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Woordje van de voorzitter. 

 
Er zit leven in de brouwerij ! 
 

Inderdaad onze vereniging zit niet stil. 

Tijdens de zomerperiode werd het plein en de 
omgeving nog eens grondig onder handen 

genomen. Alles piekfijn in orde. 

 Met de fietsers werden daguitstappen in de regio gemaakt. Sommige 
peddelden zelfs tot op de Großglockner in Oostenrijk. Een huzarenstuk.  

In de andere afdelingen werd ondertussen koortsachtig gewerkt aan de 
verdere planning van de diverse winterprogramma’s:  

 Grootschalig mountainbike-event einde september. 
 Ravottersdag voor de jongeren in september. 
 Voetbalkalender 2019-2020 voor 4 ploegen, met als finale: het 

jaarlijkse Paastornooi. 
 Het winterveldrijden, met de spectaculaire avond-kerstcross.  
 Het petanque wintertornooi, het biljart, de winter-

kaartcompetitie, de badminton,  
 het teerfeest... 

Een waaier aan mogelijkheden! 

Een hele uitdaging om er niet bij te willen zijn. 

En dit alles in een vriendschappelijke, ongedwongen sfeer. Voor ons de 
normaalste zaak van de wereld. 

Houden zo. 

De Voorzitter.  
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Taplijst  

 
 

De taplijst voor 2020 is nog niet beschikbaar. Zodra hij klaar is zal hij 
uithangen in het chalet. 

Je kan de taplijst voortaan ook raadplegen op onze website. Via het 
menu tappen kom je terecht op de pagina  
http://www.rv-waarloos.be/tapbeurten/pagina.php? waar je steeds de 
meest up-to-date informatie over de tapbeurten vindt. Zo kan je 

bijvoorbeeld zien of een voorziene 
voetbalmatch nog werd afgelast of 
verplaatst en je tapbeurt al dan niet 
doorgaat.  
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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, groepen 2, 3, 4, 5: vertrek om 9u30 

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

Veldrijden 
Zo 27 oktober: Openings- + jeugdcross , zo 24 november: +G-sport cross  
zaterdagavond 21 december: Kerstcross, zo 26 januari 2020: slotcross  

Speciale data 
 

Za 21 sept: Ravottersdag 

Zo 29 sept: 11e editie Waarloos MTB-Toertocht 

Za 1 dec: Teerfeest 
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Ravottersdag 
Op zaterdag 21 september is het weeral zover ! Weer of geen weer, ieder 
jaar genieten de kinderen van onze leden van een leuke speelnamiddag. 
Wie zich graag komt vermaken is welkom vanaf 14 uur.  

Het is dit jaar de 5de editie , met weer tal van leuke activiteiten.  De 
kinderen kunnen zich deze dag uitleven op toffe springkastelen, een 
voetbaldarts en andere spelen. De ‘boerderij bende op wielen’ komt 
langs en laat ons kennismaken met verschillende dieren, waaronder 
konijnen, geitjes, kippen, een mini-koe en een pony.  

Neem zeker je step mee , zodat je verschillende trucjes kan uittesten op 
het stepcircuit. Ondertussen kan je genieten van een ijsje of popcorn. De 
dag wordt afgesloten met een heuse kinderdisco.  

Wie van al dat spelen honger krijgt, kan ook na de speelnamiddag 
genieten van een frietje.  

Schuif je nadien graag gezellig mee aan tafel ? Vergeet je dan zeker niet 
in te schrijven. Inschrijven kan tot en met zondag 15 september, via 
ravottersdag@rv-waarloos.be  

Er zal een frietkraam voorzien worden, waar volwassenen voor 10 euro 
frietjes met stoofvlees of vol-au-vent kunnen bestellen. Voor de kleinsten 
zijn er frietjes met curryworst of bitterballen voorzien. Dit voor de prijs 
van 5 euro.  

Je inschrijving is voltooid als je gestort hebt op dit rekeningnummer: 
BE03 6105 6877 8284.  

(opgelet: het rekeningnummer en mailadres zijn veranderd t.o.v. vorig 
jaar.  
Alle informatie is ook terug te vinden op de website www.rv-waarloos.be)  

Ook de ouders, grootouders, vrienden en familie zijn van harte welkom!  
Wij hopen dat jullie er zeker bij zijn!  

Tot dan ! 
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Voetbalkalenders 
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Vluchten kan niet meer ! Een dankbare 
herinnering aan Eddy Tas ! 

Dat was de lijfspreuk van een man die ons dit jaar op 6 juni om 16 uur ( 
D-day) ontvallen is. Namelijk Eddy Tas.  Een lid van het eerste uur. Een 
zeer veelzijdig man.  

U zult zich misschien afvragen van waar de titel boven dit stukje komt. 
Het is heel simpel, Eddy was een zeer goede en zeer bekwame technisch 
tekenaar. ( hij heeft trouwens mijn ideeën voor mijn huis  op plan gezet; 
de architect heeft het daarna officieel gemaakt. Die vond dat trouwens 
“een heel gemakkelijke manier van werken”.  
Eddy werkte op de Prins Boudewijnlaan op het tekenbureel van de firma 
Extraction Desmet. Een groot ingenieursbureau dat zeer grote projecten 
wereldwijd ontwierp, de plannen opmaakte en de constructies 
berekende.   
Een bepaald moment was hij een perfecte imitatie aan het doen van zijn 
grote baas terwijl hij voor zijn tekentafel stond.  Plots kwam die man zelf 
binnen zonder dat Eddy het gezien had. Toen hij kuchte, draaide Eddy 
zich om en …. Iedereen zou donkerrood rood worden en proberen 
ongezien weg te komen.  Eddy echter niet…  Hij begon hij het liedje te 
zingen met de volgende tekst :  
“Vluchten kan niet meer, 'k zou niet weten hoe  
“Vluchten kan niet meer, 'k zou niet weten waar naar toe  
“Hoe ver moet je gaan…” 

Gelukkig kon de man het grappige van de situatie inzien en Eddy heeft er 
verder geen last van gehad.  
Hoe dikwijls dat hij dat verteld en gezongen heeft is een 1 met enkele 
nullen achter.  

Zijn eerste bezoek aan de burgerlijke stand van de gemeente was 
eveneens een voltreffer.  
De man aan het loket vroeg : “ Tas” :  “hoe wordt dat geschreven ? “. 
Hij antwoordde dan : “ gewoon… zoals KOM ! “  

Hij was een man van de wereld. Indien er van zijn leven een film moest 
gemaakt worden?  
Jerry Lewis zou verbleken bij de verhalen van den Eddy.  
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Hij was een harde werker, een humorist en een vriend van velen.  
Zijn grollen en grappen zullen we nooit vergeten. 
Enkele anekdotes.  

- Op een bepaald moment was hij onderweg in Duitsland en hij 
had  honger. Hij ging in een eetgelegenheid binnen en vroeg in 
zijn beste Duits :  
“ Bitte, Kartoffellen in snip-snaps gesnitten und in das vets 
gebacken mit moseltarte(mayonaise) und pikalilisose ( pickles). 
De man achter het buffet zette zijn bril op zijn neus recht, keek 
hem even diep in de ogen en zei : “ pommes frittes ?  “  

- - Het was kermis en  Eddy ging uit. Laat op de avond stapte hij 
een frituur binnen. Op de toog stond nog een grote pot met nog 
één pekelharing in. De klant voor hem bestelde deze haring.  
Eddy had dat juist gehoord, stak zijn hand in de pot met veel 
azijn en zei : ”dat is de mijne !”. De azijn vloeide nog lichtjes uit 
zijn mouw naar buiten… De andere klant was met verbazing naar 
“ zijn pekelharing” aan het kijken die in de hand van Eddy zat. Ik 
weet niet dat ze er thuis mee gelachen hebben. Zijn kostuum 
lichtjes verbleekt door de azijn.  
Wij, als hij het vertelde, wel ! 

Eddy bij de veteranen. 

Ik wil beginnen bij den drie – dat is “den ouden drie” . We speelden 
samen met jonge mannen, want de ouderen vielen stelselmatig af, zodat 
er een jonge ploeg achter bleef.  
Eddy was een goede voetballer, hetgeen men van mij niet zo direct kan 
zeggen.  
Er zijn zo van die anekdotes die mij wel zijn bij gebleven, zoals de 
wedstrijd op de Kleine Land Eigendom Rumst.   Na de match, in een volle 
kantine, stootte hij mij van mijn barkruk zodat ik op mijn rug lag aan de 
toog. Zonder aarzelen  voerde hij een kunstmatige ademhaling toe.  
VIER keer heb ik zijn kauwgom terug gespeekt. Mijn ademhalingsritme 
ging er beslist mee omhoog.  Om eerlijk te zijn, dat waren tijden waar 
men in Rumst nog van spreekt.  
Er waren er een paar in onze ploeg die niet goed konden voetballen, 
maar met Eddy erbij werd er meer gelachen dan gevoetbald. Toch 
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wonnen we veel, want de tegenpartij lachte mee en dat was in hun 
nadeel.  
Met den 3 zijn we enkele keren op weekend  geweest.  Op zo’n 
momenten kon hij zich nog eens goed uitleven.  Op een bepaald moment 
logeerden we in een huisje dat op afbreken stond.  Den Eddy gleed langs 
de trap in zijn slaapzak naar beneden kroop en sprak de gevleugeld 
woorden : “ ik ben een rups.   
Een andere keer, toen hij het liedje van Margriet Hermans, “alle mooie 
mannen zijn zo lelijk”, nadeed toonde hij een onderbroek met het geel 
van voor en het bruin van achter( waar pickles & choco al niet goed voor 
zijn). Gevolg : het de hele nacht lachen geblazen !  

Na zijn actieve carrière is Eddy scheidsrechter geworden. Ook daar was 
humor zijn wondermiddel  om de boel onder controle te houden. Als hij 
sprak was het “streng maar rechtvaardig”. 
 
Den twee was ook één van zijn geliefde ploegen. Hij werd regelmatig 
gevraagd om de ploeg te entertainen hetgeen hij met veel plezier deed.  
Zo kenden we Eddy op zijn best. Samenhorigheid, gezelligheid en… 
plezier maken.  
Zo was er een speciale visavond georganiseerd bij (wijlen) René Claesens. 
Op de put was speciaal voor dat evenement extra vis bijgezet. Iedereen 
wist dat en was met prima materiaal aan de kant van de put opgesteld.  
Eddy zat al klaar met zijn lijn in het water.  Toen hij plots zijn lijn met het 
nodige rumoer optrok had iedereen dat gezien.  Aan zijn hengel was een 
gewone koord bevestigd en met een grote haak. Dat was echter een 
metalen kapstok.  Onnodig te zeggen dat dit voor de nodige hilariteit 
zorgde. 

Eddy speelt Toneel.  
Eddy was een komediant, maar hij kon ook fantastisch toneel spelen.   
Voor dat laatste moet ge wel een tekst van buiten leren en dat kon hij 
zeer goed. De eerste productie die we in Waarloos brachten was samen 
met mezelf : “Slissen & Cesar”.  Ik wilde eerst Cesar spelen maar Eddy zei 
“ IK zal dat wel doen, want gij doet niet onnozel genoeg “ en hij had nog 
gelijk ook.  Ik heb dan Slissen gespeeld. 
Den Eddy kon iets, hoe moet ik dat formuleren, iets dat een ander niet 
kan. Indien hij van zijn komisch talent zijn beroep had gemaakt zou hij 
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een grote ster geworden zijn. Hij had het.  
Eddy is als acteur ook nog een tijd secretaris geweest. Toen hij de groep 
verliet vonden we dat zeer spijtig.  Waarom? …..dat weet niemand. 
Iemand anders moest zijn taak dan maar over nemen en dat is dan ook 
gebeurd. “Merde” zeggen ze in het Frans. 

Eddy speelt met de Kaarten.  
Hij kon het als de beste, kijk maar naar de uitslagen in de REVET.  Hij 
stond altijd bovenaan, en dat zegt wel iets, bij zo een groep 
beroepsspelers.  Maar…Eddy liet zich niet doen en ging dikwijls met een 
kip naar huis. Een klein detail : Eddy lustte geen kip. Dus Monique, zijn 
echtgenote, moest dat dan maar alleen klaren.  Gelukkig hadden ze ook 
een hond en dat beestje moet toch ook eten zeker. Alleen op een 
bepaalde avond gingen ze chinees eten.  Men serveerder er bolletjes met 
een korstje rond. Dat vond Eddy fantastisch lekker. Binnenin zat echter 
zonder dat hij het wist….. Kip !! 
 
Eddy gaat wandelen.  
Hij deed het graag en hoe. Ik herinner mij dat we een plaatselijke toer 
deden die uitkwam aan het chalet. De prikkeldraad was eigenlijk iets te 
hoog voor Eddy ( toen hij er over sprong)  
Er hangt misschien nog een stuk broek aan die draad.  Hoe kunt ge dat 
proper oplossen ? 
Een korte broek is immers ook niet lelijk; met een mes kunt ge er geen 
pijpen aanzetten, wel afdoen. Aan het anti-tankkanaal sprong hij even op 
een bunker die in het kanaal stond. Er naartoe springen was geen 
probleem. Maar terugspringen zo zonder aanloop is een tikje moeilijker. 
Met een beetje hulp van onzentwege is het hem dan toch gelukt. Hij 
heeft er slechts een natte voet aan overgehouden. 

Eddy speelt Petanque.  
Wat ge met uw ballen doet, dat interesseert ons niet, zeggen de mede 
spelers, als ge maar dicht genoeg bij de ‘cochonnet” gooit. Dan zijn we 
content, Eddy deed dat gewoon. Hij is nu met zijne goeie vriend Leo 
hierboven met de ballen aan het gooien, als daar maar geen onweer van 
komt, want die gasten konden er hier beneden ook al wat van.  

Eddy bij de Wolsdorfervrienden: 
De verplaatsing naar Wolsdorf gebeurde traditioneel per bus. Als er 
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iemand was die deze bus in zwang hield, daar moet ik toch geen naam op 
plakken zou ik denken.  Inderdaad je hebt het juist.  
Als we den tweede dag aan het afscheid feestje zaten moest er niet veel 
gebeuren eer hij het woord nam en de wagen was weer aan het bollen.  
Zo heeft hij een keer het weerbericht voorgelezen.  
Het was altijd goed weer !  Als het dan die dag “dierf” regenen was zijn 
uitleg: ” ja maar ik heb niet gezegd dat het hier goed ging zijn.  Het zal 
wel ergens in Duitsland goed zijn zeker”.  Dat doet ons wat aan Pien 
denken. Die had ook altijd gelijk. 
Ook het Duitse koppel (Hartmut und Christine Bergmann) waar Eddy en 
Monique logeerden konden de grappen beslist appreciëren. 
En zo gingen de jaren voorbij. Tot de laatste periode kwam.   
Eddy werd zieker en zieker. Er was geen terugweg mogelijk.  

EDDY goede vriend, het ga je goed. Je hebt gestreden maar deze keer 
ben je verloren. We zullen nog veel aan u denken en over u praten. Want  
zo zei ooit een van de grootste komieken-Toon Hermans : een mens is 
pas dood wanneer er over hem niet meer gesproken wordt.  

FKE  
Dit stukje heb ik geschreven met mijn hart. We zijn een goeie vriend 
verloren en dat doet iets met een mens. 
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Wifi in het chalet 
Het heeft even op zich laten wachten maar uiteindelijk is het zover: we 
hebben een telenet-aansluiting in het chalet! 

Omdat het moest voor onze dames RVW4 die in een officieel verbond 
spelen. Hun scheidsrechters en officials moeten alles “on-line” 
doorgeven op straf van boete. 

Gelukkig was er bij de aanleg van de parking destijds aan gedacht om een 
wachtbuis te leggen. Alleen wist niemand nog exact waar. Maar met een 
opmerkzame blik, wat gezond verstand en enig graafwerk van enkele 
leden kwam alles in orde. Er kwam een kabel van aan het chalet tot 
vooraan aan de straat en Telenet zorgde voor de rest. 

Voortaan kan je dus gebruiken maken van Wifi en hebben ook de 
sukkelaars met een beperkt 4G dataverbruik toegang tot het internet. 

Nu nog hopen dat het chalet een even gezellige ontmoetingsplaats blijft 
als tevoren en de smartphones onze babbels niet gaan overheersen. 

 

Wifinetwerk 
SSID = RV-WiFi 

Paswoord = ChaLet50Jaar  (let op: hooflettergevoelig! Dus grote C, L en J. 
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Extra behandelingen van ons voetbalplein 
 

Probleemstelling 

Door de droge zomer van vorig jaar hebben de voetballers van onze 
vereniging afgelopen seizoen op een minder kwalitatief plein moeten 
spelen. Het plein was niet helemaal volgroeid en er stond veel onkruid 
tussen. Dat kan al eens gebeuren, en een goede voetballer moet in alle 
omstandigheden een zo goed mogelijke prestatie leveren, doch als het 
plein er als “nen biljart” bijligt dan stimuleert dit toch het brengen van 
mooi topvoetbal, zélfs in Waarloos. 

Voorbereiding 

Door de bestuurswissel in de lokale politiek kreeg onze vereniging de 
kans om o.a. met de Schepen van Sport eens het één en het ander door 
te praten, dus ook de staat van ons terrein. Conclusie van het gesprek: 
buiten de jaarlijkse, volgens aanbesteding vastgelegde, 
pleinbehandelingen die élk voetbalplein op Kontichs grondgebied krijgt, 
zal men het plein van RV Waarloos de nodige extra behandelingen geven. 
Ook de ballenvanger achter de goal aan de linker kant van het terrein 
wordt vervangen door nieuwe palen en draad. 

Aanpak 

Zo gezegd zo gedaan… 

Vanaf 1 mei werd er 30 ton zand en 20m3 extra teelaarde over het 
voetbalveld gespreid, werd het veld gesleept (de hoek aan het bos iets 
opgehoogd), “gevertidrained” en geborsteld en werd aan 
onkruidbestrijding gedaan. Nadien volgde een bemesting met 
startmeststof en werd er 250 kg graszaad van goede Vandenberg 
kwaliteit ingezaaid. Ook onderging ons veld 3 maal een "doorzaaiing” en 
tijdens het speelseizoen zal er nog regelmatig sportmix meststof worden 
op gestrooid. 

In juli is de technische dienst van gemeente Kontich gestart met het 
afbreken van de oude ballenvanger en begin augustus werden de 
voorbereidingen gedaan om tegen ten laatste tegen het begin van het 
nieuwe seizoen de nieuwe palen en draad te hebben gezet. 
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Resultaat 

Het resultaat mag gezien worden!  

Ons voetbalterrein ligt dit jaar terug super gelijk en de grasmat is quasi 
helemaal volgroeid met zacht groen gras. En dit zonder te besproeien! 

 
De nieuwe ballenvanger is bij het schrijven van dit artikel ook bijna 
helemaal afgewerkt. 

Rest ons enkel nog om de doelen terug te plaatsen, de lijnen te krijten, 
de kanten te maaien alsook de dug-outs eens te reinigen en dan is ons 
veld weer helemaal speelklaar voor het volgende seizoen. 

Dan kan er terug op onze ‘holy ground’ gelopen, gesjot, gepasseerd, 
gestreden, gepuft en gejuicht worden… zàlig toch dat spelletje…! 

Dat de beste en de sportiefste mogen winnen! 

 

De voetbaldelegatie in het bestuur 
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Badminton 
Badminton, dat is toch gewoon maar relax een pluimpje over en weer 
kloppen zonder dat je daar moe van wordt? En dan liefst nog buiten bij 
goed weer, op vakantie of op het strand… 

Zo kan je het natuurlijk ook doen, en dat zal ongetwijfeld ook wel leuk 
zijn. 

 

Bij Woebads gaat het er op woensdag en zondag wel iets anders aan toe. 

Een paar (ex-) chiroleiding kan daarvan getuigen toen ze een tijdje 
geleden dachten om een paar van de anciens uit te dagen en eens mee 
te komen spelen. 

Het heeft hen een bak bier gekost en twee weken stijve ledematen… 

Op woensdag spelen de dames (meestal van 19:30 tot 21:00, soms tot 
21:30 - dat hangt af van de beschikbaarheid van de zaal) onder elkaar. 
Daar vind je een mix van beginners, al iets meer ervaren en een aantal 
ervaren speelsters.  

Je kan er dus altijd wel terecht om op jouw niveau te spelen. Niet alleen 
als je tegen iemand van je eigen niveau wil spelen, maar ook als je wat 
meer uitdaging wil en zo ook wel wat wil groeien. 

's Zondags spelen we gemengd, maar eerlijkheidshalve moeten we wel 
toegeven dat de mannen in aantal in de meerderheid zijn. 

Dat wil echter niet zeggen dat de vrouwen die komen spelen moeten 
onderdoen tegen de mannen. Het gaat er op zondag meestal wel iets 
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steviger aan toe dan op woensdag, maar ook hier kan je op alle niveau's 
spelen. 

Het is een tijdje minder geweest qua aantal spelers, maar het afgelopen 
seizoen waren we wel met steeds genoeg spelers om voor iedereen de 
gelegenheid te geven om er een plezante en inspannende avond van te 
maken. 

Maar het is ook niet alleen maar badmintonnen dat telt.  

Na al die inspanning moet natuurlijk ook al dat verloren vocht terug 
aangevuld worden. Woensdag blijven ze daarvoor plakken in de cafetaria 
van De Nachtegaal zelf, op zondag zakken we af naar Het Brouwershuis. 
En dat het dan wel eens wat later kan worden zal niemand verbazen 
vermoed ik. 

 

Als afsluiter van het seizoen 
wordt er ook nog altijd iets 
extra gedaan. Etentjes, bowling, 
crazy-karting, … 

Die laatste was absoluut een 
aanrader. Al driftend door de 
bochten 'knallen', proberen niet 
(te hard) te botsen tegen elkaar 
of de omheining en dat met 
stevige muziek en onder party-
lights…   

 

Moest je - met dit te lezen - ook zin krijgen om eens mee te komen 
spelen, kom dan gerust eens af.  

We starten met het nieuwe seizoen op de eerste woensdag / zondag van 
september. 

 

Mailtjes voor info mag je sturen naar woebads@gmail.com  
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Kaartprijskamp "Ieder voor zich" 
 

Einduitslag periode  01 januari 2019 tot 30 juni 2019 
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Beste dagresultaat 

Vervloesem Robert 135 
Bleeckx Leon 133 
Vastmans Monique 131 

Slechtste dagresultaat 

Van Geert Gust 70 
De Voecht Willy 81 

Weetjes : 

Robert V. en Mieke DR  haalden eens 73 slagen in de eerste 16 giften en 
Willy DV 74 slagen in de laatste 16 giften. 
Willy V. en Mia M. 10 beurten meespeelden en 7 keer geen 100 slagen 
haalden. 
Willem L. tweemaal slechts 82 slagen haalde en toch geen enkele “balk” 
speelde. 
Willy V. eens 6 “balken” speelde, maar in totaal 109 slagen haalde. 
Gust VG eens 70 slagen in totaal had, waarbij hij 10 keer 1 slag en slechts 
2 “balken” haalde. 
Robert V. haalde 4 X  meer dan 120 slagen (135 – 129 – 128 – 121). 

 

DATA: 
 1 en 15  oktober    7 en 21  januari 
 5 en 19  november    4 en 18  februari 
 3 en 17  december    3 en 17  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 bovenkopen 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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Captain met grote C 
Wie gevraagd wordt om aanvoerders in het Belgische voetbal op te 
noemen, zal spontaan geneigd zijn te denken aan spelers zoals Eden 
Hazard (2015-heden), Vincent Kompany (2010-2017), Timmy Simons 
(2004-2009) en natuurlijk Jan Ceulemans (1984-1991). Of zelfs nog aan 
Joseph Mermans (1949-1956) of Jef Jurion (1960-1967). 

Deze spelers lijken over natuurlijk leiderschap te beschikken. Ze hebben 
charisma, letten op de spelers in hun omgeving, willen graag winnen en 
brengen dat over op de rest van het team. 

Het kiezen van een aanvoerder is echter altijd meer dan een 
'gevoelskwestie'. De coach of de T1 doet er goed aan om te onderzoeken 
wie er in zijn team over specifieke eigenschappen van een gedroomde 
aanvoerder beschikt. 

Wat zijn de belangrijkste kenmerken die een 
aanvoerder of kapitein van een voetbalploeg 
nodig heeft om zijn team naar de overwinning 
te kunnen leiden? 

We zetten deze eigenschappen even op een 
rijtje: 

Motivatie 

Een aanvoerder haalt altijd het onderste uit de kan, zowel tijdens 
wedstrijden als trainingen. Hij of zij heeft een duidelijk doel voor ogen en 
heeft er zichtbaar plezier in dit doel te bereiken. Deze wilskracht is ook 
terug te zien in de manier waarop deze speler naar medespelers 
communiceert. Ook fysieke kwaliteit speelt hierbij een rol. Iemand die 
graag wil, maar de conditie niet heeft om negentig minuten lang te 
leveren, zal op teamgenoten minder indruk maken. 

Zelfbeheersing 

Een aanvoerder behoudt de controle en raakt niet in paniek na een fout 
of bij achterstand. Deze speler speelt bovendien op een waardige 
manier. Hij pakt weinig gele of rode kaarten en wordt niet agressief naar 
de tegenstander of de scheidsrechter. Wanneer een van de medespelers 
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een fout maakt, wordt hij of zij niet beschuldigend. In plaats daarvan 
stuurt hij of zij medespelers bij die het moeilijk hebben. 

Positie in het team 

De gedroomde aanvoerder is niet per definitie de speler die het meest 
populair is. Wel is het belangrijk dat de aanvoerder geliefd is bij het 
team. De speler moet niet zijn eigenbelang, maar het belang van het 
team voorop stellen. Hij of zij heeft vrienden in het team en gedraagt 
zich goed naar de medespelers, de coach en de clubmedewerkers. 

Concentratie  

De aanvoerder blijft ten alle tijde gefocust op het spel, ook bij 
spelhervattingen of verlengingen. Hij of zij heeft de spelomgeving goed in 
de gaten, heeft aandacht voor belangrijke details en laat zich niet 
afleiden door het publiek.  

Coaching 

Eén van de belangrijkste kenmerken van een aanvoerder is dat hij 
verbaal goed aanwezig is. Zodra je die band om je arm schuift verwacht 
men nu eenmaal dat jij het team bij de hand neemt en sturing geeft. Een 
goede aanvoerder vertaalt ook de boodschap van de coach naar het 
team. Daarom is het belangrijk dat deze speler de opmerkingen van de 
trainer ter harte neemt en ook tijdens de wedstrijd contact zoekt met de 
coach. 

Discipline 

Als aanvoerder ben je een voorbeeld voor het hele team. Wanneer jij 
elke wedstrijd te laat komt en er de kantjes vanaf loopt, dan zullen je 
teamgenoten op een gegeven moment hetzelfde gaan doen. Of erger 
zelfs. Laat zien dat je discipline hebt en je teamgenoten zullen je goede 
voorbeeld volgen. 

Ervaring 

De meeste capitano’s zijn één van de oudste spelers uit het team en/of 
hebben de meeste ervaring. Die ervaring is waardevol, want hierdoor 
raken deze spelers niet snel meer van slag. Wanneer het team op 
omvallen staat kun je altijd bouwen op deze rots in de branding. 
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Strijdbaar  

Als het even tegen zit moet een aanvoerder de kracht hebben om op te 
staan en voorop in de strijd te gaan. Je hebt niks aan een leider die zich 
alleen laat gelden wanneer alles voor de wind gaat. 

Dwingt respect af 

Een aanvoerder dwingt respect af bij zijn teamgenoten. Dat kan op 
verschillende manieren. Wanneer respect of gezag voor de captain 
ontbreekt, dan krijg je scheve verhoudingen in het team en gaat iedereen 
de baas spelen. Dan is het einde zoek. 

Sportief 

Dit is ook onderdeel van de voorbeeldfunctie die een aanvoerder heeft. 
Hij moet op het veld laten zien dat voetbal een spel is dat sportief 
gespeeld moet worden en dient medespelers, die zich niet weten te 
gedragen, te corrigeren. 

Communiceren met de scheids  

Ook heel belangrijk! Als aanvoerder ben je vaak de enige teamspeler die 
met de scheids mag ‘praten’, dus beter geef je dat scheldkanon of die 
driftkikker uit je team niet die aanvoerdersband. Dan heb je elke 
wedstrijd de scheids tegen. 

Klasse 

Bovengenoemde bekende kapiteins zijn niet alleen gekozen vanwege 
hun ervaring, maar ook vanwege hun klasse. Iemand die elke wedstrijd 
geen bal fatsoenlijk raakt kun je onmogelijk de band met de ‘C’ geven. 

En dan ook nog… 

Aanvoerder zijn in het voetbal, is dat nu in feite een eer? Of is het 
simpelweg het vervullen van een nu eenmaal noodzakelijke 
functie? En is de taak van de aanvoerder zo eenvoudig? Wij 
denken van niet! 

De taak van een aanvoerder is heel belangrijk, ook binnen het 
gegeven van ons cafévoetbal in Waarloos. De aanvoerder is 
immers de centrale figuur binnen het team. 



 25

Stel dat er zich niemand spontaan voor de functie van aanvoerder 
meldt, hoe verloopt dit dan binnen de ploeg van Den twee 
bijvoorbeeld? Hoe wordt daar dan iemand aanvoerder? 

Meestal wordt de aanvoerder aangewezen door de coach, maar in 
het geval van Den Twee klopt dit echter niet. 
Bij ons weten hebben we nooit echt een kapitein ‘verkozen’ of 
‘aangesteld’. 
Was het naar aanleiding van het oprichten van de (toe nog) 
Zwerver competitie dat dit verplicht werd? We denken van niet. 
Was het misschien een gebruik dat overbleef van de ZVK 
zaalvoetbal periode? Ook daar denken we van niet. 

Wat we wel weten is dat ineens “den band” daar was, den band 
met de “C” van captain. En die werd steeds gedragen, dat moet nu 
ongeveer een jaar 
of tien geleden 
begonnen zijn, 
door onze kapitein 
SVEN CRAS! 

 

SVEN bezit voor 
ons zo wat alle 
nodige kwaliteiten 
hiervoor. Door zijn 
betrokkenheid op 
onze ploeg en 
engagement op en naast het veld, is hij met veel leadership het 
dragen van de C-band meer dan waardig. 

Het is wellicht een utopie om te denken dat een ideale aanvoerder 
bestaat. Maar voor ons bestaat hij wel! Hij kan zelfs pinten 
drinken! ;-) 
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Echter, aan alle mooie liedjes komt een einde. Onze aanvoerder 
gaf recent te kennen dat hij na een jarenlange succesvolle carrière 
bij den Twee stopt met sjotten… 

SVEN, kapitein, captain, 

 bedankt dat ge al die jaren door uw houding en gedrag als 
aanvoerder een voorbeeld geweest bent voor uw 
medespelers 

 bedankt om er mee voor te zorgen dat er sportief en fair 
getraind en gespeeld werd 

 bedankt als aanvoerder voor uw positief kritisch zijn naar 
spelers, trainer én uzelf 

 bedankt om het verlengstuk van onze coach(es) te zijn 
geweest 

 bedankt voor uw grote loyaliteit ten aanzien van onze ploeg 
 bedankt voor uw positieve invloed, communicatie én tact 
 bedankt voor het samen lachen én samen ons verlies 

verdrinken 
 We zullen op zoek moeten gaan naar een waardige 

opvolger, zal ni zo gemakkelijk zijn. 
 Wij hebben u als aanvoerder altijd gerespecteerd en zullen 

dat altijd blijven doen. 
 … 
 Ondanks uw voetbalpensioen, blijf jij forever voor ons onze 

Captain met grote C! 

 

Uw medespelers van DEN TWEE 
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Tornooi SVKLE Rumst – 30/05 en 01/06 
Alweer een zonnige editie dit jaar in Rumst, en ook nu slechts één ploeg 
van Waarloos die onze (deel)gemeente daar vertegenwoordigde. 

Maar het moet gezegd, ook met Den Twee hadden we deze keer enkele 
gastspelers nodig om tot een elftal te komen – wij doen dat trouwens 
alleen maar als het echt moet. 

Na drie zuinige winstmatchen op donderdag tegen oa de Vosberg en 
Riko-Hubertus stonden we zo maar ineens in de finale, iets wat ons op 
het paastornooi in Waarloos maar niet wil lukken.  Op zaterdag stonden 
we rond 16u00 tegenover RVV; zij hadden op donderdag de andere reeks 
met groot overwicht gewonnen.  Met een iets of wat klammig gevoel 
tussen de billen speelden we een goede wedstrijd maar we stonden wel 
altijd achter.  Met nen 2-3 verliesuitslag konden we uiteindelijk wel 
leven.   

Een mooie tweede plaats dus, nen beker en nen bal, en zoals het Den 
Twee betaamt trokken we enkele uren later als laatste ploeg de deuren 
op de Kleine Landeigendom dicht.  Op naar de volgende editie; voor ons 
ploegske dan minstens de dertigste keer op rij daar. 

  

 28

Samen uit, samen thuis… 
Dat waren woorden die ik heb mogen horen. Ik dacht toen meteen aan 
een Vlaams spreekwoord.  

Toen ik in de zomer van 2018 bij de wielertoeristen van RV-Waarloos 
begon te fietsen, was ik eerst blij mee te kunnen. Maar de voorbije 12 
maanden heb ik vooral mogen beleven wat het “Samen uit, samen thuis” 
betekent.  

“Samen uit, samen thuis” zijn maar drie woorden: samen, uit en thuis. 
Maar het zijn belangrijke woorden. 

 

Wij rijden samen stipt uit en dat heb ik al mogen leren op mijn tweede 
rit. Groep 3 was al vertrokken. Zij waren al onder weg: uit gereden. 
Gelukkig kon ik nog met de 5 mee rijden. Maar ik heb sindsdien ingezien 
dat ik de volgende keer toch beter op tijd ben. Sedert dan rijden wij uit, 
bijna altijd. 

Aan het einde komen wij thuis, het Chalet. Daar praten wij nog bij over 
de route, putten, platte banden of gewoon over het weekend en de 
voorbije week. Wij hebben daar onze vergaderingen en vieren er feest. In 
het chalet neemt ook iedereen een taak over, net zoals thuis. Is het 
drank bestellen, tappen of tafels en stoelen zetten. Wij voelen ons er 
thuis (toch de zondag). 

Maar het woord samen is het summum en het komt twee keer voor. 
Samen: dat is wat ik het voorbije jaar heb mogen beleven en wat de lijm 
is tussen uit en thuis. 

Samen trekken wij met meerderen de kop en sluiten wij het peloton aan 
het einde.  
Samen beslissen wij om nog een lusje bij te nemen of korter naar onze 
thuis te rijden.  
Samen helpen wij bij pech en wisselen wij lekke banden.  
Samen lossen wij mekaar af aan de kop om de krachten van iedereen te 
sparen. Ik heb ook moeten leren, dat kop trekken betekent om samen en 
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niet alleen aan te komen.  
Samen zorgen wij voor elkaar en houden rekening met de mogelijkheden 
van iedereen. Soms moeten wij iemand tegen de wind in duwen en zijn 
wij blij als er per toeval iemand van groep 1 met ons samen is. 

Tijdens het Mountainbikeweekend werken wij samen en op onze feestjes 
maken wij samen plezier. 

En samen, dat zijn wij, zo als wij zijn. Wij mogen ons zelf zijn en wij 
aanvaarden elkaar. Samen lachen wij met elkaar en ook over mekaar. 
Maar samen zijn we ook bezorgd over anderen die het een of andere 
voor hebben.  

 

“Samen uit, samen thuis”, drie woorden, die ik samen met jullie elke rit 
kan en mag delen.  

“Samen uit, samen thuis” heb ik tijdens 12 maanden mogen beleven. 

 

Bedankt hiervoor, 
Frank Stumpe 

. 
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Fietsvakantie  
Waarloos - Zell am See (Grossglockner) 

Zaterdag 6 juli was het zover: de “grand départ”. Het stond in alle 
kranten geschreven, alleen wisten ze niet dat dit aan het chalet van de 
veteranen in Waarloos was. Hier vertrokken immers 33 moedige fietsers 
en twee fantastische begeleiders (Vic en Hugo), om 7u ’s morgens 
richting Zell am See voor hun langverwachte fietsvakantie. 

De eerste rit van Waarloos naar Bastogne,195 km over een 
geaccidenteerd parcours, was ineens een serieuze opwarmer. In 
Andenne, zorgden onze begeleiders voor een lekkere lunch: kip met 
appelmoes. En voor wie dit nog niet volstond, een smoske met kaas en 
hesp. Dat smaakt altijd! Na een resem hellingen kwamen we rond vijf uur 
aan in Bastogne. Hier brachten we nog een bezoekje aan Mardasson 
Memorial, een groot monument ter ere van de 76.000 Amerikaanse 
slachtoffers tijdens het Ardennen-offensief in de tweede wereldoorlog. 

Dag twee van Bastogne naar Saarlouis (D), 146 km. Het duurde niet lang 
of we kregen de eerste echte beklimmingen vanuit het Sûre-dal. We 
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reden via de hoofdstad van het Groothertogdom waar we in de 
jeugdherberg van onze spaghetti genoten. Nadien nog meer 
beklimmingen. We hielden nog even halt in Schengen, de bakermat van 
het huidige Europa, en passeerden kort door Frankrijk om zo onze 
tweede dag te beëindigen in Saarlouis. 

Dag drie bracht ons naar Offenburg, 172km. We vertrokken langsheen de 
Saar en fietsten voorbij Völklinger Hütte. Ooit de grootste staalfabriek 
van het westen maar de site is nu omgebouwd tot een immens cultuur -
en recreatiegebied. Even verder moesten we halt houden om de eerste 
platte banden te vervangen. In Straatsburg reden we langs het Europees 
parlement, De Raad van Europa en het Europees hof om zo de nieuwe 
fietsbrug te bereiken die Frankrijk met Duitsland verbindt over de Rijn. 
We kwamen rond vijf uur aan in het Best Western hotel in Offenburg van 
waaruit we een prachtig zicht hadden op de omliggende wijnvelden. 

Op dag vier fietsten we via het Zwarte Woud naar de Bodensee, 160km. 
Volgens Marc Hermans was er een klim van 7 km met een gemiddeld 
stijgingspercentage van  7% halverwege de rit , dus niet zo zwaar, “ne 
loper”. Het probleem is als de eerste 4 km van de klim maar 1.5% is, er 
nadien 2 km aan 17% en 500m aan 20% volgen. Een “mureke” zoals we 
zeggen. Verder een prachtige rit met een schitterend hotel als 
aankomstplaats. Diner en ontbijt op de achtste verdieping met zicht op 
de Bodensee. Je krijgt dit enkel wanneer je het verdient hebt. 

Dag vijf en de echte bergen kwamen in het verschiet met de rit naar het 
ski-oord Warth, 153 km. We vertrokken voor een rit langs de Bodensee 
met prachtige panorama’s om van Duitsland via Zwitserland zo 
Oostenrijk binnen te rijden. Na onze laatste drankstop bij km 133 kwam 
er nog een pittig einde van de dag met de beklimming naar Warth, 
1700m. Eens boven was het nog 4 km afdalen tot aan hotel Lechtalerhof 
om van de pintjes op het terras te genieten. Weer een prachtige maar 
vermoeiende dag gefietst. 

De volgende rit naar Hall in Tirol was de minst lange van allemaal, 134 
km. We begonnen met een afdaling van 12 km om via het Lechtal naar 
de beklimming van de Hahntennjochstrasse te rijden. Deze col bracht ons 
van 1.000 m naar een hoogte van 1.903 m over 15 km. Na een snelle 
afdaling van 14 km kwamen we aan in Imst voor onze lunch. Vervolgens 
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reden we door het Inntal richting Innsbruck waar we nog een bezoek 
brachten aan de binnenstad met het gouden balkon en een imposante 
kathedraal. Enkele kilometers verder kwamen we aan op onze 
bestemming. 
We weten nu ook waarom we Oostenrijk het “regengat” van Europa 
noemen. 

Rit zeven naar de eindbestemming Zell am See, 150 km. Deze rit over een 
heuvelachtig parcours, geen enkele klim boven de 1.000 m, we waren nu 
al meer gewoon, werd een deel door de regen gefietst. De organisatie 
had hier en daar nog wel gezorgd voor enkele stukken van 14%, dit was 
blijkbaar om onze spieren niet ineens in rust-modus te brengen. Na 150 
km zagen we aan de einder een blauw meer met bergen rond, dit moet 
Zell am See zijn. Hotel Grüner Baum was de eindbestemming. Hier 
hebben we een fameuze pint op gedronken.(sommigen toch😊) 

Zaterdag 13 juli , beklimming Grossglockner , Edelweisspitze, 66 km. Bij 
het ontbijt was er wat verdeeldheid, gaan we de beklimming rijden of 
niet. De weergoden waren ons immers niet zo goed gezind. Boven op de 
berg zou het maar 3°C zijn en kans op regen of zelfs sneeuw. Wetende 
dat de laatste 2 km aan 15% op kasseien zijn en dat je die ook moet 
afdalen, werd door de meerderheid besloten om een wandeling te 
maken naar het middenstation van de lift in Zell am See. Toch waren er 
een 10-tal echt moedigen die de Grossglockner gingen bedwingen. Al bij 
al was het weer beter dan voorzien en hebben deze “flandriens” de kers 
op de taart gezet. 

Zondagmorgen om 8 u stond op de parking de bus te wachten om ons 
terug naar hometown Waarloos te brengen. Rond 20.30u kwamen we na 
een lange rit aan bij het chalet. Hier stonden familie en vrienden ons op 
te wachten. 

Tot besluit wens ik nog iedereen te bedanken die betrokken was bij deze 
reis.  De weg uitstippelen, begeleiders, bestelwagens vinden, 
lunchplaatsen vastleggen, hotels reserveren, dit is allemaal gebeurd op 
vrijwillige basis om de 33 fietsers een onvergetelijk verlof te laten 
meemaken. Dit verdient nen dikke mercie. 

We kijken allemaal al uit naar over twee jaar voor een volgende 
bestemming.  
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Veldrijden - seizoen 2019-2020 
Het regelmatigheidscriterium veldrijden gaat dit seizoen gewoon verder. 

2550 CC  zich ook dit jaar weer voor het inrichten van de 4 crossen.  
Ze worden bijgestaan door Steeds Vooraan (voor de organisatie van de 
jeugdcross en de cross voor G-sporters) en RV-Waarloos . 
Net zoals de voorgaande jaren komen de beste 3 resultaten van iedere 
deelnemer in aanmerking voor het eindklassement. 

Data:  

 Zo 27 oktober 2018: Openingscross - aansluitend cross voor 
G-sporters  

 Zo 24 november 2018: aansluitend Jeugdcross 

 Zaterdagavond 21 december 2018 - Kerstcross 

 Zo 26 januari 2020: Slotcross en prijsuitreiking 

Alle verder info kan je vinden op www.facebook.com/CrossWaarloos  

Zoals je kan merken behouden we een aantal vaste waarden: 

 De jeugdcross op 28 oktober 
 Op 25 november de derde editie van de cross voor G-Sporters in 

nauwe samenwerking met de gemeente Kontich en “Steeds 
Vooraan”  

 De kerstcross wordt opnieuw een avondcross!! Met dank aan de  
parcoursbouwers van 2550CC Kontich. 
Aansluitend uiteraard met after-party bij.  
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Fietsers in nieuwe outfit 
 

Vanaf januari 2020 verschijnen onze wielertoeristen in een nieuwe outfit. 

De komende 4 jaar wordt deze kledij een vertrouwd zicht in het chalet, 
zeker op een zondagmiddag. 

De aankoop van nieuwe kledij voor de fietsers kost een flink pak geld. We 
zijn dan ook ontzettend blij dat we hiervoor financiële ondersteuning 
krijgen. In de eerste plaats van onze eigen vereniging RV-Waarloos maar 
ook natuurlijk van onze sponsors. 

Hun bijdrage maakt het mogelijk om de kwaliteitskledij van Vermarc 
(kledijleverancier van Lotto-Soudal en Quickstep) met grote kortingen 
aan te bieden aan onze leden.  

Bedankt dus (in alfabetische volgorde): 

 Beka Hospitec 
 Bosch Sport 
 De Witte Lelie 
 Doms Electro 
 GeoBlauw 
 Live In 
 Reizen Boone 
 Traiteur Steven 
 Traqo 
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Elfde Waarloos Mountainbike Toertocht 
29 sept 2019 
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RV-Waarloos op Facebook 
 

Alle Facebookgebruikers onder ons 
kunnen vanaf nu ook extra 
informatie (evenementen, 

wedstrijden,...) terugvinden én ook zelf delen via onze pagina. 

Het enige wat je hiervoor moet doen is: 
- Aanmelden op www.facebook.com 
- RV Waarloos intikken in de zoekbalk 
- Deze pagina LIKEN / vind ik leuk klikken ! 

 

Iedereen mag hier ook foto's &  evenementen (die'Veteranengebonden' 
zijn) delen zodat iedereen kan meegenieten! 

 

De veteranen op het “world wide web” 
Op ons webadres vinden zowel de leden als de  buitenstaanders alle 
nodige informatie over alle afdelingen van onze vereniging. 

  

http://rv-waarloos.be 
 

 

Redactie Revet 
 Marc Hermans 

 Philippe Van den Bosch 

 


