreken.

Stukje historiek van veldrijden in Waarloos.
Zoals jullie wellicht nog wel weten, bestaat er in Waarloos al een
traditionele veldritorganisatie sedert het jaar 1987/1988.
Toen de initiatiefnemers Géne Van Criekinge, Patrick Straetmans, Paul
Rottiers, Louis Verreth en Luc Verbruggen er in 1988 mee begonnen,
hadden zij wellicht ook niet gedacht dat het allemaal zo lang ging stand
houden. Zij organiseerden 5 crossen in de winterperiode als er “op de
weg” niet zo goed kon gereden worden.
Van een kleine organisatie, waarbij de inrichters ook zelf deelnemers
waren, groeide de cross stilaan uit tot een begrip dat ver over de
gemeentegrenzen en zelfs de provinciegrenzen bekend geraakte.
Deze groei bracht ook de nodige problemen met zich mee.
Om een grotere groep deelnemers te kunnen spreiden over de omloop
moest het parcours aanzienlijk uitgebreid worden en beter worden
afgebakend.
Eerst werd dit alleen door RV-Waarloos geregeld, doch het werd een
beetje te veel.

Wie is dat ?

Een nieuwe groep neemt de organisatie over.

Maar wie zijn die mannen eigenlijk ? Waar komt die 2550 CC vandaan ?
Hoe is die groep bijeen gewaaid ?
De verklaring ligt bij de jeugdbeweging. In vroegere tijden werd je als je
afzwaaide als verkenner bij de scouts, een ‘ voortrekker’. De term is een
vertaling van het Engelse "Rover", uit een boek van Baden-Powell (
stichter van de scouts). Een periode die voorafgaat aan het ‘in leiding
gaan’.
Een groepje van deze kerels trok samen op om allerhande activiteiten
te doen. Creativiteit was daar uiteraard een basis-ingrediënt.
Naar verluidt is alles begonnen met een mountainbike weekend in de
Ardennen voor een selectie van Oud-Scouts van de 28ste St. Martinus
Kontich. Dat werd voor hen een zo’n prachtige belevenis, dat ze dat nog
eens wensten over te doen, maar dan internationaal.
Een volgende trip werd georganiseerd. Ditmaal met als bestemming
Italië.
Onnodig te zeggen dat er straffe verhalen aan vasthangen, doch dat valt
buiten het kader van deze tekst. In alle geval werd zo de basis gelegd
van een hechte vriendengroep.

Gelukkig namen de vrienden van de wielerclub Ooststatiestraat ( OSW )
in 2002 de taken van opbouw / afbraak van het ganse parcours op zich.
Zonder hen was het niet haalbaar geweest om door te blijven gaan.
Ook de administratie van inschrijving, bijhouden van afgelegde ronden,
opmaken van uitslagen en klassementen, publicatie op internet en
dergelijke meer, werd door het groter aantal deelnemers
gecompliceerder. Met de groei veranderde de cross ook van sfeer. Waar
het in de eerste jaren vooral een ludieke competitie was tussen de eigen
leden en nadien andere dorpsgenoten, haalde de echte competitie de
laatste jaren meer en meer de bovenhand.
Steeds meer deelnemers reden voor een (goed) klassement, zelfs in de
achterhoede.
Vanaf het seizoen 2008/2009 werd om praktische redenen het aantal
crossen teruggebracht van 5 naar 4.
Maar zoals zo vaak … in het voorjaar van 2012 kwam er een moeilijk
bericht.
De organisatoren stelden : “ aan alles komt een eind – we willen in
schoonheid eindigen…”.
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Niet de formule op zich was de oorzaak, wel de sleet op de organisatie.
De kleine kern van vaste inrichters was (het een beetje) moe en besloot
om er in schoonheid mee te eindigen. De editie 2012/2013 zou alleen
nog de kerstcross omvatten en daarmee gedaan.
Het doek leek te vallen over de traditie in Waarloos.

10° MTB-toertocht - 30 sept 2018
TIENDE editie
Waarloos Mountainbike toer

De redding door 2550 CC.

op

In het groepje van fietsers bij OSW zaten echter enkele van de 2550 CCers ( omschrijving zie hoger) ondergedoken en bij enkelen onder hen
ging er een lichtje op.
Ze vonden het niet kunnen dat deze traditie zou ophouden te bestaan.
Daar was de sfeer tijdens de crossen te speciaal voor. (en de sfeer van
de kerstcross in het bijzonder).
Zij introduceerden het idee in hun grotere groep Oud Scouts en ….
samen zetten ze hun schouders onder de gehele organisatie en … MET
SUCCES !.

zondag 30 september 2018.
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.

Ondertussen heeft deze bijzonder sympathieke groep reeds zijn 6de
editie afgerond.
Dat ze van uitdagingen houden bleek uit een wild idee dat voor de editie
2016/2017 werd gelanceerd. “ Willen we eens een avondcross doen zoals de profs in Diegem rijden ? “
Normale mensen deinzen dan terug voor zo’n wild idee. 2550 CC niet
echter. Zij bekeken het, evalueerden de mogelijkheden, bekeken welke
logistiek nodig was en … ze gingen ervoor.
Gevolg…. EEN REUZE SUCCES. In het seizoen 2017/2018 werd dat nog
eens overgedaan met een ware volkstoeloop tot gevolg. Weer een schot
in de roos !
Ondertussen hebben ze als groep geïnvesteerd in hun eerste activa. Ze
beschikken reeds over een grote voorraad veiligheidsspelden !
De leuze die wij hen willen meegeven is : ‘t is moeilijk bescheiden te
blijven, wanneer je zo goed bent als zij… Welnu van ons mogen ze hier
terecht fier op zijn. RV Waarloos is hun zeer dankbaar en hoopt de
samenwerking nog verder te kunnen zetten. 2550 CC – BRAVO en
DANK U !
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DE KERSTCROSS door de ogen van een
toeschouwer.

De dames van 2550 CC bakten met veel plezier hamburgers met ajuin
en de heren van den 2 trokken de bierkraan open en deden ze dicht als
het vat af was. Hoeveel er van dat vocht geconsumeerd is, kan ik zelfs
bij benadering niet zeggen maar het was veel.

Het is lang geleden dat ik voor ons ledenblad nog eens iets geschreven
heb.
Dit keer kon ik niet anders, ik moest en zou het nog eens proberen.
23 december 2017 was het weer zover. Droog weer, meer dan 100
fietsers, een beetje modder en de kerstcross kon beginnen. Het orgel
speelde lustige deuntjes tot de orgelman dorst kreeg en zijn toestel
huiswaarts trok; kwestie van geen ongelukken te veroorzaken. Mijns
inziens een zeer slimme beslissing.
Het was weer eens feest in ons klein dorpje Waarloos. Als ik spreek van
feest dan is dat niet overdreven. Want, om eerlijk te zijn, ze kennen er
in Waarloos wel wat van als er maar genoeg vast en vloeibaar voedsel
aanwezig is. Van het vloeibare was er zeker voldoende, we hebben met
zijn allen geprobeerd om de heren en dames “zonder te zetten” maar er
was zelfs nog over voor de dag erna. Ik spreek van meer dan 100
fietsers en ik denk dat er bijna 1500(volgens de organisatoren, 450
volgens de politie) waren zonder fiets.
Het startschot werd exact om 19.30 u gegeven. Het was ongelooflijk met
hoeveel enthousiasme er vertrokken werd. Sommige snelle vertrekkers
trapten al na enkele minuten stevig op hun adem.
Er waren er zelfs een paar die reeds na enkele ronden er de brui er aan
gaven. Zo konden ze zich bij de “kijkers” voegen.
Er waren er natuurlijk ook bij die reden om te winnen hetgeen
natuurlijk hun volste recht was want, als ze dat niet deden zou het maar
een rare cross geweest zijn.
Wie er gewonnen is, kunt ge zien in de andere publicaties, met andere
woorden : ik weet het niet !
Ik had op dat moment andere dingen aan mijn hoofd, zoals mee
proberen de vereniging zonder drank te zetten. Wat ik niet wist, is dat
ze er zeer goed op voorzien waren. Enkele extra vaten stonden stand-by
in de kelder.

Trouwens hoe verder de avond vorderde hoe minder ik mij herinner.
Ik heb de dag erna gevraagd aan mijn echtgenote “Heb ik mij
geamuseerd ?” en… het antwoord was positief, dat viel dus mee.
Dat is allemaal niet waar hoor, maar ik vind het gezellig om zo iets te
schrijven. Wat ik wel meen is, dat de organisatie TOP was en dat er veel
mensen er wat van kunnen leren. PROFICIAT aan allen die aan dat
evenement mee gewerkt hebben. Van degenen die het bos in orde
hebben gebracht tot zij die ’s anderendaags alles terug in zijn oude
vorm gegoten hebben. Ik of wij weten dat er veel werk aan vooraf
gegaan is en dat wordt zeer geapprecieerd daar mogen ze gerust van
zijn.
Nu op naar volgend jaar en we zullen er zeker weer bij zijn.
Efke,

27

28

Veldrijden in Waarloos.
Uitslag G-Cross
Waarloos 29/10/2017

Eindstand 2-daagse GCross Kontich

Heren

Heren

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Gunther Boons
Nick Aerts
Jimmy Van Craeynest
Jarne Van Ardennen
Jonas Lowagie
Tim De Saeger
Seppe Pauwels
Kasper Koyen
Alexander Verhaegen
Marijn Van Olmen
Giovanni Van Olmen

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Veldrijden : Toptien eindklassement 2017-2018

Gunther Boons
Nick Aerts
Jonas Lowagie
Jarne Van Ardennen
Tim De Saeger
Seppe Pauwels

Dames
1) Jolien Lowagie
Alle informatie, uitslagen, klassementen, filmpjes, foto’s van het ganse
seizoen kan je terugvinden op de facebookpagina
https://www.facebook.com/CrossWaarloos

Dames
1) Jolien Lowagie

We danken “2550 CC” voor het verderzetten van deze traditie!

Crossen seizoen 2018-2019
Data onder voorbehoud:
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Oktober:

28/10/2018

+ G-sport

November

25/11/2018

+ Jeugd

December

za 22/12/2018

Kerstcross - AVONDCROSS

Januari

27/01/2019

Finale cross
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Wielertoeristen voortaan met 5 groepen

Fietskalender Groep 1

Reeds geruime tijd wordt er in Waarloos gefietst in 4 groepen die elk
hun eigen programma hebben. Startuur, afstand en tempo worden
aangepast aan het niveau en de wensen van de deelnemers bij elk
groep.
Enkele jaren geleden kwam voor het eerst de vraag om met een
bijkomende fietsgroep te starten die qua niveau tussen groep 3 en
groep 4 zou liggen. Het verschil in gemiddelde snelheid tussen groep
3 (±27km) en groep 4 (± 23 km) was voor sommigen net iets te groot.
Ook het inlassen van een caféstop halverwege de rit van groep 4 vond
niet iedereen even belangrijk.
Het draagvlak voor die bijkomende groep was aanvankelijk beperkt
en de stuurgroep vond het ‘officieel’ inrichten van een bijkomende
groep dan ook niet opportuun.
Maar alles evolueert. Onze fietsclub wordt groter, onze leden worden
ook ouder en doen het dan graag iets rustiger aan zonder de sportieve
kant te moeten vaarwel zeggen. Steeds meer ontstond dus de
behoefte aan die ‘ontbrekende’ niveaugroep.
Op de algemene ledenvergadering van 26 jan 2018 werd nog eens
gepolst bij onze leden en bleek er wel degelijk een voldoende vraag.
De knoop werd dus doorgehakt en vanaf het zomerseizoen (4 mrt)
starten we met een nieuwe groep.
Om de logische opbouw van onze niveaugroepen te behouden, wordt
dit vanaf nu groep 4. De vorige groep 4 wordt vanaf dan groep 5.
Op onze website werden alle gegevens reeds aangepast. De ritten en
alle statistieken van de oude groep 4 werden verplaatst naar de
nieuwe groep 5. Groep 4 start met een blanco lei.
Guy Kerckhofs zal zich inzetten voor de opstart van deze nieuwe
Groep 4. Bij hem kan je dus terecht met je wensen en bemerkingen.
Onder zijn leiding wordt er ook gezorgd voor een eigen
rittenkalender die je bij de fietskalenders in deze Revet en op onze
website kan bekijken.
Wij wensen alle groepen veel fietsplezier en een aangename zomer!
Stuurgroep Wielertoeristen Waarloos.
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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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Fietskalender Groep 5

36

Redactie
Redactieleden:
Marc Hermans
Philippe Van den Bosch
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