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Woordje van de voorzitter 
 

  Corona af ? 
 
Wij zijn van mening dat we in de goeie richting evolueren. 

Een succesvolle vaccinatiecampagne en de nodige maatregelen hebben 
recentelijk gezorgd voor een afbouw van de coronaregels die ons 
“samen” leven beperkten. 

We mogen terug gezamenlijk sporten, samen aan de toog hangen, aan 
tafel debatteren… en dit zónder masker. Een hele verademing. 

Samen met vele anderen duimen we ervoor dat deze pandemie 
stapsgewijs 

zal verdwijnen en definitief tot het verleden gaat behoren. 

Terug op weg naar een normale werking van onze vereniging. 

In die zin zijn dan ook de geplande evenementen uit het verleden terug 
opgenomen in onze activiteiten-kalender:  
wintercross, voetbalwedstrijden, fietsuitstappen naar het buitenland… 

We wensen dat eenieder van onze leden er terug volop van kan 
genieten 

en dat ook wijzelf als vereniging terug de soliede werking van voorheen 

verder kunnen uitbouwen. 

Dáárvoor gáán we. 
 

De Voorzitter 
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Coronavirus, de CO2-metingen en 
verluchting van lokalen. 
Ingevolge een recent bezoek van een controleur van de 
Volksgezondheid aan ons Chalet werden de 
voorschriften die gelden vanaf 1 oktober 2021 nog eens 
bekeken en wordt onderstaand bericht bevestigd naast 
de CO2-meter achter de toog. 
 
Alles dient in het werk gesteld te worden om de waarde 
van 900 PPM niet te overschrijden.  
Indien we in die zone komen worden alle middelen die 
we hebben benut, zoals verluchten door het aanzetten 
van de ventilatoren, al dan niet gepaard met het 
openzetten van ramen en deuren. 
Voor verdere info kan worden verwezen naar de 
website van de overheid :  
https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/eco
nomische-activiteiten/coronavirus-tips-voor of 

https://www.vlaanderen.be/maatregelen-tijdens-de-coronacrisis 

 

 

 

 

 

 

https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/economische-activiteiten/coronavirus-tips-voor
https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/economische-activiteiten/coronavirus-tips-voor
https://www.vlaanderen.be/maatregelen-tijdens-de-coronacrisis
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COVID-19 en meting van CO2-gehalte 
 
Het CO2-gehalte van de lucht mag, idealiter niet hoger zijn dan 900 PPM 
en mag in geen geval de norm van 1200PPM overschrijden.  

Daartoe dient er constant te worden verlucht door het openen van 
ramen en deuren en/of het aanzetten van ventilatoren boven de 
tapkast. De schakelaars van de ventilatoren bevinden zich naast de 
koelkast aan de kelderdeur.  

Bij gemeten CO2 boven 1200 PPM dient de chalet geëvacueerd te 
worden.  
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Taplijst oktober 2021 tot december 2021 

 
 
Details en wijzigingen vindt u op de website: www.rv-waarloos.be  
 en KLIK OP TAPLIJST 

 

  

http://www.rv-waarloos.be/
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Voetbalkalender 2021 – 2022 
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’t Is terug begonnen! Geel-groene 
seizoensstart en andere activiteiten 

 

Nu den tijd van mondmaskers en social distance wat achter de rug is, 
kunnen we ons éindelijk ook terug toeleggen op ons geliefde 
voetbalspel met de makkers van Den Twee! 

 

Midden augustus organiseerden we een 8 tegen 8 ‘trainingsmatch’ 
tegen de vets van buurgemeente Rumst. Het matchke zelf ni gewonnen, 
maar ‘den derden helft’ met pintjes, burgers en muziek des te meer!   

 

Onze eerste echte volwaardige seizoensstart wedstrijd (27/8) was ook 
al onmiddellijk ne plezante: het kortgewiekte gras ruiken, het balleke 
terug laten rollen, een duelleke aangaan, de perfecte sliding… en dat op 
beats van het jeugdhuis, een warm avondzonneke en veel 
aanmoedingende feestvierders naast de lijn. 

 

Aan ons opstelling is in principe nochtans nikske effectief veranderd: 
familie Joosten in de spits, de jeugd draagt het middenveld en d’aa 
zakken wegen op de verdediging… letterlijk en figuurlijk!  

 

Het lijkt er op dat deze routine, die nog wel enkele jaren zo kan 
meegaan, een luxe uitgangspunt is voor onze T1. Dat weerspiegelt zich 
in het feit dat hij zich de laatste tijd eerder vragen stelt naar waar we op 
weekend (15-16-17/10) gaan, welke spelersvrouwen de galamatch met 
loges (10/11) terug organiseren, bij wie we gaan nieuwjaarzingen 
(8/01) en of er terug een spelersverkoop komt op onze kaas- en 
wijnavond (23/01), dan wie in zijn volgende ploegopstelling past? 
(merk op dat den ontvangst en den eindstand van voetbalploeg De Vier 
hier zelfs nog niet bij vermeld staan… prioriteiten…prioriteiten coach…) 
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Een mooi hoogtepunt in de eerste speeltermijn van het nieuwe seizoen 
was alvast ‘den derby’ tegen Atalanta / Den 3. Een onwaarschijnlijk 
sportieve en leuke, spannende match met een vooraf onverwacht 
spelverloop. Eindstand 6-7 en onze geliefde geel-groene ploeg die aan 
het langste eind trok. Den Twee… The one and only en sindsdien zeker 
al niet meer The only with one! Ni één, ni twee, maar drie verdiende 
plateaus van onze sponsor vlak na de match! 

 

Bij het ter perse gaan van dit artikel is het nu volop uitkijken naar onze 
twee volgende matchen tegen de kleppers van Dynamo en St Joris. Eens 
kijken wat die dit seizoen in de mand hebben liggen. Wat ons betreft: 
laat maar komen… als we voltallig zijn, van niemand geene schrik! 

 

En dan midden oktober… met z’n allen gaan ontspannen op ons jaarlijks 
weekend. Diep in de bossen tussen de jagers dit jaar. Eens een andere 
formule dan dat we gewoon zijn (corona-prover), we zijn benieuwd. 
Echter alle vertrouwen in ons weekend-team Sven, Bert, Guy en Geert 
die ongetwijfeld weer heel wat sportieve en relaxerende verrassingskes 
in petto hebben! 

 

 

  NIJTS 

       R 

       A 

       B 
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Weer voetbal: Den Drie 
 
Zaterdagochtend. 
 
Oh ja, ik zal mijne zak maar eens maken. 
 
Tenue. 
Scheenlappen. 
Voetbalschoenen. 
Handdoek. 
Verse boxer niet vergeten? 
Zeep! 
 
Dat zal het wel zijn zeker? 
 
Oké, ik kan vertrekken. 
 
Eindelijk voetballen! 
Eindelijk weer voor de match iedereen een vuistje geven. 
Eindelijk weer tijdens de opwarming al zagen dat de conditie toch 
niet meer is wat ze geweest is en eens ostentatief diep zuchten om 
dat extra duidelijk te maken. 
Eindelijk weer jezelf het zwart voor de ogen lopen terwijl die 
linksbuiten van de tegenstander nog niet eens lijkt te zweten. 
Eindelijk weer een mandje vol goals binnen krijgen en er zelf toch 
ook ééntje binnen foefelen, maar die ene toch vieren alsof het de 
winning goal op het WK betreft. 
Eindelijk weer handjes geven aan de tegenstander en met frisse 
tegenzin toegeven dat de arbiter een goeie wedstrijd floot. 
Eindelijk weer vermoeid van het veld strompelen. 
Eindelijk weer een plateau pinten laten aanrukken en meteen na de 
match boompjes opzetten over wat er allemaal goed en slecht was. 
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En dan de douches in. 
Nauwelijks nog diep genoeg kunnen buigen om die verdomde, 
dubbel geknoopte veters los te prutsen. 
Het heeft zeer gedaan, maar vandaag is dat niet erg. 
Het mocht allemaal weer. We zijn nog eens buiten geweest. 
 
Je ziet dat je lief een bericht heeft gestuurd om te vragen hoe het 
was. 
“Goed schat, ik ga wrs wat later thuis zijn.” 
En dit doen we vanaf nu weer elke week. 
 
Geen onderbrekingen meer. 
Enkel nog afdrogen, aankleden en dan boven de rest van het vat 
gaan leegdrinken. 
 
Godverdomme… Geen verse boxer bij. 
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Beste Revetters, 
 
 
Eindelijk kunnen we zeggen dat we ons in het post-corona 
tijdperk bevinden. Wij zijn er dan ook op sportief vlak meteen 
ingevlogen. Momenteel staan we op een mooie  5de plaats in het 
klassement, hopelijk kunnen we dit de rest van het seizoen 
volhouden. Voorlopig nog geen blessures en de 
zwangerschappen blijven beperkt en ook onze nieuwe aanwinsten 
staan meteen op scherp, geen reden dus om te verzwakken � 
Ken jij of ben jij iemand die ons hierbij een handje kan helpen? 
Onze huidige trainer heeft slechts een ad interim vrijwilligers 
contract en zal na het seizoen niet verlengen. Hoe sneller we een 
nieuwe trainer vinden, hoe beter dus 🙏🙏  
 
Neem alvast jullie agenda er eventjes bij, op 29/01 organiseren wij 
de 2de editie van onze pasta-avond in het Berkenhof mét 
tombola. Hopelijk zien we jullie allemaal daar!  
 
Vrouwen Waarloos 4 
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R.V.W. 4 : DAMES VOETBAL 4 - WAARLOOS 

Gevraagd M/V/X TRAINER 

Oost west, thuis best. RVW Waarloos 4 is niet zomaar een 
voetbalploegje, maar het is een (h)echte groep gemotiveerde 
liefhebbers van het voetbal. Dit hobby oefenen we uit in onze (ruime) 
omgeving. En… er is geen betere plek om onze wedstrijden te betwisten 
dan in ons eigen Waarloos. De selectie van de 4 varieert van vintage tot 
jong geweld. Sportief voetbalplezier en een aangename sociale charme. 
Ontdek ons, laat je inspireren en voel je welkom! 

Functieomschrijving 

· Jij bent de organisator van onze trainingssessies. maar wordt hierbij 
ondersteund door enkele ervaren voetballers. 
· Je krijgt de kans om mee te werken aan de uitbouw van ons 
voetbalconcept. 
· Als trainer kan je je stempel drukken op de werking van ons team. 

Profiel 

· Belangrijker dan een diploma is je enthousiasme om er iets van te 
maken. 
· Je bent motivator en een werkt graag met een echt team. 
· Je houdt van het behalen van de best mogelijke resultaten met onze 
gemotiveerde groep. Je deelt jouw kennis en ervaring graag met je 
team. 

Vraag 
 
Kom jij onze ploeg vervoegen en verder helpen ? 
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Wielertoeristen Waarloos in 2021 
 

Net zoals voor de andere sportafdelingen van RV Waarloos, was 2021 
ook voor de wielertoeristen van RV Waarloos een “ speciaal ” sportjaar. 

Een kort overzicht van het fietsleven van 2021: 

• Geen gezamenlijke ritten van januari tot begin mei. 
• Was het nu met 4, 10, 15 of …? Er moest goed over nagedacht 

worden of je kon samen fietsen en met hoeveel? 
• Maar niet getreurd iedereen deed zijn best en vond wel een 

oplossing om te blijven fietsen. 
• Vanaf de lente werd het initiatief gestart om maandelijkse, 

gezamenlijke ritten of zelfs een dagtocht te organiseren. 
• Dat initiatief zet zich volgend jaar gewoon verder en blijkt een 

succes bij de fietsers. 

Daarnaast  was het echter ook een zeer droevig fietsjaar: we moesten 
helaas afscheid nemen van Marc Hermans  (een mooi eerbetoon vinden 
jullie op een andere plaats in deze Revet) en Leo Op de Beeck. Op 
zondag 19 september was er een mooie herdenkingsrit, met 
aansluitend groepsfoto en hamburgers. 

Enkele leden trokken met een kleinere organisatie naar Roemenië en 
Almeria om daar te gaan fietsen. 

Er wachten dit jaar ook nog enkele evenementen: 

• De MTB-tocht op 3 oktober (een week uitgesteld omwille van de 
doortocht van het WK-wielrennen) 

• Het jaarlijkse etentje op 19 november in het Berkenhof 

Verder was er ook een ongeziene interesse in de fietsreis naar La 
Barcelonette (juli 2022). Nadenken over “ga ik wel of niet mee?” was 
niet aan de orde. De reis was zo snel volgeboekt. Het leek wel of we 
naar Tomorrowland gingen. In plaats van knaldrang kunnen we hier 
spreken over fietsdrang na Corona. 
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Op het moment dat ik dit schrijf is het 1 oktober. Een datum voor in de 
boekskes -  afschaffing mondmaskerplicht op de meeste plaatsen, 
leerlingen kunnen terug vrij ademen op school. Op café gaan of danske 
placeren, het kan weer wat zorgelozer. We hebben er lang op moeten 
wachten, maar nu is het einde echt wel in zicht. Schol en tot een extra 
pintje in de chalet. 

Geniet nog van een zorgeloze tijd in 2021. 

Sportieve groeten,  

Anke  
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En tóen werd het stil 

 
Zondag 19 september iets na achten ’s morgens reed ik met de fiets 
richting chalet. Om 8u30, herdenkingsrit Marc Hermans én nadien 
groepsfoto fietsers, zó was het aangekondigd. 
 
Het leek nog een mooie nazomerse dag te worden. Windstil weertje en 
de zon deed al fel haar best. Tof. 
 
Vanuit alle hoeken kwamen de fietsers gestadig aangerukt, tegen 8u30 
stond het plein bomvol met sympathisanten, die mede een laatste 
eerbetoon wilden brengen aan Marc. Samengevat: Iedereen die 
enigszins kon, wás er. 
 
Dirk Brees beklom de trappen voor de chalet, verwelkomde eenieder, 
dankte voor de talrijke opkomst en hield zijn betoog. 
 
Een stijlvolle speech waarin hij het belang van Marc voor onze 
vereniging belichtte. Marc was het boegbeeld en de touwtrekker, die 
mét zijn tomeloze inzet en enthousiasme  de vereniging geboetseerd 
had.  

Dat verdiende inderdaad alle respect ! 
 
Zoon Niels nam nadien het woord even over. Hij vertelde op een pittige 
wijze, doorspekt met tal van anekdotes, hoe het samenleven was met 
zijn vader-“fietsoloog”. Een warm verhaal, vol échte bewondering. 
 
Dirk vroeg ook nog even aandacht voor het recent pijnlijk overlijden 
van onze fietsvriend Leo Op De Beeck en nodigde ons allen, als 
eerbetoon voor Marc, uit tot de “spreekwoordelijke minuut stilte”.  
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Deze was door de voorbije getuigenissen in de hoofden van de meeste 
aanwezigen al lang binnen geslopen. Sprakeloos waren de meesten 
reeds geruime tijd. 
 
Maar tóen werd het écht stil !  Een kippenvelmoment. 
 
Even later vertrokken we ingetogen voor de herdenkingsrit.  

Een vrijwel eindeloze kolonne fietsers zette zich in beweging richting 
dorp. 
 
Enkele uren later tegen de middag waren ze allen terug.  

Voor een babbeltje,  een hamburger, ’n pint… er hing ’n uitgelaten sfeer. 

Een laatste maal werden we allen opgetrommeld voor de groepsfoto. 

Het werd een ludiek spektakel. 
 
Nadien fietste ik huiswaarts met in mijn achterhoofd de gedachte: 

Wie doet het hen na ? …Niemand.  

De fietsploeg op zijn sterkst ! 

 

Een memorabele voormiddag. Dank aan eenieder. 

 

 

De Voorzitter. 
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12e Waarloos Mountainbike Tourtocht 
zondag 3 oktober 2021 

 

Om de alom bekende reden mochten we 2 jaar én 1 week wachten op 
onze mountainbike tocht. Uiteraard, elke wielertoerist stond klaar om 
er opnieuw een spetterend sportief feest van te maken. 

Het organisatieteam stond al een tijdje te trappelen om van start te 
gaan. Dat duurde effectief tot half augustus van dit jaar. Pas dan kregen 
we stilaan alle vergunningen om deze tocht te mogen organiseren 
zonder al te veel lastige regeltjes. 

Het mooie september weer zorgde voor hoogspanning. De 
verwachtingen waren hoog. Alle materialen werden netjes in 
gereedheid gebracht: bestellingen voor de bevoorradingen, horeca, het 
parcours voorgereden, enz…. Vrijdag en zaterdag vóór de grote dag 
werden alle 1200 pijltjes netjes aan palen en bomen gehangen. Een echt 
huzarenstukje dat enkel mogelijk is door een fantastische 
samenwerking van vele RV-wielertoeristen. 

De tocht kon beginnen. Ze was net zo heroïsch als Parijs-Roubaix. Het 
regende heel de dag en het slijk vloog ons om de oren. Maar de inzet 
van alle RV-wielertoeristen was enorm. Als echte flandriens 
trotseerden zij weer en wind. Op de gevaarlijkste punten van het 
parcours stonden we steeds met volle glimlacht de mountainbikers de 
juiste weg aan te wijzen. De parcours werden continu nagefietst om te 
kijken of er geen pijltjes verdwenen waren. De bevoorradingen hadden 
voor iedereen ruim een driedubbele portie, want door het slechte weer 
duikelde de opkomst onder waterniveau. 

Maar niet getreurd, na regen komt zonneschijn: eens het parcours terug 
opgekuist was stond een fenomenaal wielercafé alle mountainbikers en 
medewerkers op te wachten, de ‘Chouffekes’ vloeide smakelijk binnen, 
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een volgend wielerfeest kon van start gaan. Het werd nog 
spectaculairder wanneer we met veel animo Parijs-Roubaix op groot 
scherm konden volgen. De strafste wielerverhalen deden de ronde. De 
winnaar was moe maar voldaan, en dat waren wij ook. Alle 
wielertoeristen van RV Waarloos hebben die dag hun beste beentje 
voor gezet. Een warm hart aan alle medewerkers die zich wederom 
belangeloos inzetten voor onze favoriete sportclub, ook al konden we 
maar 160 MTB’ers verwelkomen (wat al een prestatie was bij dit 
slechte weer). Intussen werden tussen pot en pint opnieuw de wildste 
plannen voor de volgende editie gesmeed. Op zondag 25 september 
2022 is het écht de zonnigste dag van september. Noteer deze datum nu 
in jullie agenda! 

Peter 
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Vliegen de petanqueballen terug op 
kruissnelheid ? 

Al opgemerkt ? Naast het chalet vliegen de petanqueballen weer in het 
rond nu een nieuwe opstoot van COVID-19 een beetje onder controle is 
geraakt. We rekenen erop dat we deze keer de competitie wel zullen 
kunnen afwerken. 

Want zoals velen zich herinneren werd de wintercompetitie van vorig 
seizoen reeds na 3 competitiedagen stopgezet, waarbij de opmerkelijke 
start van Christiane met een 6 op 6 boter aan de galg was. Een magere 
troost: zij heeft wel het langst van allemaal op kop gestaan. 

De zomercompetitie heeft helemaal niet plaatsgevonden. 

Nu is het terug vollen bak en hebben we zelfs twee nieuwe spelers 
mogen verwelkomen : Guido en Max, afkomstig van het “verre” 

Boom.  Hoe zijn die ons op het spoor gekomen ? 
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In Memoriam Marc Hermans  
2 april 1957 – 5 april 2021 

 

Op 10 april werd er, omwille van Covid, in 
beperkte kring afscheid genomen van Marc.  
De grote betrokkenheid van onze leden bij dit 
verlies, was duidelijk door de tientallen 
kaartjes, bloemen en berichten van 
medeleven aan de familie van Marc.  

 

Onderstaande tekst werd tijdens de 
afscheidsplechtigheid voorgelezen in naam 
van onze club.  

 

 

Lieve Karin, Hilke, Niels, Yoni, beste familie en vrienden, 

 

Marc, dierbare vriend, 

 

Afgelopen zondag werd Vlaanderens Mooiste gereden. Karin vertelde me 
dat ook jij de Ronde gevolgd hebt. Een wedstrijd waar elke 
wielerliefhebber lang naar uitkijkt. Een koers als metafoor voor een 
mensenleven. Met een onvoorspelbaar verloop, met kasseistroken waar je 
van links naar rechts en van boven naar onder geschud wordt, met 
grillige landwegen waar achter een bocht vaak een haast onbeklimbare 
helling ligt. Toch voor gewone stervelingen.  
 
Niet voor jou. Hoe vaak heb je niet zelf die Ronde gereden met de 
kameraden van RV Waarloos. Geen Paddestraat of Maria Borrestraat, 
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Oude Kwaremont, Koppenberg of Paterberg was te hobbelig, te hoog of te 
steil om jou te laten afstappen. Opgeven heeft nooit in jouw woordenboek 
gestaan.  
 
Je stampte de mountainbiketocht van Waarloos uit de grond. Bijna 
niemand geloofde in jouw idee dat je in één van de meest verstedelijkte 
gebieden van Vlaanderen een mooie tocht door de natuur kon 
organiseren. Maar dat was buiten jouw koppigheid gerekend. 
Maandenlang doorkruiste je alle uithoeken van onze randgemeenten. 
Geen voetweg bleef onverkend. Ik herinner me nog dat we op zeker 
ogenblik een onbekend weggetje vonden tussen Kontich en Waarloos. We 
hadden al heel wat afstand afgelegd tussen de velden en waren blij dat we 
deze belangrijke doorsteek hadden ontdekt.  

 
Tot we voor een groot hek stonden met een bord dat we niet konden lezen 
omdat we aan de verkeerde kant stonden. We tilden onze fietsen over het 
hek en lazen: Opgepast, gevaarlijke hond. Privé terrein. De hond was 
gelukkig nét te laat.  

 

De Vlaamse Wielrijdersbond waarschuwde ons voor teveel enthousiasme. 
Bij een eerste organisatie mochten we volgens hen al blij zijn met 300 
man. Het werden er bijna 800. De volgende edities haalden we vaak meer 
dan 1000 enthousiaste deelnemers. Het werd ieder jaar een hoogdag in 
onze clubgeschiedenis.  
 

De mountainbiketocht van Waarloos was maar één van de vele 
organisaties waar jij je met volle overgave hebt gesmeten. Ik heb niet de 
illusie volledig te zijn, maar ik doe een poging.  

 

Sta mij toe nog even de vergelijking met de Ronde te blijven maken. 
Perfecte parcourskennis van de commentator, mooie wegen, een 
uitstekende voorbereiding, toeristische info onderweg en tussendoor 
Michel Wuyts en José De Cauwer met veel cafépraat. Het zou evengoed 
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over onze groepsreizen doorheen Europa 
kunnen gaan. Alpe d’Huez, Stelvio, 
Ventoux, Grossglockner. Al die reizen 
werden door jou met een monnikengeduld 
uitgestippeld. Er was geen millimeter van 
de meer dan duizend fietskilometers die je 
niet had verkend, ter plaatse indien 
mogelijk met Wiet of Karin, via Google 
Maps indien noodzakelijk. Passeerden we 
ergens een belangrijke 
bezienswaardigheid, dan had jij alles 
opgezocht om ons weer iets bij te leren 
over de lokale geschiedenis of toonde je 
ons de plek waar in Europa het water 
onder je linkervoet naar de Noordzee 
stroomde en onder je rechter naar de 
Middellandse Zee. En iedere dag na het 
diner, onze eigen ‘Vive le Velo’ waarin je 
ons aan de hand van beeldmateriaal 

vertelde hoe en waarnaartoe we de volgende dag zouden fietsen. Een 
moment waar iedereen naar uitkeek. Enkel de cafépraat van Michel en 
José bewaarden wij voor het eind van elke dag. Napraten bij een tripel of 
weissbier was ook één van de dingen die jij en wij graag deden.  

 

In Vlaanderen zijn de cyclo-crossen van Waarloos wereldberoemd. Nog 
zo’n evenement waar jij, toen het enthousiasme van de vorige generatie 
organisatoren begon af te nemen, met veel inzet en samen met een 
nieuwe ploeg zorgde voor een haast professionele omlijsting. Van 
startschot tot officiële uitslagen op papier voor alle deelnemers binnen 
het uur na de finish. Een huzarenstukje wat iedere winter vier sfeervolle 
zondagochtenden opleverde.  
 
Jouw inzet voor onze club bleef niet beperkt tot sportieve gebeurtenissen. 
Ook bij het bestuur van RV Waarloos ben je tot voor kort actief gebleven. 
Je hart lag misschien bij de Wielertoeristen maar je zag ook het grotere 
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plaatje en het belang van een goed algemeen bestuur om 400 mensen 
samen te laten sporten, feesten, plezier maken en aandacht te hebben 
voor elkaar.  

 

Overal waar jij kwam was het ijs snel ontdooid. En je begreep als geen 
ander het belang van goede communicatie. Weinigen weten dat jij samen 
met Philippe Van den Bosch de drijvende kracht was achter ons clubblad 
de Revet na het heengaan van Luc Verbruggen.  

 

Over goede communicatie gesproken:  

Na al die jaren lijkt het of onze website van RV Waarloos er altijd al 
geweest is. Zo vertrouwd voelt die ondertussen aan. Het is het 
belangrijkste communicatiemiddel tussen onze meer dan 400 leden, 
waarvan bijna de helft wielertoeristen.  

 

Marc, je hebt er ongelofelijk veel tijd en energie in gestoken. Die website 
was echt jouw kindje. Keer op keer vond je weer een verbetering die je 
dan ook snel wilde uitvoeren. Lukte dat niet meteen, dan puzzelde je soms 
dagenlang om het probleem op te lossen. Je kan het koppigheid noemen, 
maar gedrevenheid en trots zijn beter op hun plaats.  

 

Jouw betrokkenheid bleek tot op het einde. Toen we vorige week 
woensdag nog samen een laatste glas dronken vroeg je welke 
eindbestemming we volgend jaar zouden kiezen voor onze groepsreis. Je 
vroeg je hardop af, zoveel grote bergcols als eindbestemming zijn er toch 
niet meer vanuit Waarloos? 

 

Jij wist dat de lastigste eindbestemming, die laatste bergcol, vóór je lag en 
dat je er over moest.  
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Marc, ik moest aan jou denken toen Mathieu van der Poel vorige zondag 
in de eindspurt van de Ronde, vlak voor de finish, duidelijk liet merken dat 
het niet meer ging. Hij had tijdens de koers alles gegeven wat hij in zijn lijf 
had, maar het vat was leeg. Net zoals jij altijd alles hebt gegeven voor 
onze club. Tot op het einde. De Ronde als metafoor voor jouw leven.  

 

Velen van ons verliezen door jouw afscheid een dierbare vriend. Maar 
onze hele club, RV Waarloos, treurt om de leegte die jij achterlaat.  
 
Dank, Marc en vaarwel goede vriend.  
 
In naam van alle wielertoeristen, leden en bestuur van RV Waarloos 

 
Dirk, 10 april 2021  
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Crossen: 

31 Oktober 2021 
vanaf 10u00 

Openingscross  
& 

Cross G-Sport  
 

28 November 2021 
vanaf 10u00 

Cross 2de manche 
& 

Jeugdcross 
 

18 December 2021  
Kerstcross 

 
30 Januari 2022 

Sluitingscross 

!!! 
Helaas geen teerfeest dit jaar. Hopelijk 
kan de voorbereiding en het feest van 
volgend jaar ongestoord plaatsvinden.  

!!! 
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Redactie 
 

 

Redactieleden: 
Anke De la Haye 

Philippe Van den Bosch 

Dries Verhelst 
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