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Woordje van de voorzitter 

 

 

 

 

Mens sana, in corpore sano… 

 
was een spreuk die ten tijde van de Romeinen al gehanteerd 
werd. 

“Een gezonde geest in een gezond lichaam! ”  

Inderdaad, ook nu, 2000 jaar later, is die denkwijze nog steeds 
van kracht. 

Sporten doet deugd, niet alleen voor de spieren maar ook voor 
de gehele mens.  

Het brengt rust en evenwicht in ons bestaan. 

Én…, als men dan na het sporten nog eens rustig, in een 
kameraadschappelijke sfeer kan nakaarten bij een fris pintje, 
moet het heilzaam effect ervan zeker nog versterkt worden. 

Wie zou daar niet aan willen mee doen? 

 

De voorzitter.
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Taplijst sept 2011 tot dec 2011 

 

SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER 

ZA 3 I ZA 1 P ZA 5 52 ZA 3 P 

ZO 4 I ZO 2 52 ZO 6 B ZO 4 III 

ZA 10 II ZA 8 I ZA 12 I ZA 10 52 

ZO 11 II ZO 9 I ZO 13 I ZO 11 I 

ZA 17 W ZA 15 W ZA 19 II ZA 17 52 

ZO 18 W ZO 16 W ZO 20 II ZO 18 II 

ZA 24 III ZA 22 II ZA 26 W ZA 24 P 

ZO 25 III ZO 23 II ZO 27 W CR ZO 25 / 

  ZA 29 III   MA 26 B CR 

    ZO 30 III CR         

 

TAPPLOEGEN 

I Voetbal I 

II Voetbal II 

W Wielertoeristen 

III Voetbal III 

P Petanque 

52 1952 

B Badminton 
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 Kalenders 

 

 

Bestuursvergadering 

Elke 1ste woensdag van de maand om 19u30 

Badminton 

Woensdagavond 19u30  

Fietsen 

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

Kaarten 

Iedere 1ste en 3de dinsdagavond van de maand. 

Veldrijden 

Laatste zondag van de maanden oktober, november en januari. 

OPGELET: Kerstcross op Maandag 26 december! 

Seizoen 2011-2012 : 30 oktober, 27 november, 26 december en 
29 januari 

Speciale data 

25 september: Mountainbike-toertocht 

27 november: Sint-Niklaasfeest 

3 december : Teerfeest 
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Voetbalkalender 
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Badmintonweekend Woebads Dames  

Elfsteden fietsroute Friesland 

  23 tot 27 mei 2011 

Na veel wikken en wegen werd er voor Friesland gekozen. 
Iedereen zei wel dat het daar altijd veel wind is, maar dat 
lieten we maar voor wat het was. 

We vertrokken met de trein in Mechelen zo naar Leeuwarden, 
waar we een wandelnamiddag hadden en het ons opviel dat er 
inderdaad veel wind was. 

Op onze eerste fietsdag waren we op tijd op pad, want de 
voorspelde 8 à 9 Beaufort blies wel in ons nadeel. Maar we 
zetten ons recht op de trappers en waren op tijd in 
St. Nicolaasga voor een verdiende douche en een lekker 
avondmaal. 

Dag twee begon veelbelovend: weinig wind en veel zon. Het kon 
niet meer stuk. In de kleine pittoreske dorpjes wat 
rondwandelen is een echt genot. Dan was het tijd om uit te 
kijken naar ons verblijf die avond. We hadden er al veel over 
gesproken: Hoe zou het zijn in hotel GALAMADAMMEN??? Het 
was top en we voelden ons die avond ook echte 
“gala”-madammen. Een prachtig terras met de nodige aperitief, 
lekker eten en personeel dat er voor zorgde dat we niets te 
kort kwamen. 

Dag drie begon in Koudum  Met de wind vanachter was het een 
plezier langs het water te fietsen tot we halfweg weer de wind 
van voren kregen en weer recht op de trappers moesten. Maar 
onder het motto “Afzien is tijdelijk en opgeven voor altijd” 
gingen we nog harder op de trappers duwen tot we in ons hotel 
in Franeker aankwamen. 
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Dag vier begon met regen en daarom werd beslist wat later te 
vertrekken. Iedereen was akkoord. We hebben nog een extra 
koffietje gedronken en zijn dan richting Leeuwarden 
vertrokken om daar onze koffers op te halen om terug te 
sporen naar Mechelen. Het waren vijf intense, maar ook mooie 
dagen. 

DE  GALAMADAMMEN 

Suzanne 
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Sinterklaasfeest 2011.  

 

Zondag 27 november 2011  
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 2001) een geschenkje mee en natuurlijk zorgt Piet 
voor wat lekkers. 

Vanaf 14u30 kunnen de kinderen spelen, tekeningen kleuren, op 
het springkasteel springen, zich laten schminken, 
Sinterklaasliedjes zingen en natuurlijk is er ook wat lekkers om 
te eten. Benieuwd of de Pieten ook dit jaar weer van de partij 
zijn? 

Schrijf dus vlug in zodat de kindjes dit leuke feestje niet 
missen 

Tot dan.....   
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Inschrijvingsstrook Sinterklaasfeest 2011 

Vul onderstaande strook in en bezorg tegen  
TEN LAATSTE 15 OKTOBER aan : 

Fons Cras – Simonne De Vos : Oude Baan 9, Waarloos 

Of mail onderstaande gegevens door naar: 

maverbessem@yahoo.com: Marijke Verbessem  

 0472 43 91 14 

 

 

 

Naam Lid: 

Ploeg: 

Voornaam van het kind J/M Geboortejaar 
2011 t/m 2001 
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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 

 

 

6 juni 2011 Sander - Zoon van Bart Sels en Tinne Doms 

5 aug 2011 Haroen - zoon van Abderrahim El Jaanine en Linda 
Scheers 
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Kaartprijskamp "Ieder voor zich" 

    Aantal slagen 

    7 beste beurten Na 11 beurten 

1 Vingerhoets Maria 798 1187 

2 Van den Bosch Francis 794 1174 

3 Van Camp Frans 786 1050 

4 Braeckmans Paul 782 782 

5 Tersago Maurice 782 1163 

6 Op de Beeck Jeanne 780 1156 

7 Lauwerijs Willem 770 1134 

8 Beuckelaers Marie-Jeanne 765 1154 

9 Peeters Maria 765 1130 

10 Sluyts Simonne 763 1145 

11 Van der Beeken Louis 763 941 

12 Van Es Paul 753 1147 

13 Beuckelaers Irene 737 904 

14 Vastmans Monique 737 1022 

15 Houtmeyers Frans 735 1099 

16 Bullens Ingrid 729 894 

17 Marivoet Greta 691 691 

18 De Vos Eddy 657 657 

19 Buts Lieve 632 632 

20 De Vos Simonne 337 337 
    

aantal slagen anderen     

1 Jaspers Willy 754   

2 Tas Eddy 750   

3 Verstappen Hugo 626   

4 Mommen Christel 435   

5 Liekens Willy 334   

6 Van den Bosch Philippe  308   
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Beste dagresultaat  Slechtste dagresultaat  

Van Camp Frans 130 Van Mechelen Liliane 75 

Van den Bosch Francis 129 Bullens Ingtid 78 

Jaspers Willy 128 Van Camp Frans 79 
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Kaarten op volgende dinsdagavonden om 20 uur stipt  

4 en 18 oktober 
8 en 22 november 
6 en 20 december 
3 en 17 januari 
7 en  1 februari 
6 en 20 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. 

 

Info : Paul Van Es – 03 457 42 89  -   0473 81 57 96
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Weekend den Twee te Edingen  

Steek 15 voetbalspelers, hun familie, supporters en 
sympathisanten in enkele auto’s, rij er ver genoeg mee van huis 
(en dan nog liefst in een streek waar de plaatselijke 
inboorlingen hen niet kennen) en je hebt de ideale start voor 
een spetterend weekend. 

Al voor de 20ste maal werd het weekend van Den Twee op poten 
gezet. Edingen, of Enghien voor de meer ontwikkelde onder U, 
was het doel. Het ligt net over de grens van Vlaams Brabant en 
Henegauwen. Deze stad kreeg het label van «Stad met open 
armen» en dat was maar één van de redenen om daar naar toe 
te trekken. 

Een tweede reden was het hotel dat we er vonden. "LE VIEUX 
CEDRE" is groot genoeg om ons allemaal te herbergen en ligt 
vlak naast een voetbalveld, wat natuurlijk mooi meegenomen is. 
Van onze coach, den Bart, hadden we immers duidelijk de 
opdracht dat er plezier mocht gemaakt worden maar dat ook de 
conditie op peil moest blijven. 

Op vrijdag 15 oktober werd verzamelen geblazen. De eerste 
avond werd een gezamenlijke maaltijd genuttigd (voor de 
meeste toch). Het is ook steeds het moment waarop iedereen 
weer in contact komt met iedereen. Op het moment dat de 
laatste aankwamen viel de regen met bakken uit de hemel. Dit 
was echt wel op aanvraag, zodat het ’s anderendaags droog zou 
zijn.  

Nadat we met zijn allen weer wisten wie wie was werd het 
weekend officieel ingezet met een gezamenlijk spel. Dit werd 
op zeer professionele wijze geleid door Meester Johan.  
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Het bleek dat er in de wouden van Waarloos enkele weerwolven 
werden gesignaleerd. Aan ons om deze monsters te 
ontmaskeren. We kregen hiervoor bijstand van onder andere 
een heks (Lea, wie anders) een burgemeester (den Eddy, wie 
anders) en een piepend meisje (de Fons, wie anders). Voor 
diegene die geïnteresseerd  zijn in de spelregels, gelieve 
contact op te nemen met Meester Johan.  Na nog een kwisje en 
de nodige natjes werd de eerste avond afgesloten. 

Op zaterdag stond een er wandeling op het programma. De 
regen moest er op vrijdag allemaal uitgevallen zijn, want op 
enkele druppels na hebben we het heel de dag droog gehouden. 
Geert Verbist leidde ons met vaste tred voor velden en wegen. 
De streek is er licht heuvelachtig en zeer mooi van natuur. 
Alleen had de regen van de avond ervoor die mooie 
zandwegeltjes veranderd in ware slijkpoelen. En niet iedereen 
was, qua schoeisel even goed voorzien op deze omstandigheden.  

Na iets meer dan halfweg de voorzien 15 km werden we 
verwacht in de plaatselijke girolokalen voor onze middag stop. 
Sven, Koen, Bart, en zelfs de Rene en zijn ega  hadden gezorgd 
voor een heerlijke soep met daar bovenop enkele croque 
monsieur. Nu ja, enkele is zeer relatief. De harde spelerskern 
zal toch wel een stuk of zes croque’s binnengespeeld hebben. Ze 
hadden zelfs hun eigen garcons ingezet zodat ze nooit zonder 
zaten. 

Tijdens deze pauzes worden de sterkste verhalen verteld. Of 
ze allemaal waar zijn weet ik niet, dat ze niet te publiceren zijn 
is wel zeker. 

Na het eten ging de wandeling weer verder. Het was enkele 
honderden meters verder dat we het achtste wereldwonder 
mochten aanschouwen. Een dame was hout aan het hakken en 
met de troeven die zij inzette kon ze iedereen verslaan.… 
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In de vroege namiddag zat de wandeling er op. Voor de ouderen 
onder ons het moment om te rusten, voor de spelers het 
moment om de stramme spieren los te gooien op het 
voetbalveld. Zeven tegen acht over de breedte van het veld en 
de beste ploeg won. De RAFC heeft nog wel enkele weken de 
sporen van deze training mogen dragen… 

Iets drinken, douchen en de tijd was daar voor het avondmaal 
en de bekendmaking van de speler van het vorige seizoen. 
Laureaat werd Christophe (Stoffel) Van Der Auwera, voor onze 
doelman Johan De Vos (die blij was dat hij zijn broer voor 
bleef, of wa?)  en Tim De Boeck. Opvallend was toch wel dat 
coach Bart V. ook één punt kreeg, dik verdiend overigens. 

En toen werd gevraagd om een beetje muziek op te zetten. Dat 
dit zou uitgroeien tot een spetterende fuif had niemand 
verwacht. Tot half twee werd er gedanst dat het een lieve lust 
was. Ondertussen konden de Italiaanse dames, die boven de 
feestzaal lagen echter niet slapen, anders hadden we nog wel 
een uur of twee kunnen door gaan. Het lag allemaal aan Bart J. 
Omdat hij met zijn voeten bloot lag moest hij een andere kamer 
hebben en moesten wij vroeger gaan slapen. De “jonge” gasten 
hebben dan toch nog de auto genomen voor een toeristische 
rondrit (of was het om nog ergens iets gaan te drinken?). 

Bij het ontbijt op zondagmorgen zag iedereen er weer fris en 
monter uit. Voor enkele moedige had de Sven wat 
mountainbike’s gehuurd, de andere vertrokken voor een 
wandeling door het park van Edingen. Het staat bekend als één 
van de mooiste parken van België en is gelegen rond het kasteel 
van Edingen. Je kunt er vanzelf enkele uren in vertoeven en de 
sfeer van de oude dagen opsnuiven. De dames gingen aan het 
dagdromen van hoe het zou zijn om met wat koppels op het 
kasteel te gaan wonen. Zij zouden het huishouden doen, de 
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mannen moesten de gazons afrijden en het park onderhouden. 
Blijven dromen dames… 

Na de wandeling hadden Marijke en de Geert nog een oud 
Vlaams volksspel klaargezet. Houten balkjes, kegels en een 
toren maken samen spel waar je je toch wel eens zenuwachtig in 
kan maken. Ondanks de koude wind waren er toch wel wat 
gegadigden die mee speelden.  

En dan was het tijd voor het laatste middagmaal. Svenneke 
overliep de laatste 20 jaar nog eens met voor elke locatie zijn 
specifiek verhaal. Natuurlijk hoort daar ook een welgemeend 
bedank bij voor allen die zich in al die jaren ingezet hebben om 
het weekend telkens opnieuw te laten slagen. Nu is het aan de 
jonge garde om de organisatie op zich te nemen, maar we zijn 
ervan overtuigd dat dit ook zal lukken. Tot oktober voor het 21e 
weekend van Den Twee. 

LJ 
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DEN II – Iedere keer wat anders 

Dat den TWEE een vruchtbare ploeg is mag blijken uit de vele 
kleine spruitjes die zaterdag langs de lijn lopen liggen, spelen, 
ravotten, enz.  De nog jongere toeschouwers  bekijken de 
wedstrijd vanuit hun respectieve ‘voituur’ of ‘ charette’ . 

De moeders,  echtgenotes en vaste vriendinnen, lopen 
ondertussen rondjes rond het chalet en petanquepleinen, of 
verkennen alle hoekjes van de parking, spurtend achter de 
kleinste spruitjes. 

Af en toe is er een feestje… Waar is dat feestje ?? 

Op zaterdag 2 juli was het weer zover… Dan trouwden de 
(voormalig) doelwachter, doch nu licht geblesseerde voorspeler 
Johan De Vos met zijn Inge Ceulemans. 

Wie kan je beter vragen om als getuige op te treden dan een 
paar goede vrienden voetballers van den TWEE.  (Bert – broer 
en Christophe) . 

Blijkbaar hadden de ludieke vrienden voetballers het huis mooi 
versierd met enkele (!) bakken duvel. 

Kwestie van het feestje wat glans bij te zetten. Naar verluidt 
was het feestje dan ook ZEER geslaagd te noemen. 

Den Twee had uiteraard zijn 2 hoofdcoaches afgevaardigd : T1 
– Bart Verbist en T2 Kurt Joosten. 
Maar die dienden enkel als controle om het geluidsniveau van de 
ploeggezangen beneden de wettelijke norm van 100 decibel te 
houden. 

Nu ja, als je niet goed hoort mag dat er ietsje over gaan. 
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 Maar in alle geval zijn Johan en Inge nu klaar om ook een 
pamperrekening te gaan openen, ‘charette’ en ‘voituur’ aan te 
kopen zodat de opvolging van de manschappen verzekerd blijft. 

Naar verluidt zou de coach ( BV) een premie uitloven voor alle 
spelers die een zoon hebben die de voetbalschoenen bij den 
TWEE komt aanbinden. 

Benieuwd wanneer de eerste premies uitbetaald zullen worden. 

   

BV-PVDB 
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Petanque – Weer 2 competities verder. 

  

Toen men enkele jaren terug in een literair hoogstaand 
artikeltje het ontstaan en de groei van de petanque-
infrastruktuur schetste, besloot men dat fraai stukje proza 
met de bedenking ...''en voor wanneer de overdekte baan? '' 

We waren toen al van veldgrasspelers, spelend met geleende 
ballen van overleden patiënten uit het rustoord, geëvolueerd 
naar dolomietfreaks die hun geliefde Sport (ja,ja “Sport”) 
beoefenden tussen telefoonpalen, weliswaar afgedankt en 
gerecycleerd  van Ebes want R.V. 
denkt ecologisch. 

De overdekking kwam er zodat de 
uitvlucht ..''het regende..''als 
reden voor afwezigheid niet meer 
kon worden hard gemaakt. 
De niet-echt gemotiveerden 
konden dan nog wel terugvallen 
op.."er was teveel wind en 't 
trok...'' 
Maar ook die demotivatie kon 
worden ontkracht, want een echt 
wonder geschiedde. Enkele die-
hard petanqueklussers slaagden er 
voor het eerst in de geschiedenis in om met te kort uitgevallen 
planken toch een deftige rondom-afsluiting te bricoleren . 

Van toen af ging het bergop qua spelniveau en zeker wat 
betreft spelersaantal. Want het mag gezegd: onze omvangrijke 
spelerskern bestaat uit een bont allegaartje van jeux de 
boules-spelers. 
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Mijn vader zaliger zei altijd..''er moeten er van alle soorten 
zijn''. 
Zo hebben we in ons klubje natuuurlijk de POINTEURS. Dat 
zijn degenen die hun stalen bal zo dicht mogelijk bij het houten 
cochonetje proberen te deponeren, en daar soms ook nog in 
slagen ook. Daarnaast zijn er de TIREURS (trekt heel hard op 
TERREURS). Dat zijn associalen die met de goede prestaties 
van de pointeurs niet omkunnen. 
Verder heb je de KIJKERS, degenen die op 't oog de afstanden 
en verhoudingen tussen de ballen kunnen schatten en de 
METERS, die voor hetzelfde precisieapparatuur nodig hebben. 

Dan hebben we nog de JARIGEN. Zij zijn meestal in de 
minderheid  maar zorgen toch voor voldoende versnaperingen 
als daar zijn: kaas, wijn (soms zelfgemaakt, maar 
gevaarlijk),chips, soep van moeder de vrouw, olijven. Daarnaast 
natuurlijk ook de NIET-JARIGEN die helpen om al het 
voornoemde binnen te spelen. 
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Ook nog de AUTOCHTONEN, zij hebben het onnoemelijke 
geluk inwoner van Waarloos te zijn, en de ALLOCHTONEN die 
er heel veel moeten voor over hebben om wekelijks op post te 
zijn, daarbij afstand,wodkacontroles en wegenwerken 
trotserend. 
Je hebt de NIET-FEESTNEUZEN, die dit jaar weer ongelijk 
hadden en de FEESTERS die dit jaar weer een super-gezellige 
avond beleefden onder de culinaire hoede van traiteur STEVEN. 
Omdat het chalet door dubbelboeking onbeschikbaar was 
moesten we uitwijken naar de feestzaal van voorzitter Jan 
Campaert waarvoor trouwens dank. 

De uitslag van de wintercompetitie werd daar uit de voeten 
gedaan zodat we te weten kwamen dat HERMAN, PATRICK en 
GUY de laureaten waren. 
Er was ook een speciale prijs voorzien voor de 
''Coming man 2011''. Of was het voor de sympathiekste...of de 
onhandigste??? In elk geval heeft de winnaar van de reistas en 
de luxe-badhanddoek, die hiervoor voorzien waren, nu reeds 
plannen om volgend jaar de kampioenen ''af te drogen''. 

Na de proclamatie kenden we dus de besten van de 
wintercompetitie. Wat we toen nog niet wisten is dat THEO en 
LILIAN zouden strijden voor de beker van de zomercompetitie. 
Wie won plus de volledige uitslagen van alle competities kan je 
ontdekken op internet bij VETERANEN WAARLOOS 
PETANQUE samen met een heleboel onthullende foto's. 

Wil je het nog levensechter meemaken kom dan gerust eens af 
en speel vrijblijvend eens mee,... want we kunnen er van alle 
soorten gebruiken. 

 

DE COMING MAN 
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Waarlose Mountainbike Toertocht 

Derde editie 

Na de succesvolle eerste editie in 2009 en de, ondanks het 
regenweer, toch zeer geslaagde bevestiging in 2010, 
organiseren we op 25 september 2011 onze derde MTB-
Toertocht.  

Voor de organisatie slaan we weer de handen in mekaar met 
onze goede vrienden van het Ooststatiestraat Wielerteam. 

Net zoals de vorige jaren staan we garant voor “Een boeiende 
ontdekkingstocht over bos-en veldwegen.”  

Ook dit jaar zijn er 
verschillende afstanden 
voorzien: 
Een rustige tocht over 
±30 km. Een ideaal 
parcours voor de 
beginnende of minder 
gedreven 
mountainbikers. 
Een tocht van ±55 km 
waarin zowel uithouding 
als technische 
vaardigheid ruim aan 
bod komen. 
Tenslotte is er voor de 
doorzetters een 
uitbreiding tot ±70 km. 
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Veldrijden - seizoen 2011-2012 

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:  

• 30 oktober, 

• 27 november,  

• maandag 26 december  

• 29 januari 

 

Alle verder info over deze beide organisaties kan je vinden op 
http://www.wtwaarloos.be , of via de website van de 
veteranen. 
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Wielerstage wielertoeristen Mojacar 

Spanje 

Met onze uitgeregende fietsvakantie van april 2010 nog in het 
achterhoofd, worden reeds begin oktober in het bovenzaaltje 
van “Café De Witte Lelie” de koppen bij mekaar gestoken.  
Onze reisspecialist Willy heeft info bij over een wielerstage in 
Mojacar, georganiseerd door Thomas Cook Sport in 
samenwerking met het 
Baguet Bicycle Center. 
We raadplegen één van onze 
sponsors, reisbureau Boone, 
en die reserveerde alvast 
voor 14 personen .  

Mojacar in het Spaanse Andalusië is een ideale uitvalsbasis om 
je fietsconditie in het voorjaar aan te scherpen. De streek 
geniet van een mild klimaat en van een prachtige ligging aan de 
voet van de Sierra Cabrera. Hier vind je zowel schilderachtige 
kustroutes als imposante bergen. Alle ingrediënten zijn 
aanwezig voor een gevarieerde fietsvakantie. 

Onze uitvalsbasis wordt het Oasis Tropical hotel . In de 
ondergrondse parking heeft Serge een fietswerkplaats en 
-verhuur uitgebouwd. Iedereen geeft bij de boeking de maten 
van zijn fiets door en bij aankomst in ’t hotel staan de nieuwe 
Trek racefietsen startklaar. Er wordt deze week met gelijke 
wapens gestreden (en gereden). We worden gesoigneerd als 
echte profs, zelfs ons drinkebuske wordt gevuld.  
Luc heeft zijn huiswerk gemaakt en voor iedere dag een 
aangepaste rit op z’n gps uitgetekend.  

De aanloop naar onze fietsvakantie heeft voor Hugo nog een 
onverwachte hindernis. Hij moet spijtig genoeg annuleren, ook 
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al verliep zijn herstel door de goede zorgen van Jurgen sneller 
dan verwacht. Voor de volgende gelegenheid houden we alvast 
zijn plaatsje vrij. 

Net voor ons vertrek probeert men toch nog de pret te 
bederven door onze vlucht te verschuiven van ‘s morgens naar 
zaterdagnamiddag. 
Het Nissanbusje van Garage Bert (of moet ik nu Beerens 
zeggen?), en enkele bereidwillige echtgenotes zetten ons stipt 
af in Zaventem. ’s Avonds zijn we dus nog net op tijd in ’t hotel 
om met dertien aan te schuiven voor ’t avondeten. Een 
uitgebreid internationaal buffet staat ons op te wachten. We 
zullen weer hard moeten fietsen om deze extra calorieën te 
verbranden. 
Op tijd het bed in want zondagmorgen trachten we zo vroeg 
mogelijk onze fietsen op te halen voor onze eerste fietstocht. 
Er staan 110 km op het programma en we willen graag nog de 
aankomst van de Ronde Van Vlaanderen meepikken. De wind 
speelt ons echter parten en de bergen blijken net iets hoger 
dan verwacht. We zien Nuyens nog net over de meet rijden. 

De tapas ’s middags op ’t terras zijn lekker en de cerveza 
smaakt bijna zo goed als een Maeske in ’t chalet. Gelukkig kan 
Frank enkele woorden Spaans mèèr dan de rest van de groep 
anders had het bij “dos cervezas por favor” gebleven. Doordat 
er wel wat Engelsen in de streek wonen kunnen we ons af en toe 
ook in ’t Engels ons verstaanbaar maken en wordt de zuiderse 
tapasschotel al eens opgewaardeerd met patatas fritas en een 
deftig stukske vlees. “Cero, cero, cero, cero, cero, cinco”... ge 
kunt niet voorzichtig genoeg zijn. 
In de kleine dorpjes in ’t binnenland zijn de prijzen net zoals de 
tijd een beetje blijven stil staan. 
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Bij het avondeten verklaart Bob dat hij nog nergens zo’n goei 
appelsienen heeft gegeten en dat ge bij ’t pellen altijd van 
boven moet beginnen want dat het meeste sap aan ’t poepke zit. 
Dit wordt ’s avonds proefondervindelijke getest. 

Jos bewijst dat ge om goed te kunnen klimmen niet altijd hard 
moet kunnen fietsen. Denk daar maar eens over na. We hebben 
al ons trukken moeten boven halen (en vooral van alles 
thuislaten) om hem te kunnen volgen. 

Over de rest van het scenario in de volgende dagen ga ik niet 
verder uitwijden want dat zou eentonig worden. 700 km krijg je 
nu eenmaal niet aan ’t zwembad bij mekaar gefietst en de 
10.000 hoogtemeters worden niet met de lift van ’t hotel 
afgelegd. 

We weten nu waarom de tomaten in Spanje iets goedkoper 
kunnen geproduceerd worden dan in België en waar Sinterklaas 
z’n appelsienen en mandarijntjes vandaan haalt. Dat ge soms 
beter kunt gaan vissen en ge om 9 uur niks aan de zee kunt gaan 
doen moet ge maar aan Dirk vragen want dat kan ik niet 
navertellen.  

Voor dat we’t beseffen is de week dus weer voorbij en staan we 
terug met ons valies op de luchthaven van Almeria. De 
streepkes op m’n armen staan er als eretekens ingebruind.  

Bedankt jongens voor deze schitterende fietsweek. Wilfried, 
Bert, Bob, Dirk, Leo, Luc, Vic, Willy, Hugo, Frank, Walter, Jos 
en uw verslaggever Paul. 
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Liefde is …
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Teerfeest 3 december 2011 

 

Dit jaar houden we een speciaal  

 

Black & White TEERFEEST 
 

Je wordt verwacht om 19.00 u in het Berkenhof voor een avond 
vol amusement op topniveau  

• Een ontvangst om u tegen te zeggen 
• Een digitale foto  
• Speciale thema-aperitief  in  combinatie met diverse 

hapjes 
• Een grandioos buffet met verrassende accenten 
• Een dessertaanbod om duimen en vingers af te likken 
• Drank aan tafel tijdens en na de maaltijd, GANS de 

avond en nacht.  
• Prachtige swingende  MUZIEK en ENTERTAINEMENT  

van  
D.J.  Music Maniac 

• Zeer aangenaam gezelschap 
• In een prachtig kader    
• Dresscode: Black & White 

 
Dit alles aan de promotieprijs van 25 € pp. 

 

Gelieve de strook op de achterszijde in te vullen en samen met 
het deelnamebedrag te bezorgen aan René Claessens. (Dit kan 
ook via uw ploegafgevaardigde) 
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Inschrijfstrook Black & White Teerfeest 
3 december 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naam : ………………………………………………………………………. 

Schrijft in voor ……… personen à 25 € pp = TOTAAL  :…………. .€ 

Wil de tafel delen met : 

Fietsers 1 Voetbal 1 Badminton 

Fietsers 2 Voetbal 2 Biljart 

Fietsers 3 Voetbal 3 Petanque 

Kaarters Iedereen  

Iemand anders: …………………………………………………………… 
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De veteranen op het “world wide web” 

 

www.veteranen-waarloos.be 
 

 

Redactie revet 

• Marc Hermans 

• Philippe Van den Bosch 

 

  

 


