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Woordje van de voorzitter 

 

Het beweegt ! 

 

Inderdaad onze vereniging leeft. 

Onze badmintonafdeling start haar 25ste 

seizoen en is van plan er een heus 

jubileumjaar van te maken. 

Onze voetballers lanceren zich opnieuw met 3 

elftallen in een klassementstornooi. Vorig seizoen door den I 

met glans  gewonnen. 

Onze wielertoeristen, ondertussen  uitgegroeid tot een heuse 

bende, komen naast de gewone activiteiten met een groots 

mountainbike evenement op de proppen. In de winter is er weer 

veldrijden. 

En de kaart(st)ers, biljarters en petanque(st)ers…, die blijven 

even snedig voortdoen tot het laatste punt, weer of geen weer, 

is binnen gehaald. 

Dat alles in een gemoedelijke, vriendschappelijke sfeer. 

 

Voor ons de normaalste logica zelf ?  

Houden zo ! 

 

De voorzitter. 
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Taplijst sept 2008 tot sept 2009 
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Teer- en sfeerfeest, 29 november  

 

Jawel, op 29 november is het 

weer zover en gaan de veteranen 

vanaf 19.00u het Berkenhof 

inpalmen voor een avond vertier. 

Dit jaar wordt er opnieuw een 

grandioos buffet à volonté 

voorzien met verschillende 

soorten vlees, groenten en sausen. 

Uiteraard zal ook dit jaar een 

streepje muziek niet ontbreken. 

Van 23u tot 01u is er een 

optreden van Frituur Paula. 

Ambiance gegarandeerd. (http://www.frituurpaula.be/) 

Voor & na discobar 

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

p/p, dranken (gans de avond) inbegrepen.  

Graag inschrijven voor 17 november! 

Tot dan!  
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Een nieuwe naam aan de muur: 

Chalet Swa Campaert 

Ook al gezien dat de lichtbak boven de inkom van ons 

sportcentrum/chalet verdwenen is? 

Ook al gezien dat deze vervangen is en er daar nieuwe 

sneeuwwitte letters in sierlijk schrift zijn aangebracht ? 

Inderdaad goede vrienden het chalet heeft een nieuwe naam. 

Waar vroeger gesproken en geschreven werd over “het chalet 

van de veteranen”, mag in de toekomst volwaardig gepraat 

worden over “Chalet SWA CAMPAERT”. 

Waarom deze nieuwe naam? 

Ieder aandachtige lezer van de vorige edities van de REVET 

herinnert zich nog als gisteren de ‘genese’ van onze vereniging 

en daar onlosmakelijk mee verbonden het ontstaan van het 

“chalet”. 

Ieder aandachtig lezer zou ook tussen de regels hebben kunnen 

lezen dat de bezieler van het project ene “Swa Campaert” was. 

Hij vond destijds dat als we een vereniging hadden er ook een 

deftig onderkomen moest gecreëerd worden. Begin jaren ’70 

voldeed de oude lokatie onder de melkerij niet meer  en dus 
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moest er gebouwd worden. Maar dit kost geld en dit was er 

niet. 

Gelukkig was er nog Swa die het probleem wist op te lossen. 

Met zijn aanstekelijk enthousiasme kon hij een groot aantal van 

de toenmalige leden overtuigen om een renteloze lening van 5 à 

10.000 Bfr. te doen om zo aan het nodige bouwkapitaal te 

geraken.  Swa stond er persoonlijk borg voor dat iedere 

weldoener zijn geld binnen de 5 jaar zou terugbetaald krijgen, 

wat ook geschiedde. 

Zoals je kan vaststellen is het dank zij de inspanningen en het 

doorzettingsvermogen van ‘de SWA’ dat de veteranen zijn 

kunnen uitgroeien tot een bloeiende vereniging met een gezellig 

onderkomen waar we ons allen thuis voelen. 

Deze inzet vonden enkele leden lovenswaardig genoeg om de 

nieuwe naamgeving van het chalet voor te stellen en we mogen 

wel zeggen dat iedereen , zowel bestuur als de vele leden, 

direct gewonnen waren voor deze ingreep. 

Een zeer verdiende blijk van hulde aan onze eerste voorzitter 

en erevoorzitter. Een stukje Waarloose geschiedenis blijft 

zodoende voor het nageslacht bewaard. 

We hopen dat de inzet van Swa – en vele anderen -  een 

inspiratiebron mag zijn voor de huidige en toekomstige leden 

zodat onze vereniging en “Chalet Swa Campaert” de 21ste eeuw  

kunnen overleven. 

In ons aller naam een gemeende: “Dank U Swa. !!” 
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Badmintontornooi maart en april 2008 

Paastornooi – organisatie Atomic Hoboken 

We worden op Paaszaterdag om 10uur verwacht in de sporthal. 

Vanessa & Wendy gaan voor de dames dubbel. Vanessa & Erwin 

en Wendy & Geert gaan voor dubbel gemengd. 

De reeksen lopen door elkaar, dus de ene match mogen we 

dubbel dames spelen, de andere dubbel gemengd. Maar met ons 

aanpassingvermogen is dat geen enkel probleem. Tussen de 

wedstrijden worden liedjes gespeeld, als we weten wie het is en 

wat ze zingen valt daar ook iets mee te winnen. 

Tijdens de wedstrijden verbroederen we met ‘de Rakettekes’, 

Vanessa speelt vaak met hen samen en het is een toffe groep 

spelers.  

Uiteindelijk strijden we voor goede plaatsen. Vanessa & Wendy 

winnen de dames dubbel ronde. Geert & Wendy spelen nog een 

spannende finale (tegen een ploeg van de Rakettekes) en met 

slechts één puntje verschil winnen we ook het dubbel gemengd. 

Met onze flessen wijn en douchegel gaan we fier naar huis. 
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Tornooi ‘De Rakettekes’ – Breendonk (bij den 

Duvel) 

Na onze verbroedering in de vorige wedstrijd kunnen we niet 

anders dan bij hun tornooi aanwezig te zijn.  

We worden ’s morgens verwacht voor dubbel dames, in de 

namiddag gaan we voor dubbel gemengd. De badmintonners van 

dienst zijn hier voor de dubbel dames Greta & Liliane, Rita & 

Rita en Vanessa & Wendy. Geert & Wendy en Vanessa met een 

speler van de Rakettekes gaan voor dubbel gemengd. 

Bij dubbel dames staan twee Waarloos ploegen bij de sterkste 

groep en de derde ploeg bij een sterke groep. Deze indeling 

maakt het voor iedereen een leuke wedstrijd. De tegenstand 

was sterk en imponerend, maar Vanessa & Wendy halen 

uiteindelijk de zege in de strijd tussen alle dames. 

Het dubbel gemengd spel in de namiddag is een ander paar 

mouwen. We stonden in de derde reeks en het kwam op puntjes 

aan om net wel of net niet een setje te winnen. Telkens wisten 

we: het kan maar het was net niet genoeg. Dit gaf met 

momenten een frustrerende ervaring. Uiteindelijk waren we 

tevreden met onze rangschikking. 

Wendy Nys 



 9 

Damesbadminton Fietst-Mei 2008 

De stille wilde dames op ‘Trappe’vakantie. 

Zondag ochtend, fietsen in de wagen, fietsen op de trekhaak of 

fietsen op de aanhangwagen, en wij weg. Een ritje van een uur 

en we zijn in de rustige mooie bossen van Oisterwijk (NL). 

Vandaag staat er een rit van 45 kilometer op het programma. 

We laden uit, genieten van ons eerste (lekkere) Hollands kopje 

koffie en we gaan op tocht. Het is een eerste verkenning en we 

vertrekken naar rechts… Je kan het al raden, we moesten naar 

links. Na 15 kilometer is het tijd om de innerlijke mens te 

versterken en op een terrasje genieten we van een warm 

stokbrood. En wat horen we in de verte…? Er komt van achter 

de hoek een eerste verrassing. De fanfare werd opgetrommeld 

en in vol ornaat komen ze naar ons terras en geven een privé 

vertoning. Een 10 kilometer verder zien we in de verte 

torentjes. We volgen al een tijdje de “La Trappe-route” en ja 

hoor: de abdij van La Trappe, waar een wielerevenement bezig 

is, roept ons. Onder begeleiding van bereidwillige mannen komen 

we aan op de weide waar we het lekkere biertje kunnen 

nuttigen. Een prachtig domein, een rondje La Trappe voor 

iedereen en de sfeer wordt er steeds beter op. Na de trappist 

mogen we allemaal samen op de foto voor de website van hun 

wielerevenement. 

Om de rit helemaal af te ronden wordt er nog een “korteke” 

geschonken in de bossen van Oisterwijk. De trend is gezet en 

we sluiten af met een heerlijke maaltijd. 

Maandagavond staan er 80 km op onze tellers. Het is een frisse 

dag vandaag, maar we zijn niet nat geworden, nietwaar dames? 

De tocht gaat door frisse bomenlanen, weidelandschappen, 

historisch geklasseerde dorpsgezichten, … . Sommigen kiezen 
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voor een snellere weg naar huis, het is dan ook een koude dag. 

Er zijn 6 ‘diehards’ die voor de volledige tocht gaan. Aan een 

mooi kappelletje, uit een geklasseerd dorpsgezicht, houden we 

even halt en laten kaarsjes branden. 

Dinsdag doen we 85 km, onder meer door de duinen van de 

streek (nationaal park). We komen enkele leuke 

vakantieverblijven tegen. Misschien iets voor een volgend 

badmintonweekend of familievakantie? We rijden in de buurt 

van de Efteling, maar waar? We komen langs het kanaal en zien 

tot vier maal toe dezelfde boot. Het is druk vandaag. We komen 

veel jongeren fietsgroepen tegen die de nodige commentaar op 

ons hebben, maar uiteindelijke heel galant plaats maken voor 

ons, ‘de dames’. 
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Als laatste verrassing kregen we nog een kwis voorgeschoteld. 

Marijke is kwismaster van dienst en stelt onze kennis van 

droedelen, hints en tv-programma’s in vraag. Sommigen moesten 

zelfs hun geheugen nog trainen. Een hele klus, maar een zeer 

leuke laatste avond. 

Woensdag, alweer de laatste dag- wat vliegt de tijd! - 

vertrekken we na het inladen van de wagens voor een tocht van 

50km, door een prachtig kasteeldomein waar we via een extra 

fietsrondje dubbel van genieten. Door het centrum van 

Oirschot, een prachtig kerkplein met alle accommodatie die je 

nodig hebt. Uiteindelijk zijn het 60km geworden, maar het was 

de warmste dag van allemaal en we hebben genoten. 

Dank je aan alle ‘Stille Wilde’ dames, Leen, Liliane, Irène, Rita, 

Suzanne, Simonne, Rosa, Lydie, Ann, Marijke, Wendy. 

Het was een fijne 4 daagse en volgend jaar de vierde editie? 

Wendy Nys 

 

 12 

Sinterklaasfeest 2008.  
Zondag 30 november 2008 komen Sinterklaas en Zwarte Piet 

weer op bezoek bij de Veteranen in het Berkenhof. 

De Sint brengt voor alle veteranenkindjes (tot en met het 

geboortejaar 1998) een geschenkje mee en natuurlijk zorgt Piet 

voor wat lekkers. 

Vanaf 14u30 kunnen de kinderen spelen met leuke spelletjes, 

tekeningen kleuren, op het springkasteel springen, zich laten 

schminken,  samen Sinterklaasliedjes zingen en natuurlijk is er 

ook wat lekkers om te eten.  Ook dit jaar zal de ballonnenblazer 

er zijn om leuke figuurtjes voor de kindjes te maken. 

Wacht niet en schrijf nu al in zodat de kindjes dit leuke 

feestje niet 

missen. 

Tot dan.....  
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Inschrijvingsstrook Sinterklaasfeest 

2008 

Vul onderstaande strook in en bezorg 

ze tegen ten laatste 19 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 

2008 t/m 

1998 
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Kaartprijskamp "Ieder voor zich" 

Einduitslag periode  01 januari 2008 tot 30 juni 2008 

   Aantal slagen 

   7 beste beurten 
Totaal na  11 

beurten 

1 Braeckmans Paul 829 1224 

2 Meeus René 810 1189 

3 Vingerhoets Maria 791 1169 

4 Van Camp Frans 787 1171 

5 De Munter Marcel 772 1181 

6 Tersago Maurice 769 963 

7 Liekens Willy 768 1049 

8 Van der Beeken Louis 767 1044 

9 Peeters Maria 762 1131 

10 Hofmans Roza 756 756 

11 Van Es Paul 752 1130 

12 Van den Bosch Francis 746 928 

13 Sluyts Simonne 744 1015 

14 Boets Alfons 735 1003 

15 Op de Beeck Jeanne 722 802 

16 Van Leemput Marleen 523 523 

17 Vermeylen Maria 505 505 
    

 Aantal slagen anderen   

1 Tas Eddy 767  

2 Verstappen Hugo 744  

3 Broun Marina 721  

4 Van Moer Jef 708  

5 Jaspers Willy 704  

6 Cortens Ingrid 580  
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Beste dagresultaat   

 Broun Marina 140  

 Braeckmans Paul 134  

 Vingerhoets Maria 132  

    

Slechtste dagresultaat   

 Tas Eddy 80  

 Op de Beeck Jeanne 80  

 Peeters Maria 82  

    

 

Kaarten op volgende dinsdagavonden om 20 uur stipt  

30 september 2008 

07 & 21 & 28 oktober 2008 

04 & 18 november 2008 

02 & 16 december 2008 

06 & 20  januari 2009 

03 & 17  februari 2009 

03 & 17  maart 2009 

 

 

Info : Paul Van Es - 03/457 42 89
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Kalender 
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oktober 2008 tot mrt 2009
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Veldrijden - seizoen 2008-2009 

September is alweer begonnen. De zomer mag nog enkele weken 

zijn best doen en dan is het weer tijd voor nat weer, kou en 

regen en dus ook de cyclocross van Waarloos! 

Het bos ligt er weer een beetje beschaafd bij in vergelijking 

met vorig jaar dus dat moet de omloop ten goede komen. Als 

boer Mon weer even vriendelijk is als vorige jaren en we kunnen 

weer gebruik maken van zijn velden dan moeten we een schoon 

parcours kunnen bouwen.  

Net zoals de vorige jaren zal de omloop ongeveer 2,5 km lang 

zijn. De start en aanloop blijven ongewijzigd. Op het tweede 

veld van boer Mon zullen we het traject wat technischer maken 

waardoor er meer gedraaid en gekeerd zal moeten worden.  

Het grootste verschil met de voorgaande seizoenen zit in het 

aantal wedstrijden. We merkten de laatste jaren dat de cross 

in februari (de Finale), steeds vaker samenviel met de eerste 

clubkampioenschappen zodat veel van onze vaste deelnemers 

niet meer deel konden nemen aan de finale. Daarom organiseren 

we dit jaar nog 4 wedstrijden.  

De Openingsmanche op 26 oktober, de Sinterklaascross op 30 

november, de Kerstcross op 28 december en de Grand Finale op 

25 januari 2009.  

De mannen van het Ooststatiestraat Wielerteam hebben ook 

dit jaar toegezegd dat ze het parcours zullen inrichten en ook 

weer afbreken. Wedstrijdleiding, horeca, catering etc. blijven 

onder de verantwoordelijkheid vallen van onze eigen 

wielertoeristen en de andere sportieve verenigingen van onze 

Veteranen. Met de hulp van de vele enthousiaste vrijwilligers en 

verenigingen binnen onze Veteranen maken we er ook dit 

seizoen weer vier keer een groot feest van. 
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Atalanta 3 Waarloos  

Vol spanning hebben we gewacht om de nieuwe competitie aan te 

vatten.  

Eindelijk kunnen we ons echt meten met de andere ploegen. 

Vorig jaar hebben we al enkele oefenmatchen kunnen spelen 

met afwisselend succes. 

Tegen de heren veteranen 1 en 2 kwamen we nog wel wat te 

kort, maar tegen oa ploegen als VK Kontich en SK watertoren 

konden we toch al een mooi resultaat neer zetten. 

Mits de nodige trainingen en matchritme hopen we toch niet 

helemaal onderaan te eindigen in de competitie. 

Ook met een min of meer vaste basisploeg spelen zal voor ons 

noodzakelijk zijn om resultaat te kunnen halen, vorig jaar 

speelden we regelmatig met teveel verschillende spelers zodat 

er iets te weinig automatisme was in de ploeg. Hopelijk lukt ons 

dat dit jaar beter. 

In ieder geval zullen we op sportieve en respectvolle wijze van 

ons laten horen, zowel op als naast het veld.. 

Voor ons is het vooral belangrijk terug te kunnen voetballen, 

kampioen spelen kunnen we binnen een seizoen of 2 ook nog wel. 

Hierbij wil ik ook het bestuur van FC Zwervers bedanken om ons 

toe te laten in de competitie en het bestuur van Veteranen 

Waarloos om bij jullie in de vereniging te kunnen komen en de 

vele informatie die we kregen over hoe we de ploeg moesten 

opstarten zodat we ons geliefde sport terug kunnen uitoefenen. 

Waarvoor dank. 

Eventuele activiteiten worden later nog bekendgemaakt  

Sportieve groeten  namens  

Steven Stuyck en het Atalanta 3 bestuur  
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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 

LAURA  16/04/2008 

 dochter van Lieve Verbist en Felipe Sapata 

JITS  25/06/2008 

 dochter van Geert Geysemans en Inès 

VICTOR  21/07/2008 

 zoon van Katrijn Hens en Jeroen Van Holsbeeck  

NETTE 16/06/2008 

 dochter van Jurgen Dierickx 

JESSE 27/07/2008 

 zoon van Tim De Boeck en Ilse Heremans 

JULES 18/08/2008 

 zoon van Bart Jespers en Tinneke Joosten 

 

Huwelijk 

Linda Scheers en Abderrahim El Jaanine 04/04/2008     
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Petanque in Waarloos en La Ciotat:  

 

In Waarloos is petanque even spannend als in La Ciotat: bij 12-1 

ben je nog niet gewonnen! 

Het woord petanque is afkomstig van pieds tanqués: 

onbeweeglijke voeten. De huidige vorm van dit spel ontstond in 

La Ciotat, een stadje in de Provence, niet ver van Marseille. 

In 1910 bedacht Jules Lenoir dit nieuwe spel: niet meer met 

grote ballen en een aanloop bij het gooien, maar kleinere ballen, 

en onbeweeglijke voeten bij het werpen. 

In La Ciotat is een “boulodrome”, gelegen in de Avenue de la 

Petanque. Bijna dagelijks 

komen spelers samen in de 

schaduw van de platanen, en 

er wordt duchtig 

“gepointeerd” en “getireerd” 

op zeer hoog niveau! De 

matchen zijn soms razend 

spannend. 

De boulodrome van Waarloos is kleiner. Zij ligt niet aan de 

Avenue de la Petanque, maar naast het alombekende chalet, en 

de platanen zijn vervangen door statige eiken van het 

Hessepoelbos. Er wordt ook veel plezier gemaakt en de matchen 

zijn er ook spannend. 

Zowel in La Ciotat als in Waarloos is de match gewonnen bij 13 

punten. 

Wat gebeurde in de finale van het zomerkampioenschap te 

Waarloos is ongelooflijk. 
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Ploeg 5 (Guy Frans, Paul Vingerhoets en Pol Magnus) stonden op 

een bepaald moment voor met 12-1. Ploeg 1 (Jos Joosten, Ludo 

De Haes en Theo Moons) werden overrompeld: de Jos begon 

niet goed, Theo sakkerde en Ludo tireerde af en toe ernaast. 

En dan kwam de grote ommekeer. De tot dan feilloze Paul begon 

minder goed, de Pol tireerde teveel en de beste tireur Guy 

begon af en toe te falen. En jawel, de underdogs kwamen terug 

tot 12-10. Het onmogelijke gebeurde: zij die met 12-1 hadden 

achter gestaan, wonnen met 12-13! 

Het zomerkampioenschap kende nooit zulke spannende finale. 

Proficiat Jos, Ludo en Theo! 

Het behoeft geen betoog dat elk van deze spelers in La Ciotat 

kan meedoen! 

Herman B. 
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Veteranen schrijven geschiedenis 

Beste vrienden Veteranen, we wisten al heel lang dat we deel 

uitmaken van een selecte club van uiterst getalenteerde 

biljarters, kaarters, petanquers, tapper, voetballers, 

wielrenners … ja zelfs bierdrinkers. Maar wat onlangs gebeurd 

is brengt ons in een liga waar we tot nu toe enkel maar van 

droomden. 

Om tot de essentie van het verhaal te komen ben ik verplicht 

een kleine omweg te maken, want wat gebeurde is zo 

uitzonderlijk dat enige omkadering noodzakelijk is. 

Stel je voor dat Celsius nu ongeveer 300 jaar geleden niet was 

geboren! Hoe zou Frank Deboosere ons dan kunnen uitleggen 

hoe koud of warm het morgen wordt? Want zeg nu zelf: wat 

betekent de uitspraak “het is vandaag niet koud buiten”. Voor 

de meeste mensen onder ons kan dat in de winter betekenen 

dat het niet vriest. Als Jan Van Keer dat vroeger in de Chiro 

tegen ons zei (we waren toen 14 jaar oud) dan lag er net geen 

twee meter sneeuw en dan was het ijs op de emmer water 

waarin we ons moesten wassen maar 15 centimeter dik. Het is 

dank zij Celsius dat we met mekaar correct kunnen 

communiceren over het weer, namelijk door middel van een vast 

ijkpunt. Iedereen weet dat water kookt bij 100 gr Celsius en 

dat het bevriest bij 0 gr Celsius. Er zijn op de wereld natuurlijk 

moedwilligen zoals oa. de Amerikanen die spreken over 

Fahrenheit en toegegeven: het is Fahrenheit die de 

thermometer uitvond. Maar wij houden het bij  

Celsius (100 gr Fahrenheit = (100-32) x 5/9 = 37 gr Celsius). 

Een voorbeeld dat nauwer aansluit bij dit verhaal is de schaal 

van Richter. Bij elke aardbeving meldt de verslaggeving een 

getal dat meestal schommelt tussen 4 en 6 à 7 op de schaal van 
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Richter. Dit om duidelijk te maken hoe zwaar de schok wel was. 

Een voorbeeld van een heel zware schok is de verwoestende 

aardbeving van San Fransisco in 1906 die werd aangeduid met 8 

op de schaal van Richter.  

Tot zover de misschien lange inleiding maar het zal nu snel 

duidelijk worden waarom. Op zaterdag 1 december 2007, speelt 

de best voetballende ploeg sinds voetbal wordt gespeeld (Den 

Eén of La UNA) een ogenschijnlijk ongevaarlijke uitmatch tegen 

het vrij bescheiden Watertoren uit Bornem. Zoals gewoonlijk 

overklast La UNA de arme tegenstrever, maar toch is de stand 

bij de rust nog altijd 0-0. Geen man overboord, want na de rust 

schiet La UNA als een wervelwind uit de startblokken. Maar dan 

gebeurt er iets wat niemand voor mogelijk houdt. Bij een 

ongevaarlijk 40 meter schot(je) van een Watertorenspeler op 

ons doel geeft de keeper van La UNA (een van onze drie 

fantastische keepers) de indruk alles onder controle te hebben. 

Hij knielt, zoals alle grote keepers dat doen, om de bal 

simpelweg op te rapen. Nog tijdens diezelfde beweging besluit 

hij al aan te zetten voor een uittrap om de zoveelste 

wervelende aanval van La UNA in te zetten. En dan komt de 

grote schok, want in zijn haast vergeet hij de bal op te pikken 

en die rolt tergend traag in ons doel, 1-0 voor Watertoren  De 

ontreddering die daarop volgt bij de spelers van La UNA is 

ongezien. Niets nog lukte tijdens het verdere verloop van die 

match. Het is algemeen geweten dat strafschoppen nemen niet 

het sterkste punt is van La UNA, dat hebben we nog tijdens het 

voorbije Paastornooi mogen vaststellen. Maar een strafschop 

die bij de cornervlag uitkomt? Nee dat is nog nooit eerder 

vertoond behalve in die bewuste match tegen Watertoren na 

die schokkende flater van onze keeper. Zo groot was de impact. 

Zelfs de spelers van Watertoren waren na de match, die we 
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verloren met 1-0, zo begaan met wat ons was overkomen dat ze 

uit medelijden de ene pint na de andere aan ons trakteerden. 

Toen ik na het voetballen een beetje later dan gewoonlijk 

thuiskwam, nog altijd zo bleek als een lijk na die grote schok, en 

ik probeerde aan mijn doorwinterde Veteranenvrouw uit te 

leggen wat ons was overkomen, onderbrak ze mij onvriendelijk 

door te zeggen: “Zwijg maar zeveraar ge hebt weer te veel 

zitten zeveren en drinken met die schoon vrienden van u”. 

Zoveel onbegrip na het meemaken van zo’n schok! Ik had al 

beter dagen gekend. Later die avond, al liggend op de zetel met 

een gevoel alsof ik ging sterven ben ik beginnen na te denken 

over het onrecht dat mij en waarschijnlijk al mijn medespelers 
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die dag was aangedaan. Hoe communiceer je met 

buitenstaanders (zoals onze vrouwen) duidelijk over wat er 

gebeurd is tijdens de match. Hoe dikwijls hebben zelfs wij – 

bekwame specialisten - discussies na de match aan den toog 

waar we niet uitgeraken en waardoor we natuurlijk te laat 

thuiskomen, met het gekende gevolg. Het woord schok bracht 

me snel bij Richter want die gast geeft een cijfer een de 

hevigheid van een schok en dat was nu net wat we nodig hadden. 

Het enige wat nog ontbrak was een naam en met de match van 

die dag in gedachten leek “de schaal van Danny” passend. Ik nam 

al mijn moed bij mekaar en zei voorzichtig tegen mijn 

vrouw:”Schat, vandaag hebben wij een schok met kracht 10 op 

de schaal van Danny meegemaakt”. Ze keek me eerst even 

verwonderd aan en vroeg toen :”Is dat zoiets als de schaal van 

Richter?”. (voor de goede orde wil ik hier aanstippen dat 10 op 

de schaal van Richter nog nooit werd gemeten). Ik knikte en 

onmiddellijk keek ze heel bezorgd en vroeg of ik geen dorst 

had, waarna ze zonder op mijn antwoord te wachten een lekker 

glas wijn inschonk. Van het gevoel van lijk was plots geen sprake 

meer nu duidelijk bleek dat die schaal van Danny de juiste 

aanpak was. 

Op vrijdagavond 14 december 2007, dus twee weken later in de 

kleedkamer en vóór de aanvang van de match tegen Enting vraag 

ik aan mijn medemaats wat zij denken van “10 op de schaal van 

Danny” om aan te duiden wat ons tegen Watertoren was 

overkomen. Buitenstaanders en kwade tongen zullen beweren 

dat er op dat moment sprake was van hilariteit, maar ik ken 

mijn maten heel goed en zag enkel glimlachende gezichten. 

Iemand opperde nog wel dat “10 Danny’s” in navolging van 

“10 graden Celsius” ook kan, maar toen voor hem de reservebank 

dreigde was ook die kerel snel overtuigd van “10 op de schaal 

van Danny”. Die match tegen Enting begon dan ook spetterend 
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met als ruststand 5-0 voor La UNA. Echter, wat blijkt na de 

rust, diezelfde keeper maakt weer een flater, maar nu 

weliswaar minder erg dan in de vorige match. Na de wedstrijd 

die eindigde op 6-6 was iedereen het eens dat er daar sprake 

was van een “7 op de schaal van Danny”. 

Beste vrienden, alle wetenschappelijk bewijs berust op 

minstens twee waarnemingen. Hiermee was dus duidelijk 

geworden dat “de schaal van Danny” kan en mag gebruikt 

worden om aan te duiden hoe groot een flater in het voetbal is. 

Dus het laat ons toe om veel directer te communiceren na de 

match waardoor veel problemen vermeden worden. We zullen 

minder lange discussies hebben aan den toog over flaters want 

het zal een “4 of een 5 op de schaal van Danny” zijn (10 is 

onvoorstelbaar) en daarmee uit. En als we toch te laat 

thuiskomen dan wordt dat plots een “8 op de schaal van Danny” 

waardoor onze vrouwen de soep snel terug opwarmen in plaats 

van ons toe te snauwen :”Schep zelf uw koude soep maar in”. 

Tot slot beste vrienden rest me enkel nog te zeggen hoe fier ik 

me voel om lid te mogen zijn van een vereniging die nog vele 

eeuwen zal herinnerd worden naast monumenten zoals Celsius, 

Fahrenheit, Richter …. en dus nu ook Danny. En wat die keeper 

van La UNA uitermate tot eer strekt is dat die bij zoveel 

onsterfelijke roem toch absoluut anoniem wenst te blijven! 
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Fietsvakantie te TIBI 

19 tot 26 april 2008 

Na eerst Malorca dan Calpe vervolgens Toscanie,  La Garde 

Freinet en  Corsica was het nu de beurt om de omgeving van 

Tibi te verkennen. Tibi, een kleine gemeenschap, gelegen enkele 

kilometers van de Costa Blanca tussen Benidorm en Allicante.  

Een plaats, tussen de heuvels ( bergen), waar de tijd  is blijven 

stil staan en waar het goed vertoeven (was) is.  

Bij onze aankomst in Tibi werden we vriendelijk ontvangen, door 

een Hollands paar,  Anneke en Joop, twee honden en een kat.  

Daar niemand problemen had met de aanwezigheid van al dat 

dierlijk geweld, konden wij onze kamers, sommige nog in 

opbouw, verdelen en verkennen.  Het ontbijt en het avondmaal 

waren steeds een waar festijn, waar de bij het fietsen verloren 

calorieën, konden aangevuld worden.  
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Maar buiten al dat lekkerr eten moest er ook gefietst worden 

en zie hier dus het overzicht van onze geleverde prestaties 

tijdens deze fietsvakantie 

Dag datum Rit Km 

1 Za 19 april Benidorm –Tibi 88 

2 Zo 20 april rondrit Sella 101 

3 Ma 21 april rondrit Muro de Alcoy 95 

4 Di 22 april rondrit Monova 115 

5 Wo 23 april rondrit Port de Benifalim 108 

6 Do 24 april rondrit Fonanars dels Alforins 145 

7 Vr 25 april Tibi-Benidorm 75 

  Totaal kilometers 727 

 

Tijdens deze kilometers hebben wij  een totale hoogteverschil 

van 13500 meter overwonnen met een gemiddeld 

stijgingspercentage van 7.5% en een maximum van 20%. 

Misschien wel wat van het goede teveel zo vroeg in het seizoen, 

maar iedereen is er goed en wel doorgeraakt,  op dezelfde 

fietsen van vijf jaar geleden, die nog steeds in de staat waren 

waarin wij ze vijf jaar geleden achtergelaten hadden, na ons 

verblijf in Calpe .   

Plannen voor volgend jaar zijn in de maak, en luc wij hebben u 

reeds zien oefenen en wij hopen dat je er volgend jaar ook bij 

kunt zijn. 

De Tibitianen,  

Bert, Willy, Wilfried, Victor, Hugo, Dirk, Luc, Leo en Paul  
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Fietsvakantie van den één:  

Barcelonnette van 5 tot 12 juli  

Voor diegenen onder u die nog nooit van Barcelonnette gehoord 

hadden, geen probleem. Ikzelf wist tot voor kort ook niet beter 

of het was een gehucht van Barcelona. Maar niets is minder 

waar. Het is een charmant stadje in de zuidwestelijke hoek van 

Frankrijk. Dik honderd kilometer boven Nice.  

Na een rit van een stevige 1100 kilometer rijden werden we 

hartelijk verwelkomd door de sympathieke Pieter (in een 

vroeger leven West-Vlaming en aan zijn accent te horen nog 

steeds…). Hij baat de eenvoudige maar gezellige camping Loisirs 

de l’Ubaye uit. (http://www.loisirsubaye.com/) 

We huurden hier twee bungalows waar we met z’n achten in 

konden slapen. Met slecht weer was het waarschijnlijk binnen 

de kortste keren te klein geweest, maar de weergoden waren 

ons goed gezind. Op de eerste dag na hebben we zomerse 

temperaturen meegemaakt en elke dag een stralende zon.  

De dagen waren goed gevuld. Meteen na het ontbijt de fiets op 

en dan rondritten maken van tussen de 100 tot 195 km. 

’s Middags een korte 

pitstop om 

koolhydraten bij te 

tanken en dan weer 

verder om de laatste 

klepper van de dag te 

beklimmen. De avond 

werd steevast 

begonnen in onze privé 

voortuin met een mix 

van huisgemaakte 
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aperitiefhapjes, omkaderd met bier, wijn of Ice Tea Peche voor 

Patrick VDH.  

Op donderdag was iedereen genoeg getraind voor onze 

koninginnenrit. Herinner u de rit uit de laatste Tour de France 

van Cuneo naar Jausiers. Ook de Veteranen van den één kunnen 

deze rit met twee vingers in de neus rijden. Sterker nog, de 

profs deden enkel de Col de la Lombarde (2351 m) en de Col de 

la Bonette (2802 m) in een rit van 157 km. Wij hebben daar nog 

een col bij aangeplakt (Col de Larche 1991 m) en reden ook nog 

bijna 40 km meer. Over de gemiddelde snelheid gaan we het nu 

(wegens plaatsgebrek) niet hebben.  

Nog enkele wist-u-datjes.  Uiteindelijk leert een mens heel wat 

bij in zo’n Veteranenweek.  

Wat is een Quakkie? Bij te steile 

stukken tijdens de beklimming even 

een plaatselijk rondje draaien (een 

uitvinding van Patrick Q.).   

Wat is een rustdag? Volgens Jurgen 

VDB is dat een dag waarop er 

minstens 200 km gereden moet 

worden met drie beklimmingen.  

Wat is een Genepy? Marc H., Dirk B. 

en Paul VD hebben het antwoord ooit 

geweten, het schijnt lekker te zijn 

en iets om te drinken maar toen was 

de fles leeg. 

Wat is een chocolade nagel? Ik ben 

het vergeten maar Patrik S. kent 

het hele verhaal.  
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En tot slot, waar is Werner Peeters? Kijk op de foto boven op 

de Col de Bonette. Geen Werner te bespeuren. En de slimmerik 

onder u die denkt dat hij de fotograaf was is er ook aan voor de 

moeite, want dat was een sympathieke motard uit Balen. Er zijn 

twee mogelijkheden, één: de Werner is nog altijd bezig aan de 

beklimming, of twee: hij stond aan de verkeerde kant van het 

monument. 

 

Dirk B. 
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De veteranen op het “world wide web” 

 

www.veteranen-waarloos.be 

 

 

Redactie revet 

• Marc Hermans 

• Philippe Van den Bosch 

• Luc Verbruggen 
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