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Woordje van de voorzitter 

 

Welkom op Wimbledon. 

 

Wellicht hebt u het ook reeds opgemerkt, 
maar ons voetbalplein ligt  er dit jaar 
uitzonderlijk goed bij. 

De ideale weersomstandigheden van de 
laatste maanden alsook de professionele 

aanpak van het veld hebben ervoor gezorgd dat we precies de 
grasmat van Wimbledon verkregen hebben. ’n Bijoeke ! 

Als het spelniveau nu ook nog op dezelfde manier gaat 
evolueren, staan ons inderdaad nog spectaculaire wedstrijden 
te wachten. Laat ons hopen. 

Als voorzitter van de vereniging zou men nu ook kunnen hopen 
dat de kameraadschap, de inzet, de medewerking in de 
vereniging op dezelfde wijze zou evolueren. 

Gelukkig is dit een achterhaalde hoop. 

Al jarenlang (!) werken wij in onze vereniging, dankzij de 
belangloze inzet van zovele leden, op Wimbledon-niveau. Wie 
doet het ons na ? 

Dank aan iedereen hiervoor. 

De voorzitter. 

. 
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Wat je zeker niet gaat lezen in deze 

revet … 

 

… dat het goed toeven is bij de pétanquers. Elke donderdag 
houden ze een “après-pétanque”party, met alles erop en eraan. 
Er wordt verdorie meer gegeten dan met ballen gegooid. Als ze 
zich maar amuseren! 

… dat het bier nu in ons chalet uit spiksplinternieuwe, 
ijsgekoelde, blinkende kranen komt. Maar dat had je natuurlijk 
al gezien. 

… dat de website van de veteranen stilaan zijn kinderziektes 
ontgroeid is.  Nog steeds www.veteranen-waarloos.be. Allen 
daarheen! 

… dat de buitenasbak voor onze verstokte rokers erbij staat 
voor “Piet Snot”. Overal liggen sigarettenpeuken, behalve waar 
ze moeten liggen. “Ik wist niet dat zoiets een asbak was. Ik heb 
hem niet zien staan. Ik vind hem niet mooi. Ik vond het gaatje 
niet…” deze en nog andere uitvluchten worden niet aanvaard 

… dat we nog altijd naar mensen op zoek zijn die ons een foto 
willen bezorgen van één of andere activiteit i.v.m. de veteranen.  

… en de rest lees je (hopelijk) in deze 27ste revet 

 

Luc Verbruggen 
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Taplijst sept 2007 tot sept 2008 
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Damesbadminton Waarloos” … 

voor 2de maal 4-daagse gefietst! 

Voor de tweede keer zijn we op fietsvierdaagse  geweest. 

Dit jaar richting kust, meer bepaald naar hoevehotel 
“TER HAEGHE “. 

Ter plaatse schoten we meteen in actie, we kwamen tenslotte 
om te fietsen, nietwaar? 

De 70 km lange Wijnendalenroute moest er meteen aan geloven. 

Een verkwikkend douchke achteraf was welgekomen, alvorens 
ons te storten op het overheerlijk diner met traditiegetrouw de 
nodige aperitiefjes vooraf. 

Na een lange nacht vol “ Tour de France “ dromen, genoten we 
van een lekker ontbijtje. 

Vol energie en zonnecreme de fiets weer op, bijwijlen even 
stoppen voor het nodige vocht, en tuurend naar een glimp van 
Mareike. 

Zij bracht immers onze boterhammetjes. Meer nog, zij bracht 
tevens eten voor de plaatselijkse fauna (de eenden en de 
ganzen ). 

Genietend van de ontspannen en toffe sfeer werden we ook nog 
lekker verwend door Koen. 

De kaarten werden boven gehaald en dit om grof geld!! 

Dag drie kunnen we bestempelen als de koninginnenrit, niet 
alleen qua afstand ( 90 km ), maar zeker ook 
temperatuursgewijs! 
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Dankzij de gunstige wind bereikten we moeiteloos Veurne, maar 
wat is gunstig als je weet dat je ook nog terug moet naar 
Gistel…… 

Na de nodige cliches op dag vier, reiskoffers pakken, 
groepsfoto, enz…, gingen we toch nog de fiets op voor een 50 
km. 

Halverwege lasten we een stop in om na te kaarten, niet om grof 
geld deze keer. 

Kort samengevat, geen woord van kritiek gehoord, enkel maar 
lof over de vlekkeloze organisatie door onze twee gidsen. 

Zij waren reuze kontent, voor de toffe sfeer en de goede 

discipline van de fietsende badmintonsters. 

Daarom durven we het te vragen om volgend jaar terug een 
fietsvierdaagse te voorzien. 

Met nog een bijzondere dank aan onze chauffeurs, die ons goed 
heen en terug hebben gebracht. 

 

Suzanne Verbessem 
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Lidgelden. 

Het is logisch, denken wij, dat wie deelneemt aan aktiviteiten 
van de onze vereniging of gebruik maakt van de faciliteiten van 
onze vereniging,lid is van onze veteranen-vereniging. 

Eveneens denken wij dat de prijzen van ons lidmaatschap 
uiterst aanvaardbaar zijn : 10,- € op jaarbasis. 

De lidgelden die ingezameld worden zijn zelfs ontoereikend om 
de jaarlijkse verzekeringspremies voor sportongevallen, brand, 
burgerlijke aansprakelijkheid… te dekken.  Dus… 

Wij vragen daarom aan alle nieuwkomers om zich  te melden bij 
onze afdelingsverantwoordelijken: 

 kaarters & losse leden: Ludo Van Hoof 

 voetbal I: Nico Van Der Haegen 

 voetbal II: Kurt Gladines 

 wielertoeristen: Luc Verbruggen 

 petanque: Willy Van Vlasselaer 

 badminton: Simonne De Vos. 

Zij zullen het geld (10,- €) & de info omtrent het nieuwe lid in 
ontvangst nemen en doorspelen aan onze secretaris: Jos Dom, 
die verder de nodige stappen zal ondernemen voor 
administratieve registratie & opmaak lidkaart. 
Verantwoordelijke = Kurt Gladines. 

 

Wij danken u voor uw medewerking. 
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Achteruit- en vooruitblik bij het (nieuwe) 

voetbalseizoen. 

Het nieuwe voetbal seizoen zal bij het ter perse gaan reeds 
(lichtjes) opgestart zijn. Een goed moment om onze 2 ploegen  
te laten terugblikken op een meer dan geslaagd seizoen. 

Inderdaad, bestel lezer, den II  werd kampioen in de 
vriendschappelijke competitie met een totaal van 48 punten. De 
2de ploeg van Waarloos ‘ den I’ eindigde op een meer dan 
verdienstelijke 3de plaats. Zij verzamelden 34 punten. 

In het totaal namen 10 ploegen deel. De rode lantaarn was voor 
onze sympatieke gasten van RWDM.  

In het totaal werden er 446 doelpunten gemaakt.  

Topscorer van den II  :  Kevin Oeyen 
Topscorer voor den I  : Jan Vetters 

Zoals ieder seizoen bekronen de spelers en supporters van de 
II ook de “beste ploegspeler”. Bart Verbist, de coach van den 
II, organiseert dit systeem op een perfecte manier. Hij deelt 
na elke wedstrijd de stempapiertjes uit aan spelers en 
supporters. Zij kunnen dan 3, 2 of 1 punt geven aan de in die 
wedstrijd verdienstelijkste spelers. Hij die de over het ganse 
seizoen de meeste punten verzamelt, krijgt de gouden schoen.  

Dit seizoen is die eer te beurt gevallen aan Andy Dirickx met 
293 ptn. Tweede werd Kevin Oeyen (188 ptn) en derde Tim De 
Boeck (181 ptn). 

Proficiat aan eenieder die er voor gezorgd heeft dat ook dit 
seizoen weer in een prima sfeer is kunnen verlopen. Sportiviteit 
staat niet voor niets voorop in de geschiedenis van deze 
competiitie. 
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Voor de volledigheid het eindklassement van het seizoen 06/07. 

 Ptn W W+ W= W- Ds D+ D- 

REAL VETERAN 2  48 18 16 0 2 +31 54 23 

FC ZWERVERS 37 17 12 1 3 +35 73 38 

REAL VETERAN 1  34 17 11 1 5 +38 66 28 

SVKLE RUMST * 27 16 8 3 5 -9 30 39 

SK WATERTOREN * 22 16 7 1 8 -2 36 38 

OC 88 RANST 21 17 7 0 10 -17 51 68 

FC ROVER * 17 16 5 2 9 -3 38 41 

GROENE DUIVELS * 16 16 5 1 10 -11 42 53 

JONG SINT JORIS 14 17 4 2 11 -26 33 59 

RWDM ** 7 15 2 1 12 -35 23 68 

Voor volgend seizoen is door het bestuur een extra inspanning 
gedaan om de omstandigheden waarin gevoetbald wordt te 
optimaliseren. Een specialist in aanleg van sportterreinen, de 
firma DCM ( ook gekend van het Daknam-Lokeren , en andere 
professionele terreinen in binnen- en buitenland), werd onder 
de arm genomen om het terrein tot in de puntjes onder handen 
te nemen. Het resultaat mag gezien worden.  

Dus vanaf heden een goed plein zodat we ook gerust kunnen zijn 
dat goed voetbal er vanzelfsprekend op volgt….. 

We vernemen ook dat voor volgend seizoen er een 3de ploeg voor 
Waarloos zal optreden. 

We wensen allen een spetterend, sportief en aangenaam 
voetbalseizoen toe. 

 

G. AZON 
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La Una 

Den Twee 
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Het gebruik van pseudoniemen  

Beste intensieve lezer van de Revet. 

Zelden heeft een lezersbrief zoveel opschudding verwekt als 
de vorige publicatie in de REVET van de hand van Mevrouw V. 
Arts. Zelden is zo lang nagediscuteerd als over deze brief. 
Zelden zijn zoveel schuine blikken over de tafel gegaan; zelden 
zoveel insinuaties gegeven m.b.t. de 
briefschrijver/-schrijfster; zelden zo lang gezocht naar de 
dader(s). 

Verschillende verwijten werden bij de redactie ingeleverd, als 
zouden wij het zelf niet weten wie die onverlaat is. Als zou 
hij/zij zijn/haar naam hebben bloot gegeven aan (een, twee of 
meer leden van) de redactie. Als zou het een snoodaard van de 
redactie zelf zijn die op dergelijke lafhartige manier rokersgif 
bijeenschrijft. 

Kortom: er weerklonk een ruime oproep om een ethische 
gedragscode op te stellen voor talentvolle schrijvers in de 
Revet. 

We zijn dan ook even gaan kijken welke pseudoniemen er zoal in 
de Revet zijn verschenen. ’t Kadetje, Fredje,  Kermit de Kikker, 
nr. 140, F., de Tempo-beul, Mop, WBX, Chop Choy Sojascheut, 
Efke, Zjef, PVDB, Leon , Petankerke,, …zijn alvast enkele 
voorbeelden naast het omstreden pseudoniem “V. Arts”  

Laat ons wel wezen: de schrijver is en blijft de 
verantwoordelijkheid houden voor de inhoud van de artikels. Hij 
hoeft echter niet onder zijn eigen naam te schrijven. Hij mag 
altijd een pseudoniem( n.v.d.r. dit is een ander woord voor 
verstoppertje spelen met valse naam) gebruiken. Naam en 
toenaam moeten echter bij de redactie bekend zijn. 
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De redactie hoeft haar bronnen niet prijs te geven. Onnodig 
dus aan te dringen bij de noeste werkers die erin moeten slagen  
om tijdig een nieuwe Revet op de plank te krijgen. 

Anders worden zij afgeleid. Of worden ze op een zwak moment 
betrapt op een kleine onjuistheid in hun verklaring waardoor 
grotere (ver)gissingen beginnen te ontstaan.   

Het is dus niet zo dat de trend in de artikels de 
verantwoordelijkheid van de redactie is. Wij leven in een vrij 
land en persvrijheid is voor de Revet een verheven goed dat we 
zelfs met gevaar voor lijf en leden zullen blijven verdedigen. 

Als je dan al op de pik getrapt bent, wellicht ten onrechte, 
reageer dan met voornaamheid. 

Maak een schriftelijk verzoek om opheffing van de 
onschendbaarheid van de schrijver des artikels aan te vragen. 
Dit kan dan door de redactie geweigerd worden zodat alles bij 
het rechte eind wordt gehouden. 

Feit is dat ‘Het hebben van een mening’ niet mag verward 
worden met “het uiten van een andere mening”.  Schrijvers van 
artikels hebben daar geen belang bij. 

Het is gewoon een kwestie van wat leven in de brouwerij te 
krijgen. Die trouwens dan ook prompt afgebroken wordt.  Rumst 
is trouwens Reet niet hé ! 

Gezien de grote bescherming die je geniet bij de redactie, 
zouden we zeggen: “Kom erbij”. We zoeken nog altijd een 
actieve medewerker m/v. 

 

V. Uur en S. Toker.   
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Teer- en sfeerfeest, 24 november  

 

Jawel, op 24 november is het 
weer zover en gaan de veteranen 
vanaf 19.00u het Berkenhof 
inpalmen voor een avond vertier. 

Dit jaar wordt er een grandioos 
buffet à volonté voorzien met 
verschillende soorten vlees, 
groenten en sausen. Uiteraard zal 
ook dit jaar een streepje muziek 
niet ontbreken. 

Dit alles wordt aangeboden aan de 
belachelijke prijs van 2O€ p/p, 

dranken (gans de avond) inbegrepen.  

Graag inschrijven voor 18 november! 

Tot dan! 
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 Sinterklaasfeest 2007. 

AANDACHT : dit is het enige bericht dat verschijnt als 
aankondiging en inschrijving van het Sinterklaasfeest – wacht 
niet met je inschrijving tot 21 oktober – DOE HET NU.  

Zondag 25 november komen Sinterklaas en Zwarte Piet weer op 
bezoek bij de Veteranen in het Berkenhof. 

De Sint brengt voor alle veteranenkindjes (tot en met 
geboortejaar 1996) een geschenkje mee en natuurlijk zorgt Piet 
voor wat lekkers. 

Vanaf 14.30 u. kunnen de kinderen spelen met leuke spelletjes, 
tekeningen kleuren, op het springkasteel springen, zich laten 
schminken, samen Sinterklaasliedjes zingen en natuurlijk ook 
lekkere pannenkoeken eten. 

 Tot dan.....  

Inschrijvingsstrook Sinterklaasfeest 2007 

Vul onderstaande strook in en bezorg ze tegen ten laatste 21 
oktober aan : 
Fons Cras – Simonne De Vos : Oude Baan 9, 0478.699.344 
Maria Op de Beeck : Ferdinand Maesstraat 142 

Naam en Voornaam van het kind J/M Geboortejaar 
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’n Likje verf,… dat  verdient een 

bloemetje 

Geïnteresseerde lezers herinneren zich ongetwijfeld volgende 
passage uit “ ’n likje verf” gepubliceerd in een van onze vorige 
revetjes : 

“Supporters, het nieuwe voetbalseizoen is op gang gefloten. Je weet 
wel dat spelletje waarbij een team met een welbepaalde uitrusting 
een bal met welbepaalde afmetingen “in de netten van de 
tegenstrever, anders uitgedost, moet deponeren. Deze netten zijn 
bevestigd aan doelpalen.  

In een vorige Revet hebben we nog uitgebreid het ontstaan van de 
nieuwe  inoxidabele (roestvrij n.v.d.r.) doelpalen uit de doeken 
gedaan. 
Welnu, ze stonden er te schitteren in de Waarloze zomerzon. Wij 
direct ons reglement geraadpleegd, en wat blijkt….. ? 
Deze palen MOETEN wit geschilderd worden, zoniet speelt men op 
niet reglementaire wijze ‘voetbal’.  Vermoedelijk is dit oud punt in 
het reglement nog opgeschreven “met een ganzenveer” en dus 
waarschijnlijk ruim voor het ontstaan van de roestvrije 
staalsoorten. 
Dan begint het normale overleg binnen de organisatorische 
geledingen van onze vereniging. Wie zal dit varkentje wassen ? 

Welnu goede vrienden, het varkentje is gewassen…… 
Kijk even door de venster als je dit artikeltje doorneemt en wat 
stel je vast ? De doelen staan daar in al hun glorie  En wie 
verdient dan een bloemetje?  

Wel de schilders natuurlijk. De “Kurten”. 

Proficiat Kurt Joosten en Kurt Gladines. Met dank van alle 
sportieve voetballers, het bestuur en de volledige lezersschaar 
van deze revet. 
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Dank zij jullie zijn de doelen perfect ‘volgens het boekje’ 
geschilderd.  

Maar goede vrienden, deze 2 gediplomeerde schilders zijn op 
hun elan doorgegaan. Ze hebben onverdroten, gedurende 
verscheidene dagen de kleedkamer nr. 2  een volledig nieuw 
uitzicht gegeven. Geschilderd in de kleuren van den II. Het 
okergele en het wimbledongras-groene. 
Vanaf heden zullen de noeste werkers van den II zich kunnen 
ontkleden en opnieuw aankleden in sportuitrusting  in een 
vernieuwde omgeving. Beslist een goed voorbeeld.  

Naar verluidt zouden nu ook binnen de groep van den I stemmen 
opgaan om ook hun kleedkamer ’n likje verf te geven.  Zodoende 
zouden beide teams hun verpersoonlijkte kleedkamers kunnen 
betrekken zodat er met eerbied naar de kleedkamers gegaan 
wordt. 

Mag ik verder nog even aandacht van de doelmannen hebben 
aub. Let even op als je in de mooi geschilderde doelen 
plaatsneemt. Wees je bewust dat er werk ingestoken is. Houd 
dan ook de doelen schoon. Dat wil zeggen: laat er beslist geen 
bal tegen vliegen. Ransel die even voor de paal weg aub. 
Bovendien hebben vele doelmannen de neiging om de studs 
proper te stampen door achterwaarts met de shoe tegen de 
plaat te trappen. Onnodig te zeggen dat de palen daar wel tegen 
bestand zijn, de onderlaag ( vastzetvernis) wellicht ook, maar 
de witte verf ( licht gebroken) echter niet. 
Dus doelmannen, frutsel aub dat slijk met de hand  tussen de 
studs uit.  Hoewel met de  nieuwe grasmat zal er wellicht geen 
spoor van slijk meer te bespeuren zijn. 

Nogmaals Kurt en Kurt, een pluim voor het geleverde werk. Dat 
is een voorbeeld !!!!  
PVDB 
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Veldrijden - seizoen 2007-2008 

 

Ons jaarlijks veldijden-regelmatigheidscriteium gaat door op 
onderstaande data: 

 

21 oktober 2007 

25 november 2007 

23 december 2007 – Kerstcross 

27 januari 2008 

17 februari 2008 – Prijsuitreiking 

 

Start telkens om 10.00 u, inschrijvingen vanaf 9.00 u  
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Kalender
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oktober 2007 tot mrt 2008
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Kaartprijskamp  

Einduitslag periode 1 jan tot 30 juni 2007 

1. Van Camp Frans 817 slagen 

2. Van der Beeken Louis 810 

3. Van Es Paul 797 

4. Peeters Maria 791 

5. Boets Alfons 781 

6. Tersago Maurice 779 

7. Hofmans Rosa 767 

8. Op de Beeck Jeanne 752 

9. Vingerhoets Maria 749 

10. Braeckmans Paul 748 

11. Tas Eddy 745 

12. Verbesem Remy 705 

13. Meeus René 599
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Lezersbrieven 

Dames, mijne heren 

Wij als rokers zijn op onze pik 
getrapt! 

Niet vanwege het rookverbod 
in ’t chalet, niet omdat onze 
sigaret (of pijptabak) zo duur 
geworden zijn, zelfs niet omdat 
iedereen ons tegenwoordig 
bekijkt als misdadigers. 

Wel vanwege een lezersbrief in de laatste Revet. 

Ene mijnheer (???) V. Arts meent te moeten afgeven op ons en 
dit op een wel zeer “subtiele” manier. 

Er zijn enkele dingen die ons storen: 

- wat is er laffer dan anoniem in een blad als de Revet te 
staan? Als je het lef niet hebt om iemand face to face 
te zeggen waar het op staat, zegt dat wel iets over die 
persoon. Ik verschiet er niet van dat hij maar één 
tongkus per maand krijgt. Je hebt vermoedelijk een 
maand nodig om de vieze smaak weg te krijgen… 

- hij maakt zich nu druk 
over het feit dat we (bij 
slecht weer) in het 
gangetje staan. Ik kan je 
verzekeren dat, wat reuk 
betreft, er leukere 
plaatsen zijn om te staan. 
Ik heb al niet-rokers 
horen zeggen dat het nu 
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beter riekt dan voorheen. Als je het artikel goed leest 
weet je ook vanwaar die reuk komt. Mijnheer Arts pist 
regelmatig naast de pot, maar opkuisen zal er niet bij 
zijn. Thuis mag het niet (hij heeft dan nog schrik van 
zijn vrouw ook nog) maar wij zitten wel met de last. 

- Hij noemt ons, en ik citeer “asociale luchtverpesters die 
zich van god nog gebod iets aantrekken.” Da’s erover. Als 
ik lees over wie hij het heeft (groene Michel, een 
gerolde sigaret, kapitein Iglo pijpje) weet ik zeker dat 
deze mensen 100 maal socialer zijn dan mijnheer Arts. 
Dat geld voor de meeste rokers onder de veteranen. 
Hoor je ons klagen over “wielerterroristen die bezweet 
en stinkend het chalet binnenkomen en onze nieuwe 
stoelen op deze manier vervuilen” of “voetballers die 
elkaars benen overstampen” of “zatlappen die hoog 
boven hun theewater in de auto stappen en de omgeving 
levensgevaarlijk maken”. Wij zeggen dat niet, wij laten 
de mensen gerust. 

- Mijnheer krijgt hoofdpijn van ons gezever. Astemblieft, 
ge verwart ons weer met uw vrouw. 

 

Tot slot nog dit: mijnheer is niet meer zo goed te been, is 
incontinent, heeft veel hoofdpijn, last van dun bloed en wordt 
misselijk van stoppers. Ik stel voor dat we U naar een echte 
veearts sturen. Die heeft maar één spuitje nodig om U van al uw 
problemen af te helpen. 

 

Met (toch) vriendelijke groeten, 

Leon 
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COSA NOSTRA OMERTA !!! 

De schrik moet er goed inzitten want zowel leden van het 
bestuur en van de redactie durven de naam  van de V.Arts niet 
uitspreken en ik die dacht met grote mensen te doen hebben 
heb me dus deerlijk vergist. Dat grote zal dus waarschijnlijk op 
hun lengte bedoeld zijn en niet op hun verstand (als ze het al 
hebben?). Er zijn er zelfs bij die 
met een uitgestreken gezicht 
zeggen dat zij het niet zijn of dat 
ze het ook niet weten. Dit vind ik 
een belachelijke bedoening 
(alhoewel de de auteur het op een 
ludieke manier tracht voor te 
stellen).Recht voor de raap is hem 
waarschijnlijk vreemd. Om het in 
de taal van de maffioso te zeggen: 

E incredibilmente dove alcuni individui ottengono la loro 
inspirazione. 

Het is te hopen dat hij hier geen hoofdpijn van krijgt. 

 

Met vriendelijke groeten (kost me wel wat moeite), 

 

Naam van de auteur bekend bij de Leon maar hij is het 
ondertussen al vergeten. 

René (Oeps ! Nu heb ik het toch gezegd.) 
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Familienieuws 

Familienieuwtjes die je in het Revetje wil publiceren steeds 
melden bij:   

Luc Verbruggen 

adres: Wildemansstraat 59, Waarloos 
tel. 03 457 19 74 
mail hildevanloon@hotmail.com 

 

Geboortes 

VIKTOR 23 mei 2007  
 Dries en Heidi Tuyteleers – Ceulemans 

RUNE 11 juni 2007 
 Geert en Marijke Verbist – Verbessem 

 

 

Huwelijk 

Wouter Van Reeth en Ilse Van Goethem, 12 mei 2007 

 

 

Overlijdens 

Paul Campaert 1 april 2007 

Albert Van De Goor  (vader Frans Van De Goor) 24 april 2007 

Charles Mampay 16 juni 2007 

Frans Cras  (vader van Fons Cras) 25 juni 2007 
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Petanque: De herfst- en winterkampioen 

 

Elk jaar, vanaf de eerste 
donderdag van oktober tot 
einde maart, heeft de 
wintercompetitie PETANQUE 
plaats. 

Van oktober tot december 
stond François Van Keer aan 
de leiding. Dit verdient een 
bijzonder woord. 

Eigenlijk noem ik hem liever: François Petanque (als je alles 
uitspreekt met een Franse tongval, klinkt dit zeer mooi). Hij 
speelt deze sport op een hem eigen manier: vaak babbelt en/of 
lacht hij nog bij het gooien van de bal, en bijna steeds hangt er 
een stuk van een sigaret in zijn mond onder het motto: hoe 
meer rook voor mijne neus, hoe beter ik speel. Hij gooit de bal 
dan met zulke ongelofelijke nonchalance dat het pas echt speels 
wordt. Een van zijn toevallige ploegmaten kon die nonchalance 
niet meer aanzien en riep bulderend: concentratie a.u.b., 
concentreer U! 

Hoe harder die ploegmaat riep, hoe meer François Petanque zijn 
nonchalance opdreef. 

In december bracht François een verwarmingstoestel mee. 
Warmte en ambiance verzekerd! 

François verkiest in Waarloos te spelen. Op de Hoge Vosberg 
waar hij woont kan men immers geen zinnige baan leggen: de 
helling van de Vosberg laat dit niet toe. 
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En warempel, François Petanque werd met zijn manier van 
spelen herfstkampioen! 

 

De beste speler over de hele winter werd Danny Van de Vonder. 
Hij heeft een bijzondere linkerhand. Zijn uitstekend 
keeperstalent bij de voetbal (je kon bij Danny moeilijk of niet 
scoren van buiten de backlijn) vertaalt zich ook in zijn 
petanquetalent. 

Hij weet op elk moment hoe te spelen. Kortom: hij is de 
gekroonde winterkampioen. Hartelijk proficiat Danny ! 

 

Tweede werd Guy Frans van Duffel. Hij is de beste tirreur van 
het gezelschap en is slechts nipt geklopt door den Danny. Willy 
Van Vlasselaer werd derde. Hij deed een geweldige remonte in 
de lente en finishte zo nog erg dicht. 

De rest was in het peloton en kreeg als raad mee: blijven 
oefenen. 

 

Steeds wordt na elke speeldag een klassement gemaakt. Willy 
Van Vlasselaer en zijn echtgenote verzamelen alle gegevens en 
maken een vlekkeloos klassement. Hartelijk dank voor uw inzet! 

Het seizoen werd afgesloten met een bowlingtornooi en een 
aansluitend lekker buffet bij Wima in Schelle.  

Vanaf aanvang oktober start de wintercompetitie opnieuw. 

 

Winterpetankerke 
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Kampioenschap Veteranen: 

Petanque en … pekelharing 

In Frankrijk, de bakermat van petanque, 
zijn de woorden petanque en pastis 
onafscheidelijk met elkaar verbonden. 

Maar Waarloos is Frankrijk niet! 

In Waarloos, bij de veteranen, is het 
niet petanque en pastis  maar petanque 
en pekelharing. 

Inderdaad, het jaarlijks kampioenschap van de Veteranen had 
dit jaar plaats op 31 mei en werd afgesloten met een lekkere 
portie pekelharing. 
De spelers stonden allen klaar om 19.30 u. De ploegen waren 
reeds verdeeld bij lottrekking. Weer had Willy Van Vlasselaer 
alles netjes voorbereid. Hartelijk dank Willy! 

De finale had plaats omstreeks 22 u. Zij werd gewonnen door 
Louis Heymans, Luc Geeraerts van Reet en de Ronny van 
Kontich. Eervolle verliezers waren Danny Van de Vonder, Paul 
Vingerhoets en de Patrick (die vlak bij het chalet woont en 
mogelijk ’s avonds oefent). 

De jaarlijkse worp naar de schroevendraaier werd gewonnen 
door Paul Vingerhoets, of anders gezegd… hoe een ex-
voetballer, omgevormd naar fervent wielertoerist, ook nog een 
bal goed kan gooien! De fles champagne zal hem smaken! 

De leuke avond werd afgesloten met … jawel … PEKELHARING. 

 

Winterpetankerke 
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Fietsers verleggen hun grenzen. 

CORSICA – 2 tot 9 juni  

Sinds het jaar 2000 hebben de wielertoeristen een goede 
gewoonte aangekweekt. Elk jaar wordt er een weekje 
fietsvakantie ineengestoken. En aangename manier om mekaar 
op een andere manier te leren kennen, een weekje samen onder 
vrienden, elk jaar in een ander land of streek, maar liefst, als 
het even kan, in zonnige omstandigheden. 

Na het succes in “La Garde Freinet” in 2006 en de vorige 
edities in Toscane en Mallorca was het moeilijk om nog beter te 
doen.  Stilletjes droomden enkelen van “Corsica”. Er werd hier 
en daar wat rondgekeken, maar over fietsen op Corsica was niet 
zoveel te vinden. Via zijn KWB-roots kwam Luc Geeraerts in 
contact met Govaka, de reisorganisatie van de KWB, die - toeval 
of niet - juist dit jaar voor de eerste maal een fietsvakantie 
organiseerde op Corsica. Na wat overleg en budgetplanning 
schrijven 10 Waarloose wielertoeristen zich in: Dirk Croons, Luc 
Geeraerts, Bert Ielegems, Gust Poortmans, Willy Rypens, Bert 
Scheers, Hugo Schelkens, Wilfried Sels, Paul Van Dessel en Leo 
Van Reeth. Deze groep wordt nog aangevuld met 11 fietsers van 
de KWB, 3 begeleidende fietsers en 1 begeleider in de 
volgwagen. Samen dus 25 man. 

Het blijkt al vlug dat de organisatoren niets aan het toeval 
overlaten. Iedereen moet een geneeskundig attest 
binnenleveren als bevestiging van de fysieke paraatheid. Er 
worden 3 oefenritten ingericht in Vorst-Laakdal, Sint-Lievens-
Houtem en Tilff, ter kennismaking en om ons trainingspeil en 
klimcapaciteiten op te volgen. Als voorbeeldige leerlingen 
zetten we zelfs allemaal (soms onder stille dwang) onze helm op. 
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Voor ons is het allemaal even wennen: al de regeltjes en 
reglementen zijn we in Waarloos niet gewend.  

Op donderdag 31 mei vertrekken onze fietsen per camion naar 
het zuiden. Na wat problemen wegens staking van het ferrie-
personeel in Marseille zijn ze toch nog net op tijd in Saint 
Florent. Zelf vertrekken we op 2 juni met ’t vliegtuig vanuit 
Zaventem naar Bastia en van daaruit met de bus naar ons hotel. 
Saint Florent is een vissersdorpje aan de noordkant van het 
eiland, met een jachthaven en vele terrasjes; zowat het St. 
Tropez van Corsica. Veel zien we er die avond niet van want op 
tijd het bed in, morgen fietsdag. 

Eerste rit: 130 km naar Venaco door de streek van Castagniccia, 
de streek van de kastanjebomen. ’s Middags begint het te 
regenen zodat we  als waterkiekens bij het hotel aankomen. In 
de afdalingen is het goed opletten omdat de dieren (vooral 
varkens en koeien) vrij rondlopen op Corsica. Elkaar 
waarschuwen is geen overbodige luxe. 
Door de regen rijden we regelmatig plat en ’s avonds worden de 
eerste remblokjes vervangen. Op de kamers wordt elk plekje 
benut om de was te drogen. 

Maandag, 155 km naar Porto Vecchio via de col de Sorba (1311 
m), de col de Verde (1289 m) en de col de Vaccia (1193 m).  We 
slapen in het “Golf Hotel” aan de kust. Het valt op dat bepaalde 
mensen een “extra” mooie kamer krijgen.  

Dinsdag, 130 km naar Olmeto Plage via de col de Larone (618 m), 
col de Bavella (1218 m). Bert krijgt problemen met de velg van 
z’n achterwiel maar slaagt er toch in om als eerste boven te 
komen. Een kwestie van de juiste mensen op de juiste plaats 
tegen te komen. Op de col moeten we bijna 2 uur in de 
vrachtwagen schuilen tijdens een wolkbreuk. Dicht bijeen is 
warm. Beneden wordt het toch nog zonnig maar de wasserij 
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heeft weer werk. We overnachten in een soort bungalowpark 
met ruime huisjes. ’s Morgens kunnen we zelfs buiten ontbijten. 

Woensdag, 130 km naar Piana, via col de Bellevalle (552 m), col 
de Listincone , col de Bastiano, col de Torraccia, col de Lava. 
We zitten terug aan de kust. Prachtig hotel met uitzicht op de 
baai, romantisch.  

Donderdag, 128 km naar Corte – Col de Vergio (1477 m), Col 
d’ominanda, Gorges de la Restonica. De rode rotsen in Calanche 
zijn prachtig, maar van de Scala di sta Regina missen we veel 
omdat we in de afdaling weer een regenbui te verwerken 
krijgen. 
 ‘s Avonds eten we in een restaurantje in de buurt. Het wordt 
nog een fikse avondwandeling heen en terug.  

Vrijdag, van Corte terug naar onze startplaats Saint Florent 
115 km. Nog even de Gorges de l’Asco meepakken als toetje en 
na ons nog wat te forceren op de Col de Colombano is het 
uitbollen en genieten in de Desert des Agriates tot onze 
startplaats van een week geleden aan de kust.  
Bij aankomst krijgen we van Marcel, die de hele week de ‘drie 
sterren’ picknicks verzorgde onderweg, een receptietje 
aangeboden. Bij een glaasje schuimwijn worden de anekdotes 
van de afgelopen week nog even aangehaald. In ’t totaal hebben 
we ongeveer 830 km gereden en ongeveer 15000 hoogtemeters 
op de teller. Een prachtige prestatie op zes fietsdagen maar dit 
belet niet dat we genoten hebben van de prachtige en zeer 
afwisselende natuur. De fietsen worden ingepakt en terug op 
transport huiswaarts gezet. In afwachting van onze terugvlucht 
helpen we Justine Henin nog even aan een overwinning op Roland 
Garros.  We kunnen weer even trotse Belg spelen in de 
plaatselijke horeca.  
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Misschien komen we ooit nog wel eens terug naar het “Il de 
Beauté” want de GR20 moet ook wel fantastisch zijn om af te 
stappen en als we ooit de lotto winnen komen we ook met ons 
bootje in de jachthaven van Saint Florent paraderen. 

14 september hebben we nog een reünie om de foto’s te 
bekijken, niet in ’t chalet maar bij Dirk in de Witte Lelie. We 
beginnen stilaan al van ‘t volgend jaar te dromen…….  

PVD 
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Cols, cols, cols … of fietsen in 

Zwitserland 

Ze hebben het er bij sommigen in hun jeugd wat hard 
ingepompt: “Probeer hogerop te geraken!”.  Met deze wijze raad 
in gedachten trokken 7 veteranen voor een weekje fietsplezier 
naar het Zwitserse Wallis.  Aan het einde van het Rhône-dal 
weet Dirk B. in  Munster een gezellig en betaalbaar hotelletje.  
Een aanrader zou blijken. Gerieflijke kamers, uitstekend eten 
en een super-vriendelijke bediening.. En ook klimatologisch een 
goede keuze. Gans de week kregen we wat we verdienden: 
stralend weer dus! 

Een ideale uitgangsbasis voor het beter klimwerk had Dirk ons 
gezegd. En dat was niet overdreven. Met Furka (2.436 m), 
St-Gotthard (2.091 m), Nufenen (2.478 m), Lukemanier 
(1.914 m), Oberalp (2.046 m), Susten (2.224 m) en Grimselpas 
(2.1656 m) op een boogscheut van elkaar, moesten in elke 
rondrit drie van deze kleppers langs een of andere kant worden 
beklommen, zodat dagelijks minstens 3.000 hoogtemeters op 
het programma stonden. Zelfs een gewoon stukje dal  heeft er 
een stijgingspercentage dat thuis hoort in de 
Ardennenklassiekers. Kortom … we kregen waar voor ons geld.  

Omdat het toch ook wat vakantie was, werd op woensdag een 
rustdag ingelast. Mooie gelegenheid om ook eens te voet te 
bergen in te trekken dachten Paul, Guido, Dirk en Marc, en dus 
’s middags gaan eten in een berghut. Na de middag weer naar 
beneden om dan nog snel even de Grimsel op en af te fietsen. 
Kwestie van het klimritme niet te verliezen. Jurgen, Werner en 
Patrick fietsen die dag wat los  op de Nufenen. 
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Ook op de laatste dag mocht de riem er even af. We maakten 
een uitstap naar Brig om de beklimming van de Simplon  
(2.005 m) nog even mee te pikken. 

Deze leuke fietsweek werd afgesloten met een echte Zwitserse 
kaasfondue en beklonken met net iets meer dan voldoende 
abrikozen-schnaps. 

Ik zou zo zeggen … dat smaakt naar nog (meer fietsplezier). 
Waarheen trekken we volgende keer? 

 

Marc Hermans 
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De veteranen op het “world wide web” 

Zoals reeds gemeld in het vorige revetje zijn we gestart met 
een overkoepelende website voor de veteranen. 

Vanaf deze website kan je gemakkelijk doorlinken naar de 
websites .van de verschillende afdelingen zodat je snel en 
eenvoudig aan alle informatie over onze vereniging kan. 

Het opstarten van deze website heeft de nodige kinderziekten 
gekend, maar nu zijn deze grotendeels van de baan. 

www.veteranen-waarloos.be 
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