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Woordje van de voorzitter 
 

We zijn er terug ! 
Na een enige zomer met verzengende temperaturen en nauwelijks te 
noteren neerslag zijn we er terug voor een nieuw spetterend 
sportseizoen. 
 
De voetbalkalender is terug opgestart met een vernieuwde Veteranen I. 

Nieuw animo! Ook al ontbreekt dit jaar spijtig genoeg de Wembley 
sportgrasmat. 
 
De fietsers, na hun zomeruitstap in het Zuiden, hervatten hun geplande 
ritten, met einde september opnieuw het MTB-event op het 
programma. 
 
Hopelijk laten de weergoden het niet afweten en mogen ze rekenen op 
een overdonderende opkomst. 
 
De petanque-spelers gooien zich, weer of geen weer, terug op hun 
wintercompetitie, en ook de kaarters gaan opnieuw hun beste beentje 
voorzetten voor ’n kip.  Voor hen dé basis allicht voor een geslaagde  

“vol-au-vent”.  
 
De biljarters oefenen verder voor een hogere handicap, ultiem bewijs 
van hun talent en spelvaardigheid. 
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Als bestuur zijn we tevreden !  

Na 2 jaren van beperkte activiteit staat opnieuw een teerfeest gepland 
(3/12!). 

Er is opnieuw een grootse kerstcross en winter-veldrijden en wordt 
door den II het paastornooi voetbal georganiseerd. 

Een keuze aan mogelijkheden om zich sportief uit te leven in een 
vereniging, die wederzijds respect en vriendschappelijkheid 
hoog in haar vaandel draagt. 

 

Welkom ! 

 
De Voorzitter 
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Taplijst september 2022 tot december 2022 
 
 
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 2022 – 2023 
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AI “Retro football game, oil painting“  
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AI “Retro football stadium, charcoal drawing“  
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Tene Quod Bene 
 

Terugblikkend op het voorbije seizoen liep niet alles zoals we het bij 
den Een zouden willen.  Als recordkampioen zijn we misschien 
verwend, maar niet alles liep gesmeerd: door blessures, druk 
gezinsleven, andere hobby’s zoals fietsen en zelfs een enkele triatleet 
was het vaak moeilijk om een degelijk elftal samen te krijgen.  Minpunt 
in het seizoen was ongetwijfeld de dubbele beenbreuk van onze 
toenmalige topschutter.  Dan is een verloren derby meer of minder 
uiteraard zeer relatief. 
 
Niet alles was kommer en kwel, want een gezellige familiedag met 
oudgediende spelers en een bijhorende spectaculaire 6-5 overwinning 
tegen de Strakke Rakkers,  een stijlvol etentje en een verdienstelijke 
2de plaats in de eindstand maakten veel goed. 
 
Toen we helaas door aanhoudend blessureleed, vakanties, deelnames 
aan The Masked Singer en andere flauwe excuses niet aan een volledig 
elftal raakten, moesten we dus verstek geven om een 2de Paastoernooi-
titel in 5 jaar op te tekenen.  Ingefluisterd door kwatongen ontstond 
zelfs een roddel dat den Een er bijna zelfs mee zou gaan stoppen. 
Maar onkruid vergaat niet, en dat geldt ook voor den Eén, de oudste 
afdeling binnen deze mooie veteranenvereniging. 
 
Einde mei werd er succesvol vergaderd, onderhandeld, lekker 
gebarbecued en gepast bijgebabbeld. 
 
Vooruitblikkend op het nieuwe seizoen kunnen we stellen dat de ploeg 
duidelijk in kwantiteit en hopelijk ook kwaliteit gewonnen heeft met 
het aantrekken van zomaar eens 5 nieuwe spelers.  Welkom Gilles, 
Jacky, Quim, Steven en Yannick! 
 
De truitjes waarin we jarenlang kampioen hebben gespeeld waren 
verre van versleten, maar om piekfijn het nieuwe seizoen te starten, 
werd besloten om uit te kijken naar nieuwe truitjes. 
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Ook in scheidsrechterlijke rangen hebben we ons na een wisselvalliger 
seizoen versterkt. 
  
Na jaren van trouwe dienst had Herman na de corona-break besloten 
om geen terugkeer meer te maken als arbiter en eindelijk het team van 
voetbalgenieën langs de zijlijn te vervoegen.  Bij deze een dikke merci 
voor bewezen diensten en een dikke chapeau voor de langste carrière 
(eerst als speler, nadien als scheids) bij den Een. 
 
Met de jonge en talentvolle Wim Vemijlen halen we alleszins een topref 
in huis.  Thuismatchen van den Een zullen door zijn correcte en kordate 
beslissingen in goede banen geleid worden. De criticasters op en naast 
de plein zullen iets anders moeten verzinnen om na de match over te 
zagen. 
 
De allereerste voorbereidingen voor het nieuwe seizoen zijn trouwens 
al van start gegaan. 
 
Met vereende krachten van wielertoeristen en voetballers werd op een 
hete zaterdag in augustus op minder dan een uur de afspanning naast 
het veld (den draad he Harry) verwijderd.  Een nieuw hek werd al 
geïnstalleerd en einde augustus trokken de mannen van den Twee de 
lijnen, zodat de voetbalinfrastructuur (afgezien van de dorre pelouze) 
weer in orde is voor een zoveelste seizoen. 
 
Een legendarische topclub voert de leuze “Tene Quod Bene”, en zo 
behouden we ook bij den Een wat goed is: een standvastige 
voetbalploeg, gebouwd op decennia-oude vriendschapsbanden. 
 
We kijken alvast uit naar een nieuw seizoen met veel “Meta et Cervisia” 
  
 
Den Eén 
Waarloos finest since 1970 
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Eindeseizoensactiviteit – Kampioenenviering 

Het afsluiten van een roemrijk voetbalseizoen waarin je kampioen bent 
gespeeld… dat mag/moet in stijl gevierd worden! 

De uitnodiging voor rondrit door de straten met ontvangst en huldiging 
op het stadhuis werd vriendelijk afgeslagen, een alternatief werd voor 
de plezantste ploeg van Waarloos voorbereid. 

Zo trok DEN TWEE half juni, na uitgebreid aperitief in de loge van het 
Waarloose voetbalstadion, met hun spelersbus naar Drimmelen (NL) 
voor een ontspannende decompenserende dagtrip. De buschauffeur 
had, zoals het een topploeg toekomt, zijn frigo extra koud gezet. En dit 
alles onder goedkeurend oog van de trainers. Verdiend is immers 
verdiend! 

Een uur later aangekomen aan de VIP kade, werd de ganse ploeg 
ontvangen met een Flügel receptie op een open jacht. Na enige tijd 
mochten de gelauwerde spelers overstappen op een riante speedboot 
en werden ze met de haren in de wind -in full speed- over de weidse 
meanderende Maas middenin het Nationaal park De Biesbosch naar een 
exclusief en luxueus partyponton gebracht. 

Daar kregen ze een hartelijke verwelkoming, de dranken stonden koud 
en overwinningsmuziek klonk door de boxen. Wat volgde was een 
namiddag op het water met een unieke feest- en watersportbeleving: er 
werd gezwommen, gesupt en geflyboard ; er werd gelachen, gezongen 
en gedanst. 

Enkele anekdotes die de pers niet haalden: met gsm en al in het water 
gevallen, onze veldkapitein was ook kapitein van de sup, blote buiken 
én blote billen, … En omdat topsporters altijd goed en gezond moeten 
eten, werd de namiddag afgesloten met een Luxe BBQ. 
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Na terugvaart met de speedboot naar de kade werden de Waarloose 
feestvierders bij verrassing nog gastvrij ontvangen door spring-int-veld 
uitbater Robbie die zijn deuren prompt opensmeet en de kraan 
opendraaide. Het gebeurt immers niet iedere week dat je zo een grootse 
Belgische kampioenenploeg mag verwelkomen in je etablissement! 

Het was een fantastische dag… de bus bracht de spelers moe maar 
voldaan veilig terug thuis… Een geslaagde teambuilding, weer werden 
enkele mooie herinneringen opgebouwd voor het collectieve geheugen 
van voetbalploeg DEN TWEE, alsook véél goesting naar het komende 
seizoen. 

De Pers werd ver op een veilige afstand gehouden… de foto’s zijn enkel 
maar voor publicatie ter beschikking gesteld aan de 
supportersvereniging en het lokale clubblad. 
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Op 23 april 2022 werden enkele oudgedienden van DEN TWEE in de 
bloemekes gezet voor hun jarenlange trouwe inzet voor de ploeg. 
 
Met een afscheidsmatch tussen de oud-spelers en de recente ploeg, een 
uniek ‘glazen bot’ aandenken met ingeslepen Den Twee logo, een mooie 
foto, en met frietjes en een vat of 2 na de match, werd hen waardering 
getoond. 
 
Officieel worden ze voortaan niet meer bij de spelerskern maar bij de 
supporters van Den Twee gerekend. 
 
We hebben het hier over Guy Claessens, Sven Cras, Bart Braeckmans, 
Kurt Joosten, Wim Joosten, Nico Joosten, Alain Combe, Dries Tuyteleers, 
Hans Timmermans, Peter Joosten, Peter Lambrechts, Ian Verlinden, 
Bjorn Stevens, Bart Jespers, Johan De Vos, Wim Broeckx, Miguel Coenen 
en Kristof Nauwelaerts. 

Bedankt mannen! 
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Stand van zaken: Den Drie 
 
Beste Atalanta vrienden, 
 
Na het wervelende seizoen van vorig jaar hebben 
we eind april nog een verkiezing georganiseerd 
van de gouden schoen/ballon d'or. Onze voorzitter 
had nog een centje opzij gezet voor een feestelijke 
uitreiking. Jappe werd hier verkozen tot speler van 
het jaar! Omwille van zijn blitsende voetbalklasse 
en niet om te besparen op de maat van de schoen! 
Pico was dan weer de meest verdienstelijke speler en tevens de man 
met de meeste speelminuten in seizoen 2021/2022. Beide heren 
werden in de bloemen gezet en zijn dit stijlvol (FVDB style) gaan vieren 
in Afrika. Deze laatste kosten werden echter niet gebudgetteerd door de 
voorzitter van Atalanta. 
 
We staan weer voor de start van een nieuw voetbalseizoen. Een seizoen 
waar iedereen weer een spontane contractverlenging gekregen heeft. 
Er is ook na lange scouting een nieuwe aanwinst voorgesteld in de 
wandelgangen. Het gaat om het talent Rico Van Esser, hij zal straks te 
bewonderen zijn op de heilige grond in Waarloos. Grond want we 
hebben al gemerkt dat het gras bij voorkeur nog wat forse regenbuien 
kan gebruiken voor de seizoenstart. Een start waarin we ons direct 
kunnen gaan meten aan onze vrienden van den 2. Een duel waar we 
naar uitkijken en waar we onze kracht en eenheid zullen laten zien. 
 
We gaan voorlopig nog wat valse liederen zingen onder de douche, 
terugkeren uit de brousse en beginnen werken aan onze conditie na de 
openjeugdhuisdagen. Tot binnenkort in het chalet of langs de zijlijn! 

 
 

Sportieve groeten! 
Den 3 - Atalanta 
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Het zwakke geslacht ? 
 

Dat wordt wel eens gezegd wanneer men het over de vrouwen heeft,   
en doorgaans wordt ingestemd met deze visie. Maar klopt ze ? 
 
Een kort bezoek aan een home voor ouderen, zet u meestal al aan het 
twijfelen, de vrouwen blijken daar overtuigend in de meerderheid te 
zijn. 
 
Het zwakke geslacht, kan het zijn dat we ons vergissen ? 
 
Kijken we even naar de recent gereden “Tour de France voor vrouwen” 
1ste editie ! dan worden we geconfronteerd met indrukwekkende 
prestaties en ongelooflijke taaiheid bij het sporten. 
 
Staan we bijkomend even stil bij het “EK- voetbal voor vrouwen” 
worden we nog méér verbouwereerd. Een demonstratie van 
sportiviteit, teamgeest, inzet én strijdlust. Niet verwonderlijk dat het 
stadion bij de finale uitverkocht was en dat miljoenen kijkers 
gefascineerd aan de buis hingen. 
 
Inderdaad, het zwakke geslacht is duidelijk aan een ópmars bezig. Niet 
enkel op sportief vlak maar ook in andere maatschappelijke domeinen 
laten ze zich méér gelden, én terecht. 
 
Ook in onze vereniging zien we een stijgende aanwezigheid en 
engagement vanuit deze hoek. 
 
We hopen dat deze trend zich verder zet en dat we met gelijke 
waardering en respect voor eenieder, kunnen verder bouwen aan onze 
vereniging, aan onze samenleving. 
 
De Voorzitter. 
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RV-Waarloos breekt de omheining 
voetbalveld af 

 

Op zaterdag 13 augustus braken een 10-tal voetballers en 
wielertoeristen de linkerkant van de omheining van het voetbalterrein 
af. Dit om kosten te besparen in het totaalplaatje van de werken. 

 

Mooi voorbeeld van teamwork – grote vereniging die samenwerkt - 
mocht je dit alleen doen was je een halve dag kwijt - nu klaarden ze de 
klus in een half uurtje! 
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We gaan op reis en we nemen mee… 
 

37 wielertoeristen, 2 begeleiders, 2 camionetten, 1000 koeken, 1000 
blikjes drank, ons goed humeur en een zonnig weerbericht.  
 
C’est bon pour le moral, c’est bon pour le moral, c’est bon bon, c’est bon 
bon 
 
Op 2 juli, bij het krieken van de dag stonden 39 wielertoeristen 
waaronder 2 begeleiders klaar om onze tocht van 1.250 km richting 
Barcelonette en de Col de la Bonette aan te vatten. Om de tocht niet 
langer te maken dan noodzakelijk werd op de kaart een rechte lijn van 
Waarloos naar Barcelonette getrokken waarbij het vervolgens de kunst 
was om langs zo mooi mogelijke wegen te fietsen. De parcourbouwers 
deden een fantastisch werk. Tot Brussel waren de meeste wegen ons 
reeds bekend, maar eens we over de taalgrens reden leek het al of we in 
‘la France profonde’ waren.  
 
De eerste twee dagen waren stevig met respectievelijk 220km naar 
Charleville-Mézières en 170km naar Dizier op de teller. Die eerste 
avonden was het dan ook redelijk stil aan tafel. De combinatie van veel 
kilometers en de zonnige maar ook warme dag maakten dat de meesten 
snel onder de lakens kropen.  
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Vanaf dag 3 naar Langres werden de ritten korter en dat was ook aan 
de sfeer te merken. Het hotel moest letterlijk alles uit de kast en hun 
tapkranen halen om die dorstigen te laven. Op dag drie was de 
ambiance tijdens het diner al zo uitgelaten dat het leek of we reeds ons 
einddoel hadden bereikt.  
 
Vanuit Langres fietsten we verder naar Beaune waar we in dé wijnstad 
van de Bourgogne niet konden passeren zonder iets lekkers te gaan 
drinken in Le Bar du Vin. Ha ja, Romanée Conti, Puligny Montrachet, 
Vosne Romanée, het beste van het beste. Maar euh… het werden dus 39 
halve liters pils. Vervolgens naar ons hotel met zwembad en samen nog 
naar de finish van de Tour gekeken waar Wout Van Aert speciaal voor 
ons de sprint won.  
 
Met rit vijf naar Bourg en Bresse kwam ook het zwaardere fietswerk 
weer aan bod. De Alpen waren nog niet echt in zicht maar er waren veel 
afdalingen. Een fietser weet dan dat er een nieuwe beklimming op de 
loer ligt. Iedere avond na het diner hielden we onze eigen ‘Vive le Velo’ 
waarin de rit van de volgende dag beschreven werd aan de hand van 
een presentatie met beeld en enkele historische of aardrijkskundige 
weetjes over de streek werden meegedeeld, om af te sluiten met het 
weerbericht. Dat laatste was saai. Iedere dag volop zon, geen wolkje aan 
de hemel, geen regen. Hoe veel pech kan een wielerpeloton hebben… 
 
De rit op dag 6 naar Voiron was heet en hevig. Gelukkig was er een 
fantastische middagstop in een zalig restaurant aan de Rhone, maar 
nadien bleef het stevig beuken op de trappers. Het hotel met frisse 
drankjes lonkte in Voiron. Helaas, wij daar vol verwachting om 16.00u, 
het antwoord aan de receptie: ‘le bar ouvre ses portes a 18.00 heures 
messieurs-dames!’.  
 
Het alternatief: Een rasta bar in het centrum van Voiron zag 5 
wielertoeristen in lycra-pakjes écht niet zitten. War, man! Vooral niet 
omdat die mannen (en vrouwen, No Woman No Cry, man!) alleen maar 
naar de Tour de France wilde kijken. Die eerste pintjes werden niet echt 
enthousiast getapt. Hé man, take it easy, man! Tot dat bleek dat er nog 
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34 volgers waren. Redemption Song, man! De vaten werden sneller 
gewisseld dan een wiel bij Wout Van Aert. De barman zag ons plotseling 
allemaal heel graag (One Love, man!) en vond het spijtig dat we de 
volgende dag al weer verder naar het zuiden reden. Van Voiron naar 
Gap.  
 
En toen, toen doemden de Alpen op aan de horizon! Eerst nog forse 
heuvels, maar in de verte in de ochtendnevel lagen de bergtoppen al te 
glimmen met hun besneeuwde toppen.  

De beklimmingen werden langer en steiler. Bij sommigen begonnen de 
vele fietskilometers te wegen. Maar het doel kwam in zicht! 
 
En dan de laatste dag. Van Gap naar Barcelonnette. Wat een rit.  

 
Onze parcourmeester van dienst vond dat er ook een stukje 
mountainbike in mocht zitten en dat hebben we geweten. Twee 
kilometer over een landweggetje waarover ’s ochtends de schapen naar 
de weide werden geleid, een beekje achteloos het pad kruiste en waar 
de rotsblokken gemiddeld groter waren dan een basketbal. Gevloek 
alom, maar achteraf goed voor de sterke verhalen en voor de sfeer ’s 
avonds.  
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Langs de oevers van het Lac de Serre Poncon, het grootste stuwmeer 
van Frankrijk (met heel weinig water). En dan op weg naar 
Barcelonnette. Alwaar onze cateringploeg (An en Stef) nogmaals het 
beste van zichzelf gaven met een fantastische picknick gewoon langs de 
kant van de weg.  
 
En dan… de ultieme beklimming van de Col de la Bonette. Met zijn 2.802 
meter één van de hoogste passen van Europa. Meer dan 23 kilometer 
klimwerk met op het eind nog een uitsmijter van 1 kilometer aan 10%. 
Zot zijn doet niet zeer, wordt er gezegd. En dat is waarschijnlijk waar. 
Want ongeveer de hele groep is boven geraakt. De euforie was dan ook 
groot na de afdaling. Tot bleek dat ons hotel ergens op de klim naar 
Supersauze lag. Nog extra slotkilometers tot 10%. Er is wat afgevloekt 
in die laatste kilometers! 
 
’s Avonds bij het diner zat de sfeer er goed in. Alleen maar blije 
gezichten, een uitstekende sfeer, zoals tijdens heel de reis, veel 
gelachen, goed gedronken, lekker gegeten. En nog een dankwoord voor 
de begeleiders, An en Stef en de organisatoren Peter, Hans, Luc VK, Luc 
L, Herman, Werner en Dirk die veel tijd, enthousiasme en energie 
hebben gestoken in de ronduit fantastische fietsroute, het aankopen en 
onderhandelen met sponsors over voldoende drank en eten voor 
onderweg, het vinden van hotels voor bijna 40 man, het speurwerk naar 
gelegenheden om ’s middags te kunnen lunchen en een nauwkeurige 
boekhouding die ervoor zorgde dat alles keurig betaald werd enz. enz. 
Kortom een indrukwekkende organisatie zonder de welke een 
onderneming zoals deze nooit zou kunnen slagen.  
 
En tot slot merci aan iedereen die deelnam. Het was een grote maar 
zeer hechte groep die ervoor gezorgd heeft dat dit een topreis was die 
velen van ons lang zullen meedragen in hun hart! 
 
C’est bon pour le moral, c’est bon pour le moral, c’est bon bon, c’est bon 
bon enz. enz. enz. 
 
D. 
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13e Waarloos Mountainbike Tourtocht 
zondag 25 september 2022 

 

De wielertoeristen van RV organiseren op 25 september opnieuw een 
MTB-tocht, met dit jaar zelfs als extra keuze: een gravel tour. 

Elk jaar opnieuw zetten de wielertoeristen zich massaal in om van dit 
evenement een succes te maken. Iedereen helpt op de dag zelf:  horeca, 
parking, bewaking van de fietsen, EHBO, technische bijstand, 
parcoursverkenners, bevoorrading, … elkeen wordt ingezet waar nodig 
en doet dit met de glimlach. Dank aan alle wielertoeristen! 

Maar vooral op voorhand is er veel werk aan de winkel: vergunningen 
aanvragen, administratie, aankopen, taakverdeling, publiciteit, 
parcoursbouw, … dank aan de werkgroep MTB! 

 



 

23 

 

 



 

24 

 

Zaterdagritten Wielertoeristen 
 

Corona heeft niet meteen voor veel leuke veranderingen gezorgd. Maar 
het was wel één van de redenen waarom er twee jaar geleden besloten 
werd om tussen maart en september één keer per maand op zaterdag 
een dagtocht te rijden met fietsers van verschillende groepen.  
 
De sociale contacten waren beperkt en doordat de Chalet vaak gesloten 
bleef, zagen we elkaar weinig en zeker tussen de verschillende groepen 
onderling was het contact ver te zoeken.  
 
Bijkomend voordeel van die dagtochten: we kunnen verder weg van 
onder de eigen kerktoren. Vaak zijn onze zondagsritten toch beperkt tot 
maximaal 50 km weg van Waarloos. Nu kunnen we vlot 80 tot 90 km 
wegrijden waardoor bestemmingen zoals Beringen-Mijn, Namen, 
Waterloo, of het Pajottenland bereikbaar zijn.  
 
’s Middags wordt er een uurtje halt gehouden bij een plaatselijke 
taverne waar een eenvoudige maar stevige lunch wordt geserveerd. 
Thuiskomen doen we traditiegetrouw op zaterdag in de Witte Lelie, al 
jarenlang één van onze trouwe kledingsponsors.  
 
Iedereen die een tempo aankan van 28 km/u gemiddeld kan op 
zaterdag mee. Er wordt niet te snel gereden, na de bochten wordt er 
niet meteen doorgetrokken. Hierdoor kan iedereen van groepen 1, 2 en 
3 mee, maar ook van groep 4 zijn er al deelnemers geweest. 
 
Dat de zaterdagtochten gewaardeerd worden blijkt uit de grote 
opkomst. Meer dan 30 deelnemers is normaal, soms bijna 40. Dit jaar 
zitten de ritten er bij het verschijnen van deze Revet zo goed als op. 
Maar voor volgend seizoen plannen we in ieder geval terug een hele 
reeks. Houd onze kalender in de gaten! 
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Gendergelijkheid in onze vereniging 
 

Deze dagen wordt er alom gesproken over gelijkheid, en voornamelijk 
over gendergelijkheid. Maar hoe zit het daarmee in onze vereniging en 
dan meer in het bijzonder bij de verschillende sportdisciplines waaraan 
onze club rijk is. 

Misschien loont het de moeite om alle disciplines een keer onder de 
loep te nemen om te zien waar we staan. 

Om te beginnen hebben we biljart en eerlijk gezegd heb ik aan die tafel 
nog geen dame zien strijden. Als we het over kaarten hebben dan zien 
we wel degelijk alle mogelijke geslachten die op gelijke voet vechten 
voor een kip, maar buiten het feit dat denkwerk bij kaarten belangrijk is 
mis ik toch het fysieke aspect van sport. 

Toegegeven, bij onze wielertoeristen stijgt het aantal dames snel en dat 
is toe te juichen, maar ik heb nog geen dame in de eerste ploeg gezien 
(*). Al hebben we bij het voetbal volop dames die presteren, ze 
voetballen in aparte reeksen en zeker niet gemengd met de heren. 

Dat brengt ons dan bij petanque, een sport die zowel psychisch als 
fysisch enorm veel vergt om op niveau te kunnen presteren. En daar 
strijden zowel dames als heren op hetzelfde niveau, met dezelfde 
wapens voor dezelfde prijzen. Nu zullen een aantal onder jullie wel 
denken, ja maar de hoogste prijzen zijn waarschijnlijk altijd voor de 
mannen. En inderdaad tot onlangs was dat zo. Maar verandering is op 
komst! 

Enkele jaren geleden begon het aantal dames dat inschreef voor de 
petanquecompetitie snel te stijgen. Zoals de meesten van jullie 
waarschijnlijk weten wordt in de wintercompetitie om de 2 weken 
gestreden in teams van elk 3 deelnemers. Die teams worden telkens aan 
het begin van elke match samengesteld door loting. Toegegeven dat tot 
enkele jaren geleden de mannen meestal hoopten dat er geen dame in 
hun ploeg werd geloot, met in het achterhoofd “dan is ons team 
waarschijnlijk te zwak”. Ondertussen is dat soort gedachten al lang 
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verdwenen uit de hoofden van die mannen. 
Om een voorbeeld te geven. Ergens in maart 
’22 blijkt na de loting dat een team bestaande 
uit alleen sterke mannen moet strijden tegen 
een team met alleen dames.  Van  de 
gezichten van het mannenteam kon al voor 
de match begon de einduitslag opgemaakt 
worden. Resultaat: pure afgang voor het mannenteam dat op geen enkel 
moment in de wedstrijd zat. Ik durf de uitslag van die match hier niet 
vermelden. 

Eerlijk gezegd is het soms aandoenlijk om te zien hoe de mannen bezig 
zijn met tactiek, werphouding, enz. terwijl de dames met worpen los uit 
de pols en zonder veel bla bla dikwijls beter presteren. Als een 
mannenteam heeft verloren dan wordt er nog uren nagekaart over het 
waarom en wie en wat en hoe, terwijl de dames al lang vergeten zijn dat 
ze gewonnen of verloren hebben en gewoon met het leven verder gaan. 

Is hiermee nu bewezen dat bij petanque gendergelijkheid absoluut is. 
Jullie denken misschien van niet, maar het kan echt bewezen  worden. 
Jaren gelden werden mannen die ondermaats presteerden regelmatig 
soepkieken genoemd.  Zouden jullie een dame soepkieken durven 
noemen? Wel het gebeurt dat ook een dame soepkieken wordt 
genoemd bij dit mooie spel, waarmee voldoende bewijs is geleverd. 

Even meegeven dat Danny VDV de wintercompetitie ’21-‘22 heeft 
gewonnen. Herman, Ludo en Marcel wonnen het 1-dags 
clubkampioenschap in juni ’22. 

Of er de komende winter en zomer een man(nen) de competitie zal/kan 
winnen is helemaal niet zeker! Achter de schermen is het trouwens al 
een dame die alles dirigeert en haar man die moet uitvoeren. 

(*) Als er ondertussen toch een dame met de eerste ploeg meefietst dan 
bied ik hierbij oprechte excuses aan voor mijn onwetendheid. 

 
Louis 
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Kaartprijskamp ieder voor zich 
 

Einduitslag periode 01 januari  2022 tot 30 juni 2022 
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Beste dagresultaat 
 Beuckelaers Irene    139 
 Hellemans Chris    137 

Van Oosterwijck Ludwig   136 
 

Slechtste dagresultaat 
Van Es Paul       69  
Vranckx Colette      75    
Geens Rita         76   

     
 
Weetjes 
 
Rita VH acht maal een kip won en Chris H zes maal, zij zijn dan ook de 
nummers 1 en 2 van het klassement. 
Julien B eens 28 slagen haalde in 1 ronde (4 giften). 
Paul VE eens 28 slagen haalde in 4 ronden (16 giften) en toch maar 1 
“balk” had, die dag in totaal 69 slagen haalde (een laagterecord) en 
slechts 3 “balken”. 
Colette V eens in totaal 75 slagen haalde met 6 “balken”. 
Willy DV eens 3 slagen haalde in 1 ronde. 
Ludwig VO haalde eens 12 slagen in 1 gift. 
Er werd slechts 27 keer 10 of meer slagen gehaald in 1 gift op een totaal 
van 2400 giften. 
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Wij kaarten iedere 1e en 3e  dinsdag van de maand van 20 tot 
ongeveer 22 uur, met daarna gelegenheid tot nakaarten en/of 
eventueel toogpraten tot 24 uur.         
Er zijn 2 perioden per jaar:  van 1 januari tot 30 juni en van 1 juli 
tot 31 december. 
Dit zijn telkens 11 beurten waarvan de 7 beste resultaten 
meetellen voor het eindklassement.              De inleg bedraagt 2 
euro die volledig wordt uitbetaald bij de prijsuitreiking. 
Er is steeds 1 kip per tafel te 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 bovenkopen als je kan. 
De laatste moet altijd de slag nemen als hij/zij kan. 
Ieder speler betaalt tijdens het kaarten een rondje. 
 

DATA  4   en  18 oktober      3  en   17  
januari 
  1   en  15  november      7  en   21  
februari 
  6   en  20   december       7  en   21  
maart 
 
Info  :   Paul Van Es  -  0473/815796    en op de kaartavonden. 
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Teerfeest 2022! 
 

Zaterdag 3 december – Berkenhof - 19u 
 

 

Membri fantastici,  

Fantastische leden, 

 

Eindelijk is er terug een teerfeest na afwezigheid 
van 2 jaar. 

Ook tijdens deze Italiaanse getinte editie gaan 
we eten, drinken en dansen!  

 

Zoals de laatste edities zal er terug een 
mix zijn van hoge en lage tafels en mag 
iedereen plaatsnemen waar hij of zij wil. 

 

Schrijf je in via je ploegverantwoordelijk tot uiterlijk 25/11! Partners 
zijn ook steeds welkom.  
Inschrijvingsformulier op de volgende bladzijde. 

 

Saluti 

Il bordo, het bestuur 
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INSCHRIJVINGSFORMULIER TEERFEEST 

 

Zaterdag 3 december 2022, start 19u, Berkenhof 

Inschrijven via de ploegverantwoordelijke tot uiterlijk 25 november 
2022. 

JA, IK DOE MEE, en kom naar het teerfeest op zaterdag 3 december. 

NAAM: ……………………………………………………………….. 

Ik schrijf in voor ………. perso(o)n(en) en betaal aan mijn 
ploegverantwoordelijk de som van 40 euro/persoon.  
 
………. X 40 € = ………. € 
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Redactie 
 
Redactieleden: 
Anke De la Haye 

Philippe Van den Bosch 

Dries Verhelst 

 

 

 

Cyclocross  
 

30 Oktober 2022 
Openingscross & G-sport 

27 November 2022 
November- en Jeugdcross 

17 December 2022 
Kerstcross 

29 Januari 2023 
Sluitingscross 
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