REVET NR. 50

Dit is inderdaad al de 50ste editie van ons clubblaadje. De eerste editie
verscheen eind 1994. Vanaf 1995 waren er jaarlijks twee edities. Eén in
het voorjaar (maart-april) en één in september.
Ter herinnering een gedeelte van het artikel waarmee Luc Verbruggen
zaliger, één van de grootste bezielers voor het ontstaan van dit blaadje,
de eerste uitgave afsloot.
Ziezo …
Of j’er nu op te wachten stond of niet, gehoopt of nooit aan gedacht
en zeker niet van wakker gelegen, … toch is “Het” er. REVET. Het
eerste, hopelijk niet het laatste blaadje van onze Waarlose
vereniging.
REVET: Real VETeran. Maar ook iets onooglijks klein dat grote
platen aan mekaar houdt.
Onze afdelingen dichter bij mekaar houden, weten wat de anderen
doen, dat is ons doel. Geslaagd of niet, daar zal jij tenslotte zelf over
moeten oordelen.
Gewoonweg genieten … van onze activiteiten maar ook van die van
de anderen. Dat kan je lezen op deze bladzijden. Twee maal per jaar
(september – maart) proberen we er samen iets van te maken.
We zijn blij dat na al die jaren deze oorspronkelijke doelstelling nog
steeds onze grootste drijfveer is om de Revet samen te stellen.
De redactie.
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Tappen – Tapbeurt – Van dienst zijn
Zoals je elders in deze REVET kan lezen is onze werking gebaseerd op
solidariteit en vrijwilligerswerk.
Onze vereniging heeft verschillende afdelingen en iedere afdeling heeft
de verplichting op zich genomen om tapbeurten te laten verzorgen door
haar leden.
Als goed lid word je dan ook door je afgevaardigde af en toe gevraagd
om te tappen.

Woordje van de voorzitter

Groen licht ?
Tijdens de vorige legislatuur werden we
met onze plannen omtrent verbouwingen
aan onze chalet door bepaalde strekkingen
binnen het gemeentebestuur vriendelijk en
beleefd wandelen gestuurd.
Omwille van allerlei wetten en regeltjes was
op dit vlak niks mogelijk of bespreekbaar.
Het huidige bestuur heeft een andere visie omtrent de samenwerking
met de lokale verenigingen in Waarloos en stelt zich positiever op. Zij
wíllen íets doen !

Wanneer tappen ?




De zondagmorgen is het chalet altijd open.
De zaterdagnamiddag enkel als er een wedstrijd(en) is.
Vanaf 2019 zal ook de vrijdagavond een reguliere tapbeurt worden
voorzien ALS er een wedstijd wordt gespeeld.

Maar hoe kan je nu in godsnaam weten of er een wedstijd gepland is?
Uiteraard is er de voetbalkalender die op de website staat.
Maar soms wordt er een wedstijd afgelast. Of een voorziene wedstrijd
wordt in onderling overleg verplaatst naar een andere datum.
In dat opzicht is de voetbalkalender niet altijd actueel (vakjargon : upto-date).

Een informatie-ronde is aan de gang met als doel een oplossing te
vinden voor de realisatie van de wensen en verzuchtingen van de
verenigingen, ook de onze.
Wij kijken verwachtingsvol uit naar het verdere verloop van deze
besprekingen die op een constructieve leest geschoeid zijn.
Eerstdaags kunnen wij jullie misschien melden: het licht staat op groen!
Het zou voor ons een leuke verrassing en een aangename melding zijn.
Volop de handen uit de mouwen dan.

Omdat we vele vragen kregen om dit beter te communiceren, werd een
webpagina gemaakt om “online” op je PC/Smartphone de laatste
“stavaza” (= STand VAn Zaken) weer te geven.
Wat bedoelen we hiermee en hoe gaan we te werk ?
Je surft naar de website van onze vereniging www.rv-waarloos.be.
In het menu in de linkse kolom klik je op “tappen”.
Op deze pagina staat meer info over wat er van jou verwacht wordt als
tapper. Maar er staat ook een link (in het blauw) naar de “taplijst”.

Groeten.
De voorzitter.
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Je klikt hierop en je krijgt een overzicht van de tapbeurten. Links
bovenaan heb je een selectievakje waarmee je eventueel enkel de
tapbeurten van een bepaalde afdeling kan selecteren.
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Per tapbeurt zie je:







Taplijst april 2019 tot september 2019

De datum
De afdeling die van tapdienst is
Info: hier kan je controleren of je die dag effectief moet tappen. Dit
is vooral van belang voor vrijdag en zaterdag omdat je dan enkel
moet tappen als er een match gepland is. LET OP: Deze info kan
aangepast worden! Controleer dus tot kort voor je tapbeurt of er
geen match is afgelast, verplaatst, bijgekomen, …
Aangepast op: het moment waarop de laatste aanpassing aan de
info is gebeurd
Aangepast door: de persoon die de laatste aanpassing van de info
heeft gedaan.

Elke voetbalafdeling heeft minstens één verantwoordelijke die met een
inlog de gegevens kan aanpassen en als dusdanig de lijst volledig
actueel houdt.
Je zal merken dat de vrijdagavonden reeds zijn opgenomen in de lijst
doch dat er voor dit seizoen (2018/2019) op slechts 2 vrijdagavonden
reeds een wedstrijd staat. De echte start voor de vrijdagavondbeurten
zal ingaan met het voetbalseizoen 2019/2020, dus vanaf september.
Vanaf dan spelen de Dames en Den Drie hun thuiswedstrijden
regelmatig op vrijdagavond.
Mogen we iedereen en vooral de ploegverantwoordelijken vragen
om al eens te checken of alles voor hem/haar duidelijk is?
Enkel als de lijst actueel gehouden wordt, is hij een echte referentie
voor ALLE tappers/leden. Deze “last-minute-info” kan vermijden dat
andere leden voor een gesloten chalet staan en een “nutteloze
verplaatsing” doen.
Mocht je nog vragen hebben horen/lezen we het graag :

info@rv-waarloos.be
Veel succes met je tapbeurt !
Namens het bestuur,
DANK U !
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Kalender

LID VAN R.V. WAARLOOS !

Badminton

Beste leden van RV-Waarloos.

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

Dikwijls stelt men zich de vraag , hoe doen ze het daar toch ?
Lidgeld van de vereniging is de ronde som van 20 € ! Dit werd door uw
afgevaardigde in de loop van december/januari opgehaald. Het is uw
jaarlijkse bijdrage aan de werking van onze vereniging.
Heb je dit al eens vergeleken met andere sportclubs al dan niet in de
buurt?

Bestuursvergadering:
elke eerste woensdag van de maand

Drankprijzen in ons Chalet: de basisprijs is nog altijd slechts 1,20 €.
De laatste kleine aanpassing dateert van vóór 2016.

Fietsen

Ja, dan mag je terecht de vraag stellen: “Hoe doen ze het toch?”

Zondagmorgen in 5 groepen. De geplande ritten vind je achteraan in
deze revet
Donderdagavond: vanaf april om 18u30, vanaf mei om 19u.

Welnu onze vereniging en de werking is gebaseerd op eerlijkheid,
solidariteit en vrijwillige inzet.

Waarloos Mountainbike Toertocht op 29 sept 2019

Ieder aangesloten lid krijgt via zijn of haar afgevaardigde zo bv. de
vraag om een tapdienst te verzekeren. Dit draagt bij tot de algemene
opbrengsten van onze vereniging.
We voorzien deze tapdiensten tijdens de “normale” activiteiten;
voorheen zaterdagen en zondagen, voor volgend voetbalseizoen wordt
ook de vrijdagavond een mogelijke ‘normale activiteit’.
Immers onze Voetbal-Dames RVW 4 ( DE VIER) zal het merendeel van
zijn thuiswedstrijden op vrijdagavond afwerken. Daarenboven zijn er
ook al wat vrijdagavondmatchen voor den 1,2 en 3.

Veldrijden: 27/10 – 24/11 – 21/12 – 26/1. 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.

Op donderdagavond wordt er geen echte tapdienst georganiseerd en is
er een vrijwilligersrol voor de afdeling Petanque. Bj ontstentenis vragen
we aan de aanwezigen om spontaan voor de collega’s een pint te tappen
of is er van elke groep iemand die daarvoor de honneurs waarneemt.
Op dinsdagavond tijdens het kaarten zorgen de kaarters zelf voor de
tapdiensten.

Voetbal
Zie voetbalkalenders in Revet van september
Training op donderdagavond vanaf 19u30
Training RVW 4 - Dames op dinsdagavond
Paastornooi op 20 en 22 april 2019

Er wordt van jullie afdelingen ook verwacht dat ze een bijdrage leveren
voor ons huisblad de REVET.
Hierin worden normaliter alle activiteiten aangekondigd en wordt er
verslag over uitgebracht.

Ravottersdag 21 sept 2019
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De REVET dient in dit verband als bewijsstuk naar de gemeentelijke
sportdienst toe om de betoelaging die we jaarlijks van de gemeente
ontvangen te kunnen justifiëren.
We stellen het dan ook op prijs dat de afdelingen( en hun leden – jullie
dus) hun bijdrage leveren aan deze (en andere nog te publiceren)
edities van de REVET.
Wat krijg je zoal in ruil.









Welnu eerst en vooral hebben we gezorgd dat de vereniging (en
dus per definitie al zijn leden) een goede (aansprakelijkheid)
verzekering heeft.
De mensen die de tap verzekeren en alle sportbeoefenaars zijn
eveneens verzekerd tijdens de uitoefening van hun activiteiten.
Eventuele ongevallen worden (binnen de clausules van de polis)
op die manier gedekt.
Je mag deelnemen aan alle activiteiten die de vereniging
organiseert.
Ongeacht of je via die onderafdeling aangesloten bent of niet.
Lidgeld betaal je maar een keer, in de afdeling waarin je
ingeschreven bent
De kinderen van alle leden binnen bepaalde leeftijdscategorieën
worden elk jaar verwend op de “Ravottersdag”.
Je kan tegen een bespottelijk bedrag deelnemen aan ons
ondertussen alom geprezen teerfeest met uiteraard de spijs en
drank voor een (zeer) lage forfaitaire prijs.
Je kan conform het opgestelde reglement een aanvraag doen om
het chalet voor persoonlijke activiteiten te ‘huren’.
Je behoort tot de enige echte Waarlose vriendenkring waarbinnen
je met je collega’s uit de diverse afdelingen zeer interessante
netwerken kunt maken.

regelmatig een prijsopslag voor het bier afgekondigd.
We hebben ze zoals vermeld niet doorgerekend.
We volgen uiteraard die trend op en maken om de paar jaar een
evaluatieoefening of we in de ene of de andere richting een
prijsaanpassing zullen (moeten?) doorvoeren.
We houden jullie vanzelfsprekend op de hoogte van die eventuele
aanpassingen.
Als je suggesties hebt in een of andere richting, zijn die altijd welkom op
ons mailadres :
info@rv-waarloos.be
Dank voor jullie trouwe inzet en engagement !
Het bestuur.

Het bestuur waakt over de goede gang van zaken van de vereniging en
zorgt ervoor dat er een evenwicht is tussen inkomsten en uitgaven.
Als dat evenwicht in het gedrang dreigt te komen moeten ze
maatregelen nemen.
In de voorbije periode werd door de grote concerns/brouwers
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Zoals sommigen zich misschien nog kunnen herinneren werd de finale
vorig jaar gewonnen door La Una.
Dit jaar belooft het, gezien de deelnemende ploegen, een spetterende en
spannende editie te worden.

PAASTORNOOI ‘19
Beste voetballiefhebbers,
Na lang wachten staat het Paastornooi weer voor de deur. Hét
evenement, bij uitstek, waar elke voetballiefhebber telkens opnieuw
naar uitkijkt. Hopend op veel zon, veel publiek en een leuke sfeer
nodigen wij u graag uit op ons tornooi dat dit jaar wordt georganiseerd
op zaterdag 20 april 2019 & maandag 22 april 2019.
Zoals de voorbije jaren zullen er ook nu weer lekkere hamburgers en
hotdogs aan democratische prijzen worden voorzien. Tevens zal het
springkasteel er staan, waar de kinderen zich op kunnen uitleven,
terwijl de vaders de longen uit hun lijf lopen op het veld.
Wij bieden dit jaar ook de mogelijkheid aan om spaghetti te bestellen
voor maandag van ‘den traiteur achter den hoek’ Traiteur Steven.
Vooraleer we overgaan naar de praktische kant van het Paastornooi
wensen wij in eerste instantie de organisator van de afgelopen jaren te
bedanken voor de vlekkeloze organisatie, m.n.: Kurt Joosten.
Onzen ‘T2’ heeft de fakkel vanaf dit jaar doorgegeven aan Bjorn &
Maxim. Wij hopen dan ook dat het tornooi de komende jaren even goed
en sportief zal verlopen als de voorbije edities.

Op zaterdag 20 april 2019 worden de poulematchen afgewerkt. Na elke
match dienen er 3 strafschoppen genomen te worden door beide
ploegen. Dit kan een belangrijke factor worden bij een eventuele gelijke
stand in het eindklassement van de groep.
Op maandag 22 april 2019 staan de plaatsingsmatchen op de agenda.
De eerste match die wordt gespeeld is voor plaats 8 & 7, en zo verder…
Het schema van zowel zaterdag als maandag zal ook in ’t Chalet omhoog
hangen en regelmatig worden aangevuld.
Laten we met zen allen hopen op ideaal voetbalweer zodat we ons
terras kunnen zetten en dat het een fantastische editie mag worden.
Tot dan!
B&M

Zoals elk jaar zijn er 8 deelnemende ploegen die zijn verdeeld in 2
groepen. We mogen opnieuw een ploeg verwelkomen die voor het eerst
deelneemt, namelijk de Lintboys. Ook nu werd de loting getrokken door
een onschuldige hand. Hieruit volgde de 2 volgende groepen die, op
zaterdag, zullen strijden voor het felbegeerde finaleticket:
GROEP A

GROEP B

KV D’Amigos
La Una
Atalanta
De Lintboys

Pierstraat
Rumst SVKLE
RVV
Den II
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Ravottersdag
21 september 2019
Het concept van deze dag geraakt ondertussen goed gekend. Vanaf 14u
kunnen de kinderen van onze leden zich komen vermaken op tal van
attracties. Ondertussen kunnen de mama’s, papa’s, grootouders en
iedereen die een kijkje wil komen nemen terecht op ons gezellig zonneof regenterras. Breng ook gerust vriendjes of vriendinnetjes mee. Zij
betalen dan wel 5€ voor een namiddagje ravotterspret. We doen ook
een warme oproep aan al onze leden om op deze dag eens binnen te
springen en van de Ravottersdag één grote familiedag te maken, want
uiteindelijk is het dat wat de Veteranen zo uniek maakt: we zijn één
grote familie. En dat de kinderen zich zullen vermaken staat nu al vast.
Onder het motto “stilstaan is achteruitgaan” voorzien we ook dit jaar
weer een aantal nieuwigheden.
Zo zakt de Boerderij Bende op Wielen af naar Waarloos. Kom geitjes en
pony’s knuffelen, konijntjes aaien en maak kennis met hun mini-koe.
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We voorzien dit jaar ook een race-circuit. Breng dus zeker je step mee
en slalom je een weg tussen de obstakels, over de wip of draai gewoon
een zo snel mogelijk rondje. Dit wordt aangevuld met springkastelen,
voetbaldarts, en nog veel meer…
En om ons 5-jarig jubileum te vieren sluiten we af met een spetterende
kinderdisco!
Ook de innerlijke mens wordt niet vergeten: Dit jaar kan je kiezen
tussen frietjes met stoofvlees of vol-au-vent (+groentjes) en dit zoveel
je op kan. Kinderen kunnen genieten van frietjes met curryworst of
bitterballen.
We houden de prijzen zeer democratisch! Volwassenen betalen 10€, de
kids 5€.
Opgelet: Vooraf bestellen is een must, inschrijven kan tot en met zondag
15 september en dit door een mailtje te sturen naar
ravottersdag@rv-waarloos.be en dit met vermelding van naam en
bestelling? (Het juiste bedrag kan je dan overschrijven op BE03 6105
6877 8284) !!!Opgelet: het rekeningnummer waarop gestort moet
worden is veranderd!!!
We zien jullie allemaal graag terug op 21 september.
Tot dan! Het Ravottersteam!!!
* Check ook nog even onze flyer verderop in deze Revet
** Alle info kan je binnenkort ook rustig nalezen op rv-waarloos.be
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GOUDEN SCHOEN Den 2 - seizoen 2017-2018
Voor al wie ons systeem nog niet kent:
Na elke wedstrijd kunnen spelers en supporters 3, 2 of 1 punten geven
aan 3 (mede)spelers waarvan men vindt dat die tijdens de match op de
één of andere manier uitblonken.
De punten worden op kleine briefjes geschreven die vakkundig door T1
Bart Verbist worden bewaard in ‘de schoendoos’.

Eindtornooi RV-Waarloos competitie
13 april 2019
Het einde van het seizoen komt stilaan in zicht. In sommige competities
wordt er uitgekeken naar de Play offs.
In Waarloos kijkt men uit naar 13 april…

Eén maal per jaar, traditioneel tijdens het befaamde “Weekend van den
II”, volgt een “Gouden-Schoen-van-het-vorig-seizoen-uitreiking” met
bijhorend gala.

Op enkele speeldagen van het einde komen er nog enkele ploegen
(waaronder 1 Waarlose!!) in aanmerking voor de Titel. U kan de
spannende titelstrijd volgen op http://rv-waarloos.be/competitie.
Moge de beste winnen en zijn naam vereeuwigd zien op de
wisselbeker/-schaal.

Vorige editie werden méér dan 2000 punten verdeeld.

Prijsuitreiking op 13 april in onze Chalet Swa Campaert.

Deze keer stonden er enkel en alleen ‘jonkies’ in de top 3:

Maar niet getreurd voor wie al uit de titelrace ligt want op diezelfde dag
kan iedereen zijn seizoen nog opsmukken met tornooiwinst op ons
minivoetbaltornooi.

1.
2.
3.

Dries Segers - 280 p
Senne Heemeryk - 266 p
Bjorn Joosten - 203 p

Het was een spannende ontknoping voor de eerste plaats want 1 match
maakte het verschil.

Van 14u tot 17u wordt er gebald. Er direct invliegen is de boodschap
want het zijn korte, vinnige wedstrijdjes. Je niet laten verassen is de
boodschap. Alle competitieploegen zijn aanwezig en kunnen met 1 of 2
teams inschrijven.

Nadien werd alles overgoten met een lekkere pint bier… ook
traditiegetrouw.

Er wordt eerst in poules gespeeld waarbij de beste ploegen doorgaan
naar de halve finales en wie blijft winnen mag de kurken laten knallen.
De ploegen die niet naar de halve finales gaan mogen ook andere
ploegen uitdagen voor een extra matchke ballen. Grijp die kans op
revanche te nemen voor die (onterechte) nederlaag eerder op het
seizoen. Tenslotte sjotten we allemaal graag en is het hoofddoel van
heel de RV-Waarloos-competitie nog steeds plezier maken op een
sportieve, vriendschappelijke manier.
De prijsuitreiking volgt aansluitend op de finale.
Uiteraard nodigen we alle supporters en sympathisanten uit voor dit
hopelijk zonovergoten event.
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Er is een eetstandje voorzien voor als ge een hongerke krijgt. En na de
sportieve prestaties kan je het stof in je droge keel doorspoelen met een
pintje van het gratis vat.
Dat is uiteraard ook geldig voor de stoffige kelen



door het luidkeels aanmoedigen
door het naar Waarloos fietsen om te komen kijken

Gras doet blinken!
Recent kreeg Waarloos er een nieuwe buurtwinkel bij. Maar toch… er
zijn duidelijk steeds minder superettes te bespeuren in het Vlaamse
land.
De markt van industriële afsluiters daarentegen zit ogenschijnlijk nog
steeds in de lift, wellicht ook mede doordat de productie veelal naar het
buitenland is verlegd.

en voor die kelen die altijd droog en stoffig aanvoelen…

Twee tegengestelde tendensen die, hoe vreemd het op het eerste zicht
ook mag lijken, een groot effect hebben gehad op onze uitstraling.
Figuurlijk stralen we natuurlijk elke week, gewoon door onze inzet,
samenhang en vriendschap. Maar letterlijk?

Bedankt aan iedereen voor de bereidwillige hulp, en aan het bestuur
voor het vat en de accommodatie.

Enerzijds ingegeven door de keuze om professioneel totaal iets anders
te gaan doen, behalve kaasschotels voorbereiden.
Anderzijds doordat het tijd was om de fakkel door te geven aan de
dochter en met plezier een balletje golf te gaan slaan in de zilte
zeelucht.

Kurt, Hans, Nico & Quinten

Er kwam écht sleet op, ’t zand geraakte er niet altijd meer uit, de schijn
was er wat uit…
Een paar jaar weinig in’t verschiet… wellicht teveel en te lang in
dezelfde vijver gevist.
Gelukkig is er ook nog gras! Gras bij de boeren en gras in den hof!
Gras om te maaien en gras om te zaaien!
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Recent hebben we hierdoor onze letterlijke uitstraling teruggekregen.
Knalgeel met een vleugje groen.
Ook sportief hebben onze spiksplinternieuwe tenuekes ons alvast geen
windeieren gelegd!
Bedankt SPAR (Wimpi) en BELVEN (Robert) om jarenlang onze
shirtsponsors te zijn.
Bedankt TRAQO (Hugo) en VANDENBERG (Danny) om de fakkel over te
willen nemen en ons opnieuw te doen blinken!

Voetbal: de dames klimmen hogerop
Met de komst van onze nieuwe sponsor Abtec, oa gespecialiseerd in
werkzaamheden op grote hoogte, zijn we als Waarloos 4 sterk de
hoogte in geschoten. Van een plaats in de onderste helft klommen we na
een reeks van glorie-matchen op naar plaats 5.
Niet alleen klimtechnieken heeft Abtec ons geleverd maar ook mooie
rode tenues.
Rood, de kleur van de Duivels, de kleur van gevaar maar zeker ook van
warmte en van spaghettisaus!
Naast een thermisch ondergoedje en sokken die met Links en Rechts
gemerkt zijn kregen we ook echte Waarloos 4 sjaals. Met deze fashionitems zijn onze supporters heel blij want zoals jullie weten: Waarloos 4
komt nooit alleen. Naast het veld is er nog steeds minstens even veel
sfeer dan op het veld! Bedankt aan onze trouwe supporters!
Rood van de spaghettisaus. Dat die rijkelijk heeft mogen vloeien op
onze spaghettislag kunnen wij gemakkelijk aantonen met harde cijfers.
Maar liefst 32kg pasta consumeerden jullie. Dit staat voor 114880 kcal,
512mg ijzer en maar liefst 9984meter of 10km slierten! In Kcal gelijk
aan 248 uur voetballen of in km's een ritje tot in Mechelen. Wie kan
zoiets evenaren?
Rood van de warmte.
Dat Waarloos 4 een warme ploeg is, is ook weeral bevestigd. Na F.C.
Royale Zeezicht op eigen bodem verslagen te hebben trokken we met
een bijna voltallige eerste ploeg (Want zijn er nog vrouwenploegen
dan?!), zelf richting ’t zeetje. Samen met een sekte ijsberen “De
Deurnese Ijsberen” waren we nagenoeg de enige human beings die op
de zeedijk durfden te vertoeven. Met windkracht 8 scheurden we over
de dijk richting Westende en stampten we terug richting
Oostduinkerke. We hadden meer weg van een vrijgezellenweekend
maar dat hebben we dan ook maar weer mooi gehad.
Om een lang verhaal kort te maken, what happens in de 4 stays here! ;)
Wat we jullie wel mogen mededelen…

We wear it with proud! ♡
De spelers van Den Twee
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Petanque

Na de komst van onze “Echarpe stylé” verschijnt Waarloos 4 in de
nieuwe zomercatalogus van Lucy-Jane Nieuwpoort.
Rood van de Rode Duivels. Waarloos 4 is vanaf 2019 beginnen shinen.
De ene winstzege na de andere, en het liefst met een 5 op het scorebord.
5-2 , 5-0 , 5-0 , 5-2 ,…
Uiteraard was het niet alleen zegevieren maar dat lag zeker niet aan
onze supporters!
Tegen Vremde, die hun eigen ploeg liever op de bank liet verkleumen
om een schoon A ploegje te kunnen opstellen, kregen we het zwaar te
verduren.. We hebben geknokt tot het einde en het niet verder laten
komen dan een bescheiden 1-0. Mogen we best trots op zijn!
Tegen Cantincrode was het ook nek aan nek. Cantincrode, een ploeg die
vergelijkbaar is met onze ploeg qua mentaliteit, energiegehalte en de
gemiddelde haarlengte. Nadat ze onze kapitein uitschakelden moesten
we ons verloren geven met 3-2. Ook dit was een spannend matchke en
ondanks dat het geen thuismatch was veroverden onze supporters
weer gans de zijlijn.

Anderhalf jaar geleden ben ik beginnen te petanquen.
Ik kocht een stel zwarte OBUT-ballen ter vervanging van de
strandpetanqueballen die ik nog ergens in de garage had liggen. Samen
met Patje zijn wij de enige ‘zwarten’. Van racisme hebben wij echter
geen last en onze ballen steken goed af tegen de gouden van Louis II.
In onze ploeg lopen speciale figuren rond. De Guy vertoont schizofrene
neigingen wanneer het tireren niet goed gaat. Dan verandert hij plots
van naam en heet hij: Frans!
En Louis Heymans: zo verknocht aan zijn petanque dat hij een uur na
geland te zijn uit Amerika, al aan de petanquebaan staat.

We mogen best fier zijn op onze 4! Dat gaan we 4en! Proost!!!!
Bedankt aan onze sponsor Abtec,
supporters, coaches Chris en Eddy
en uiteraard onze manager Bart!

En dan moeten wij het nog hebben over de mannen van ’52 die goed
vertegenwoordigd zijn in onze ploeg. Voetballen kunnen ze al lang niet
meer maar petanquen en commentaar geven, kunnen ze nog als de
besten.
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Wedstrijd vanwege de afdeling petanque

De dames in onze ploeg doen het ook goed. Liliane bewijst dat door in
de wintercompetitie aan de top mee te draaien. En Christiane is nog
maar pas bijgekomen, maar speelt al op een behoorlijk niveau mee.
Vorige zomer wenkte een ‘internationale’ carrière. Luc Bosmans had
voor een groot tornooi in Wommelgem nog een paar invallers nodig. Hij
vroeg aan Nancy en mij om in te springen.
Wij moesten de eer van Waarloos hoog houden.
Het begon nochtans slecht. Bij aankomst in Wommelgem bleek dat ik
mijn petanqueballen vergeten was. Een soldaat zonder geweer! Er zat
niks anders op dan terug naar Kontich te rijden.
Het tornooi zelf was een succes. Niet dat mijn spel hoogstaand was,
maar ik ging toch naar huis met een karrevracht aan prijzen: de
inrichters van de tombola hadden blijkbaar de lotjes niet goed door
mekaar geschut.

Deelname is gratis, max. 1 deelname per persoon. Te winnen :



waardebon van 30 euro geschonken door dames-en
herenboetiek “ Depot Noord “ te Kontich
drankbonnetjes t.w.v. +/- 20 euro geschonken door RVWaarloos

Antwoorden kunnen bezorgd worden bij :


Depot Noord t.a.v. Nancy Wuyts
Noordstraat 2 te Kontich of
Nancy.Wuyts36@hotmail.com



De winter- en zomercompetitie, den après, de verjaardagen … er valt
donderdags altijd wat te beleven. Ik heb het mij nog geen moment
beklaagd dat ik in de petanqueclub gekomen ben. Maar misschien de
anderen wel: als rode lantaarn in de competitie ben ik niet de meest
uitverkoren medestander.

Willy Van Vlasselaer of Patrick
Huysmans tijdens de petanque-avond op do. vanaf 19u

1. Onze favoriete plek in Waarloos, waar we graag iets
consumeren.
2. Onze hoogdag in de week is …
3. De voornaam van 1 van onze petanque spelers, ook wel gekend
als sleutelbewaarder van deze sportinfrastructuur.
4. Een petanque bal is vanbinnen HOL of VOL ?
5. In het frans heet petanque ook wel ” jeu de ….. ”
6. De kennismaking met een sport heet ook wel ” i …. “
7. Wenst U graag eens een kijkje te komen nemen, dan bent U
welkom om …. uur
8. De naam van een ploeg bestaande uit 3 deelnemers, is geen
tripel maar een ….
9. Dit heeft iedere speler bij zich om deze sport te kunnen
beoefenen

Gelukkig geldt ook hier het motto: deelnemen is belangrijker dan
winnen.
En tenslotte nog een woordje van dank aan
Willy, Ludo en Eric die de petanque
organiseren en achter den toog staan.
Luc Dom
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Kaartprijskamp - Ieder voor zich

1
2
3

Einduitslag periode 01 juli 2018 tot 31 december 2018

4
5
6
7
8
9

Veel succes !!
Uit de juiste oplossingen binnengekomen voor 30/06/2019
bepaalt het lot de winnaars. Deze winnaars worden persoonlijk
verwittigd en bekend gemaakt in het volgende clubblaadje.
-------------------------------------------------------------------------------De oplossing van onze wedstrijd (het woord dat tevoorschijn
komt) is : ………………………….……
Deze inzending is van :
…………………………………………………………..……………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………..…………………………………………………..
(Naam+ adres + GSM-nr. vermelden) (graag ten laatste bezorgen
op 30/06/2019)
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Kerst (cross) in Waarloos.
Weetjes :
Dirk B. haalde eens 71 slagen in de eerste 16 giften en Monique V.
tweemaal 70 slagen in de laatste 16 giften.
Jurgen DV haalde in totaal eens 76 slagen, netjes verdeeld over 38 slagen in
de eerste 16 giften en 38 slagen in de laatste 16 giften
Totaal over de 2 perioden : 1. Heylen Anne
1602 slagen
2. Verhoeven Chrisje
1576 slagen
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 :

2 en 16 april
7 en 21 mei
4 en 18 juni

Dit alles om duidelijk te maken dat de feestdagen van het eindejaar
stilaan de spanning bij de veldrijders deed oplopen.
De kerstcross was immers weer eens het evenement van de eerste
zaterdag van de kerstvakantie, allez van de avond van de eerste
zaterdag van de kerstvakantie.
Immers buiten Diegem zijn alleen in Waarloos de organisatoren straf
genoeg om een echte avondcross te organiseren. Het ganse parcours
rijden bij kunstlicht !
Bijna 100 deelnemers meldden zich aan de vertreklijn om de ongeveer
1000 supporters ( schatting door de organisatoren – de rijkswacht
schatte het aantal op 455) te plezieren.
O.K. Van de Poel was niet op de afspraak maar onze renners moesten
wel door een poel, kwestie om het plezant te houden.

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

Om 20 uur stipt kwam er een beetje schot in de zaak maar dan zonder
‘echt schot’ want dat ding was helaas kapotgeschoten tijdens een van de
vorige edities.

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

Zie de maan schijnt door de bomen; dit was wel een paar weken te laat
want St. Niklaas was al met de noorderzon vertrokken naar het zuiden
van Spanje.
Hij zei immers bij zijn afscheid : “ Oost , west, thuis best !” (kunt daar
maar aan uit…)

Er werd hard gereden. Menig veldrijder was overtuigd dat het dan
rapper ging gedaan zijn..

03/457 42 89 - 0473/81 57 96 of op de kaartavonden.

Helaas, niets was minder waar. De organisatoren rekenen op klein een
uurtje gezwoeg voor de winnaar. Dus…de renners moesten hun
“toeren” doen tot de tijd om was en dan zo snel mogelijk na de eerste
aankomen. De uitslag, daarvoor verwijzen we naar de andere pagina’s
in deze publicatie.
Wij observeerden de omgeving.
Eten was er voldoende : frieten met mayonaise en stoofvlees. Voor de
taalliefhebbers, dat is gene “schep”, want dat komt van een paard.
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Verder waren vele handen in de weer om te helpen met de soep. Die
was rap “oep”. Was dat al ongeveer rond ongeveer 22 uur of ietsje later?
Het bier vloeide rijkelijk. Een zeldzaam iemand vroeg zelfs water.
Vermoedelijk een veldrijder die zich wou wassen? Ja, een mens moet
een beetje proper zijn om naar huis te gaan.

Veldrijden in Waarloos.

Onze voorzitter was zelf ook een helpende hand, hetgeen hem wel siert.
Dank u wel, want veel helpende handen maken het werk lichter en die
waren er deze keer weer heel veel.
Voor de soep, voor de fritten, voor de glühwein, voor de jenevertjes en
voor de Maes Pils.
Want de kraan liep dat het een lust voor het oog was.
Als muzikale omlijsting had SABAM voor orgelmuziek gekozen in het
begin en nadien zelfs een lokaal duo DJ’s afgevaardigd. Een setje ‘back
to back’ zoals dat in het vakjargon heet.
De meezingers waren niet uit de lucht.
Menige keel werd dan ook direct bijgesmeerd, doch spijts de
regelmatige smeerbeurten waren er toch nogal wat schorre
stemgeluiden te horen naarmate de avond vorderde.
In alle geval een zeer leuke editie van een prachtig initiatief.: de “
kerstcross by night”.
Efke
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Uitslag G-Cross
Waarloos 28/10/2018

Eindstand 2-daagse GCross Kontich

Heren

Heren

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

Gunther Boons
Nick Aerts
Kurt Van Esbroeck
Kevin Van Loon
Marijn Van Olmen
Alexander Verhagen
Giovani Van Herbergen
Serge Pauwels
Nils Devrouw
Tim De Saeger

Veldrijden : Top tien eindklassement 2018-2019

1) Gunther Boons
2) Nick Aerts
3) Kurt Van Esbroek
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

Dankwoordje van 2550 CC

1) Katrijn van Ouytsel

Dit was het dan. Het cross seizoen zit er voor ons op en de winnaars zijn
bekend! Proficiat!
En proficiat aan alle deelnemers!
Wij willen jullie graag danken voor jullie voltallige opkomst keer op
keer en de topsfeer die jullie steeds creëren! Graag zien wij jullie terug
eind oktober voor de aftrap van het volgende cross seizoen!

Crossen seizoen 2019-2020
Data onder voorbehoud:
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Oktober:

27/10/2019

+ G-sport

November

24/11/2019

+ Jeugd

December

za 21/12/2019

Kerstcross - AVONDCROSS

Januari

26/01/2020

Finale cross
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11° MTB-toertocht - 29 sept 2019

Alles loopt op wieltjes
Dat alles op wieltjes loopt is wel duidelijk voor onze wielertoeristen!
Je moet eens op zondagmiddag rond 12u een kijkje komen nemen in
het chalet. Als je er nog binnen geraakt tenminste. Het aantal
deelnemers aan onze zondagritten neemt immers nog steeds toe en
het chalet kleurt die dag steeds blauwer.

Elfde editie
Waarloos Mountainbike toer
op

Op zondag 24 mrt waren we met maar liefst 88 deelnemers verspreid
over de 5 groepen. En dat was nog maar het begin van de lente.

zondag 29 september 2019.
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.

Naast onze zondagritten staan nog een aantal andere activiteiten op
onze kalender.
Van 27 april tot 4 mei nemen een dertigtal leden deel aan een
fietsvakantie in Huelva, Andalusië
Op 18 en 19 mei trekken we onder leiding van groep 3 op weekend in
de buurt van Roubaix. Om er te fietsen uiteraard maar ook enkele
wandelaars zijn van de partij.
Zaterdag 1 juni voorzien we een dagrit naar Waterloo. Afstand ± 150
km met een middagstop.
Zaterdag 29 juni is er een tweede dagrit. Dit maal naar het
Pajottenland. Weer ± 150 km met middagstop.
Van 6 tot 14 juli fietsen 34 leden in het gezelschap van 2 begeleiders
van Waarloos naar Zell am See in Oostenrijk om daar de
Grossglockner te beklimmen.
Je merkt het: we zijn het fietsen nog lang niet moe! Heb je in om mee
te rijden? Altijd welkom!
Stuurgroep Wielertoeristen Waarloos.
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Fietskalender Groep 1

Fietskalender Groep 2
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Fietskalender Groep 3

Fietskalender Groep 4
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Fietskalender Groep 5

Redactie
Redactieleden:
Marc Hermans
Philippe Van den Bosch
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