REVET 45
september 2016

Inhoudstafel
Inhoudstafel ................................................................................................ 2
Woordje van de voorzitter ......................................................................... 5
Taplijst......................................................................................................... 6
Kalenders .................................................................................................... 7
Voetbalkalender ......................................................................................... 8
RAVOTTERSDAG 2016 komt er aan. ......................................................... 10
Feesttraining ............................................................................................. 12
Teerfeest 2016 .......................................................................................... 13
Bestuur : meldingen ! ............................................................................... 14
Dames Waarloos 4 kampioen!! ................................................................ 16
“ Eén ding is zeker… Den 2 pakte den beker! “ ........................................ 18
Recordkampioenen................................................................................... 19
Vacature bij Den II .................................................................................... 20
Footballday! Strakke Rakkers Away.......................................................... 21
Petanque…, ............................................................................................... 22
Den Twee goes Urban Soccer ................................................................... 24
Badminton ................................................................................................ 26
Overzicht badmintonseizoen 2016-2017: ................................................ 27
Buurtbistro Soep’t erin ............................................................................. 28
Melden Familienieuws.............................................................................. 24
Kaartprijskamp "Ieder voor zich".............................................................. 30
Fietsploeg drie en sympathisanten met de fiets naar Hoei,..................... 32
Veldrijden - seizoen 2016-2017 ................................................................ 34
Achtste Waarloos Mountainbike Toertocht 25 sept 2016 ....................... 35
'RV Waarloos nu ook op Facebook!' ......................................................... 36
De veteranen op het “world wide web”................................................... 37
1

2

Redactie Revet ..........................................................................................37
INSCHRIJVINGSFORMULIER TEERFEEST ....................................................39

3

4

Taplijst
Woordje van de voorzitter

sept 2016 tot dec 2016

RV-Waarloos “lééft” !

Onze gemeente voert als motto: “Kontich Lééft”.
Geen onterechte slogan, vinden wij.
Maar ook onze vereniging “lééft”, hebben we aan het gemeentebestuur
laten weten.
Wij hebben de kaap van de 400 leden overschreden en met alle
initiatieven die er bij de diverse afdelingen in de pijplijn zitten, zal het
hiermee zeker niet ophouden.

Jan 2017 tot april 2017

Daarom hebben we in het bestuur overlegd om ons clublokaal uit te
breiden en hebben we dit gemeld aan ons gemeentebestuur.
De ideeën én de fondsen zijn er, alleen moeten we kunnen rekenen op
de medewerking van ons gemeentebestuur.
Dit is ons formeel toegezegd.
Nu afwachten of de politieke beloftes ook omgezet worden in een reële
steun, zodat naar de toekomst toe de “lééfkansen” van onze vereniging
gevrijwaard blijven.
Wij hebben er het grootste vertrouwen in.

De Voorzitter
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Kalenders

Voetbalkalender

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 30 oktober: Openingscross + jeugdcross , zo 27 november: +G-sport
cross
vrijdagavond 23 december: Kerstcross, zo 29 januari 2017: slotcross

Speciale data
Za 17 sept: Ravottersdag met aansluitend BBQ
Zo 25 sept: 8ste editie Waarloos MTB-Toertocht
Za 3 dec: Teerfeest
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RAVOTTERSDAG 2016 komt er aan.
Zaterdag 17 September 2016 is er een nieuwe editie van onze veteranen
familiedag met nu ook een BBQ voor alle leden.
Omdat het concept misschien nog niet bij alle veteranen bekend is geven
we graag wat meer uitleg omtrent dit initiatief.
Het is in de eerste plaats een gratis feest voor alle kinderen van onze
leden. Vriendjes, vriendinnetjes, neefjes en nichtjes zijn ook welkom,
maar betalen wel 5 euro inkom.
Tijdens deze namiddag kunnen de kinderen zich uitleven op verschillende
springkastelen. Ze kunnen zich laten schminken of tatoeëren (gene
paniek; het zijn geen echte). Een matchke voetbal spelen op het
pannaveldje hun evenwicht proberen te zoeken op de slackline en nog
veel meer...
Ook een drankje, pannenkoek en ijsje zal hen staan toelachen.
MAAR, er zijn ook activiteiten voorzien voor degenen die zich nog steeds
jong voelen, maar het misschien niet echt meer zijn.
Zo zorgen de para-commando's van Nijlen voor een klimtoren van wel 15
meter hoog en kunnen de durvers na de beklimming hiervan via een
deathride terug naar beneden.
Ook Peter Pocus mag niet ontbreken en hij zal iedereen weer bij de neus
proberen te nemen met zijn fantastische goocheltrucs. Al deze
activiteiten starten vanaf 14u.
Tijdens dit event zijn dus echt alle leden van harte welkom. Kom gerust
even gewoon de sfeer opsnuiven en van een fris getapt pintje of ne
Grimbergen genieten.
Vanaf dit jaar zorgen we ook voor de innerlijke mens. We zullen vanaf
17u30 met de beste zogen een ruim assortiment van groentjes en vlees
voor jullie serveren.
Vooraf inschrijven voor de BBQ is wel verplicht. Zo weten wij hoeveel er
voorzien moet worden.
In deze revet vind je daarom ook de nodige gegevens om in te schrijven
voor den BBQ.
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Bedoeling is om de start van het nieuwe sportseizoen leuk in te zetten
met alle leden en om spannende vakantieverhalen uit te wisselen of
strategieën en ambities uit de doeken te doen voor het komende jaar.
Na een nogal regenachtige editie vorig jaar hopen we dat de weergoden
ons dit jaar beter gezind zijn. We zijn alvast op alles voorzien …
Hopelijk tot dan,
Het ravottersteam.

Feesttraining
29 September is het weer zo ver, de 3e editie van 'de feesttraining'...
Voor degenen die het concept nog niet kennen; een gemengd
voetbaltornooi waarbij elke ploeg bestaat uit 2 spelers van elke
Veteranenploeg.

Vele handen maken het werk licht. We zijn dan ook op zoek naar, het
liefst heel veel, vrijwilligers die een uurtje mee de handen uit de mouwen
willen steken. We hebben mensen nodig voor opbouw, begeleiding,
schmink, BBQ en zeker ook afbraak.
Kijk nu al eens in je agenda en geef een seintje aan
wouter_van_reeth@hotmail.com.
Alvast bedankt !

Inschrijvingen BBQ-Ravottersdag
Wanneer: Za 17 september, ravottersdag van 14:00u en BBQ van 17:30u
tot 20:00u
Waar: Voetbalveld Chalet Swa Campaert
Formules:

Gemende reuze brochette
Vegetarische burger
Kindersaté

€10
€10
€5

Zoals elk jaar zullen er (begin september) weer inschrijvingsformulieren
omhoog hangen in het chalet. Hou dit goed in de gaten en schrijf je tijdig
in aub!
Ook extra informatie volgt uiteraard nog.
Hopelijk wordt het dit jaar opnieuw een succes met veel ambiance!
Waarloos 4.

Mail je bestelling naar bbq-ravottersdag@rv-waarloos.be met
vermelding van je naam + je formule(s).
inschrijven: Je bent pas ingeschreven als je het juiste bedrag hebt
overgemaakt op volgend rekeningnummer: BE54 0017 9031 9397

Ten laatste inschrijven tot 7 september 2016
11

12

Teerfeest 2016

Bestuur : meldingen !

Enkele berichten vanuit de bestuurskamer :

zaterdag 3 december
Berkenhof 19u.

•

•
INSCHRIJVEN
Inschrijven kan je tot uiterlijk 27 november bij je ploegverantwoordelijke.
Achteraan in deze Revet vind je hiervoor een inschrijvingsformulier.
•
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De nieuwe tapkalender staat elders in deze Revet.
Gelieve steeds tijdig op uw tapbeurt aanwezig te zijn. Gelieve
het afsluiten van zowel kas als het lokaal als een goed huisvader
te regelen.
Op FEESTDAGEN ( andere dan zondagen) is het Chalet open
vanaf 10.30 u en sluiten we ook om 13.30 u
Er is dan geen tapbeurt vooraf afgesproken. Mogen we op de
solidariteit van de bezoekers rekenen om in geval van
nood(zakelijkheid) een steentje bij te dragen en de tap mede te
helpen verzekeren.
Indien een tapploeg aan het werk is, gelieve hen dan ook de
verantwoordelijkheid te laten van de tapbeurt en er niet tussen
te wringen om sneller ( dan anderen) een pintje/koffietje voor
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•

jezelf te regelen. Dit neemt natuurlijk niet weg dat indien de
ploeg erom vraagt altijd assistentie in dank zal aanvaard worden.
Mogen we even aandacht vragen voor de afrekeningen. Reeds
meerdere keren blijkt de inhoud van de “pochetten” die onze
penningmeester ontvangt niet overeenstemt met het ticket van
het boekje. Verschillen zowel in + als in-.
Vandaar deze oproep om de nodige aandacht te besteden aan de
afrekeningen van de kas.
Er heeft een overleg plaatsgehad van een afvaardiging van het
R.V.W - Bestuur met de gemeente en het Kerkfabriek.
Onderwerp van de meeting was de vraag van de gemeente om
een ‘trage weg’ aan te leggen van aan het kinderdagverblijf het
’t Wisterke naast het trainingsveldje achter het doel door en dan
parallel met het voetbalterreinrichting Chalet. Deze weg is alleen
te gebruiken door voetgangers en fietsers. Doel van de
gemeente was om een korte(re) verbinding te maken met het
ontspanningscentrum ( Chalet, Chiro, Jeugdhuis en Berkenhof)
van ons dorp.
We hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om in het kader
van een nieuw R.U.P. ( Ruimtelijk UitvoeringsPlan) de
mogelijkheid van de uitbreiding van het chalet naar achter toe,
te laten onderzoeken.
Dus dit geheel is in een studiefase.

Het bestuur.

Dames Waarloos 4 kampioen!!

Op 13/04/2016 om 20h00 was het zover: Waarloos 4 - Groenendaal
We speelden dé belangrijkste thuismatch van het seizoen aangezien we
bij gelijkspel al de kampioenentitel konden binnenhalen.
Het was een heus dorpsgebeuren aangezien heel Waarloos naar het
chalet trok. Meer dan 250 enthousiaste supporters stroomden toe met
bengaals vuur, luidkeels
gezang en toeters en bellen.
Ook de tegenpartij had zijn
fanclub van, jawel, 2
moedige supporters bij!
We waren enorm
overweldigd en de druk nam
alsmaar toe, we mochten
hen en onszelf niet
teleurstellen!
Na een gefocuste opwarming
en een stevige peptalk werd
het startschot gegeven…
Na enkele gemiste doelkansen van Waarloos, was het in de 29e minuut
eindelijk zover. Aanvallend middenveldster Chloe Broes, knalde de bal
tussen de doelpalen van Groenendaal!!!!!
We gingen rusten met een tussenstand van 1-0.
Na nog geen 5 minuten in 2de helft maakt verdedigster Chelsea, een
prachtgoal in de linkse winkelhaak vanuit een strafschop buiten de grote
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backlijn.
Alweer een goalkans. De bal zoeft rakelings over de deklat, deze keer
door aanvalster Naomi.
De Groenendaalse dames voelen de ballen rond de oren suizen.
Ondanks onze talrijke doelkansen vindt de tegenpartij in het laatste
kwartier, succesvol, 2 maal onze goal…
Eindelijk was daar het langverwachte fluitsignaal, geen overwinning maar
een gelijkspel van 2-2!
WAARLOOS 4 IS KAMPIOEN!!!!!!!!!!!!!!!!!
Het feest kon beginnen en we
kunnen je verzekeren: de 3e
time was ook de moeite !

“ Eén ding is zeker… Den 2 pakte den beker! “
Op zondag 21 augustus werden 2 Waarloose ploegen uitgenodigd op het
5 jaarlijkse voetbaltornooi van onze buren, de Reetse Veteranen
Vrienden of beter gekend als R.V.V., dit jaar ter gelegenheid van hun 45
jarig bestaan.
Felle regenbuien en stralende zon
wisselden zich af met, bij momenten,
heel schoone voetbal.
Er kan echter maar één ploeg aan het
langste eind trekken en dat was dit
jaar DEN 2 die, ondanks de vele
lappenmand spelers, vooral de
combinatie van ‘oud maar nog ni
versleten’ en ‘een goei verjonging’ zag
renderen.

Om af te sluiten willen we
zeggen dat we zeer trots zijn op
wat we als ploeg bereikt
hebben.
Vorig jaar behaalden we de 5e
plaats in de rangschikking en nu sluiten we het tweede
competitieseizoen af als welverdiende kampioenen. Dit hadden we zeker
niet kunnen verwezenlijken zonder de onvoorwaardelijke steun van onze
coach en trainer, Chris en Eddy.
Ook niet te vergeten zijn onze manager, Bart Verbist en sponsor, Robert
Van Keilegom.

Na de wedstrijden dikke vriendjes, vele
pintjes…
En trainer Bart Verbist (T1)… die zag
dat het goed was en genoot er
duidelijk mee van!
En dat er ook tijdens de zomer vanalles gebeurd om het nieuwe seizoen
voor te bereiden, weet Bart zeer goed.

Supporters jullie waren TOP, hopelijk tot volgend jaar !!!!!!!!

Dames Waarloos 4.
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Recordkampioenen
De zomerstop is traditioneel een tijd van terugblikken en vooruitblikken.
Ook voor de recordkampioenen van Den Eén. Acht (!) sterretjes pronken
er ondertussen al op de stoere basten van Waarloos' finest en daar komt
in maart 2017 ongetwijfeld een negende ster bij. Want laat ons eerlijk
zijn: wie kan deze ploeg wat maken?
Even leek de hegemonie doorbroken - supporters worden nog steeds
badend in angstzweet wakker als ze terugdenken aan de pijnlijke afloop
van seizoen 2014-2015 - maar na grondige hervorming, denkend aan
Philip “tackle te laat” De Laet en Nico “met zijn MILF” Verstraeten, staat
Den Eén een jaar later terug waar hij hoort te staan: top of the league!
"Ook al ben je met voorsprong de beste, voetbal is nog altijd geen exacte
wetenschap. Dat is leuk voor de kleintjes en hun vijf fans, maar minder
leuk voor topploegen als Den Eén die naast een sportieve ook een niet te
onderschatten maatschappelijke rol vervullen van Waarloos tot aan de
Antwerpse stadsgrenzen. Een nederlaag, hoe zeldzaam ook, slaat in deze
gemeenschap nog altijd in als een bom", klinken analytici eensgezind.
Na een uitgebreide doorlichting van alle ploegen kunnen we diezelfde
gemeenschap al snel geruststellen dat er dit jaar maar weinig
ontploffingsgevaar valt te vrezen. Topschutter Willem zag zijn contract
opengebroken en schrijf ook Vetters nog niet af nu hij zijn skidroom
heeft laten varen. Achteraan was er na een paar teleurstellende
prestaties een tijdje onduidelijkheid over Braeckmans. De blonde speer
werd tegen wil en dank zelfs even aan Den Twee gelinkt. "Achterbakse
gazettenpraat", doet hij wild gesticulerend die geruchten af. "Het is
normaal dat bij een topploeg alle posities dubbel zijn bezet. Maar ik wil
ook dit jaar vechten voor mijn plek. Als ik persoonlijk aanvoel dat het niet
meer lukt, kan ik altijd een stapje terugzetten naar een ambitieuze
subtopper met groeimarge zoals... Den Drie. Maar naar Den Twee? Niet
zwanzen eh!" (maakt wegwerpgebaar)
Wat het seizoen voor Braeckmans en co zal brengen, weten we in het
voorjaar 2017. Wie op safe speelt, gokt op Den Eén. Wie zijn geld kwijt
wil, gokt op een ander.
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Vacature bij Den II
Iedereen kent wel die verhalen aan den toog die meestal bij gekruid en
pikanter worden elke keer ze opnieuw verteld worden.
Wel dit gaat niet altijd op voor de verhalen over de jaarlijkse
kroegentocht van den II.
Deel omdat er soms sprake is van het zwarte gat en deels omdat de
verhalen al niet veel opsmuk meer nodig hebben.
Legendarische passages in Antwerpen, Heist Op Den Berg, Lier, Mechelen
en zelfs tot in Brussel kennen ze ons ploegske.
En aanwezigen weten ondertussen dat ne kroegentocht en autorijden
niet samengaan. Dat we in den taxi naar huis soms met minder zijn als
met bij het vertrek met den trein. Dat ge in het schipperskwartier in
Antwerpen niet enkel matrozen tegenkomt en dat het afgaan van de
bierkaart niet gemakkelijk blijkt te zijn.
Vorig jaar hebben we het niet te ver gezocht en zijn we een keertje in
Kontich gebleven.
Met ne afsluiter in de copa voelde het een beetje als thuiskomen nadien
heb ik dus ook het besluit genomen om te stoppen als trekker van de
kroegentocht.
Het was fantastisch om te organiseren en zelf de verkenning van de
kroegentocht is al een belevenis op zich. Maar met de opgroeiende
kinderen en nakende communiefeesten zal ik me in de toekomst niet
meer op de kroegentocht kunnen concentreren.
Vandaar wil ik graag een vacature uitschrijven. Gevraagde persoon is lid
van den II een persoon die graag ideeën bundelt wel eens een pintje lust
en graag een feestje bouwt. Uw cv mag ingeleverd worden bij het
minibestuur en zal vertrouwelijk behandeld worden. Alvast veel succes
gewenst en ik zal zeker van de partij zijn om mee te gaan.

Vriendelijk groeten 12
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Footballday! Strakke Rakkers Away.
Vandaag eindigt het seizoen in het verre Bonheiden. We moesten tegen
de 2de in rang. Zij hadden nog de mogelijkheid om kampioen te spelen na
een uitmuntend seizoen, moest ‘Den 1’ verliezen uiteraard. Dit gebeurde
niet, Den 1 speelt Kampioen, waarvoor proficiat van ‘De Groten
Atalanta’.
‘De Groten Atalanta’ jawel. Hoewel voor ons de titel niet meer haalbaar
was, was de volledige eindstand nog niet beslist. Na 90 heftige minuten
wonnen we van de 2de in rang.
Dit bracht hen niet alleen op 4 punten van de winnaar maar wij sprongen
netjes over ‘Den 2’.
Voor ons was deze sprong misschien een grotere voldoening dan de
overwinning die we deze dag behaalden. In jaren was dit nog niet
gebeurd, in een vorig seizoen gaven we zelfs nog een 3-puntenfuif.
Na dit seizoen zijn we niet meer het kneusje van de 3 Waarloose
mannenploegen. Dit hebben we uiteraard te danken aan de grote
teamgeest en de moeite die we hebben gedaan om van Atalanta een
(h)echte ploeg te maken.
Een stelletje jonkies die weten wat voetbal is! ;-)
Met veel goesting kijken wij uit naar het nieuwe seizoen. Opnieuw gaan
we voor menige ‘topteams’ (of zoals ze zichzelf soms noemen) een
geduchte tegenstander zijn.
Wees gewaarschuwd! Wij gaan voor de linkerhelft!
Met beleefde groeten,
‘De Groten Atalanta’

Petanque…,
een sport voor onder de platanen om niet te smelten van
de zon.
Het weer. Ja, wat kunnen we daar de laatste tijd over zeggen dan: “Kut”.
Heeft het te maken met de klimaatopwarming of is Armand Pien (Pientje
de leugenaar) hierboven aan ‘t wraak nemen voor het feit dat de huidige
weersvoorspellingen meer en meer uitkomen en niet alleen aan de kust
het klimaat in het weekend goed is.
Maar soit, we gaan er toch niet veel aan kunnen veranderen.
Maar dat wil niet zeggen dat petanquen met goed weer wel veel leuker is
dan bij -10 °C of bij storm- en regenweer.
Gelukkig zijn wij, de Waarlose-petanquers, uit het goede hout gesneden
en laten wij ons niet door het weer bepalen.
Wat is er op petanquegebied als wetenswaardigheden te vertellen?
De wintercompetitie is gewonnen door Guy Frans gevolgd door Ludo De
Haes en Luc Bosmans. De beste vrouwelijke speelster was Liliane Theys.
Van het clubkampioenschap was ploeg 5 met Liliane, Herman en Julien
de beste en ploeg 3 met Theo, Swake en Guy tweeds. Het
“turnaviesgooien” werd gewonnen door de Willy.
Terwijl ik dit schrijf is de zomercompetitie bezig. Dit is een individuele
competitie met onmiddellijke uitsluiting na twee verloren matchen. De
uitslag kan slechts later worden bekend gemaakt.
Is het jullie opgevallen dat de namen Guy en Liliane het voorbije
petanqueseizoen een paar keer voorkomen. Wel eigenlijk is dat al elk
jaar zo geweest. Ik denk moesten we van de tien voorbije seizoenen alle
uitslagen overlopen, deze twee in de uitslagen met kop en schouders er
zullen uitsteken. Er wordt gezegd dat Liliane in alle champagne (telkens
door den Herman geschonken), die ze gewonnen heeft, elke week een
bad neemt.
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Natuurlijk kunnen we niet allemaal eerst zijn tijdens de competities.
Maar het is zo dat we elke donderdag altijd winnen: spannend spel
beleven, ons ontspannen, moppen tappen, gezellige babbels hebben,
trakteren voor je verjaardag, bezorgd zijn als er iemand eens ziek is,
vriendschap beleven, over uw vakantie mogen vertellen, …
Kortom we zijn bij de veteranen wel niet zo’n grote afdeling maar elke
donderdag zijn we er toch weer en zorgen we ervoor (vooral de Willy, de
Ludo en den Eric) dat den tap vlotjes verloopt.

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

N.B. petanque is niet zomaar een balletje gooien. Het is samenspelen,
overleggen, tactiek, techniek, uithouding. Wie dat niet gelooft, komt
maar af en doet mee.

Marcel.
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Den Twee goes Urban Soccer
Naar jaarlijkse traditie sloot voetbalploeg Den Twee hun immer
fantastisch sportief en plezant seizoen af met een gezamenlijke
eindactiviteit.
Op 11 juni werden spelers, scheidsrechters, sponsors en vaste supporters
uitgenodigd voor een origineel partijtje Urban Soccer voetbal.
In de vooravond vertrok de hele 22 koppige bende met de velo via de
fietsautostrade richting het Urban Soccer Center te Boechout. Er werd
door de Fons en den Eric zelfs een bezemwagen voorzien ingeval er in de
fietscaravaan onderweg stukken zouden vallen. Gelukkig hoefde die zijn
dienst niet te bewijzen en is iedereen heelhuids ter plekke gearriveerd.
Natuurlijk… met of dankzij, heel belangrijk, de nodige tussenstops
onderweg om de groten dorst te laven van al dat trappen.
Aangekomen wachtte er op de prachtige locatie twee perfect uitgeruste
indoor kunstgrasveldjes in ware Barca stijl! Een uur lang werden er
tussen vier ploegen met man en macht onderlinge duels uitgevochten.
Het werden onverwacht slopend, zwetende wedstrijden in de zengende
hitte. Ieders fysiek werd al vanaf minuut 2 zwaar op de proef gesteld en
de beste hebben dit mini-tornooike zoals altijd gewonnen! Gelukkig
kwamen den Hugo en den Ian tussendoor net op tijd aandraven met
plateaukes koude pintjes…
Na het sporten werd de fietstocht voorgezet om, via enkele
binnenwegen (weerom met verfrissende tussenstops), af te zakken naar
Brasserie/restaurant De Vondeling te Lint waar de voetbalmakkers, na
den aperitief op het terras, samen aanschoven aan één grote tafel. Voor
ieders was een lekker gerecht voorzien dat met veel smaak en
gezelligheid werd verorberd… met de nodige pintjes en wijn er bij
natuurlijk want hydrateren was een must!
Afsluiten werd als één grote vriendengroep gedaan in en op het terras
van Café “Het Lelleke” in Duffel waarna ieder zijn eigen weg richting huis
ging…
Na een welverdiende vakantie zal Den Twee er volgend seizoen terug
staan! Vriendschap, engagement en sportiviteit op en om het veld…!
Let the games begin…!
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Badminton
Beste Veteranen,
Zoals iedereen wel weet hebben we ook een actieve afdeling
badmintonners als deel van RVW.
De vrouwen zijn actief elke woensdag van september tot mei van 20:30
tot 21:00u
We spelen gemengd elke zondag ook van september tot mei om 19u21u. in mei en juni gaan we verder op vrijdagavond van 20u-22u. Alle
activiteiten vinden plaats in de sporthal van Kontich.
Alle niveaus spelen met en tegen elkaar wat het voor iedereen zeer
sociaal en toegankelijk maakt.
Natuurlijk is er na het douchen altijd nog wel tijd voor een babbel en een
drankje.
Als je interesse hebt kom gerust eens langs of contacteer iemand van het
bestuur.
Je kan ook steeds een kijkje nemen op onze website:
http://rv-waarloos.be/badminton/
Sinds kort is het bestuur van de woebads gewijzigd. Hieronder kort onze
belangrijkste taken:
•
•
•
•
•

Dave: website (dave.geysemans@gmail.com)
Wouter: bestuursvergadering met Veteranen, ravottersdag
(wouter_van_reeth@hotmail.com)
Katia: mailverkeer (woebads@gmail.com)
Wendy: financiën (wendynys@telenet.be);
Marijke: contact (marijke.verbessem@gmail.com);

We zien alvast uit naar het nieuwe seizoen en hopen enkele nieuwe
gezichten te mogen verwelkomen.
Alvast tot dan.
Groetjes Dave, Katia, Marijke, Wendy, Wouter en de rest van de
badmintonleden.
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Overzicht badmintonseizoen 2016-2017:

Buurtbistro Soep’t erin

DE NACHTEGAAL, Duffelsesteenweg 145 2550 Kontich Tel: 03/457 96 34
Dames op Woensdag
van 19:30 tot 21:00u

gemengd op Zondag
van 19:00 tot 21:00u

wo 7/09/2016

wo 25/01/2017

zo 4/09/2016

zo 8/01/2017

wo 14/09/2016

wo 1/02/2017

zo 11/09/2016

zo 15/01/2017

wo 21/09/2016

wo 8/02/2017

zo 18/09/2016

zo 22/01/2017

wo 28/09/2016

wo 15/02/2017

zo 25/09/2016

zo 29/01/2017

wo 5/10/2016

wo 22/02/2017

zo 2/10/2016

zo 5/02/2017

wo 12/10/2016

wo 1/03/2017

zo 9/10/2016

zo 12/02/2017

wo 19/10/2016

wo 8/03/2017

zo 16/10/2016

zo 19/02/2017

wo 26/10/2016

wo 15/03/2017

zo 23/10/2016

zo 26/02/2017

wo 9/11/2016

wo 22/03/2017

zo 30/10/2016

zo 5/03/2017

wo 16/11/2016

wo 29/03/2017

zo 6/11/2016

zo 19/03/2017

wo 23/11/2016

wo 5/04/2017

zo 13/11/2016

zo 26/03/2017

wo 30/11/2016

wo 12/04/2017

zo 20/11/2016

zo 2/04/2017

wo 7/12/2016

wo 19/04/2017

zo 27/11/2016

zo 9/04/2017

wo 14/12/2016

wo 26/04/2017

zo 4/12/2016

zo 23/04/2017

wo 21/12/2016

wo 3/05/2017

zo 11/12/2016

zo 30/04/2017

wo 28/12/2016

wo 10/05/2017

zo 18/12/2016

wo 4/01/2017

wo 17/05/2017

wo 11/01/2017

wo 24/05/2017

vr 12/05/2017

vr 16/06/2017

wo 18/01/2017

wo 31/05/2017

vr 19/05/2017

vr 23/06/2017

vr 2/06/2017

vr 30/06/2017

Gemengd op vrijdag in mei en juni
van 20:00 tot 22:00u

vr 9/06/2017

Zaterdag 13 augustus is de buurtbistro Soep’t erin plechtig geopend.

De bistro is gelegen in het park van Kontich, het vroegere kantoor van de
Jeugddienst.
De bistro is een initiatief van Pegode en biedt een meerwaarde door
mensen tewerk te stellen die niet meteen terecht kunnen in het
reguliere arbeidscircuit.
Er werd enkele maanden hard gewerkt voor het huidige resultaat.
Hiervoor hebben enkele mannen van Den Twee en enkele vrouwen van
Dames Badminton hun steentje bijgedragen:
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•
•
•
•
•

de oude tafels behandelen
in het lokaal papier afsteken
muren terug glad maken
behangen en schilderen
….

Uiteindelijk is er de laatste dagen voor de heropening een extra grote
kuis gehouden door de dames.
En donderdagavond, voor de opening, werden de werkers uitgenodigd
voor een try-out om te komen proeven en een eerlijke feedback te
geven.

Iedereen hartelijk welkom!
Bart zal er meewerken op donderdag, vrijdag en zaterdagvoormiddag.
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Kaartprijskamp "Ieder voor zich"
Einduitslag periode 01 januari 2016 tot 30 juni 2016
Aantal slagen

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Heylen Anne
Vastmans Monique
Vingerhoets Maria
Lauwerijs Willem
Vervloesem Wivina
Bleeckx Leon
Hellemans André
Mommen Christel
Van Geert Gust
Van Es Paul
Van Oosterwijck Ludwig
Houtmeyers Frans
Penne Lieve
Vervloesem Robert
Beuckelaers Irene
Geens Patricia
Verbeeck Willy
Bullens Ingrid
Braeckmans Paul
Marivoet Mia
De Roeck Mieke
Van den Vonder Eric
Tersago Maurice
Op de Beeck Jeanne
De Vos Eddy
Braeckmans Bart
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7 beste beurten

Na 11 beurten

849
796
794
794
790
788
788
784
783
774
766
763
762
760
759
747
727
723
712
710
700
633
525
496
392
323

1265
1094
1198
1184
1070
1160
1143
1064
1160
1047
1031
1159
1020
1098
944
1114
982
898
877
975
1041
633
525
496
392
323

aantal slagen anderen
1 Verstappen Hugo

Fietsploeg drie en sympathisanten met de fiets
naar Hoei,

7 beste beurten
757

2 Tas Eddy

755

3 De Haes Ludo

350

Beste dagresultaat

Zaterdagmorgen 28 mei, 7u30, ongeacht alle weervoorspellingen reeds
16°C. Korten mouwen of toch maar armstukken, moeilijke keuze, we zijn
een dapper volk en de meeste kiezen dus voor de korte mouwtjes.

Slechtste dagresultaat

Heylen Anne

142

Vervloesem Robert

67

Tas Eddy

138

Braeckmans Paul

77

De Haes Ludo

138

Hellemans André

78

Weetjes :
Ludo DH halfweg eens 75 slagen behaalde in de eerste helft (= 16 giften)
en Robert V. eens 28 slagen
Anne H. eens 79 en 77 slagen behaalde in de tweede helft en André H. 78
slagen
en Willy V eens 27 slagen (ronden van 3 – 5 – 5 en 14 slagen)
Robert V. eens 67 slagen haalde en toch maar 4 balken speelde.
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.
4 en 18 oktober
8 en 22 november
6 en 20 december

3 en 17 januari
7 en 21 februari
7 en 21 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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Willy L. met hond en fotograaf van dienst Danny VM. komen ons
uitzwaaien. Foto ’s worden genomen, de snelheid wordt afgesproken en
om 7u40 vertrekken de 24 fietsers richting Hoei. De sterke mannen van
ploeg 2 zetten zich aan kop, de toeristen van ploeg 3 sluiten aan en het
peloton wordt afgesloten en gecontroleerd door een renner met fluitje
van ploeg 1. De drie moedigen van ploeg 4 die ons tot Namen of Hoei
zouden begeleiden hebben wegens een spijtig voorval moet afhaken.
Hopelijk hebben ze volgende trip meer geluk.
Ondertussen zijn zes sportieve echtgenotes druk bezig met de verdeling
van onze bagage. Ze rijden met de auto en onze bagage naar Hoei. Ze
gaan daar twee dagen wandelen en terrassen.
Via Mechelen, Kampenhout, Oud-Heverlee, Pécrot houden we na 60 km
in Grez-Doiceau even rust en plaspauze. In taverne Le Saint George
ontpopt Anke zich als een volwaardige cafébazin waardoor de bediening
snel en correct verloopt. We denken dat ze klaar is om het Brouwershuis
over te nemen.
Uitgerust gaan we voor de volgende 40 km. ’t Is ondertussen middag,
onze magen beginnen te knorren. In Brasserie Le Loburg worden we
vriendelijk ontvangen. De spaghetti ’s en lasagne ’s zijn gereserveerd,
worden in vlot tempo geserveerd en nog sneller gegeten.
Het klimwerk is nu voorlopig voorbij. Nog 33 km te fietsen langs de
oevers van de Maas tot in Hoei. Nu komt de hamvraag, iedereen wordt
zenuwachtig, zijn er watjes bij? Binnen een goed uur zullen we het weten
want hij komt eraan: DE MUUR!!! (Helling in Huy, bekend uit de Waalse
Pijl.In de fameuze chicane, wordt een stijgingspercentage van 19% ( in de
binnenbocht zelfs 25%) gemeten )
Er zijn dus geen watjes bij en de ganse groep begeeft zich richting muur.
’t Is hijgen, puffen en zweten maar uiteindelijk geraakt iedereen boven.
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Het moet gezegd dat de slimsten van de groep een andere (lees lichtere)
route verkozen en met de glimlach op de top aankwamen.
Dorst, reuzedorst, het zonnetje schijnt en de wandeldames zitten reeds
op een terras op de Markt. Vlug onze fietsen tegen het stadhuis
geparkeerd. Moe maar tevreden genieten we van de plaatselijke
softdrinks en bieren.
Zolang mogelijk terrassen en dan in ijltempo naar Hotel Du Fort, douchen
en avondeten.
Onder deskundige leiding van Bert wordt na het diner de
avondwandeling gestart. Via een kleine rondleiding langs de Maas
resulteert deze wandeling uiteraard terug op de Markt. Het is een
prachtige avond. Het terras dat het langste in de zon zal liggen wordt
uitgekozen. Goed gekozen, het bier is er lekker en de dienster animeert
ons met het gooien van glazen en dienborden. Tevens blijkt dat Rudy niet
zo groot is dan hij eigenlijk dacht.
Het juiste uur kan ik me niet meer herinneren. Feit is dat iedereen zijn
bed vindt en ’s morgens uitgerust en tijdig aan het ontbijt verschijnt.
De bagage wordt geladen en een half uur vroeger dan gepland komt het
peloton in beweging. Iedereen met volle moed want het regent nog
steeds niet.
Het wordt een prachtige rit langs kleine veldwegen, heuveltje op,
heuveltje af, richting Hannuit en Tienen. Na 60 km wordt er in de Lunchgarden van Tienen uiteraard geluncht en wat uitgerust. Het begint zacht
te regenen. Iedereen kijkt vertwijfeld naar buiten. Niemand laat echter
de moed zakken. Er komt nog een mooi stuk Hageland en via Rotselaar,
Werchter, Keerbergen geraakt iedereen veilig en droog in Waarloos waar
Het Brouwershuis zorgt voor het nodige soelaas. Sommigen blijken meer
en langer dorst dan anderen te hebben!
Het is mooi geweest, iedereen blij dat ze erbij waren en de eerste
plannen voor volgend jaar werden reeds gemaakt.
Den drie.
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Veldrijden - seizoen 2016-2017
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 30 oktober 2016: Openingscross - aansluitend Jeugdcross

•

Zo 27 november 2016: aansluitend cross voor G-sporters

•

Vrijdagavond 23 december 2016 - Kerstcross

•

Zo 29 januari 2017: Slotcross en prijsuitreiking

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

Zoals je kan merken zij er dit jaar weer enkele nieuwigheden:
•
•

•

De jeugdcross verhuist naar de eerste cross op 30 oktober
In november wordt er voor de eerste keer een cross voor
G-Sporters ingericht. Dit weer in nauwe samenwerking met de
gemeente Kontich en uiteraard “Steeds Vooraan”
De kerstcross wordt een avondcross!! Een hele uitdaging voor de
parcoursbouwers van 2550CC Kontich.
Aansluitend hoort hier uiteraard een after-party bij. De
kerstdagen worden goed ingezet!
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Achtste Waarloos Mountainbike Toertocht
25 sept 2016

'RV Waarloos nu ook 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;

- Surfen naar 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!
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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
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INSCHRIJVINGSFORMULIER TEERFEEST
3 december 2016 vanaf 19 u
Inschrijven via de ploegverantwoordelijken tot uiterlijk
27 november 2016
JA, IK DOE MEE.

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

Ik kom naar het 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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