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Om fier op te zijn. Houden zo.
De voorzitter
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Kalenders

Voetbalkalender

Bestuursvergadering
Elke 1ste woensdag van de maand om 19u30

Badminton
Woensdagavond 19u30

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

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

Veldrijden
Zondag 27 oktober, 24 november, Kerstcross 29 december, 26
januari

Speciale data
29 september: 5de Waarloos Mountainbike-toertocht
1 december: Sint-Niklaasfeest
7 december: Teerfeest
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Wanneer
zo
8/sep
vr
13/sep
za
14/sep
zo
15/sep
za
21/sep
za
21/sep
za
28/sep
zo
29/sep
vr
4/okt
za
5/okt
za
5/okt
vr
11/okt
za
12/okt
za
12/okt
za
19/okt
vr
25/okt
zo
27/okt
vr
1/nov
vr
1/nov
vr
8/nov
za
9/nov
za
16/nov
za
16/nov
za
16/nov
za
23/nov
za
23/nov
za
30/nov
za
30/nov
za
30/nov
za
7/dec
za
7/dec
za
7/dec
zo
15/dec
zo
15/dec
vr
20/dec
vr
20/dec
vr
27/dec

Thuisploeg
Bezoekers
La Una
Pierstraat
Strakke Rakkers
den Twee
La Una
SVKLE Rumst
FC Somers
Atalanta
Atalanta
La Una
den Twee
Jong Sint Joris
La Una
den Twee
SVKLE Rumst
Atalanta
Jong St-Joris
La Una
Atalanta
MVDA's
den Twee
FC Somers
MVDA's
den Twee
Atalanta
Strakke Rakkers
La Una
Real Heffen
Real Heffen
Atalanta
MVDA's
La Una
Pierstraat
den Twee
GALAMATCH den Twee
FC Ward
La Una
La Una
Enting
den Twee
FC Zwervers
FC Zwervers
Atalanta
Real Heffen
den Twee
La Una
FC Somers
Atalanta
den Twee
La Una
Strakke Rakkers
Atalanta
Jong Sint Joris
FC zwervers
La Una
den Twee
SVKLE Rumst
Atalanta
Real Heffen
FC Zwervers
den Twee
La Una
MVDA's
Amelie
La Una
RVV
den Twee
den Twee
Enting
Aartselaar
La Una
La Una
Geel/groen Berlaar
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Aftrap
10u00
20u00
15u00
10u00
13u00
15u00
15u00
14u30
20u00
13u00
15u00
20u00
13u00
15u00
15u00
20u00
10u00
20u00
20u00
20u00
15u00
14u30
15u00
15u00
13u00
15u00
13u00
14u30
15u00
13u00
14u30
15u00
10u00
14u30
20u00
20u30
20u00

za
vr
za
za
zo
vr
za
zo
vr
za
za
vr
za
zo
vr
vr
zo
vr
vr
za
za
zo
vr
za
za
vr
za
zo
vr
za
zo
zo
vr
vr
za
ma
za
za
do
za

28/dec
3/jan
11/jan
11/jan
12/jan
17/jan
18/jan
26/jan
31/jan
8/feb
8/feb
14/feb
15/feb
16/feb
21/feb
21/feb
23/feb
28/feb
7/mrt
15/mrt
15/mrt
16/mrt
21/mrt
22/mrt
22/mrt
28/mrt
29/mrt
30/mrt
4/apr
5/apr
6/apr
13/apr
11/apr
18/apr
19/apr
21/apr
26/apr
26/apr
29/mei
31/mei

den Twee
Junioren Duffel
La Una
FC Ward
Atalanta
FC Somers
den Twee
Strakke Rakkers
SVKLE Rumst
La Una
Jong Sint Joris
den Twee
La Una
Atalanta
RVV
La Una
Fc Ward
den Twee
Atalanta
SVKLE Rumst
den Twee
La Una
MVDA's
Atalanta
La Una
Jong Sint Joris
FC Somers
den Twee
Wommelgem
den Twee
Vet Bouchout
Atalanta
Pierstraat
La Una
Enting
La Una
Enting
den Twee
Atalanta
FC Zwervers
den Twee
Real Heffen
FC somers
La Una
Strakke Rakkers
Atalanta
den Twee
MVDA's
Real Heffen
La Una
Jong Sint Joris
Atalanta
La Una
FC Zwervers
SVKLE Rumst
den Twee
Atalanta
Vet Bouchout
den Twee
RVV
La Una
Amelie
den Twee
Pierstraat
La Una
RVV
Enting
Atalanta
PAASTORNOOI
PAASTORNOOI
den Twee
Atalanta
Strakke Rakkers
La Una
Tornooi SVKLE
Tornooi SVKLE
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15u00
20u00
13u00
15u00
14u30
20u00
15u00
14u30
20u00
13u00
15u00
20u00
15u00
10u00
20u00
20u30
10u00
20u00
20u00
13u00
15u00
10u00
20u00
15u00
15u00
20u00
15u00
14u30
20u30
14u30
10u00
10u00
20u00
20u00

Taplijst sept 2013 tot dec 2013
SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

DECEMBER

ZO 1

I

ZA 5

I

ZA 2

W

ZO 1

Atalanta

ZA 7

II

ZO 6

I

ZO 3

B

ZA 7

52

ZO 8

II

ZA 12

II

ZA 9

I

ZO 8

I

ZA 14

W

ZO 13

II

ZO 10

I

ZA 14

W

ZO 15

W

ZA 19

W

ZA 16

II

ZO 15

II

ZA 21

III

ZO 20

W

ZO 17

II

ZA 21

III

ZO 22

III

ZA 26

III

ZA 23

W

ZO 22

B Cross

ZA 28

P

ZO 27

III Cross

ZO 24

W Cross

ZA 28

P

ZO 29

52

ZA 30

P

ZO 29

W

TAPPLOEGEN
I

Voetbal Den Eén

II

Voetbal Den Twee

W

Wielertoeristen

III

Voetbal Atalanta

P

Petanque

52

1952

B

Badminton

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

Badminton Woebads

Wat doe jij op zondagavond?

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

In de zetel naar tv aan het kijken? Misschien met de hele
familie

Huwelijk :

Niets?

Zin om je weekend actief te sluiten?
10/08/2013

Sanne Mees en Tom De Cock

Geboorten :

25/03/2013

Lewis

zoontje van Julie Van Pelt en Michiel Schoevaers
31/03/2013
Lucien
zoontje van Jorien Gommers en Dieter Doms
16/05/2013
Kaat
dochtertje van Veerle Van Vliet en Pieter Vanslembrouck
29/05/2013
Ellen
dochtertje van Ilse Van Goethem en Wouter Van Reeth

Overleden :

27/06/2013

John Doms

oud lid Veteranen-Waarloos

7

Dan ben je elke zondagavond welkom vanaf september tot april
om mee te komen badmintonnen van 7 uur tot 9 uur in de
Sporthal De Nachtegaal te Kontich. Iedereen tussen 7 en 97
jaar is welkom.

Meer info: Marijke Verbessem: maverbessem@yahoo.com
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Het gaat goed met WTWaarloos!

Wielerstage Mojacar

Wie regelmatig op donderdagavond of zondagmiddag in het
chalet komt, zal het zeker al zijn opgevallen: het gaat goed met
de wielertoeristen van de Veteranen.

Wat dacht je van een weekje Spaanse zon, zee, bergen, eten,
slapen …en fietsen in maart?
Een uitzonderlijke vakantieweek om naar uit te kijken.

Zeker op zondagmiddag is de aanwezigheid overweldigend.
Tegen twaalf uur kleurt het chalet helemaal blauw en wordt het
biljartspel gestaakt om plaats te maken voor het wielerpeloton.
Bedankt vrienden met de keu!
Sommigen beweren dat ze onze aanwezigheid ook met hun
reukorgaan waarnemen is, maar daar hebben we zelf nog niets
van gemerkt. Wellicht wat overdreven dus.

Mojacar in het Spaanse Andalusië is een ideale uitvalsbasis om
je conditie op eigen niveau aan te scherpen. Deze 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.
Zeven dagen half pension, vlucht Zaventem-Almeria, transport
van en naar het hotel en een racefiets van het merk TREK
inbegrepen, een droom voor elke wielertoerist …..
Dat belooft.

Het groeiende ledenaantal van de verschillende fietsgroepen
vergt meer en soms andere vormen van communicatie. Daarom
werd op 24 april 2013 een algemene vergadering gehouden
waarop alle fietsleden hun gedacht konden naar voorbrengen.
Hieruit resulteerde de oprichting van een “Stuurgroep”. Een
overlegorgaan waarvoor elke fietsgroep 2 leden afvaardigt. Op
die manier hopen we alle leden de nodige inspraakmogelijkheid
te geven en anderzijds iedereen op de hoogte te houden van
nieuwe ontwikkelingen en afspraken.
Sinds dit seizoen worden alle lid- en ritgegevens ook
bijgehouden in een databank. De resultaten zijn gedeeltelijk
openbaar raadpleegbaar via de ledenpagina van
www.wtwaarloos.be . Fietsende leden krijgen via een
persoonlijke login toegang tot extra informatie zoals
adresgegevens, verjaardagen, berichten, …
Je merkt het… ook naast de fiets staan onze fietsers niet stil!
Groetjes, Marc H..
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Na het succes van 2 jaar geleden was er weinig overleg nodig om
13 wielervrienden te vinden voor dit aanbod.
Zaterdag 23 maart 5u45 verzamelden we aan het Chalet en
werden we door 2 echtgenotes en een sympathisant, waarvoor
onze dank, met 3 wagens naar Zaventem gebracht.
Om 7u35 verlieten wij bij vrieskou ons Belgenland om
omstreeks 11u bij zonnig weer en 15°C voet op Spaanse bodem
te zetten.
Bij de bandpassage bleek de valies van Paul spoorloos. Na het
noodzakelijk papierwerk beloofde de reisverantwoordelijke van
Thomas Cook dat de bagage “mañana” wel terecht zou zijn, dus
24u later. Overtuigd en onbezorgd stapten we in de bus die ons
een uurtje later mooi aan het hotel afzette.
Na een korte toelichting door de steeds vriendelijke en
behulpzame begeleiders en het nuttigen van een lichte maaltijd,
werden de fietsen toegewezen, uitgetest en aangepast.
De eerste zonnestralen gaven ons vleugels, want de 70 km die
10

Luc G ons die namiddag voor de wielen schoof werden met een
glimlach in snel tempo afgehaspeld.
Mañana bleek echter niet morgen te zijn, maar eerder
…..woensdag. Ondanks dit ongemak wist Paul zich te profileren
als een waardig mentor. Met ontleende kledij en resterende
handbagage, waarbij laptop, kon Paul, met assistentie van enkele
gps-freaks, dagelijks een prachtige route uitstippelen. In totaal
werd er op 7 dagen 796km gereden en 10.776 hoogtemeters
beklommen bij temperaturen om en bij de 24°. Korte broek,
korte mouwen, met of…tegen de wind, berg op en…af, met of
zonder stramme spieren, 13 enthousiaste fietsers in een
gezellige sfeer, genietend van een geslaagde fietsweek, meer
moet dat niet zijn!
Moe maar voldaan, met dit maal wel al de bagage, werd
zaterdagmiddag voet op Belgische bodem gezet. Bij een
temperatuur van 0°C en kans op sneeuw, zou men voor minder
terug gaan.
Met dank aan alle deelnemers en organisatoren
WT 2

Sinterklaasfeest 2013.
Zondag 1 december 2013
komen Sinterklaas en Zwarte
Piet weer op bezoek bij de
Veteranen in het Berkenhof.
De Sint brengt voor alle
veteranenkindjes (tot en met
het geboortejaar2003) die in
het Berkenhof aanwezig zijn
een geschenkje mee en
natuurlijk zorgt Piet voor wat
lekkers.
Vanaf 14u30 kunnen de
kinderen spelen, tekeningen
kleuren, op het springkasteel
springen, zich laten shminken, Sinterklaasliedjes zingen en
natuurlijk is er ook wat lekkers om te eten. Benieuwd of de
Pieten ook dit jaar weer van de partij zijn?
Inschrijven via je ploegverantwoordelijke tegen 30 september!
Nodige gegevens:
naam lid, naam kind, meisje/jongen, geboortejaar
De ploegverantwoordelijke bezorgt deze gegevens via mail
VOOR 15 oktober aan Marijke Verbessem
marijke.verbessem@gmail.com.
Bij onverwachte afwezigheid graag een seintje op
0472 43 91 14 (Marijke)

Tot dan!
11
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Teerfeest ‘De RVW klassieker’
7 dec 2013

Kaartprijskamp "Ieder voor zich"
Einduitslag periode 01 januari 2013 tot 30 juni 2013
Aantal slagen
7 beste
Na 11
beurten
beurten

Vanaf 19u in het Berkenhof.
Dit jaar baden we in de discosfeer van de zeventiger jaren
… dus graag aangepaste kledij!.

1 Van der Beeken Louis

816

999

•

We bieden u een zeer vertrouwde aperitief aan.

2 De Vos Eddy

805

998

•

We laten u mee swingen met de opzwepende discomuziek
van onze spectaculaire DJ. MUSIC MANIA

3 Van Oosterwijck Ludwig

804

1080

4 Houtmeyers Franst

781

1043

5 Op de Beeck Jeanne

780

1153

•

We serveren u voor en/of na het sfeervolle diner nog een
speciaal attractie: Amazing… ( Neen, neen niet Astrid
Bryan)

6 Vingerhoets Maria

772

1159

7 Tersago Maurice

761

1154

8 Bullens Ingrid

758

1029

9 Beuckelaers Irene

748

1030

10 Braeckmans Paul

747

1026

11 Lauwerijs Willem

747

1116

12 Marivoet Greta

745

837

13 Mommen Christel

744

1123

14 De Bondt Gerrit

740

828

15 Marivoet Mia

732

1004

16 Peeters Maria

731

997

17 Van Es Paul

720

980

•

•

•
•

Later op de avond variëren we het muzikale aanbod van
stijlmuziek tot heftige dansmuziek zodat ook de jeugd aan
zijn trekken komt.
We smullen in stijl van een rijkelijk buffet, verzorgd door
Traiteur Omnibus (Van Moer).
Daarbij hoort uiteraard een glaasje wijn en/of het
klassieke drankenaanbod allemaal inbegrepen.

DIT ALLES voor de democratische prijs van € 30.00 € /p.p.
Absoluut niet te missen !

7 beste beurten

aantal slagen anderen

Gebruik de inschrijfstrook achteraan in deze Revet of vraag
ernaar in het Chalet.
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1 Boets Alfons

813

2 Tas Eddy

746

3 Verstappen Hugo

725

4 Heylen Anne

441

5 Van Geert August

406

14

Beste dagresultaat

Slechtste dagresultaat

De Bondt Gerrit

132

Op de Beeck Jeanne

70

Van der Beeken Louis

132

Van Es Paul

74

De Vos Eddy

131

Weetjes :
Paul B. haalde eens 2 slagen in 1 ronde
Eddy DV haalde daarentegen liefst 27 slagen in 1 ronde
Frans H. en Willem L. speelden deze periode ieder 25 “balken”

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.
1 en 15 oktober

7 en 21 januari

5 en 19 november

4 en 18 februari

3 en 17 december

4 en 18 maart

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
en op de kaartavonden.
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Koning van het kampioenschap?
Sinds anno 2008 lijdt men aan het “Den 1 is weer kampioen”
syndroom.
De hysterische supporters die elke wedstrijd bombarderen tot
een bovennatuurlijk mythische wedstrijd, met een spelsnelheid
als een wervelwind, goals als wereldwonderen…
Kreten als 'voetbal van een andere planeet', ‘niet meer dan 5
binnen vandaag’ zijn te horen. Nu is het wel niet zeker dat
voetbal op een andere planeet net zo populair is. Het schijnt
dat jeu des boules op Mars de mondiale sport nummer 1 is, maar
voetbal zien zoals Waarloos 1 dat brengt, dat zie je niet overal.
Zelfs mensen met voetbalallergie riskeren lijf en leden om
Den 1 te aanschouwen. Zoals voetbalfobische Louis Heymans
beaamt: '”Gegeven het feit dat ik al jaren met mijn vrouw ga

wandelen op tijden dat de Rode Duivels op televisie te zien zijn,
blijf ik zitten in ‘t Chalet als ik de wonderlijke voetbal
goochelaars van Den 1 kan aanschouwen. Ik besef dat dit van
grote culturele waarde is en ik maan mijn vrouw de wandeling
alleen te ondernemen.'Na haar terugkeer vindt ze mij terug als
een hysterisch man, veroorzaakt door het duizelingwekkende
voetbal, al kan dat misschien ook wel van de pintjes zijn.”
Naar het schijnt zou zelfs Jefke van Den 2 een boek gaan
schrijven over Den 1, dat zou gaan heten; ‘Waarloos 1,
reïncarnatie van de Rode Duivels 86’. Dit bericht is echter
gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze
betrouwbaar zijn.
Wanneer het einde van het Den 1 tijdperk zal komen kan men
echter niet voorspellen. Al 5 jaar achter elkaar de koning van
het kampioenschap. Niet zo gek natuurlijk om tot die conclusie
te komen, want Den 1 was de voorbije jaren op alle fronten
16

beter dan de andere deelnemende ploegen. Zelfs de 2de ploeg
van Waarloos, jarenlang de standaard als het ging om goed
voetbal, verloor verdiend. “Den 1 was veel sterker”, gaf ook
Sven Cras na afloop toe. “Vooral ook op fysiek en voetballend
gebied waren ze superieur.”
Ook dit jaar zal Den 1 er alles aan doen om de titel weer binnen
te halen. Het ging daarvoor versterking halen bij 2de provinciale
K. Kontich FC.
Sportief director Jonas B kon Simon Vergaelen overtuigen om
deze transfer te maken. “De sportieve uitdaging en garanties

die ik kreeg gaven de doorslag in mijn beslissing, maar ook het
financiële plaatje klopt. Hier betaal je maar 10 euro lidgeld en 1
euro voor een pintje!! Hopelijk kan ik me snel aanpassen in deze
groep.” Aldus Simon.
Enig minpunt is dat top keeper Bram een punt moet zetten
achter zijn carrière. Aanhoudende blessures zijn hier de
oorzaak. Ontzettend jammer voor Bram, die als geen ander
netten kon schoonhouden.
Dit is echter geen probleem volgens sportief directeur Jonas;
we hebben nog steeds Danny “muur” VDV in onze rangen en de
transfer periode is nog lang!
Dat het nieuwe seizoen maar snel van start gaat en er weer een
prachtig kampioenschap mag plaats vinden….
Nr 9

Wat gebeurt daar achteraan in het
chalet ??
De mensen in het algemeen en onze leden in het bijzonder, die
biljarters bezig horen met hun vreemd klinkende woorden
vragen zich soms af “wat
bedoelen ze hiermee? Voeren
ze wel uit wat ze zeggen?”
Want op de groene rechthoek
achteraan in het chalet
worden soms rare dingen
gezegd en uitgevoerd.
Vandaar een verklaring van
enkele nogal vaak
gehanteerde termen met de
keu in de hand. Meestal
wordt de uitleg gegeven door
een deskundige die zit toe te kijken hoe de echte meesters het
uitvoeren….

Biljarttermen
De term “trekken” of ”trekstoot” betreft een stoottechniek,
waarbij de speelbal na botsing met de eerste bal zoveel
mogelijk zal willen terugkomen in de richting van het gegeven
effect. De speler raakt met zijn pomerans de speelbal laag en

relatief langdurig, waardoor de speelbal een terugkerend
effect krijgt.
De term ”doorschieten” of “doorschietstoot” behelst het
tegenovergestelde van de trekstoot. Het betreft een
stoottechniek, waarbij je de speelbal na botsing met de eerste
bal zoveel mogelijk min of meer rechtdoor wil laten lopen.
17
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De speler raakt met zijn pomerans de speelbal hoog en

relatief langdurig, waardoor de speelbal een voorwaarts
effect krijgt en zal doorschieten na botsing met de
aangeschoten bal.
De “piqué” en de “massé”: beide stoten worden uitgevoerd met
de keu in een min of meer verticale stand.
Een “piqué” kun je beschouwen als een trekstoot, dus
terugkomend; bij een “massé” wordt de speelbal met een
boogje om de eerste bal heen naar de tweede balgespeeld,
waarbij je de eerste bal wel eerst raakt.
De term “biljardé” houdt in, dat tijdens de afstoot de
pomerans nog in contact is met de speelbal op het moment dat
de speelbal de eerste bal raakt. Populair gezegd doe je een
doorstoot.
Wanneer de speelbal vast aan een andere bal ligt, dien je de
speelbal direct vrij of weg van die aanliggende bal te stoten. Je
mag ook opteren voor de “beginstoot” of “acquitstoot”.
De term “touché” houdt in, dat een speler vóór, tijdens of na
de afstoot een bal onbedoeld en/of ongemerkt aanraakt, hetzij
met de pomerans of om het even wat.
De Nederlandse termen “klos” en “varken” spreken voor zich
en komen het vaakst voor. Vooral de laatste wordt soms te pas
en te onpas gebruikt.

Voor volgende editie gaan we verder in op de bricole en het
kaderspel. 47 - 1 niet te verwarren met 47/11 of 71 -2) Ook
artisitek biljart hoeft nog enige verklaring.
Den Thé.
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5 jaar Waarloos 3 (Atalanta)
Onze voorzitter vroeg: “Laten we een verhaal schrijven over
hoe Real Veteranen 3 Waarloos tot zijn heropstanding is
gekomen”.
Het verhaal gaat over een vriendengroep die vroeger zelf
voetbal speelde bij K. Kontich F.C, V.K Kontich, Hove sport, K.V
Mechelen, Reet S.K, Olve, Boom F.C, enz....
Voetbal zat dus in het bloed en we wilden de contacten die ook
zo uniek waren een zekerheid geven. KVM had namelijk juist de
eindronde gewonnen en het plan was om deze vreugde ook een
positief verhaal te brengen.
Op een zomerse avond tussen de pilskes door in café De
Eendracht naast de Maes Pils, hadden we een lijst vol
voetbalpleinen. Tot onze voorzitter zijn plan voorlegde: de
broers De Groof hun Pa was vroeger kapitein van De veteranen
3 te Waarloos.
Een prachtig plein, top accomadatie en vooral super terrein
verzorger.
Ook het veteranen Campaert project bracht het idee op koers.
We wilden wel iets van KVM toevoegen. Zo kwam de naam
Atalanta Waarloos 3
Snel hadden we door dat er “een hart van de ploeg” nodig was.
Onze leeftijd bracht namelijk zijn verantwoordelijkheden mee:
kids, een eigen huisje.......
Zo kwamen we bij onze Atalantajeugd: Robin, Eli, Zjeff, Ben,
Drè, ....
Nu zo vele jaren later vierden we vorig seizoen ons 5-jarig
bestaan, gaan we reeds 4 jaar op voetbal tornooi in het verre
Poppel.
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Het dankwoord is dan ook aan de andere voetbalvrienden van La
Una en Den Twee,
Laat voetbal een feest zijn!

Echte kampioenen van petanque winnen
driemaal
Velen beweren dat petanque neerkomt op het gooien van enkele
ballen, met slechts één doel: zo vlug mogelijk de ballen kwijt
zijn om pinten te gaan drinken. Menig wielertoerist of
voetballer denkt er zo over.

Mvg,
David Van Moer

Niets is minder waar! Petanque vereist koelbloedigheid, inzicht,
strategie (verdedigend of aanvallend spelen), balgevoel bij het
“pointeren”, behendigheid bij het “tireren”, durf en teamgeest
(deze teamgeest komt van pas om de maten, zoals Coiske, aan te
moedigen wanneer deze weer lacht omdat zijn bal slecht ligt).
Er is bij petanque nog een belangrijk pluspunt: geboren zijn in
1952, meegaan op petanquestage in Sevilla met de mannen van
‘52 (sept. 2012) en zoals goede Bordeauxwijn of Porto van ’52:
beter worden met de jaren.
Als je alle voormelde grote kwaliteiten samenbrengt, kom je bij
één kampioen terecht, nl. Willy VAN VLASSELAER. Vanaf de
start van de competitie in de herfst van 2012 was Willy Van
Vlasselaer een grote kanshebber: hij stond van bij het begin bij
de top vijf. Pas de laatste dag van de zeer spannende
wintercompetitie viel het verdict: Willy Van Vlasselaer won, en
Ludo De Haes (jawel: ook van ’52) was zeer verdienstelijk
tweede.
Dit is niet zomaar geluk: Willy beheerst het petanquespel in al
zijn onderdelen en is terecht de winterkampioen!
Zijn succes duurde voort. Ook in het tornooi van 6 juni 2013
speelde Willy de finale: Samen met Patje (een goede “pointeur”
die stiekem kan oefenen omdat hij kort bij de petanquebaan
woont) en Jules van Reet (een uitstekende “tireur” die in Reet
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op overdekte banen kan oefenen) won Willy ook deze finale
tegen een ander zeer goed team: Theo Moons, Tom De Haes en
de Jos (onze gastspeler van Katelijne).

Den Twee vanuit een ander perspectief.

En ja: alle goede dingen bestaan in drie! Bij het klassieke
werpen naar de al beroemde “tournavies” wilde Willy de eer aan
anderen laten. Hij wilde de anderen ook iets gunnen. Tom De
Haes lag gedurende een hele tijd het dichtst bij deze
“tournavies”. Er lagen al zestien ballen, overal verspreid … En
toen kwam onze vriend Eddy Tas. Iedereen mag het weten: wie
aan Eddy Tas denkt, denkt aan leute en plezier … En ja: Eddy
gooit “in het pak”: alles vliegt van links naar rechts (en
omgekeerd), vele ballen veranderen van plaats, en … de bal van
Willy lag het meest dichtbij! Weeral champagne!

Juli 2013! Gepakt en gezakt en helemaal klaar voor wat een
zonovergoten cultuurreis belooft te worden - staan we aan de
incheck-balie in Zaventem – bestemming Moskou en Sint Pietersburg! Lang geleden dat ik nog gevlogen heb! Verrassing!
Je moet je bagage zelf inchecken en van het juiste label
voorzien! Leve de vooruitgang zeker!?

En ook een woord van dank: Willy Van
Vlasselaer zorgt mee voor de hele
organisatie, zijn lieve echtgenote houdt
nauwkeurig de stand bij via computer,
Willy zorgt voor een hapje na de
wedstrijden, tapt de pintjes, organiseert
het jaarlijks etentje … Dank U Willy!
Er komen nog vele winters, en de daaraan
verbonden competities. Er komen nog vele
tornooien op de eerste donderdag van
juni, het tournaviesgooien zal in Waarloos
traditiegetrouw blijven, maar één zaak staat vast: het zal zeer
zelden gebeuren dat iemand driemaal wint! Proficiat Willy!

Een stille ballengooier.

Gelukkig werden we meteen toegesproken door een
breedglimlachende uiterst charmante, zwartlokkige dame in een
rood, perfect gestroomlijnd kleedje van Brussels Airlines, op
hooggehakte rood glimmende laqué schoenen, getooid met een
prinselijke gratie waarvoor zelfs Khaled Hosseini even naar
woorden zou moeten zoeken. Hoe kan het ook anders, het was
niemand minder dan Elke van de Sven van den Twee! Het
vakantiegevoel zat er bij ons meteen in ! Dank je wel, Elke!
Russia, here we come!
Zit ik eindelijk goed en wel in mijn zetel F14 tussen mijn oudste
dochter Eline aan het raampje en een Brit die zich nauwelijks
durft te bewegen, op weg naar Moskou, op weg naar onze
Indische vriendin, de 40 graden tegemoet, - uiteindelijk bleken
het er gemiddeld 18 te zijn , ‘ ja, het was koud voor de tijd van
het jaar!‘ - krijg ik plots een por in mijn zij van Peter van den
Twee, die achter mij zit tussen onze jongste dochter Lotte en
een Russin die een artikel over Manneke Pis leest! ‘ Zeg Veerle,
ik heb aan de Stijn beloofd dat ik een artikel zou schrijven over
den Twee in de revet! Jij doet dat wel, hè!’
Luttele minuten later echter ben ik boven een deken van witte
wolken verdiept in het meesterwerk van Khaled Hosseini ‘De
vliegeraar’ dat mij meevoert naar Kabul in Afganistan in plaats
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van naar Moskou in Rusland. Ik lees over Afghanistan en over
Kabul en zijn heerlijk naar kebab geurende straten, over de
allesverwoestende en huiveringwekkende terreur van de
Taliban, over de langzame wederopbouw en over hoe dit boek
mij - als was het gisteren - terugvoerde naar een boeiend
gesprek dat ik op het teerfeest van twee jaar geleden had met
Peter Joosten over zijn missie daar als VN Blauwhelm.
En dan ben ik dankbaar dat wij in ons beloofde land leven –
ondanks de druilerige regenbuien in het voorjaar, ook al hebben
we nu een Mediterraanse zomer gekregen – en als we de
kranten mogen geloven, gaan we aan het einde van deze eeuw
het klimaat van Zuid-Spanje tegemoet. Hoop doet leven!
En nu kom ik eindelijk tot wat ik wil zeggen en tot wat ik Peter
beloofd heb – namelijk een artikel schrijven voor de revet. Ik
wil mij eigenlijk verontschuldigen – niet zozeer omdat ik mij als
levensgezellin van wellicht één van de oudste spelers van den
Twee niet meteen heb geprofileerd tot de meest
enthousiastste supportster, maar veeleer omdat ik manlief –
onder het mom van andere drukke bezigheden – na de match
vaak vergeet te vragen hoe ze gespeeld hebben – hoewel ik het
meestal zelf kan achterhalen naargelang het uur en zijn soms
bedenkelijke staat van thuiskomst. Dan probeert hij zijn
uiterste best te doen om zo sober mogelijk over te komen,
kraamt hij plots schoon Nederlands uit, vertelt hij een of ander
nieuwtje uit de Waarloose veteranenwereld, één keer, twéé
keer, ja soms zelfs drie keer, is hij bijzonder geïnteresseerd in
alles wat ik te vertellen heb (alles is
goed zolang er maar geen preek volgt!)
om vervolgens geruisloos naar de zetel
te sluipen om daar binnen een
vingerknip weg te zinken in de kussens
om even van de wereld te verdwijnen.
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Een partijtje veteranenvoetbal kan intensief zijn! Of hoe een
laatste pintje er net ééntje teveel kan zijn. Onder aanvankelijk
zacht geronk dat al snel aanzienlijk in decibels toeneemt, zie ik
soms een been een schijnbeweging maken! Toch nog goal
vandaag!
Alle gekheid op een stokje! Ik zou hier iets zinnigs op papier
zetten voor de Revet! Ik onderneem volgend jaar wel een
nieuwe poging. Wat schrijf je als vrouw van een veteraan als je
bijna alle wedstrijden hebt gemist? Mag ik misschien met enige
trots melden dat ik mijn opdracht, voortgesproten uit de
spelersverkoop van de Kaas & Wijn avond – namelijk een
brushing ter waarde van 30 euro – in eer en geweten heb
uitgevoerd? Den Dries kan dit bevestigen want die zat tijdens
de huwelijksplechtigheid van Tinneke en Bart achter mijn klant
Simonneke en hij vond dat haar haar bijzonder goed zat die
dag!
Mag ik terloops ook even vrijblijvend meegeven - vergeef mij
mijn stoutmoedigheid - dat het fantastisch zou zijn als alle
wedstrijden op zondag zouden gespeeld worden en minder op
zaterdag?
Mag ik tenslotte eindigen met de sympathiekste ploeg van
Waarloos een geweldig nieuw voetbalseizoen toe te wensen in
een geest van fairplay en teamspirit, zoals we dit van jullie
gewoon zijn?
Succes mannen!

Veerle van de Peter van den Twee
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Veldrijden - seizoen 2013-2014
Het regelmatigheidscriterium veldrijden gaat dit seizoen
gewoon verder. De 25ste editie!!

Na de geslaagde organisatiewissel van vorig seizoen, engageren
de nieuwe inrichters van Contich Crosst 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:
•

27 oktober 2013,

•

24 november 2013,

•

29 december 2013 - Kerstcross

•

26 januari 2014

Alle verder info kan je vinden op
www.facebook.com/CrossWaarloos of www.wtwaarloos.be
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Vijfde Waarloos Mountainbike Toertocht
29 sept 2013

De veteranen op het “world wide web”

www.veteranen-waarloos.be

We organiseren dit jaar reeds de vijfde editie van de
Waarloos- MTB-Toertocht. De eerste lustrumeditie!

Redactie Revet
•

Marc Hermans

•

Philippe Van den Bosch

N a het succes van de vorige edities met vorige jaar maar liefst
1 052 deelnemers, blijven we hard werken om alle deelnemers
een leuke dag te bezorgen.
Het parcours werd gedeeltelijk gewijzigd. Hierdoor zullen ook
de deelnemers aan de korte afstand dit jaar kennis maken met
de leuke single-tracks in de kleiputten van Terhagen, bereiken
de meer technische MTB-ers sneller hun favoriete speeltuin in
de Schorre, en krijgen de deelnemers aan de langste afstand
een nieuw stukje voor de wielen geschoven.
Voeg daarbij de vertrouwde ingrediënten van een
super-gezellig-after-terras en onze professionele
brandweer-afspuitstand, en je zal moeten toegeven dat je er
ook dit jaar weer graag bij zal zijn.
Dus … tot dan!
Meer info op www.wtwaarloos.be of www.veteranen-waarloos.be.
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Teerfeest inschrijving

Naam : ……………………………………………………………………….

Schrijft in voor ……… personen à 30€ pp = TOTAAL :…………. .€

Wil de tafel delen met :
Fietsers

Voetbal 1

Kaarters

Badminton

Voetbal 2

Biljart

Iedereen

Voetbal 3

Petanque

Iemand anders:

……………………………………………………………

Graag deze inschrijving bezorgen aan je ploegverantwoordelijke
voor 30 nov.
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