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Taplijst sept 2009 tot dec 2009 

 

SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER 

ZA 5 I ZA 3 P ZO 1 III ZA 5 P 

ZO 6 I ZO 4 52 ZA 7 52 ZO 6 III 

ZA 12 II ZA 10 I ZO 8 B ZA 12 52 

ZO 13 II ZO 11 I ZA 14 I ZO 13 I 

ZA 19 W ZA 17 II ZO 15 I ZA 19   

ZO 20 W ZO 18 II ZA 21 II ZO 20 II 

ZA 26 III ZA 24 W ZO 22 II ZA 26   

ZO 27 III ZO 25  

W 

cross ZA 28 W ZO 27 

B 

cross 

    ZA 31 III ZO 29 

W 

cross     

 

TAPPLOEGEN 

I Voetbal I 

II Voetbal II 

W Wielertoeristen 

III Voetbal III 

P Petanque 

52 1952 

B Badminton 

 

In het najaar wordt met de verantwoordelijken van de 
verschillende tapgroepen de huidige tapkalender geëvalueerd en  
de kalender voor 2010 opgemaakt 
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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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In memoriam Frans(Swa) Campaert, 

(1924-2009)  

Geboren op 29 februari 1924 in Niel, een klein dorpje langs de 
Rupel, gekend van zijn kleiputten en steenbakkerijen, als oudste 
in een gezin van drie kinderen. Een “schrikkelkindje” waar we 
nog veel zouden van horen.  

François groeide op tussen die kleiputten en liep er school in de 
plaatselijke gemeenteschool, volgens hem “De Sorbonne van 
Niel”. Hij werkte zelfs als kleine jongen op het geleeg.  

Toen in 1940 de oorlog uitbrak vertrok hij om den brode naar 
Duitsland. Na enkele tussenstops kwam hij uiteindelijk terecht 
in Stettin in Polen, in een werkplaats voor onderhoud van 
treinstellen. Hij werkte daar in de smidse.  

Na de oorlog werkte hij even op Sidal om daarna in 1951 als 
zelfstandige te gaan werken en wonen in ons landelijk dorpje 
Waarloos waar hij ook zijn  echtgenote Josée Ruysch had leren 

kennen.  Ze huwden 
op 14 oktober 1950. 
Zo stond er een 
sterke vrouw achter 
een briljante 
zakenman. Samen 
hadden ze vijf 
kinderen. Drie 
jongens, waarvan  er 
spijtig genoeg ook al 
één overleden is, en 
twee meisjes. Deze 
hebben op hun beurt 
gezorgd voor hele 
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reeks klein- en achterkleinkinderen. Het deed hem enorm veel 
plezier als ze allemaal bij hem op bezoek kwamen.  

Zijn zaak begon hij met kuisgerei en aanverwanten. Vervolgens 
heeft hij dit uitgebouwd tot een groothandel (KMO) voor alles 
wat met binnenhuis te maken heeft. Van de mooiste tapijten tot 
het grootste assortiment behang en alles daartussenin. De zaak 
is inmiddels uitgegroeid tot een groep van bedrijven die meer 
dan 100 mensen tewerkstelt. 

François was ook een bezieler van de veteranen van Waarloos.   
Hij voetbalde er zelf bij den 3. Mede door zijn toedoen en 
wilskracht is het chalet ontstaan. Met verschillende mensen, 
die spontaan uit liefde voor onze vereniging hun steentje 
bijdroegen, is er op het veld achter het Berkenhof een gebouw 
ontstaan waar menige ploeg in de Belgische voetbalbond jaloers 
op mag zijn.  

Samen met 
enkele mensen 
van de 
veteranen ging 
hij ook jaarlijks 
op kamp, in de 
buurt waar ook 
de chiro hun 
tenten hadden 
opgeslagen. Dit 
groepje noemde 
zich De PEDRO 
BOYS, genoemd 

naar de gekende limonade van brouwerij Maes. Wat daar 
allemaal gebeurd is weet ik niet, maar dat het er zeer gezellig 
aan toeging hoeven we niet vertellen.  
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François had vele vrienden, ook op politiek vlak. Hij is zelfs een 
paar legislaturen schepen geweest. Als men weet dat ons nieuw 
chalet opgeluisterd werd door de aanwezigheid van minister Leo 
Tindemans, dan hoeven we niet verder na te denken. Jef 
Steurs, de man met wie hij regelmatig naar zijn F.C. Kontich 
ging kijken was ook één van zijn vele goede vrienden. Op 
sportief vlak mogen we ook Rik Van Steenbergen zeker niet 
vergeten. Hij bewonderde deze renner die ook regelmatig bij 
hem over de vloer kwam. Ook Fred Jansen (VRT) behoorde tot 
zijn grote vriendenkring. En zo kunnen we nog een tijdje door 
gaan.  

François was een man van zijn woord. Als hij ja zei mocht je er 
op rekenen dat het in orde kwam. Discussies loste hij liefst op 
met een korte oneliner. De vergaderingen die hij als voorzitter 
leidde waren kort en bondig. Want een vereniging van enkele 
honderden mensen leiden is geen sinecure. Bij hem kwam alles in 
orde.  
Tot de dag dat hij na een mislukte rugoperatie geveld werd en 
bed moest houden, heeft hij zijn voorzitterschap met plezier 
volgehouden. Toen heeft zijn oudste zoon Jan met even veel 
overgave als zijn vader de fakkel overgenomen en werd François 
erevoorzitter. Enkele jaren later is het chalet van de veteranen 
onder impuls van een paar goede vrienden naar hem genoemd. 
Hij was er ongelofelijk blij mee en fier op.  

Toen op Hemelvaartdag 20 mei 2004 zijn echtgenote en 
toeverlaat plots overleed was hij wel eventjes van de kaart. 
Niet alleen emotioneel getroffen doch…Wat moest er nu met 
hem gebeuren? 
Een oplossing werd vlug gevonden. Thuis verpleging en 
-verzorging werd ingeschakeld en hij kon rustig in zijn eigen 
bedje blijven liggen en praten over vroeger, de oorlog, zijn 
jeugd, de vrienden van Niel en noem maar op. Want optimistisch 



 7 

is hij gebleven tot de laatste dag. Vijf jaar en vier dagen na het 
overlijden van zijn echtgenote Josée, op 24 mei 2009 om 6.45 
uur heeft hij dan zelf afscheid genomen van deze wereld. Nu 
zijn ze in alle vrede terug herenigd. 

Swa en Josée het gaat jullie goed en we hopen elkaar later in 
een andere en vredige wereld terug te zien. 

Dank u wel voor alles wat u voor Waarloos gedaan hebt, we 
zullen u nooit vergeten. 

Toon Hermans zei ooit………..Een mens is pas dood wanneer er 
over hem niet meer gesproken wordt. 

Freddy, 
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 Kalenders 

 

 

Bestuursvergadering 

Elke 1ste woensdag van de maand om 19u 

Badminton 

Woensdagavond 19u30 (mei tot augustus: fietsen) 

Fietsen 

Raadpleeg fietskalenders in Revet april of op  
www.veteranen-waarloos.be 

Kaarten 

Iedere 1ste en 3de dinsdagavond van de maand. 

Veldrijden 

Laatste zondag van de maanden oktober, november, december 
en januari. 

Seizoen 2009-2010 : 25 oktober, 29 november, 27 december en 
31 januari 

Speciale data 

27 september: Mountainbike-toertocht 

28 november : Teerfeest 

29 november: Sint-Niklaasfeest 
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Voetbalkalender 
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Teerfeest. 

Zaterdag 28 november 2009. 

Vanaf 19u in Berkenhof. 

 

Met het duo Fair-Play brengen we u een avondvullend 
programma met muziek en zang, variërend van sfeervol diner of 
stijlmuziek tot heftige dansmuziek. 

Verder aangevuld met een rijkelijk buffet, verzorgd door 
Traiteur Steven. 

Én…, met wijn en drank naar believen. 

Voor de democratische prijs van € 20,- /p.p. 

 

Niet te missen !  

Inschrijven via de ploegverantwoordelijken tot uiterlijk 
zo 22.11.2009 
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Sinterklaasfeest 2009.  

Zondag 29 november 2009 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 1999) 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,  Sinterklaasliedjes samen zingen en natuurlijk is er 
ook wat lekkers om te eten.  

 

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

. 

Tot dan.....  

 12 

Inschrijvingsstrook Sinterklaasfeest 

2009 

Vul onderstaande strook in en bezorg 
ze tegen ten laatste 18 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 
2009 t/m 1999 
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Familienieuws 

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

Simonne De Vos, Oude Baan 9,  
0478 699344 
Email: cras.devos@skynet.be  

 

Geboortes 

Paulien – 20 maart 2009 
 dochtertje van Heidi Ceulemans en Dries Tuyteleers 

Ine – 5 april 2009 
 dochtertje van Ilse Van Goethem en Wouter Van Reeth 

Jelle – 26 april 2009 
 zoontje van Liesbeth Janssens en Kevin Oeyen 

Eleonoor – 2 februari 2009 
 dochtertje van An Verlinden en Peter Scheers 

 

Gehuwd 

Wendy Nys en Philippe Corswarem – 13 juni 2009 

 

Overleden 

de heer Swa Campaert – 24 mei 2009 
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Kaartprijskamp "Ieder voor zich" 

Einduitslag periode  01  januari 2009 tot 30 juni 2009 
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Beste dagresultaat   Slechtste dagresultaat   

Van der Beeken Louis 150 Tas Eddy 71 

Vingerhoets Maria 138 Verbessem Suzanne 72 

Braeckmans Paul 132 De Munter Marcel 75 

De Munter Marcel 132   

Kaarten op volgende dinsdagavonden om 20 uur stipt  

6  en  20 oktober 
3  en  17 november 
1  en  15 december  
5  en  19 januari 
2  en  16 februari 
2  en  16 maart 

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 ter winnen. 

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 boven kopen als je kan. 
De laatste moet altijd de slag nemen als hij/zij kan. 
Ieder speler betaalt tijdens het kaarten een rondje. 

Het aantal kaarters en kaartsters gaat in stijgende lijn.Ben 
jij de volgende die deze uitdaging aangaat ? 

 

Info : Paul Van Es – 03 457 42 89  -   0473 81 57 96
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We schrijven 20 december anno 1802…We schrijven 20 december anno 1802…We schrijven 20 december anno 1802…We schrijven 20 december anno 1802…    

    

“Na vele stormachti“Na vele stormachti“Na vele stormachti“Na vele stormachtige jaren vol bloederige kapingen op ge jaren vol bloederige kapingen op ge jaren vol bloederige kapingen op ge jaren vol bloederige kapingen op 
zee, voel ik mijn einde naderen…zee, voel ik mijn einde naderen…zee, voel ik mijn einde naderen…zee, voel ik mijn einde naderen…    

Vandaag verstop ik hier aan de oever van dit grote meer Vandaag verstop ik hier aan de oever van dit grote meer Vandaag verstop ik hier aan de oever van dit grote meer Vandaag verstop ik hier aan de oever van dit grote meer 
mijn vergaarde schat.mijn vergaarde schat.mijn vergaarde schat.mijn vergaarde schat.    

De vergulde schatkist begraaf ik onder een 3 meter dikke De vergulde schatkist begraaf ik onder een 3 meter dikke De vergulde schatkist begraaf ik onder een 3 meter dikke De vergulde schatkist begraaf ik onder een 3 meter dikke 
eik, gemarkeerd met een zilver kruis.eik, gemarkeerd met een zilver kruis.eik, gemarkeerd met een zilver kruis.eik, gemarkeerd met een zilver kruis.    

Wie van mijn nWie van mijn nWie van mijn nWie van mijn nabestaanden de 5 zeeroverselementen zal abestaanden de 5 zeeroverselementen zal abestaanden de 5 zeeroverselementen zal abestaanden de 5 zeeroverselementen zal 
vinden en de schatkaart terug kan samenstellen, wordt de vinden en de schatkaart terug kan samenstellen, wordt de vinden en de schatkaart terug kan samenstellen, wordt de vinden en de schatkaart terug kan samenstellen, wordt de 
koning te rijk!koning te rijk!koning te rijk!koning te rijk!    

Wie zoekt die vindt!!!!”Wie zoekt die vindt!!!!”Wie zoekt die vindt!!!!”Wie zoekt die vindt!!!!”    

    

Kapitein Koptemerisin de tweedeKapitein Koptemerisin de tweedeKapitein Koptemerisin de tweedeKapitein Koptemerisin de tweede    

    

Uit het logboek van een piratenkapitein… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Twee eeuwen later, gaan kaptein Kriss en kaptein Krass, 
verwoed op zoek naar de schat van hun achter-achter 
betovergrootvader. 
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Op 2 mei 2009 trekken zij vol moed met het logboek onder de 
arm naar het bewuste meer. Eerst en vooral stellen zij er een 
gemengde ploeg van stoere en trouwe hulppiraten samen. Deze 
moeten hun kracht en moed tonen door elk 20x te pompen en 
wel 300 denappels te verzamelen vlak voor de piratenboot van 
kapiteins Kriss en Krass. Een 30-tal kleine hulppiraten halen 
met glans de strenge selecties en ze worden ‘de Crossers’ 
gedoopt. Gelukkig valt er niemand uit de boot en kan ieder mee 
op zoek naar de schat! 

Op basis van een stuk van de schatkaart uit het logboek gaat de 
ijverige troep piraten zonder aarzelen op zoek naar één van de 
5 zeeroverselementen en een volgend stuk schatkaart. 
Al vlug wordt een zeeroverszwaard gevonden en een tijdje later 
ook een scheepstouw. Aan de overkant van het meer vindt de 
bende een spade en een dolk. Het laatste voorwerp is warempel 
een uitschuifbare verrekijker van de oude zeeroverkapitein. 
Alle stukken van de perkamenten schatkaart zijn nu ook volledig 
en een korte puzzeloefening leidt de Crossers naar de plaats 
waar de oude schat begraven ligt. 

Vol spanning wordt op alle dikke, oude eiken gezocht naar een 
zilver kruis en wanneer dat gevonden is, gaan 60 kleine handen 
aan het graven…! 
Al vlug wordt de vergulde schat gevonden en beter nog dan de 
verwachte diamanten bestaat deze, volgens vele hulppiraten, uit 
de lekkerste zeeroverlekstokken die ze ooit geproefd hebben! 

Nu ze hun beproeving met vrucht hebben doorstaan, trekken de 
Crossers zelf verder op verkenning in hun prille piratenbestaan. 

Ze experimenteren er op het terrein verder lustig op los en 
varen op een vlot, klimmen over de piratentouwbrug en stoeien 
op het strand en op de piratenboot. 
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Een bende oude, stoere zeebonken houdt de jonge piraatjes 
met één oog in de gaten terwijl hun andere oog (indien niet 
verloren in één of andere zeeslag) lonkt naar het volgende 
kruikje koud piratenbier! Naarmate de zon hoger klimt worden 
hun plunderverhalen des te vervaarlijker en sappiger!  
De piratenvrouwen zijn deze manier van samentroepen van hun 
mannen gewend en ze laten hen rustig begaan. Ze vlijen zich 
neer in het kille zand en delen met elkaar hún kijk op de vele 
legendes waarmee de mannen thuiskomen na iedere zeeslag… 

Enkele uren later staat de zon op zijn 
hoogst aan de hemel. Van het vele 
ravotten beginnen de kleine 
piratenbuiken hongerig te grollen… 
 De antieke zilveren hoorns van 
kapiteins Kriss en Krass produceren 
een schril geluid. De piraten 
herkennen hierin onmiddellijk het 
teken dat het tijd is om de kombuis 
op te zoeken. Onmiddellijk zet de 
meute zich in beweging naar een 
strand verderop. Daar staat speciaal 
voor hen, verscholen onder de bomen 

voor andere plunderaars, een prachtig warm piratenbanket 
geserveerd. Hun cliënten kennende, hebben de 2 geoefende 
piratenkoks van dienst niets aan het toeval overgelaten. Een 
schranspartij van piraten van het kaliber zoals deze, vraagt veel 
voorbereiding en niets mag hen ontbreken. 
Aaaaaaaaaanvaleeeeeeeeeeeen…! 

Alle piraten beweren dat ze die dag zeker niet méér dan de 3 
toegestane porties hebben verorbert, maar toen is nogmaals 
bewezen dat piraten, jong en oud, maximaal tot 3 kunnen 
tellen… 
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Na het nodige vocht, bekomt de piratenbende languit op het 
strand van de heerlijke dis. Het duurt echter niet lang alvorens 
het zilte bloed in hun aderen stilaan terug begint te koken en 
hen doet verlangen naar vrijheid, water en avontuur. Spontaan 
beginnen enkelen van hen te hollen achter een opgeblazen 
varkensblaas. In een mum van tijd ontpopt dit zich tot een 
competitieve duw-en-trek partij, zoals enkel piraten dit kunnen. 
Een waar schouwspel voor de omstaande piratenvrouwen. Al 
bulderend en smalend tackelen de bonken er lustig op los, 
terwijl de kleintjes zich heftig weren en hun ontblote 
bovenlichamen voluit mee in de strijd gooien. Enkele oude zeelui 
houden hier nog weken nadien een verbrijzelde houten poot aan 
over… 

Vlak voor het vallen van de avond weerklinkt voor een laatste 
keer hoorngeschal. De stoere piratenbende verlaat het strand. 
Moe maar voldaan trekken ze naar hun kajuit. Tijd om de 
wonden te hechten en hun gehavende lichaam te laten rusten. 
De littekens worden voorbode van wat komen zal… vele woeste 
zeeslagen zullen dit seizoen immers nog moeten overwonnen 
worden…
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Liefde is … 
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Te veel Lood. 

 

Toen ik de titel las, te veel lood 
in het biljartkrijt, kreeg ik 
plots een zwaar gevoel in de 
maag. 

Want… volgens de norm mag ik 
37.5/1000 van een gram van het 
vervuilde biljartkrijt opnemen 
om mijn maximum loodgehalte 
per dag binnen te 
krijgen.(volgens de norm) 

Dit wil dus zeggen dat ik, als ik 
elke dag mijn loodinjectie neem, 
per jaar 13.7 gram lood naar 
binnen werk. Of nog mits een 
normale levensverwachting over 
gans mijn leven een goede kilo 
lood. 

Ik durf er niet aan denken, want ik zie nog niet elke biljarter 
met een zuigmondje zijn ‘stooteinde’ ( voor de kenners lees 
pomerans) na een fikse stoot, met zijn tongetje mooi likken aan 
de pomerans  om vervolgens met het blauwe steentje terug bij 
te krijten.  

Tenzij natuurlijk dat het een muzikant is die gewend is om op 
zijn instrument te zuigen. 

De meeste muzikanten die ik ken zijn nochtans blazers en 
beslist geen zuigers… 
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Hoe hard ze blazen hangt dikwijls van de grootte van hun 
instrument af. 

Verscheidene medische tijdschriften zouden gemeld hebben 
dat er ernstige loodvergiftigingen bij kinderen zijn vastgesteld 
door biljartkrijt… 

Komaan zeg, wat doen die vaders dan allemaal met dat krijt ? In 
een onweerstaanbare drang ook de tutter van de papflesjes 
met krijt bewerkt, bij elk ijsje dat ze hun kindjes  geven ook 
een blauw stipje meegeven. ’s Ochtends bij de boterham een 
streepje blauw ertussen ?   

Ik vind het stilaan erg worden. Ze zouden dat ook moeten 
verbieden.  

Vandaar een voorstel nieuw reglement in het chalet!! Vanaf nu 
GEEN krijt meer bij den biljart. Als je nog wil een stipje blauw 
aanbrengen mag je dat enkel nog doen met je eigen krijt en 
uitsluitend  in open lucht. Dus met de keu naar buiten en daar 
eventueel het stooteinde ruwen. Spelers worden verder 
verplicht met een mondmasker te spelen zodat het afvliegend 
stof hen niet meer kan besmetten. 

Dit is trouwens ook een goede maatregel om de Mexicaanse 
griep tegen te houden die vanaf september dramatische vormen 
zal aannemen. Krijters kunnen dan vanaf nu verbroederen met 
de rokers die als eerste met hun speeltjes verbannen werden. 

Nog even en we kunnen de kaarters ook laten buitenstaan om 
mogelijke opname van verfstoffen door het veelvuldig 
vastnemen van speelkaarten een overdosis van een of ander 
(uiteraard schadelijk) materiaal in  hun lichaam zien 
verschijnen. 
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Vanaf dan moeten de kaarten eerst buiten opgenomen worden 
en vervolgens met een fijn doekje schoongemaakt. Slecht 
nadien kan er terug in het chalet gespeeld worden. 

Wie is dan de volgend groep die we de toegang moeten 
ontzeggen ? 

De moraal : bedenken dat er vroeger nochtans ook loden 
waterleidingen waren, waar zelfs het water doorliep waarmee 
de papjes voor de kindjes mee werden bereid.. Voorwaar een 
grotere bron van inname van lood  

 
Het lood zinkt me in de schoenen… En ik heb nog geen krijt 
vastgepakt vandaag !  

V. Arts  
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Petanque – Clubkampioenschap 2009 
 

Zoals het paastoernooi een seizoensafsluiter vormt bij de 
voetbal, zo is dat bij de petanque het clubkampioenschap  in de 
maand juni. 

Dit jaar werd het aantal deelnemers beperkt tot 18 koppen om 
het toernooi niet te lang te laten uitlopen en ook om er zeker 
van te zijn dat alle ploegen evenredig verdeeld zouden zijn. 

Dus met het ideale aantal van 18 personen werden de ploegen op 
een donderdagavond getrokken.   

Zoals gewoonlijk was degene die de nummerkes moest trekken 
een “valsspeler”, die de nummers voorlas iemand die “niet kan 
lezen” en hij die de trekking opschreef iemand die “niet kan 
schrijven”. 

Met deze ingrediënten is het dus de ideale combinatie om een 
onberispelijk verloop van het toernooi te hebben. 

Eerst even de ploegen voorstellen: 

• Ploeg 1: Eddy  - Guy – Swake 

• Ploeg 2: Jos J - Eric – Luc 

• Ploeg 3: Marcel – Theo – Jef 

• Ploeg 4: Liliane – Louis – Jos D G 

• Ploeg 5: Danny – Ludo – Herman 

• Ploeg 6: Leo – Patrick -  Willy 

Niemand van de ploegen had zijn veto gesteld tegen een andere 
speler van zijn ploeg, dus kon het toernooi zonder problemen 
van start gaan. 
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Ploeg 5 stak met zijn drie overwinningen op rij eigenlijk al van in 
het begin met kop en schouder boven de andere ploegen uit, 
gevolgd door ploegen 2 en 3 die elk twee overwinningen 
behaalden.  Doordat ploeg 3 meer gewonnen punten behaalde 
dan ploeg 2,  mochten zij de finale tegen ploeg 5 spelen. 

Deze finale werd dan door ploeg 5 met 13 – 8 gewonnen. 

Als jaarlijkse apotheose werd er dan nog “geturneviesgooid”.  
Nadat iedereen, behalve “zij” - en ik noem niet wie – bijna op 10 
cm van de turnevies lag, was den Herman uiteindelijk de 
“dichste”. 

Achteraf op de grote 
prijsuitreiking werden 
dan aan de overwinnaars 
en aan de Luc onze 
vaste 
donderdagavondtapper 
de nodige 
“champagneprijzen “ en 
andere prijzen 
uitgereikt. 

En zoals gewoonlijk ging 
iedereen gelukkig en 
tevreden op 
donderdagavond naar 
huis, de een wat vroeger 
dan de andere.    

 

Marcel. 
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Petanque - Wintercompetitie 

Duffel en Reet waren beter, maar de 

hoofdvraag blijft: brengt ge uw vrouw mee 

naar de petanque of 

niet? 
 

Vanaf september tot maart 
wordt de wintercompetitie 
PETANQUE ingericht. Om 
de veertien dagen is er 
gevloek en gelach. Het 
klassement wordt 
nauwkeurig bijgehouden 
door Willy Van Vlasselaer en 
zijn echtgenote Annette. 
Hartelijk dank voor al die 
perfecte tabellen ! 

Waarloos kent vele goede spelers, te veel om op te noemen. 

Dit jaar werd de wintercompetitie echter volledig beheerst 
door twee outsiders: Guy Frans van Duffel en Luc Bosman van 
Reet.  

Het was ongelofelijk spannend. Luc Bosman van Reet stond in de 
helft van de competitie eerst, met veel voorsprong. (Wij 
vermoeden dat hij stiekem wordt gecoacht door de Jules van 
Reet). 

Aan de vooravond van de laatste speeldag stonden beide spelers 
echter gelijk. Op de laatste speeldag wordt Guy bij de eerste 
match uitgeloot tegen zijn lieve vrouw, Liliane. Iedereen denkt: 
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Liliane gaat hem laten winnen, maar neen: Liliane wint en Guy is 
geklopt door zijn eigen vrouw! 

Luc Bosman wint zijn spel wel. Guy was niet kwaad op zijn vrouw, 
maar toch diep teleurgesteld! 

Dan volgt het laatste spel van een hele winter. Luc Bosman is 
met zijn ploeg lange tijd beter, maar verliest met nipte cijfers, 
en Guy wint. Beiden worden dus ex aequo in de gewonnen 
matchen. Wegens een beter saldo wint Guy Frans van Duffel de 
wintercompetitie en wordt Luc Bosman van Reet tweede. 

De moraal van het verhaal is: Uw vrouw meebrengen naar de 
petanque is niet altijd een voordeel! 

De derde plaats was voor de Rob. Hij moest de eer van de vele 
Waarlose deelnemers redden, want ja, echt waar: dit jaar 
waren die van Duffel en Reet beter! 

De enige uitvlucht voor de mannen van Waarloos is: de pleinen 
liggen slecht en ongelijk, de winter was te hard, februari was de 
op één na koudste maand, er lag te weinig sneeuw en de jenever 
stond niet koel genoeg. 

 

Waarlozenaars, volgende keer beter ! 

 

Herman B. 

 28 

Eerste Waarlose Mountainbike Toertocht 

Op 27 sptember wordt voor het eerst een MTB-Toertocht 
georganiseerd met vertrek vanuit Waarloos. De veteranen van 
Waarloos organiseren deze tocht samen met het 
Ooststatiestraat Wielerteam. 

 

Het wordt een boeiende ontdekkingstocht over bos-en 
veldwegen.  

Er zijn 3 afstanden voorzien: 
Een rustige tocht over ±30 km. Een ideaal parcours voor de 
beginnende of minder gedreven mountainbikers. 
Een tocht van ±50 km waarin zowel uithouding als technische 
vaardigheid ruim aan bod kome n. 
Tenslotte is er voor de doorzetters een uitbreiding tot ±70 km. 

 

 

Veldrijden - seizoen 2009-2010 

Net zoals vorig jaar bestaat het regelmatigheidscriterium 
veldrijden uit 4 crossen. De beste 3 resulaten van iedere 
deelnemer komen in aanmerking voor het eindklassement. 

Data: 25 oktober, 29 november, 27 december en 31 januari 

 

 

Alle verder info over deze beide organisaties kan je vinden op 
http://users.telenet.be/wtw , of via de website van de 
veteranen. 
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Giro d’Italia, in het spoor van Fausto 

Coppi en Marco Pantani. 

Fietsvakantie van onze elite maar zonder 

contract. 

Onze jaarlijkse fietsvakantie van één week is steeds een 
hoogtepunt en een strijd om zoveel mogelijk cols te rijden. Je 
wil alle bekende cols eens in je leven gedaan hebben. De 
organisatie houden we eenvoudig: er worden èèn of twee 
uitvalsbasissen gezocht en die gebruik je om zoveel mogelijk 
cols of dit jaar “passo’s” op te rijden. ’s Avonds lig je dan moe 
maar voldaan in je bed, snakkend naar rust en recuperatie om 
de volgende ochtend terug fris naar boven te rijden. 

Dit jaar had Jurgen een fietshotel gevonden in Bormio 
(grensgebied Zwitserland) en één in Pedraces in de Dolomieten. 
Kristof zorgde voor vervoer van de fietsen, en Patrik en Guido 
waren zo vriendelijk om hun auto een week te lenen. Ieder jaar 
is het een uitdaging om te zien wat we nog waard zijn, maar na 
enkele cols zijn de kaarten al geschud. 

Boven op de cols wordt gewacht en we dalen gezamenlijk af. Het 
is tenslotte een groepsvakantie. De combinatie van een beetje 
competitie, genieten van de omgeving en dikke verhalen na 
afloop is waar we het voor doen. De sfeer is belangrijk en daar 
is een sterk avondlijk verhaal bij een frisse pint onlosmakelijk 
mee verbonden.  

Voor colverzamelaars zijn de dolomieten en de Italiaanse alpen 
het paradijs op aarde. Massa’s cols van boven de 2000 meter 
liggen in de omgeving. 
Enkele voorbeelden uit ons programma: 
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De Passo dello Stelvio, van 911 tot 2760 m. over 24,5 km lengte 
is voor mij ongetwijfeld de spectaculairste. 46 genummerde 
bochten. Als de top in zicht komt heb je nog 28 
haarspeldbochten te 
gaan met geregeld 13 
% stijging. Langs de 
wanden zie je de 
gletsjers liggen. en 
eenmaal boven kijk je 
letterlijk en figuurlijk 
terug op een unieke 
beklimming. De Stelvio 
is een passo pur sang, 
als je je langs de wand omhoog werkt voel je je net een kleine 
mier. Op de top staat een kleine erepodium voor een foto op de 
Cima Coppi.   

De Passo di Fedaia, 14 km van 995 naar 2075 m., met een soort 
oprit van bijna 2000 meter. Een lang recht stuk met tussen 10 
en 15 % stijging. komt gewoon geen einde aan. Tegen 7 km/uur 
kruip je naar boven.  

De Passo di Mortirollo, 10,5 % gemiddeld, met onderweg het 
monument ter ere van Marco Pantani, de Passo Furcia, 10 km 
met stukken van 17 %.  (de weg naar de Kronplatz)  Een van de 
hoogtepunten was dit jaar ook de “Maratona des Dolomites”, 
totaal 142 km, met 4013 hoogtemeters met op de Passo Pordoi, 
het monument van Fausto Coppi, die hier 5 x als eerste 
bovenkwam in een Giro-etappe. Een van de hoogste 
dolomietenwegen met een landschap van enorme rotsblokken en 
loodrecht oprijzende roswanden, indrukwekkend uitzicht over 
de Sella groep en de Marmolada.  
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In totaal hebben we maar 600 km, bij mekaar gefietst maar 
ondertussen wel 16.600 hoogtemeters geklommen. 

 

Een van de schoonheden van fietsen in het hooggebergte is dat, 
ondanks dat je afziet en je benen pijn doen, er zoveel te 
genieten valt.  Als je je ergens intens klein en tegelijk 
onmetelijk groot kunt voelen is het wel in dit woeste bergdecor 
van de Dolomieten. 

Ciao, Paulinho 
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Fietsvakantie Umbrië 

Na de schitterende fietsvakantie in Toscane enkele jaren 
geleden dromen we ervan om nog eens terug te keren naar 
Italië, waar iedereen een beetje wielergek is. We laten ons oog 
vallen op Umbrië, halfweg tussen Rome en Firenze, 
buurprovincie van Toscane. Op internet wordt gespeurd naar 
verblijfsmogelijkheden, maar dit blijft bij zoeken naar een 
speld in een hooiberg. 

Tot we op een donderdagavond raad vragen aan Robert. Hij 
stelt voor om naar het Lago Trasimeno te komen. Bij zijn 
volgend verblijf in Italië hoort hij wat rond in de streek en 
vindt enkele interessante verblijfadresjes voor ons. 

Wilfried zorgt voor het vervoer en met kleine oogjes stappen 
we op 24 april om 3 uur ’s nachts in de 2 huurbusjes, die de 
avond ervoor deskundig geladen zijn. Een lange rit van 1366 km 
voor de boeg. Met het madammeke van de GPS wordt 
afgesproken om ons de kortste weg te wijzen en 14 u. later 
staan Robert en Gaby ons op te wachten aan de afrit van de 
autostrade. 

A la Casa Roga bieden ze ons een welkomstdrink aan en Vic 
krijgt z’n eerste scooterlessen. Gelukkig is hij een snelle 
leerling en rijdt hij als een ervaren Willempie naar het hotel. 
Gaby zal haar lievelings-Vespa een weekje moeten missen. 

De volgende ochtend staat Robert al vrolijk toeterend met z’n 
rode Vespa klaar om ons door de streek te gidsen. Chiusi, 
Chianciano en Montepulciano staan op het programma. Al vlug 
blijkt dat we het niet droog gaan houden en rond 11 uur zoeken 
we naar Italiaans gebruik een plaatselijke ‘bar’ of ‘sta-café’ op 
om een espresso, cappuccino of cafè americano te gebruiken. 
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Deze gewoonte zullen we deze week, al dan niet verplicht door 
de regenbuien, nog enkele malen herhalen. 

’s Middags eten we een kleinigheidje in een plaatselijke 
‘trattoria’ of restaurantje en proeven er de vino-rosso. Bob 
kijkt toe op de kwaliteit van het vlees en geeft deskundige 
uitleg over prosciutto, salami en mortadella. Op zijn advies 
vervangen we de pastaschotel al eens door een sappig stukje 
vlees. 

‘s Avonds zorgt ‘La Mamma’ dat er genoeg eten op tafel komt en 
grilt persoonlijk het vlees op het houtvuur in de eetzaal. Als 
voorgerecht vullen we de energievoorraad aan met een flink 
bord pasta in alle mogelijke variaties. Willy prefereert de 
antipasti.  

Bert heeft ondertussen de achtersteegjes al verkend zodat we 
bij een avondwandeling ons eten kunnen laten zakken. 

U merkt het: onthaasten is hier geen modeverschijnsel, maar 
een levenswijze. 
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Roberto leidt ons de rest van de week rond tussen de glooiende 
olijfboomgaarden en wijnranken. We fietsen richting Cortano, 
Città della Pieva, Castel Rigione, Orvieto, Umbertide en 
Radicofan. Elke dag goed voor ongeveer 120 km. en spijtig 
genoeg ook voor enkele malen natte kleren. 

 Om de regen te vlug af te zijn en onze stramme benen even tot 
rust te laten komen brengen we donderdag een bezoek g aan  
Perugia, de Umbrische hoofdstad op een heuvel langs de 
rechteroever van de Tiber. Poorten en stadswallen van de oude 
Etrusken geven toegang tot een labyrint van smalle straatjes. 
Robert leidt ons als een ervaren gids van het ene plein naar het 
andere om te eindigen op de stadswal, die als een balkon 
uitkijkt over de vlakte, met in de verte Assisi, en de Santa 
Maria degli Angeli-basiliek blinkend in de zon. In het koffiehuis 
proeven we één van de tientallen Italiaanse koffies. De 
volautomatische tram brengt ons terug naar de parking, een 
geslaagde en goedkope oplossing om de stad autovrij te maken. 

De auto in naar Assisi. De stad van Sint-Franciscus, de 
patroonheilige van Italië, is na Rome het belangrijkste 
Italiaanse bedevaartsoord. De gigantische, opeengestapelde 
basilieken maken indruk. In de crypte heerst een mystieke 
sfeer. Ook hier krijgen we van Robert een deskundige uitleg. Op 
de terugweg stoppen we nog even bij het slagveld van 
Trasimeno waar Hannibal met zijn olifanten een belangrijke slag 
won op het Romeinse leger. Van hieruit hebben we een prachtig 
uitzicht op het Lago, de cipressendreven en het zachtglooiende 
heuvelland.  
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De week wordt afgesloten met een barbecue in de tuin van Gaby 
en Robert onder ervaren leiding van Bob. Bij een glaasje wijn 
praten we in de avondzon nog uitvoerig bij met Gaby. Toch nog 
op tijd ‘t bed in want de volgende dag (of was het nog nacht) 
terug de wagen in naar België.  

Roberto en Gaby, jullie inbreng heeft voor ons vele deuren 
geopend, ‘grazie mille’ voor deze onvergetelijke week in “la 
dolce italia”. 

 

Arrivederci, Paolo. 
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De veteranen op het “world wide web” 

 

www.veteranen-waarloos.be 
 

 

Redactie revet 

• Marc Hermans 

• Freddy Timmermans 

• Philippe Van den Bosch 

 

  

 


