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Woordje van de voorzitter 

 

 

 

’n Huzarenstuk ! 

 

 

 

Met 36 enthousiaste deelne(e)m(st)ers vertrokken ze per fiets richting 

Stelvio in Italië. Sportief gesproken een héle uitdaging. 

Maar niet alleen sportief, ook qua organisatie en planning géén sinecure. 

Een week later waren ze terug. Allen opgetogen en vol lof. Het was een 

uitzonderlijk fijne week geweest. 

Alles piekfijn geregeld, alles rimpelloos verlopen, géén incidenten. 

Voor wie oppervlakkig kijkt lijkt dit misschien evident, voor wie dieper 

kijkt beseft dat zo’n resultaat pas bereikt wordt na véél voorafgaand 

werk, overleg, planning en engagement én mits de welwillende attitude 

van eenieder. 

Geen eenvoudige karwei. Een huzarenstuk zou ‘k zeggen. 

 

 

Proficiat aan allen. 

De Voorzitter 
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Voetbalkalender 
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Kalenders 

 

 

Bestuursvergadering 

Elke 1ste woensdag van de maand om 19u30 

Badminton 

Woensdagavond 19u30  

Zondagavond 19u tot 21u 

Fietsen 

Raadpleeg fietskalenders in Revet april of via  

http://rv-waarloos.be/wt/leden  

Tijdens wintermaanden:  

groep 1: vertrek om 9u, groep 2 en 3: vertrek om 9u30 

Kaarten 

Iedere 1ste en 3de dinsdagavond van de maand. Begin 20:00u. 

Veldrijden 

Zo 25 oktober, zo 29 november,  

Kerstcross zo 27 december, slotcross zo 31 januari 2016 

Speciale data 

Za 5 sept: Ravottersdag 

Zo 27 sept: 7de editie Waarloos MTB-Toertocht 

Za 5 dec: Teerfeest 
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Taplijst  

okt 2015 tot dec 2015 

 

Jan 2016 tot april 2016 

  

 8

Over centen gesproken. 

Sinds de oprichting van onze 

vereniging, en dat is méér dan 50 jaar geleden,werden alle financiële 

verhandelingen verzorgd door één en dezelfde persoon,namelijk: Jos 

Dom. 

Hij noteerde decennia lang plichtsbewust en minutieus in zijn 

kasboek al het geld dat binnen kwam, en schreef ook in, al het geld 

dat buiten ging voor betaling van fakturen. 

Waren er onduidelijkheden en/of hiaten in de communicatie, Jos was 

er als de kippen bij om dit te melden. Op dit vlak hield hij méér dan ’n 

oogske in ’t zeil. 

Hij wààkte bij de financies van de vereniging. 

Dit maakte dat wij maandelijks tijdens de bestuursvergadering 

gedetailleerd op de hoogte werden gehouden van de gang van zaken. 

Dat de rekeningen van de Wimpi nog niet binnen waren. Dat er een 

opslag in ’t bier zat aan te komen. Dat er weer iemand een briefke had 

afgegeven zonder naam op. Dat de optelling niet klopte... Jos kwam 

het uitvoerig ten berde brengen. We werden als bestuur zondermeer 

op het matje geroepen voor al wat scheef liep op dit vlak. 

Maar zoals het met alles in ’t leven is, heeft ook hij met pijn in ’t hart 

afscheid moeten nemen van deze functie, die hij met hart en ziel 

waarnam. 

De gezondheidstoestand van zijn vrouw, , die spijtig genoeg 

ondertussen overleden is, zijn eigen leeftijd... maakten het uiteindelijk 

té zwaar. 
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Wij wensen hem voor al zijn inzet, gedurende die méér dan 50 jaar 

nog eens extra te bedanken.  

Jos, dank u wel voor al dat werk !   Bewonderenswaardig ! 

 

Bijgevolg zijn wij als bestuur op zoek gegaan naar een opvolger.  

Omdat wij in onze groepering aanspraak kunnen maken op leden met 

“een boon” voor hun vereniging, hebben wij die dan ook snel 

gevonden. 

Werner Peeters, fervent wielrijder bij groep I en reeds 

schatbewaarder bij de afdeling wielertoeristen, wil in opvolging van 

Jos die functie op zich nemen. Hij heeft ervaring in deze materie én is 

gemotiveerd om als nieuwe penningmeester van onze vereniging te 

fungeren. 

Wij delen u zijn coördinaten mee: 

Werner Peeters 

Pastoor De Laetstraat 6, 2550 Kontich 

Tel: 03 4582798 – 0494 573032 

e-mail: wpeeters2@scarlet.be 

Vermits Werner niet naast de deur woont maar in Kontich, zullen alle 

transacties gebeuren via ons kluisje in ’t chalet.  

Méér info hieromtrent via de groepsverantwoordelijken.  

Communicatie met Werner kan ook eenvoudig via e-mail. 

 

Wij duimen voor de toekomst. 

 

De Voorzitter. 
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Is Petanque een extreme sport? 

Extreme sporten zijn sporten waaraan veel gevaar is verbonden. Een 

goed voorbeeld hiervan is basejumpen. Basejumpen valt onder de 

risicosporten waarbij de beoefenaar een relatief groot risico loopt op 

lichamelijk letsel. De grens tussen risicosporten en 'gewone' sporten is 

niet altijd duidelijk.  

Daarom voelen wij (de petanquers) het aan als een plicht om hierover 

binnen onze vereniging duidelijkheid te scheppen. 

Als we naar onze club kijken dan is er in feite maar één sport die we als 

risicosport kunnen klasseren.  

Eerst even een overzicht van de sporten die NIET in aanmerking komen 

en dus 'gewone' sporten zijn: 

• Badminton - Wordt in een sporthal gespeeld met een licht racket 

en shuttle. Het gewicht van een 'normale' badmintonracket gaat 

van 85 tot 95 gram en het gewicht van een shuttle moet tussen 

4,74 en 5,50 gram liggen. Badminton is een vrij beschaafde sport 

die ‘meestal’ door vrouwen wordt beoefend. 

• Biljart – Wordt in het chalet gespeeld met een keu, dat is een 

stok van ongeveer 145 cm lang, en 3 biljartballen op een 

biljarttafel van ongveer 1,15 bij 2,30 meter. De diameter van 

biljartballen ligt tussen 61 en 61,5 millimeter en het gewicht 

tussen 210 en 220 gram. Zolang onze biljarters hun keu onder 

controle houden blijft alles meestal rustig.  

• Fietsen – Wordt beoefend in het veld/wei/bos of op de weg met 

een moutainbike of racefiets en dat zijn toestellen van ongeveer 

9 tot 13 kg met 2 wielen en een stuur, en verder met een hele 

hoop gadgets, teveel om op te noemen. Sommige 

wielertoeristen zijn rasechte doortrappers. 

• Kaarten  - Wordt in het chalet gespeeld met 52 kaarten op de 

gewone tafels. Naast het feit dat er af en toe een flinke vloek te 

horen is valt er weinig aan te merken over de kaarters en het 

spel.  
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• Voetbal – Wordt op ons grasveld naast het chalet gespeeld en 

zou - volgens de FIFA - een breedte tussen 64 en 75 meter en een 

lengte tussen 100 en 110 meter moeten hebben. De diameter 

van de voetbal moet liggen tussen 68 en 70 cm. De bal moet 

opgepompt zijn tot een druk van 0,6 - 1,1 atmosfeer op 

zeeniveau maar dat valt moeillijk te controleren in Waarloos. Het 

gewicht van de voetbal moet bij de aanvang van de wedstrijd 

liggen tussen de  410 en 450 gram.  Bij het einde van de 

wedstrijd kan het gewicht toegenomen zijn, maar dat is eerder te 

wijten aan vochtigheid dan aan hersenen van onze 

voetballers/sters die bij het koppen aan de bal blijven plakken. 

Volgens de bekende Engelse ex-voetballer Gary Lineker is het 

een vrij banale sport. 

Sorry mannen van de geel/groene tafel, als we drinken even buiten 

beschouwing laten dan blijft er dus nog alleen petanque over als 

risicosport. 

  Uiterdaard want onze petanquers beoefenen deze sport dikwijls in 

extreme omstandigheden, zoals: 

• bij temperaturen die liggen tussen +40 graden en -25 graden 

Celsius.  Heroïsch in vergelijking met een van onze 

voetbalploegen - niet de dames - die de voorbije winter de 

scheidsrechter smeekte om de match niet te laten doorgaan 
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omdat het ‘amper’ 2 graden Celsius was en het voetbalveld een 

beetje harder lag dan normaal, of 

• met 18 petanquers en 36 ballen van om en bij 0,720 kg elk, wat 

neerkomt op meer dan 25 kg puur staal, op de 3 

geaccidenteerde terreinen naast het chalet van elk amper 3 

meter breed en 13 meter lang. Dus kun je gerust spreken van 

een hoog niveau, technische sport op een kleine ruimte in 

vergelijking met 4 badmintonspelers op een terrein van 6,10 bij 

13,40 meter met slechts één shuttle van hooguit 5 gram, of 

• met permanent 3 ballen die als kanonskogels door de lucht 

vliegen tussen de aanwezige spelers.  De petanquers dragen 

geen helm zoals onze wielertoeristen en lopen dus zeker een 

groot risico op lichamelijk letsel. 

Iedereen kent de befaamde uitspraak van Gary Lineker:  

“Football is a simple game. Twenty-two men chase a ball for 90 minutes 

and at the end, the Germans always win.”  

ofwel “Voetbal is een eenvoudig spel. Tweeëntwintig mannen jagen 

achter een bal gedurende 90 minuten en aan het einde winnen de 

Duitsers altijd.”. 

Een gelijkaardig fenomeen stellen we ook vast bij de petanquesport, of 

alleszins toch bij de petanquers van onze vereniging. 

Aan het begin van de wintercompetitie starten er ongeveer 22 spelers en 

op het einde wint meestal de Willy. 

Het voorbije winterseizoen liep van september 2014 tot in april 2015, en 

er werden in totaal 34 wedstrijden gespeeld. En ja, ook deze keer kwam 

de Willy na de 33 wedstrijden aan de kop van de competitie. Maar hij 

stond daar niet alleen want de Jos ‘Waarloos’ (nvdr. toevallig toch ook 

weer ne gast die in 1952 geboren is!) stond mee aan de leiding. 

Zoals de Duitsers de traditie in ere hielden tijdens de finale van het WK 

voetbal 2014 tegen Argentinië, verwachtte iedereen natuurlijk dat de 

Willy tijdens de 34ste en laatste match van de competitie het laken 

definitief naar zijn kant zou trekken. Dat leek ook te gaan gebeuren, 

maar met een magistrale jump (geen basejump) wierp de Jos zich ultiem 
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naar de leiding en werd aldus de nieuwe kampioen! Tradities zijn er om 

gebroken te worden.  

De Jos en de Willy waren niet de enigen in competitie en daarom hierbij 

de uistlagen: 

1. Van de wintercompetitie 2014-2015 

Namen Punten 

Jos ‘Waarloos’ 22 

Willy - Guy 21 

Herman 20 

Luc – Patrick 19 

Marcel 18 

Julien - Jos ‘Katelijne’ 17 

Pol - Leo - Eric 16 

Danny - Louis 1 15 

Rob - Francis - Ludo 12 

Theo - Eddy - Coiske - 

Louis 2 - Liliane - Tom < 10 

 

2. Van de 1-dag competitie per ploeg op 4 juni 2015  

Winnaar werd de ploeg gevormd door Luc, Marcel en Patrick die in 

de finale de ploeg gevormd door Eddy – Herman – Louis met 13 -

5 versloeg. 

3. Van de zomercompetitie 2015 is de uitslag nog niet bekend, maar de 

twee finalisten zijn Herman en Jules. 

 

Een petanquer   
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Grote werken in ons stadion 

 

De pracht en praal van Ghelamco arena stak al een tijdje de ogen uit. 

We konden niet achter blijven.  

Zoals het iedere grote voetbalclub betaamt, werden er daarom ook 

grootse infrastructuurwerken (geen instandhoudingswerken zoals bij Den 

Antwerp) gepland in ons eigen voetbalstadion. 

VERBETERDE AFWATERING 

Eind april werd door Peter Lauwers (kant tussen voetbalveld en 

paardenwei) een sleuf gegraven waarin een draineerdarm werd gelegd.  

Diezelfde avond werd de sleuf door de spelers van Den 1 terug gedicht 

met lava en grond. 

DOELPALEN, LIJNEN EN DUG-OUTS 

De dinsdag daarop werden de oude doelpalen uitgetrokken met hulp van 

Hugo Peeters en zijn vorklift.  

Begin mei werd door Hugo Peeters een gedeelte voetbalveld aan de 1ste 

goal gefreesd. 

De volgende dag trok Peter Lauwers de grond effen, zaaide gras in en 

welde alles aan. 

Half augustus, net voor de eerste training en wedstrijden, werden de 

door Fons Cras aangekochte nieuwe doelpalen geplaatst samen met Jan 

van Keer en Ludo De Haes, werd de kant van het bos ge-bosmaaid door 

Den 1 en werden de lijnen gekrijt door de spelers van Den 2 en Jos 

Joosten onder het almetend oog van David ibens. 

Den 3 ruimde terwijl het ballen kot op en zorgde voor het terug plaatsen 

van de zitbanken van de vorig seizoen vernieuwde dug-outs.  
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NIEUWE STAANTRIBUNE 

Onder toezicht van werfleider Fons Cras, werden naast het chalet 102 

betonnen dals uitgebroken door de oudere mannen en voetballers van 

Den 1, Den 2 en Den 3. 

55 dals werden herbruikt als 

afbakening voor de betonnen tribune 

en voor het maken van een 

trapgedeelte waarvan de duurste 

staanplaatsen (bovenste gedeelte) 

naar ’t schijnt voor volgend seizoen 

nu reeds uitverkocht zijn (vooral voor 

de matchen van De Vier).  

Begin juli werd, na enkele keren 

uitstel door het warme weer, de 

vloer van de betonnen tribune 

gegoten door Ian Verlinden en 

medewerker. 

 Het resultaat van de werken mag er 

wezen!  

Werfleider Fons Cras en het bestuur danken alle medewerkers voor hun 

tijd en samenwerking!!! 

En de voetbalploegen nodigen alle supporters uit om tijdens één van hun 

matchen (zie kalender in deze Revet) te komen kijken! 

 

Nu dit achter de rug is kunnen we al verder dromen van een overkapping 

van de staantribune ;-) 

Dat wordt gesprekstof voor tijdens één van die plezante chalet avonden 

of napraatsessies na de match. 

Moet dit in glas? Gebogen? En op welke hoogte…? 
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Recordkampioen wil pijnlijke uitschuiver zo snel 

mogelijk vergeten 

Voetbaljaargang 2015-2016 wordt er voor recordkampioen Den Eén uit 

Waarloos eentje van puntjes op de i zetten en zaakjes op orde brengen. 

Na de pijnlijke uitschuiver van vorig seizoen werden kosten noch moeite 

gespaard om een soortgelijke afgang nóóit meer te moeten meemaken. 

De ‘traditionsverein’ haalde in het tussenseizoen een karrenvracht aan 

versterkingen en hield ook nog genoeg budget over om de 

accommodatie gevoelig te vernieuwen.  

“Topvoetbal vraagt om een topomgeving. Vanaf dit seizoen willen we 

onze fans niet alleen verwennen met sprankelend voetbal, maar ook met 

een nieuwe comfortabele tribune die naam waardig. De nieuwe (grotere) 

doelen moeten dan weer voor extra spektakel zorgen”, klinkt het trots. 

Analisten breken zich dan weer het hoofd over wie van de ruime selectie 

straks mee die nieuwe stadionzitjes mag gaan verwarmen. 

In de wandelgangen wordt ze nu al lacherig de Kristof 

Braeckmanstribune genoemd. 

Achteraan werd de ploeg dan ook gevoelig versterkt met Jasper 

Vergaelen (SK Reet) en vooraan wordt er veel verwacht van het trio 

Vergaelen-Vetters-Michiels (die laatste ex-Rita Berlaar). Ook de 
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liefdadigheidswerking in de favela van Kontich-Kazerne werpt eindelijk 

zijn vruchten af: verdediger Philip De Laet en de polyvalente 

middenvelder/aanvaller Nico Verstraeten promoveren van VK Kontich 

naar Den Eén. Een logische stap voor Verstraeten die nu dichter bij 

vrouw en kinderen kan gaan voetballen. Of was het toch die pils aan één 

euro die het hem deed? “Geen commentaar!” 

Dat de trots van Waarloos allesbehalve heeft stilgezeten, zorgt uiteraard 

voor gespannen zenuwen bij de reeksgenoten. Meer nog: overweldigd 

door zo’n klasse-injectie heeft regerend (geluks)kampioen MVDA’s nog 

voor er een bal gerold heeft de handdoek al in de ring geworpen. Zij 

hebben geen zin in een jaartje achtervolgen en geven liever algemeen 

forfait. Een moedige beslissing die vooralsnog geen gevolg kent bij 

andere, minder sterke, reeksgenoten. 

 

Met de enige concurrent die naam waardig uit de titelrace verdwenen, is 

de vraag dus niet of Den Eén dit jaar opnieuw de kampioenenschaal in de 

lucht mag steken, maar wel wanneer? 

Ladies and gentlemen, place your bets.  
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Familienieuws 

  

 

Overleden : 

 

24/06/2015 Mevr. Angèle De Weerdt, echtgenote van Jos Dom 

 

 

  

Melden Familienieuws 

 

Wens je dat een geboorte, huwelijk, overlijden, jubileum of ander  

familienieuws verschijnt in de Revet, gelieve dit dan te melden aan je 

ploegverantwoordelijke of een mailtje te sturen aan  

info@rv-waarloos.be  
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Teerfeest 2015 

“Ne Vlaamsche avond” 

zaterdag 5 december Berkenhof 19u. 

Beste leden,  

Wij Vlaamsche sportende boeren en boerinnen zijn met z’n allen 

geboetseerd uit pure Vlaamsche klei!  

Ja, ons  geliefkoosd Vlaanderen land heeft ons een specifieke, doch 

rijke geschiedenis, cultuur en levensstijl meegegeven.  En dat voelen 

we aan ons hartje… 

Daarom teren wij op 5 december helemaal in typische Vlaamsche 

stijl!  

• Vlaamsche bierkes en kazekes… 

• Simpele maar super lekkere Vlaamsche gerechten en 

desserten… échte klassiekers… 

• Vlaamsche kleinkunst en Vlaamse muziek (tot 00u.) 

• Een vleugje Vlaamsche cultuur 

• …  

Wij nodigen jullie allen uit om dit mee a volonté te komen beleven! 

Het Veteranenbestuur 

 

INSCHRIJVEN 

Inschrijven kan je tot uiterlijk 29 november 2015 bij je 

ploegverantwoordelijke. 

Achteraan in deze Revet vind je hiervoor een inschrijvingsformulier. 
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Kaartprijskamp "Ieder voor zich" 

Einduitslag periode  01 januari 2015 tot 30 juni 2015 

 

   
Aantal slagen 

   7 beste beurten Na 11 beurten 

1 Heylen Anne 808 1188 

2 Van Es  Paul 798 1193 

3 Tersago Maurits 793 1153 

4 De Bondt Gerrit 789 789 

5 Van Geert August 789 1193 

6 Vervloesem Robert 786 1147 

7 Vastmans Monique 782 782 

8 Bleeckx Leon 775 1134 

9 Van Oosterwijck Ludwig 774 1047 

10 Mommen Christel 763 1020 

11 Braeckmans Paul 761 953 

12 Beuckelaers Irene 761 851 

13 Bullens Ingfrid 760 843 

14 Braeckmans Bart 757 757 

15 Houtmeyers Frans 755 1125 

16 Vingerhoets Maria 754 1016 

17 Penne Lieve 749 837 

18 Lauwerijs Willem 742 742 

19 Verbeeck Willy 735 990 

20 De Roeck Mieke 732 1078 

21 Vervloesem Wivina 727 880 

22 Marivoet Mia 700 958 

23 Op de Beeck Jeanne 696 1036 

24 Geens Patricia 650 650 

25 De Vos Eddy 393 393 

26 De Swert Jan 300 300 
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aantal slagen anderen 7 beste beurten 

1 Tas Eddy 776 

2 Verstappen Hugo 585 

   

Beste dagresultaat  Slechtste dagresultaat  

Verstappen Hugo 131 Op de Beeck Jeanne 73 

Tas Eddy 131 Penne Lieve 75 

Van Es Paul 131 De Roeck Mieke 75 

 

 Weetjes : 

Irene B haalde eens 81 slagen in 16 giften 

Jeanne ODB. haalde eens 27 slagen in  16  giften (= 4 ronden)  

Christel M  haalde 27  slagen in 1 ronde (= 4 giften)  

Ingrid B., Wivina V.  en de Willem L haalden 26 slagen in  1 ronde. (= de 

helft van totaal)  

Wij kaarten iedere 1e  en  3e dinsdagavond van de maand van 20 tot 

ongeveer 22 uur, met daarna gelegenheid tot nakaarten en/of 

eventueel toogpraten tot 24 uur. Steeds 1 kip per tafel te winnen. 

 6 en 20  oktober    5 en 19  januari 

 3 en 17  november    2 en 16  februari 

 1 en 15  december    1 en 15  maart 

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 

en op de kaartavonden. 
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Den Tour de France of La douce France  

volgens  wielertoeristen 4 

Onze huidige voorzitter Jan Campaert nam tijdens zijn sportieve 

loopbaan 2 ingrijpende beslissingen : hij werd ooit voetballend lid van 

DEN 1 en na zijn voetbalcarrière werd hij rijdend lid van DE 4. In die 

hoedanigheid deed J.C. (let op de merkwaardige overeenkomst der 

initialen van een nog Hogere Instantie) het voorstel om eens een aantal 

dagen te gaan fietsen in Zuid-Frankrijk  Een voorstel dat ten zeerste 

geapprecieerd werd.  

Een technische vergadering en één wonder later-want hoe krijg je 20 

koersfietsen/mountainbikes plus de bagage van 10 personen in 1 

bestelwagen-konden we afreizen.  

Eerst vertrokken de ervaren chauffeurs Vic en Ludo, die na lang stouwen 

voor het wonder  gezorgd hadden, met de camionette. Gevolgd door Jan, 

met eigen vervoer, en in het  gezelschap van 2 coole grieten en een echte 

ijskast om de legendarische spagettisaus van Michel koel te houden. 

De 5 overigen namen het vliegtuig. Op de luchthaven werden alle 

verboden stimulerende middelen, zonnecrème en drank van 

wereldreizigster Maria H. onmiddellijk in beslag genomen. 

Onze voorzitter, van wie we het logement aangeboden kregen, had ons 

een fietsVAKANTiE voorgeschilderd met de nadruk op vakantie, maar 

hier scholen toch wel enkele addertjes onder het Franse gras. De eerste 

dag verliep zoals voorgesteld: Op perfect gemonteerde fietsen (dank Vic 

en Ludo) reden we eerst een korte beklimming gevolgd door een 

kilometers lange afdaling onder een stralend zonnetje. Alles ging vanzelf. 

De verwachtingen voor de volgende dagen waren hooggespannen. 

Dag 2 zette een domper op deze feestvreugde. “Vandaag 30 % bergop en 

70% dalen” had Jan ons voorgespiegeld, maar dat (b)leek net 

omgekeerd. Enkele protagonisten botsten dan ook op hun limieten, 

alhoewel het volgens Jan “allemaal tussen de oren “ zat. Voor een enkele 

renner ging het bijna fout door een te groot ego of te weinig gegeten. De 

fotografen van dienst Jan en Danny legden enkele gevoelige momenten 

vast voor het nageslacht. 
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Dag 3: Een mountainbike-rit door een prachtig landschap. Bij het vertrek 

een laaiend enthousiaste ploeg  vol zelfvertrouwen. Dat zelfvertrouwen 

zonk naarmate de berg in het midden van de rit tot in de hemel leek te 

reiken. Wel gemakkelijk als je tijdens de beklimming “wel 3x gestorven” 

bent (dixit Cis).Hier werd ook de strijd voor de bolletjestrui definitief 

beslist. Zowel Danny als Ludo maakten aanspraak, alhoewel deze laatste 

onze voorkeur genoot omdat hij elke morgen voor de koffie zorgde. Bij 

het begin van de tocht moesten door technische problemen 2 rensters 

afhaken. Of ze het zouden gehaald hebben zullen we nooit weten.  

De laatste dag werd afgesloten met een rit langsheen de Azurenkust. 

Vele vlakke kilometers met een marktbezoek en een vleugje cultuur. 

Spijtig dat Theo de laatste kilometers diende af te leggen met hevige 

rugpijn. Ondertussen is alles weer opgelapt en in orde.  

Na deze midweek kunnen we volgende stand opmaken:                                                                                                 

De bolletjestrui: Danny of Ludo, de speculaties blijven aanhouden (zie 

hoger). 

De witte trui-het jongerenklassement- gaat naar Marleen, die we van 

ganser harte welkom heten bij de 4.  

De prijs voor de ongelukkigste gaat naar Linda wegens problemen met 

haar stalen ros.  

De gele trui gaat unaniem naar de gastheer, hij zweette en zwoegde op 

alle vlakken en leidde alles in goede banen met een prachtige 

organisatie.  

 Het werden 4 dagen “genieten” voor de groep vrienden die we 

geworden zijn. Het afzien en zwoegen werden ruimschoots vergoed door 

een frisse duik in het zwembad, de gebraden kippen van de mooie 

bakkerin, de sightseeing met gebuur Serge,  het genieten van rillette de 

canard met een glaasje rosé,  de mooie vergezichten en het aangenaam 

gezelschap… 

Het was tof om erbij te zijn…..Alhoewel we nooit zullen weten of J.C. echt 

maar 1 onderbroek heeft…….. 
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Tussen Waarloos en de Passo di Stelvio liggen 

1177 zalige kilometers. 

Vrijdagavond 10 juli 2015, 19.00u. Op het plein voor onze Chalet heerst 

er een schoolreisachtige drukte. Opvallend veel wielertoeristen, maar 

zonder fiets en met veel bagage. Veel lachende gezichten, iedereen 

lichtjes zenuwachtig. Twee bestelwagens worden volgestouwd met 

koffers, frisdrank, picknicktafels.  

Twee jaar eerder. Ergens in de loop van 2013 heeft Tom De Cock een 

idee. Waarom fietsen we niet een keer naar de Stelvio? Er wordt eens 

goed gelachen. Die Tom toch. Hoe jonger hoe zotter. Maar de volhouder 

wint. En zeker als die volhouder enkele medestanders vindt die hun 

schouders mee onder het project zetten.   

Zaterdagochtend 11 juli 2015, 6.00u. 36 wielertoeristen, keurig verpakt 

in het tenue van RV Waarloos en nu met koersfiets, draaien gezwind de 

Ferdinand Maesstraat op. Vandaag rijden we niet naar Sint-Amands, 

Chartreuze of Heist-op-den-Berg, Vandaag rijden we naar Italië! 

Onder een strak blauwe hemel en een stralende zon vatten 36 blije 

fietsers en 2 soigneurs in de volgwagens de eerste van 8 etappes aan. 

Eerstvolgende stop is 190 km verder in Düren bij Keulen. We fietsen 

aanvankelijk door bekend gebied. Maar in Limburg komen we in een 

streek waar we op onze fietszondagen zelden komen. Bij de eerste 

pauze, ergens in de buurt van Zutendaal hebben onze soigneurs Vik en 

Luc G. een  uitgebreid buffet klaarstaan. En het is meteen duidelijk, 

hoewel we met mannen én vrouwen onderweg zijn van den één, den 

twee, den drie en zelfs de vier, hier, op de grens tussen België en 

Nederland, zit één gezellige bende aan de tafel.  

Die eerste avond in Duitsland wordt er enthousiast verder verbroederd 

bij nogal wat halve liters. Het zou de volgende dagen niet anders worden. 

Onze dagindeling: Om 7.00u opstaan, 7.30u ontbijten, 8.00u volgwagens 

inladen, 8.30u op de fiets. En dan verder de Rijnvallei in, door Koblenz , 

langs de Lorelei, en vervolgens via mooie steden als Bingen, Speyer, 

Sigmaringen, Tübingen, … . 

Na vier dagen fietsen door Duitsland zien we plotseling in de diepte het 

meer van Konstanz schitteren in de nog altijd stralende zon. Zwitserland 
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ligt voor ons. Ongelofelijk. Gewoon met de fiets vanuit Waarloos! We 

nemen de overzetboot en genieten op het dek van een biertje terwijl een 

zuiders briesje het vakantiegevoel nog verder de hoogte in jaagt.  ’s 

Avonds in ons (alweer) schitterende hotel blijven we vasthouden aan 

onze strakke dagindeling. Snel even douchen, de fietservaringen van de 

voorbije dag nog eens bepreken bij pot en pint, en rond 19.30u een 

overvloedig én lekker diner.  

De avond wordt telkens afgesloten met een vooruitblik op de volgende 

dag. Een beetje onze versie van De Laatste Show. Marc H. legt uit hoe de 

volgende rit eruit zal zien en welke culturele en/of toeristische 

bezienswaardigheden we zullen tegenkomen, zoals de Europese 

waterscheiding of de brug van Remagen. Dirk B.  vertelt een historische 

anekdote over Hannibal en zijn olifanten in de Alpen of over de 

ontploffing van de Zeppelin in New York in 1937. Hans T. (Hanz der 

Wetterman) sluit onze avond af met de weersvoorspelling voor de 

volgende dag.  Altijd mooi weer (met een kleine kans op een onweer in 

de late namiddag…). 

Over dat weer gesproken, we hebben 8 dagen gefietst, waarbij de zon 

ons steeds aangenaam vergezelde. We hebben (letterlijk) één uur regen 

gehad. Op zo’n moment beseften we pas hoe fantastisch onze reis was, 

dankzij dat schitterende weer.  

Na Zwitserland kwamen Oostenrijk en Liechtenstein (met een 

schitterende picknick op een gezellige bioboerderij), om uiteindelijk op 

zaterdag, één volle week na ons vertrek uit Waarloos, in Italië de pas der 

passen aan te vallen. De Passo di Stelvio, Stilfserjoch voor onze 

Duitstalige vrienden. 2760 meter hoog, 23 kilometer klimmen, een 

hoogteverschil van bijna 1.850m, met een stijgingspercentage van 8% en 

uitschieters boven de 10%.  

Vol goede moed gingen we de confrontatie aan. Op het middaguur, het 

heetste moment van de dag. Een lokale bewoner verklaarde ons bijna 

gek. 

Er is veel gezwoegd, gesteund en gekreund in die 48 haarspeldbochten, 

maar eens boven was de ontlading hevig en de voldoening groot. 

Natuurlijk werd onze heroïsche rit gevierd op een terrasje, 2.760 meter 

boven de zeespiegel.  
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Het mag duidelijk zijn dat het goede weer onze fietsvakantie tot een 

onvergetelijke ervaring heeft gemaakt. Maar wat misschien nog veel 

meer heeft bijgedragen tot de warme herinnering die iedereen mee naar 

huis heeft genomen, is de fantastische sfeer in onze groep. Wie had twee 

jaar geleden durven dromen dat 38 Waarlose wielertoeristen, mannen 

en vrouwen, jong en oud en van alle sportieve niveaus met zoveel 

respect en appreciatie voor elkaar samen een week fantastische vakantie 

zouden maken? 

Tot slot, ere wie ere toekomt. Deze reis heeft veel voorbereiding gekost. 

Zonder de inzet van Tom en zijn team waren we nooit onder de 

kerktoren van Waarloos weggeraakt. Dank aan Marc H., Jurgen VDB, 

Frank R., Wiet, Leo VR en Werner P. voor deze onvergetelijke 

reiservaring! 

Wanneer zijn we terug weg? 

Dirk B. 
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Er was eens… 

Er was eens een voetbalploeg - laten we voor de gemakkelijkheid die 

ploeg PLOEGSKE noemen - die het gewoon was geworden om bijna alles 

te winnen waaraan ze deelnam. Dat is natuurlijk een erg aangename 

belevenis voor de spelers en de supporters van PLOEGSKE. Iedereen wil 

wel deel uitmaken van zo’n “succesvolle” ploeg.  

Succesvolle ploegen staan meestal bekend om de klinkende prestaties 

die ze leveren.  De echt hele grote ploegen blinken daarnaast uit door 

bescheidenheid en respect voor hun collega-concurrenten. Echter, 

PLOEGSKE ging meer en meer naast haar schoenen lopen. Ze begon zich 

bepaald hautain te gedragen tegenover anderen.  

Maar toen kwam de keerzijde van de medaille. Op het toppunt van haar 

succes en onhebbelijk gedrag begon PLOEGSKE plots de meest 

gemakkelijk gewaande voetbalmatchen te verliezen. Het ging zelfs zo ver 

dat, op het einde van het voetbalseizoen, PLOEGSKE geen platte prijs had 

gewonnen. 

Overmand door onzekerheid met wat haar 

overkwam, en net zoals in het bekende sprookje, 

besloot PLOEGSKE raad te vragen aan het wijze 

spiegeltje. En PLOEGSKE vroeg: “Spiegeltje, 

spiegeltje aan de wand wie is de beste 

voetbalploeg van Waarloos?”. Waarop het 

spiegeltje antwoordde: “PLOEGSKE, een troep 

individuen is geen ploeg. Om te kunnen winnen 

moet je eerst een ploeg worden. Je kunt op dat 

gebied best een voorbeeld nemen aan de andere 

voetbalploegen van Waarloos.  Stuur misschien 

een aantal van uw spelers naar die andere 

ploegen dan kunnen ze leren hoe je een ploeg 

wordt. En” ging het spiegeltje verder: “tot slot PLOEGSKE, onthoudt 

vooral dat echt grote ploegen respect hebben voor de anderen!”. 

Laten we nu maar hopen dat PLOEGSKE de wijze raad van het spiegeltje 

niet in de wind slaat. 

Coastrider. 
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Vrouwen Waarloos 4 beleven waanzinnig jaar! 

Allereerst blikken we terug op ons eerste competitiejaar. Samen met 

jullie, onze trouwe supporters, begonnen we aan onze eerste 

voetbalmatchen. Ondanks ons enthousiasme maar toch wel beperkte 

voetbalervaringen hadden we een moeilijke eerste reeks. 

Toch maakten we dankzij de motivatie van onze trainers en supporters 

een comeback. 

Waarloos 4 stond op het einde van het seizoen te pronken op een mooie 

vijfde plaats. 

We sloten het seizoen af als een hechte ploeg waarin we maar niet 

genoeg kregen van voetbal. Zodus schreven we ons als team in op een 

mini-voetbaltoernooi, de Salitoscup. 

Resultaat: Waarloos 4 is weer berucht en 'gevreesd' op en naast het veld 

van Ik Dien te Edegem. 

 

 

Het voetbalseizoen mocht dan wel geëindigd zijn, toch hadden we nog 

mooie momenten om naar uit te kijken, zoals het feest van onze 
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manager Bart Verbist. Daar hebben we onze voetbalbenen omgetoverd 

tot dansbenen (wat rap gebeurd is bij ons). 

Bart, hartelijk bedankt voor het KNALFEEST! We hopen hem dan ook te 

zien paraderen naast het veld met zijn nieuwe trui: Manager van de 4! 

Ook willen we onze sponsors Robert en Gaby nog eens bedanken voor 

het ondersteunen van de ploeg. Onze trainers Chris en Eddy, en ook 

Emile, onze delegee, verdienen het om in de bloemetjes gezet te 

worden. Dus via deze weg, een dikke merci! 

Wie dacht dat de damesploeg een kort leven beschoren zou zijn, heeft 

het mis gehad. In september beginnen we vol enthousiasme aan ons 

tweede seizoen in de competitie. Ons eerste jaar deden we het niet zo 

slecht en dus hopen we nog beter te worden. We mogen zelfs enkele 

nieuwkomers begroeten.  

Marlies Klaps heeft ons laten weten dat ze als toekomstige mama een 

poosje langs de zijlijn komt supporteren. Waarvoor dank en proficiat 

voor de nieuwe veteraan in de maak!  

We verwachten dat onze gedegen trainers, Kris en Eddy ook weer in 

goede vorm zijn om die groep luidruchtige dames in het gareel en op het 

veld te houden, teneinde er een volwaardig team van te maken dat fair 

speelt maar… onbevreesd kan aanvallen, verdedigen en… scoren!! 
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Prijsvraag voetbalreglement 

Het juiste antwoord van de prijsvraag uit vorige editie was inderdaad een 

facultatief lijntje dat getrokken wordt om de tegenstrever op de correcte 

afstand te plaatsen bij het trappen van een hoekschop. 

Uit de verschillende juiste inzendingen trok mijn onschuldige hand de 

oplossing van R.A.F.C. Herstel Raf Croes.  

Proficiat Raf voor deze juiste inzending.  

Je kan de prijs – een gratis consumptie- krijgen uit handen van de 

voorzitter ter gelegenheid van de eerste thuiswedstrijd. 

Prijsvragen  Voetbalreglement 

Onze vorige prijsvraag (antwoord en winnaar zie hierboven) heeft wel 

wat stof doen opwaaien Genoeg opdat de redactie zijn licht is gaan 

opsteken bij de scheidsrechters die elke week opnieuw de wedstrijden 

van onze (kampioenen)elftallen in ‘zeer’ goede banen leiden. 

Toen we hen de vraag stelden hoeveel spelers in het algemeen het 

reglement van het voetbalspelletje terdege kennen, was het 

ontluisterend antwoord dat zij ons gaven : ‘GEEN ENKELE’. 

Iedereen  leert de regels al doende, niemand die de moeite neemt om 

het boekje ter hand te nemen, laat staan volledig uit te lezen, behalve 

dan….de scheidsrechters , die een opleiding volgen of die zich aandienen 

(of waaraan gevraagd wordt) om wedstrijden te leiden.  

Uitzondering op deze regel is wellicht een buitensporig ijverige jurist(e ) 

die er niet genoeg van krijgt om reglementen en regels te willen lezen en 

begrijpen( vooral om te weten hoe het dan niet moet – n.v.d.r.).  

Uitzonderlijk , maar dan echt zeer uitzonderlijk komen de twee tezamen 

voor. 

Gevolg is natuurlijk menige verhitte discussie over wat de scheidsrechter 

had geblazen, en wat hij eigenlijk had moeten blazen. Twee totaal 

verschillende dingen en die vermenigvuldigd worden met het aantal 

deelnemers aan de discussie. 

Voldoende reden dus om op regelmatige basis de kennis van het 

voetbalreglement voor onze leden bij te spijkeren. 
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Onze scheidsrechters zijn zeer verheugd  over dit nieuwe initiatief en 

verlenen volop hun medewerking hieraan. Zij moedigen ook eenieder 

aan om positief deel te nemen en zodoende de verduidelijkingen van 

hun beslissingen na de wedstrijden week na week te kunnen 

verminderen. 

Jij doet toch ook mee ? 

De Prijsvraag voor deze editie : 

Als de doelverdediger de bal vanuit de hand wil uittrappen, wordt 

hij in zijn bewegingen gehinderd door een aanvaller die elke 

beweging volgt. Een verdediger wil zijn doelverdediger helpen en 

duwt de aanvaller met de borst opzij. De doelverdediger kan nu 

beter uittrappen.  

 

Hoe moet de scheidsrechter nu reageren?  

a. Hij bestraft de verdediger met een 

directe vrije schop.  

b. Hij bestraft de aanvaller met een 

directe vrije schop.  

c. Hij bestraft de aanvaller met een 

indirecte vrije schop.  

d. Hij laat doorspelen 

  

 

 

 

 

 

 

Stuur uw antwoord in via onze mailbox : info@rv-waarloos.be 

Uit de juiste inzendingen wordt 1 gelukkige geloot die mag een prijs 

kiezen  : de laatste editie van het voetbalreglement of 2 Maes Pils. 
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Veldrijden - seizoen 2015-2016 

Het regelmatigheidscriterium veldrijden gaat dit seizoen gewoon verder. 

 

2550 CC  zich ook dit jaar weer voor het inrichten van de 4 crossen.  

Net zoals de voorgaande jaren komen de beste 3 resultaten van iedere 

deelnemer in aanmerking voor het eindklassement. 

Data:  

• 25 oktober 2015, 

• 29 november 2015,  

• 27 december 2015 - Kerstcross 

• 31 januari 2016 

Alle verder info kan je vinden op www.facebook.com/CrossWaarloos  
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Zevende Waarloos Mountainbike Toertocht 

27 sept 2015 
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De veteranen op het “world wide web” 

 

 

Wellicht heeft u het al gemerkt. Het adres van 

onze website werd gewijzigd in 

http://rv-waarloos.be 

Dit is een rechtstreeks gevolg van het succes 

van de viering van 50 jaar Veteranen 

Waarloos. Het verbondenheidsgevoel tussen de verschillende afdelingen 

is vorig jaar sterk toegenomen en we opteerden er dan ook voor om alle 

afdelingen in een overkoepelende website aan de buitenwereld te tonen. 

Onder het nieuwe webadres vinden zowel de leden als de  

buitenstaanders dan ook alle nodige informatie over alle afdelingen van 

onze vereniging. 

  

http://rv-waarloos.be 

 

 

 

Redactie Revet 

• Marc Hermans 

• Philippe Van den Bosch 
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INSCHRIJVINGSFORMULIER TEERFEEST  
 

5 december 2015 

 

Inschrijven via de ploegverantwoordelijken tot uiterlijk  

29 november 2015 

 

JA, IK DOE MEE.   

 

NAAM : ………………………………………………………………………………………… 

 

Ik kom naar het Vlaamsche teerfeest. 

 

Ik schrijf in voor …………perso(o)n(en) en betaal aan mijn 

ploegafgevaardigde de ronde  som van  

 

…….. x 30 €   =    …….  € 

 

Ik wil de tafel delen met (*) 

 

Voetbal 1 – Voetbal 2 – Voetbal 3 – Voetbal 4 - Fietsers – 

Petanque – Kaarters/Biljarters  – Badminton -  Iedereen.  

 

(*) omlijnen wat je verkiest. 
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