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Taplijst
sept 2018 tot dec 2018

Woordje van de voorzitter.
Waarom eenvoudig, als moeilijk ook kan ?

Dit schijnt heden ten dage zowat de stelregel te zijn
in onze maatschappij.
Een ononderbroken massale stroom van nieuwe wetgevingen en
regeltjes overstroomt ons elke dag. Om zogezegd in de wetgeving
onvolmaaktheden weg te polijsten en méér recht in de samenleving te
doen zegevieren.
Het dagelijkse leven én samenleven wordt er wel niet eenvoudiger
op.Een hele klus om steeds aan al deze nieuwe eisen te voldoen.
Ook als eenvoudige sportvereniging ontsnappen wij niet aan deze
nieuweregelgevingen en zijn wij verplicht deze op te volgen.
Daarom ook verder in deze Revet informatie omtrent de nieuwe
GDPR-regelgeving, die vanaf mei in voege is getreden en die ook wij
mede dienen op te volgen.
Inderdaad: waarom eenvoudig als moeilijk ook kan.
De Voorzitter.
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Wijziging in tapbeurten
Vanaf 2019 zal er ook op de vrijdagavonden dat er voetbal is, een
tapploeg worden voorzien. Deze tapbeurten zullen opgenomen worden
in de tapkalender.

Jan 2019 tot april 2019
De tapkalender voor 2019 was bij het
uitkomen van deze Revet nog niet
klaar.
Raadpleeg de website RV-Waarloos.be
of het prikbord in het chalet.
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Kalenders

Ravottersdag
Hoi Ravotters en sympathisanten,

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 1

ste

de

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

Veldrijden
Zo 28 oktober: Openings- + jeugdcross , zo 25 november: +G-sport cross
zaterdagavond 22 december: Kerstcross, zo 27 januari 2019: slotcross

Speciale data

Ook dit jaar organiseren we met RVW weer een ravottersdag voor alle
kinderen van de leden.
Dit jaar gaat het door op zaterdag 22 september.
We hebben deze keer ook geopteerd om meer show elementen aan de
activiteiten toe te voegen. Zoals een goochelaar, een
zeepbellenkunstenaar en een heus haartooisalon. Als je wil weten wat
dat allemaal inhoud moet je langskomen natuurlijk.;-)
Vaste ingrediënten zoals springkastelen, stoeptekenen, pannavoetbal,
pannenkoeken en een ijsje zijn zeker ook aanwezig.
Alle leden (ook zonder kinderen) zijn welkom aan de gezellige bar.
Voor de BBQ moet wel vóór zaterdag 15 september ingeschreven
worden.
Keuze is zoals vorig jaar : kinder saté 5€, volwassene saté 10€ of
vegetarische maaltijd 10€.
Meer info via de website van http://www.rv-waarloos.be/
Inschrijven kan via e-mail naar bbq-ravottersdag@rv-waarloos.be met
vermelding van naam en keuze van satés.
Inschrijvingen zijn pas geldig na overschrijving van het verschuldigde
bedrag naar : BE75 3770 8647 6951
Hopelijk is er weer een talrijke opkomst en maken we er met jong en oud
weer een spetterend feest van.
Het ravottersteam.

Za 22 sept: Ravottersdag
Zo 30 sept: 10e editie Waarloos MTB-Toertocht
Za 1 dec: Teerfeest
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Teerfeest 2018

Zaterdag 1 december - Berkenhof - 19u.
Beste leden,
We zeggen het met een bloemetje…
ons jaarlijkse teerfeest wordt een fleurige editie …
met lekker eten, een drankje en een dansje er bij.
We houden de stijl van de vorig editie aan, dus met
een mix van hoge en lage tafels en iedereen mag
plaatsnemen waar hij of zij graag wil.
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Vergeet uzelf niet te tooien in een bloemrijke
outfit zodat u hélemaal mee opgaat in het decor!

Voetbalkalenders

Schrijf je in via je ploegverantwoordelijke tot uiterlijk 25/11 !
Inschrijvingsstrook achteraan in deze Revet.
Peace, love & friendship,
Het bestuur van RV-Waarloos
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GDPR
GDPR staat voor GENERAL DATA PROTECTION REGULATION.
In het Nederlands AVG : Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Iedereen heeft wellicht de voorbije weken en maanden wel eens deze
term zien voorbijkomen in de krant of op TV.
Waarover gaat het precies. Welnu Europa heeft een nieuwe richtlijn
gepubliceerd in verband met de bescherming van persoonsgegevens.
Dit betekent dat elke vereniging de plicht heeft om voorzichtig om te
gaan met de gegevens die ze van hun leden verzamelen en bewaren.
Het doel van de GDPR is enerzijds om iedereen die lid is van een
organisatie terug (meer) controle te geven over die data die op
hem/haar betrekking hebben. Hierbij spelen hun fundamentele rechten,
zoals het recht op privacy, een belangrijke rol.
Dit betekent ook dat alle afdelingen zich bewust moeten zijn van deze
nieuwe regelgeving.
R.V. Waarloos gaat voor al de afdelingen en bijgevolg al zijn leden een
oplossing aanbieden zodat we in regel zijn met de nieuwe situatie.
Een eerste stap is hierbij is het aanleggen van een dataregister. Dit houdt
in dat we overzichtelijk oplijsten welke gegevens over wie worden
verzameld en verwerkt. Eventueel ook met wie ze gedeeld worden.
Dit register geeft op elk moment het concrete overzicht weer.
Uiteraard worden door RV Waarloos enkel die gegevens gevraagd en
bewaard die nodig zijn voor de goede werking van onze vereniging. Zo
vb. namen, adressen, geboortedata,…
Hiervoor is de toestemming nodig van alle betrokkenen ( = leden).
Je mag als vereniging ook niet oneindig alle gegevens bijhouden. Dus er is
een beperking in tijd van die data die niet echt meer relevant zijn voor de
werking.(vb. vroegere leden die geen huidig lid meer zijn van onze
vereniging.)
Het gevolg zal zijn dat er een aantal meldingen, algemene voorwaarden
en ook een privacyverklaring zullen verschijnen in ons ledenblad of op
onze website.
We zullen u dan ook inlichten over de manier waarop we met deze GDPR
bij RV Waarloos zullen omgaan.
11

12

Opgeruimd, staat netjes.

Yes… Petanque!
Yes ! … en in Waarloos wordt er naast voetballen, kaarten, fietsen,
badminton, … ook petanque gespeeld.

Ja, rommel, halfgedaan werk, chaos... storen ons meestal.
Alles netjes in orde zoals gepland, bevalt ons véél meer.
Méér dan 20 jaren heeft Jos Joosten ervoor gezorgd dat voor het voetbal
in onze vereniging dìt de regel was.
De netten waren altijd opgespannen !
Want zeg nu zelf: wat is de kick van ’t scoren als de netten niet trillen ?
De lijnen waren immer voortreffelijk getrokken !
Géén diskussies over: bal binnen of buiten. Wij zàgen het altijd.
De cabines waren steeds onberispelijk gekuisd !
Alsof de tornado van Mr. Proper was langs geweest.

Vlak naast de chalet, daar waar het bord ‘ verboden te storen ‘ prijkt,
beginnen (of eindigen) de 3 petanque banen. Sinds kort voorzien van een
nieuwe bovenlaag graniet. Met dank aan de gemeente Kontich en
iedereen die hiervoor zijn ‘steentje‘ heeft bijgedragen.
Schitterend in de zon liggen ze te wachten tot elke donderdag meerdere
sportievelingen, de meesten onder hen van het goede kwaliteitsvolle
Bordeaux wijnjaar (millésime) ’52, zich om 19u komen aanbieden op het
appel om het beste van zich zelf te geven tijdens enkele spelletjes
petanque.

“Géén dodelijk werk”, hoor ‘k sommigen misschien opperen én dat klopt,
maar ge moet het altijd, ondanks alles, tóch maar doen.
Jos, vanwege het bestuur en alle spelers,bedankt voor dit jarenlange
engagement.
Én onze vereniging zou onze vereniging niet zijn, indien we voor dit werk
géén waardige opvolgers hadden.
Vanaf september zal de verzorging van plein en cabines overgenomen
worden door: Ludo De Haes Tel: 0473/99.34.81 en in 2de instantie door
Ludo Muys Tel : 0475/95.16.47.
Wij danken de nieuwkomers reeds voor hun bereidwillige houding.
Opgeruimd, staat netjes... daar blijven we voor gaan.
De Voorzitter.
P.S. Jos blijft actief in ons voorraadbeheer en toegangscontrole chalet.
Tel: 0485/91.53.06
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Naast de rust, concentratie, teamgeest, het inschatten van de juiste
afstand en snelheid om zo met de grootste precisie de bouchon zo dicht
mogelijk te benaderen, hangt er elke week een superfijne groepssfeer.
Kortom: een tof gebeuren, een aanrader en mogelijk geïnteresseerden
zijn steeds welkom om ook eens ‘te proeven‘ van onze favoriete sport of
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tussendoor van het lekkers, dat vrijblijvend bij verjaardagen wordt
getrakteerd.
De afgelopen periode kende zijn topmomenten met als eindwinnaars van
onze wintercompetitie:
1.Eric
2.Herman
3.Ludo

Heel wat fijne momenten om op terug te kijken het afgelopen half jaar.
Totaal onverwachts werd het enkele maanden geleden plots heel stil,
toen het droevige nieuws ons bereikte en we afscheid namen van ons
‘Swake‘. Zijn enorme opgewektheid sierde hem, de verhalen over o.a.
zijn legertijd en zijn eigen unieke stijl van spelen met een bepaalde
nonchalance, maar tegelijkertijd zo’n verrassende enorme precisie,
zullen ons altijd bijblijven. Net zoals de vele momenten aan de toog
achteraf, die we koesteren. Bij deze wensen we de familie van Swake
Van Keer nogmaals ons medeleven te betuigen.
Yes … heel wat om naar terug te kijken
Yes … ook heel wat om naar uit te kijken
Yes … tevens een moment om iedereen bij deze te bedanken voor
zijn/haar inzet
Yes … tot op de volgende afspraak donderdag om 19u in de chalet,
plezier gegarandeerd !!
Groetjes uit Waarloos,
Nancy Wuyts

De veteranenwedstrijd werd gewonnen door Guy & Marcel in de finale
met 13–6 tegen Ludo & Nancy. Guy zette als winnaar een mooie
prestatie neer tijdens de tournaviswedstrijd, waarnaar we diezelfde dag
hengelden.
Nen dikke proficiat aan al onze kampioenen !!

Doordenkertje :
Wie óók waarde hecht
aan kiezels,
wordt overal waar hij gaat
door schatten omringd.
Lao Tse

Een ander top moment was ook ons jaarlijks etentje, Chinees uit Duffel,
verzorgd tot in de puntjes door de catering Willy & Co., waarvoor nen
dikke merci. ( ps : gerust voor herhaling vatbaar )
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R.V. WAARLOOS PRESENT OP DE 1ste
SPORTBEURS
Op 1 juli van 15 tot 18 uur organiseerde de gemeente Kontich hun eerste
sportbeurs in het gemeentepark en omgeving.
Het concrete initiatief ging uit van de sportdienst van de gemeente.
Fons Cras die de regelmatige contacten met de sportdienst onderhoudt,
spoorde ons aan om daar zeker aanwezig te zijn om R.V. Waarloos onder
de aandacht van de Kontichse bezoeker te brengen.
Zoals je op de foto’s kan zien, bracht hij met enkele ‘informatieborden’
(die ook in het chalet te zien zijn) de bezoekers op de hoogte van het
activiteitenpalet van onze vereniging.
Van alle afdelingen werd een stukje informatie meegegeven aan de
bezoekers.
Er was zelfs een kleine “ doe”- hoek.
Bezoekers konden er in een balletje trappen naar de 2 uitsparingen in
het doel en punten scoren. Een voorbereiding voor de wedstrijd van de
rode duivels die de toeschouwers later op groot scherm te zien kregen.

R.V. WAARLOOS IV – De 4 – De Dames.
Ondertussen merken we dat onze ploeg in Waarloos al goed
geïntegreerd is.
We zijn stilaan een begrip geworden, niet alleen in Waarloos zelf, doch
ook in de KVV.
Zoals jullie wellicht weten, zit inmiddels ons vierde officiële
voetbalseizoen bij KVV (nu: Voetbal Vlaanderen) erop!
Sinds vorig seizoen spelen we in de C-reeks nadat we zijn gestegen
omwille van ons overweldigend kampioenschap in de D-reeks. Ook dit
jaar mochten we opnieuw strijden om de titel!
Het werd een spannende nek aan nek race.
Jammer maar helaas grepen we net naast de beker.
We moesten, weliswaar nipt, de duimen leggen voor Vremde, de sterkste
ploeg van ons competitiejaar. Toch zijn we trots op het behaalde
resultaat, vice- kampioen!
En wat ook nog absoluut belangrijk is: we zijn nog steeds absoluut
recordhouder van de reeks met het grootste aantal supporters langs de
zijlijn!!! (ook nog de luidruchtigste en de enthousiastste)
Momenteel genieten we van een kleine rustperiode, maar… volgend
seizoen gaan we er uiteraard weer vollenbak voor!
Eerst de timing: we zullen opnieuw trainen op dinsdagavond.
De thuismatchen zullen (weer) vrijdagavond om 20u00 doorgaan.
En we zoeken ook nog NIEUW BLOED! Indien er nog dames
geïnteresseerd zijn om met ons mee te komen shotten, kom gerust eens
mee trainen of een kijkje nemen tijdens de training.
Je zal zien dat de sfeer zeer kameraadschappelijk is en dat het plezier van
de sportbeoefening voor ons belangrijk is.
En wat meer is : we kunnen zeker extra speelsters gebruiken. Dus niet
aarzelen: DOEN!
Vorig jaar hebben we voor onze thuismatchen steeds zelf tappers
voorzien, wat toch niet steeds even makkelijk verliep…
We hebben dit dan ook aangekaart bij het bestuur om dit in zijn geheel
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te bekijken.
En wat is het resultaat?

Kabouter Waerloos

Het bestuur heeft erin toegestemd dat ook onze thuismatchen zullen
worden opgenomen in de tapkalender. Dit betekent dat onze
thuismatchen worden opgenomen in de algemene kalender en dat er
dan telkens een tapploeg van dienst is. Alvast nen dikke merci aan
iedereen die volgend seizoen op onze matchen komt tappen!!!
Ook voor onze trouwe supporters willen we in het nieuwe seizoen ons
beste beentje voorzetten.
Zeer graag tot in september, jullie zijn beslist de beste supportersclub
van ’t land!
PS: Allemaal 6 oktober vrijhouden!
Dames Waarloos 4
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Paastornooi 2018

Historisch moment tijdens het Paastornooi

Maart zwaaide nog ietwat met zijn staart, maar van aprilse grillen zijn we
gespaard gebleven. De regen heeft ons weinig parten gespeeld. Deze
editie van het paastornooi in Waarloos kon dus plaats vinden onder een
lekker voetbalweertje, ondanks de tegenstrijdige weerberichten van de
dagen ervoor. De weergoden hebben zich redelijk fatsoenlijk gedragen,
laten we maar stellen!

Het paastornooi (waarover elders meer in deze editie) van het jaar 2018
zal in Waarloos de geschiedenis ingaan omwille van een bijzonder
moment.

Acht ploegen uit o.a. Reet, Rumst en Waarloos dongen naar de 7e, 5e, 3e
en bij voorkeur naar de 1e plaats.
Traditiegetrouw zorgden de Waarloos Real veteranen 2 voor een puike
en sympathieke organisatie, mede dankzij de bevallige dames van de
badmintonploeg die achter de toog alles vlekkeloos hielpen verlopen.
Er heerste een gemoedelijke sfeer. Op het veld gaven de spelers het
beste van zichzelf, ambitieus, recht op hun doel af maar tegelijkertijd
uiterst sportief en vriendschappelijk met de olympische gedachte nooit
veraf. Uiteraard moet er uiteindelijk een winnaar zijn, maar men kan zich
de vraag stellen of dit soort tornooien niet eerder gaat om de
verbroedering op en naast het veld, om die gezellige babbel achteraf,
waarbij die breugheliaanse hamburger ieder jaar opnieuw de beste
hamburger is die je ooit hebt gegeten?
Of lijkt het paastoernooi niet officieel de lente aan te kondigen in
Waarloos? Vrouw, kind en hond komen in grote getale buiten, frivool,
speels en dartelend, respectievelijk in die volgorde, om man, papa en
baasje aan te moedigen. Laat de zon nu maar schijnen!
Enfin, de zege ging uiteindelijk naar Waarloos Una of Den één in een
spannende 2-1 finale onder het deskundige oog van een echte arbiter
bijgestaan door twee lijnrechters, wat eerder ongewoon is op een
veteranen niveau.
De verdiende bekers werden uitgereikt onder luid gejoel en applaus en
met de nodige vreugdekreten van de winnaars.
Leve Waarloos, leve de veteranen!
Peter en Veerle

De tweede dag , we schrijven maandag 2 april in het jaar Onzes Heren
2018 ( 2de Paasdag) wordt de kalender van de finalewedstrijden
afgewerkt. Bij de match voor de 3de en 4de plaats, stuurt er een ploeg, die
zaterdag wel de selectiewedstrijden gespeeld had, haar
spreekwoordelijke kat.
Gevolg : er staat een elftal speelklaar op de heilige grasmat, een beetje
verdwaasd te kijken.
Ze hebben zich reeds omgekleed, enkele spieren reeds losgegooid,
lichtjes aan de opwarming begonnen en stellen dan vast …. Geen
tegenstander.
Dit is niet echt verrassend - in de lange geschiedenis van het paastornooi
is het nog ooit één keer voorgekomen !
Wat echter wel verrassend was , was de oplossing die de organisatie
aanreikte.
Uit het niets werd een zeer speciaal elftal samengesteld uit spelers en
sympathisanten van den II.
Vooral merkwaardig was de driedubbele familie- combinatie.
Twee keer werd een familiaal duo en zelfs één keer een familiaal trio de
wei ingestuurd.
Het was telkens een VADER-ZOON combinatie.
Is dit het jonge bloed dat later de kleuren van R.V.W. zal verdedigen ?
Dan zijn we nu al verzekerd van een kwalitatief hoogstaande opvolging.
In alle geval bijzondere dank aan de vrijwilligers die spontaan hun
diensten aanboden en voor sommigen een tweede wedstrijd op één dag
afhandelden.
En zeker bijzondere dank aan :
-
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Sven CRAS, die met zoon Lewis samenspeelde;
22

-

Bjorn STEVENS, die samen met zoon Lennard samen ploeg
vormde;
Peter JOOSTEN, die samen met de zonen Bjorn en Koen als
familiaal trio de wei instapten.

Zoals je ziet was deze combinatie al goed voor 7 plaatsen op de 11
beschikbare in het klassieke elftal.
Onnodig te zeggen dat de 4 extra deelnemers vlug gevonden waren om
dit historisch moment mee in de verf te zetten.

Kaartprijskamp "Ieder voor zich"
Einduitslag periode 01 januari 2018 tot 30 juni 2018
Aantal slagen

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

7 beste beurten

Na 11 beurten

835
821
802
777
776
769
765
762
762
758
758
756
755
754
747
740
738
719
594
306
228

1222
1216
1178
1055
1155
1052
1147
932
930
1121
1018
853
1017
1123
1114
910
738
1074
594
306
228

Heylen Anne
Verhoeven Chrisje
Beuckelaers Irène
Verbeeck Willy
Vervloesem Robert
Vervloesem Wivina
Lauwerijs Willem
Vingerhoets Maria
Geens Patricia
Hellemans André
Marivoet Mia
Vastmans Monique
Bleeckx Leon
Van Geert Gust
Van Es Paul
Van Oosterwijck Ludwig
Mommen Christel
De Roeck Mieke
Penne Lieve
Bullens Ingrid
De Vos Eddy

Wat de uitslag was, weten wij niet meer, doch ik weet zeker dat dit niet
het belangrijkste was op die 2de Paasdag.
PVDB.
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aantal slagen anderen
1 Verstappen Hugo

Fietsweekend Groot-Gelmen

7 beste beurten
702

2 De Voecht Willy

429

3 De Voecht Jurgen

419

4 Van Meirhaeghe Rob

288

Beste dagresultaat

Slechtste dagresultaat

Heylen Anne

139

Geens Patricia

80

Verhoeven Chrisje

128

Braeckmans Paul

133

De Roeck Mieke – Marivoet
Mia – Van Oosterwijck Ludwig

82

Weetjes :
Leon B speelde“23” balken en Gust VG haalde er 20.
Anne H haalde eens 29 slagen in 1 ronde (4 giften)en Leon B slechts 2.
Eddy DV haalde eens 75 slagen in de eerste 16 giften en Anne H 76 in de
laatste 16 giften.
Mieke DR en Christel M haalden eens amper 32 slagen in de laatste 16
giften.
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.
DATA:
2 en 16 oktober
6 en 20 november
4 en 18 december

15 en 29 januari
5 en 19 februari
5 en 19 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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In tegenstelling tot vorige
twee jaren kozen we dit
jaar voor een formule
waarbij we met de wagen
naar onze bestemming
reden. Met Chateau de la
Motte in Groot-Gelmen
(halfweg tussen StTruiden en Borgloon) als
uitvalbasis hebben we
twee ritten van 120 km
gereden.
Zaterdag ging de tocht
via Eben-Emaal richting
Voerstreek om via Wezet terug naar het hotel te rijden. Voor we aan het
hotel vertrokken was er nog een snelle demonstratie hoe je een
koersfiets uit een fietsendrager kan halen zonder het slot te openen.
Handig wanneer je de sleutels thuis hebt laten liggen. Tot ieders
verbazing ging dit ongelofelijk gemakkelijk.
Buiten een viertal lekke banden verliep de voormiddag rit vlotjes om te
eindigen met een pittige klim naar het hoogste punt van de Voerstreek
waar onze middagpauze gepland was. In taverne Het Rode Bos hebben
we van het prachtige uitzicht kunnen genieten. De obers waren echter
iets minder enthousiast en gemotiveerd met het gevolg dat de
wachttijden voor de drank aanzienlijk waren.
Even was er nog de vrees dat men ons negeerde omwille van Flor zijn
lepe truc om de beperking betreffende het aantal verschillende
gerechten dat we mochten bestellen te omzeilen. Maar neen, alle
klanten kregen dezelfde enthousiaste behandeling. Tijdens de namiddag
was het volop genieten van het mooie Haspengouwse landschap en
vooral van de aangename temperatuur. Dat het de vorige dagen hier nog
flink geregend had was te merken aan enkele lange en diepe plassen op
de golvende veldwegels. De meesten van ons zetten dan even voet aan
26

grond om via de berm te gaan, uitgezonderd Anke voor wie het gebruik
van een koersfiets als amfibievoertuig nog weinig geheimen kent.
De temperatuur en de vermoeidheid deed ons nog even halt houden op
de markt in Tongeren om onze bidons bij te vullen.
Bij aankomst in het
hotel hadden onze
wandelvrouwen al
plaats
gereserveerd op
het terras zodat we
even konden
uitblazen alvorens
ons te verfrissen
voor het
avondeten.
Zondag werd door
de weermannen en
weervrouwen als een dag met regen en mogelijk onweer aangekondigd.
Deze keer ging onze rit langs Tongeren, Landen en St-Truiden om terug
aan ons hotel te eindigen. Gelukkig viel de enige regenbui tijdens onze
middagstop in Rijkel waar het verschil tussen een grote portie en een
familie portie nog niet gekend is. Maar het eten was zeer lekker.
Globaal gezien was de rit van de tweede dag iets minder zwaar dan de
vorige, maar ook nu werd het tempo vakkundig door de tandem
De Cock–Lauwers geregeld zodat iedereen zonder blijvend letsel de
eindbestemming heeft gehaald.
Het weekend kon natuurlijk niet afgesloten worden zonder de obligatoire
debriefing op het terras van “BrouwersHuis Trapken Op” te Waarloos.
We kunnen terugblikken op een geslaagd weekend, in een formule die
voor herhaling vatbaar is, vooral dankzij de inzet van iedereen die
geholpen heeft bij de organisatie van de wandel- en fietstochten, het
logies en de catering. Volgend jaar meer van dit!
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Veldrijden - seizoen 2018-2019
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 28 oktober 2018: Openingscross - aansluitend Jeugdcross



Zo 25 november 2018: aansluitend cross voor G-sporters



Zaterdagavond 22 december 2018 - Kerstcross



Zo 27 januari 2019: 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. De
kerstdagen
worden weer goed
ingezet!
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Tiende Waarloos Mountainbike Toertocht
30 sept 2018

Melden Familienieuws
Jonas : geboren op 23 april 2018
zoontje van Joris De Bondt en Alexandra Kolia
(badminton)

Wens je dat een geboorte, huwelijk, overlijden, jubileum of ander
familienieuws verschijnt in de Revet, gelieve dit dan te melden aan je
ploegverantwoordelijke of een mailtje te sturen aan
info@rv-waarloos.be
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INSCHRIJVINGSFORMULIER TEERFEEST

RV-Waarloos op Facebook

1 december 2018 vanaf 19 u

Alle Facebookgebruikers onder ons
kunnen vanaf nu ook extra
informatie (evenementen,
wedstrijden,...) terugvinden én ook zelf delen via onze pagina.

Inschrijven via de ploegverantwoordelijken tot uiterlijk
25 november 2018
JA, IK DOE MEE, en kom in mijn bloemrijkste outfit naar het
teerfeest op zat 1 december met als thema “FLOWER POWER”
NAAM : …………………………………………………………………………………………

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!

Ik schrijf in voor …………perso(o)n(en) en betaal aan mijn
ploegafgevaardigde de ronde som van 30 € per persoon.

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.

…….. x 30 € = ……. €

http://rv-waarloos.be

Redactie Revet
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Marc Hermans



Philippe Van den Bosch
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