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4 Van de Redactie 5Heet van de pers

Een nieuw sportjaar is begonnen! U zal het geweten hebben.
We hebben alweer heel wat nieuwe enthousiaste leden mogen begroeten in zowat al onze 
sporttakken. Het tekort aan infrastructuur wordt alweer wat groter. 
Gelukkig kunnen we met wat goede planning alles en iedereen een plaatsje geven. De één voelt er 
zich al wat comfortabeler bij als de andere, maar al bijeen horen we toch heel wat tevredenheid.

Vorig sportjaar viel het al op dat onze verschillende sporttakken mekaar wat beter leren kennen en 
vooral begrip voor mekaar kunnen opbrengen. En is het daar in de sport niet voor een groot stuk  
om te doen?

Ook het nieuw opgerichte bestuur van de supportersclub draagt daarin zeker hun steentje bij! Zij 
fungeren immers, naast het dagelijks bestuur van Blauwput Omnisport, als bindmiddel tussen de 
verschillende sporttakken. Waar het dagelijks bestuur eerder administratief en financieel gericht werk 
levert, helpt de supportsclub ons meer met het relationele aspect. Dat zoiets onze club en de sport 
ten goede komt, lijkt een evidente zaak.

Ook dit jaar werd het nieuwe lidgeld-systeem ingevoerd. De ene had het er al wat moeilijker mee 
dan de andere, maar stilletjesaan lijkt het systeem toch ingeburgerd te geraken. Vooral het 
inschrijven via de website blijkt een treffer te zijn. Vanaf het eerste ogenblik hebben we daarmee ook 
zowat al uw gegevens, zodat een zoektocht van de speld in de hooiberg alweer wat minder is 
geworden.
Er zijn echter nog wat leden die hier of daar wat verkeerde berekeningen hebben gemaakt. Deze 
mensen zullen daarvan ongetwijfeld bericht krijgen. Wij rekenen dan ook op jullie medewerking om 
één en ander zo snel mogelijk in orde te brengen, om onze werkingskosten niet in het gedrang te 
brengen.
Mocht je toch nog vragen hebben, aarzel dan vooral niet om ons te contacteren. Via de folders en 
de website vind je zeker de juiste telefoonnumers of e-mail adressen terug.

Hierbij maak ik ook van de gelegenheid gebruik om u mee te delen dat dit de laatste uitgave van 
Blauwput Sport is die via de post of de 'boekjesdragers' aan elk gezin wordt bezorgd. Vooral de 
portkosten lopen erg hoog op.
Vermits we merken dat heel wat lezers even graag een electronisch exemplaar ontvangen (u kan zich 
hiervoor nog steeds via blauwputsport@blauwputomnisport.be aanmelden), maar vooral omdat we 
merken dat we u op regelmatige basis in onze zalen aantreffen, hebben we beslist vanaf het 
volgende nummer van Blauwput Sport de verdeling te laten gebeuren in de lessen zelf.
In iedere zaal zal een voorraad boekjes aanwezig zijn die je dan meteen kan meenemen, indien je 
dit wenst. De verschijningsdata wanneer je de boekjes ongeveer kan vinden, vind je op de eerste 
bladzijde.

Vanuit Blauwput Sport wensen wij iedereen een heel tof en vruchtbaar sportjaar toe.
De redactie
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6 Volleybal-nieuws 7Volleybal-nieuws

Het nieuwe volleybalseizoen is weer begonnen!
Kom dus zeker eens langs in het Koning Boudewijnstadion om onze competitieploegen in actie te 
zien. Hieronder vind je alvast de kalenders van de eerste seizoenshelft.

Dames

Heren

En ook de recreatieploeg is er weer klaar voor. Zij spelen hun thuismatchen op woensdag in De 
Kring. Supporters op post!

Recrea

Halloweenfuif ! 

Halloween zal dit jaar niet onbesproken voorbij gaan in Kessel-Lo!
Op vrijdag 31 oktober organiseert Blauwvoc immers een Halloweenparty in de Blauwe Kater. 
ALLEN DAARHEEN!

Mosselfeest

Op 22 februari mogen jullie alweer onze super-de-luxe lekker mosseltje komen eten.
Een inschrijvingsfomulier krijg je zeker nog van ons te zien.

De deuren gaan open om 21u en iedereen die zich verkleedt, krijgt een gratis drankje! Kaarten 
kosten €4 aan de kassa en €3 in voorverkoop. Voor voorverkoop kan je terecht bij elke 
Blauwvoccer of een mailtje sturen naar blauwvoc@yahoo.com.
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Recrea Blauwvoc: een beestige boel

Aan het eind van het vorige seizoen zagen we de toekomst van ons ploegje een beetje somber 
in. Verschillende speelsters waren proeftrainingen gaan volgen bij de competitieploeg en ook een 
deel van onze mannen werd van ons afgesnoept. Op onze laatste training waren we dan ook 
slechts met 5, waaronder 3 laatkomers om met een drankje het seizoen af te sluiten. Het moet wel 
gezegd dat een heel aantal teamleden examens had. Tijdens deze laatste bijeenkomst gaven een 
aantal van ons zich als vrijwilliger op om mee te helpen bij de Eurofolies in de shift van Blauwvoc. 
En zo geschiedde. Eigenlijk onderhield de recreaploeg niet echt contact met de rest van de club. 
Om de een of andere reden leek het een beetje alsof er een soort wederzijds gebrek aan interesse 
bestond. Wij zagen zelf ook onze plaats niet in het geheel, maar maakten ons daar geen drukte 
over. Ondertussen zitten we op een keerpunt. De betrokkenheid groeit. Verschillende zaken werken 
deze toenadering in de hand. Door de overstap van meerdere van onze ploeggenoten naar de 
competieploegen komt er een mix en wisselwerking op gang. De kennismaking op Eurofolies van 
de recreaploeg met de voorzitter en clubgenoten vanuit de competitie is een tweede doorbraak. 
Bovendien vonden dit seizoen een aantal speelsters (oftewel half Genk) de weg naar onze ploeg via 
connecties in de damesploeg. Dat ziet er dus veelbelovend uit. Rijkhalzend kijken we uit naar de 
fuif van Blauwvoc op 31 oktober in de Blauwe Kater. We proberen langs alle kanten zoveel 
mogelijk ploeggenoten te mobiliseren voor deze niet te missen afspraak.

gespeeld, maar vond het gewoon leuk om op school mee een 
balletje te slaan of hebben zelfs nog nooit gespeeld. Er is 
bovendien redelijk wat verloop, omdat elk jaar een aantal spelers 
weer zo bezeten raken van de volleykriebel dat ze (al dan niet 
opnieuw) in de echte competitie wensen aan te treden. Elk jaar 
moeten we elkaar dus leren kennen, ons spel afstemmen en onze 
techniek blijven bijschaven. Daarom is er bij ons ook een 
trainer/ster voorzien.

De voorbije maand heeft een jong veulen zich van deze taak 
gekweten. Pieterjan was tijdens onze eerste wedstrijd ook onze coach. Het is heel tof dat hij zich 
voor ons wil inzetten. Wij zijn met zijn allen dan ook wel een beestige boel. De voorbije weken 
hebben nog twee verloren schapen zich bij ons vervoegd. Ondertussen maakt ook een onzichtbare 
beer deel uit van onze ploeg. Zo nu en dan wordt die losgelaten als er 
punten gescoord worden. Als aanmoedigingskreet heeft “De beer is los” het 
duidelijk gehaald van “Het schaap is geschoren”. Tijdens de voorbije match 
werd er nog een oude koe uit de sloot gehaald, toch bleef het bij een 
eenmalige schreeuw van “Tchak, tchak, productie”.

Niet iedereen weet dat wij als recreaploeg ook echte wedstrijden spelen. 
Voor enkele nieuwe ploeggenoten was dit trouwens een volkomen 
verrassing. Als afwisseling en om onze kwaliteiten te testen met 
buitenstaanders zijn wij echter ingeschreven in de liefhebberscompetitie van 
Sporcrea. Dit houdt in dat wij 10 wedstrijden spelen op het hele seizoen. 
Deze bestaan uit 4 vaste sets en de wedstrijden worden gespeeld op het uur 
van de training van de desbetreffende ploeg. Voor ons betekent dit dat onze 
thuismatchen altijd gepland staan op woensdagavond van 20u tot 22u. 
Naast de puntenrangschikking is er ook een klassement dat enkel rekening 
houdt met de fair play. Wij gaan resoluut voor dit laatste. We spelen voor 
ons plezier en iedereen speelt evenveel mee. De kalender is jammer genoeg een beetje 
onevenwichtig opgesteld, want in de maand oktober moeten wij al 4 wedstrijden afwerken.

Zoals eerder gezegd waren we op woensdag 1 oktober dus met 17 om ons van onze beste kant te 
laten zien. Geert en ikzelf hebben vrijwillig onze plaatsen afgestaan om respectievelijk als fotograaf 
en scheidsrechter dienst te doen. Er waren zelfs twee supporters komen opdagen. Daar had 
enerzijds Heleen voor gezorgd en anderzijds was Sebbe van de partij. Fijn dat hij ons nog komt 
steunen na zijn overstap naar de herenploeg.

In eerste instantie hebben we onze 
tegenstanders een beetje overrompeld. Ze waren 
onder de indruk van ons aantal. Om heel eerlijk 
te zijn, het ziet er niet echt meer uit als een ploeg, 
maar eerder als een kudde.

De eerste set begon dus zeer goed. We liepen 
uit, maar de tegenstander vocht zich goed terug. 
Het werd nog spannend, maar we haalden de 
eerste set toch binnen met 25-22.

De tweede set begon goed met 5 punten 
voorsprong, aangezien we voor elke dame meer 
op het veld een punt toegewezen kregen. Dat 

In september bleek al gauw dat we ons aan het eind van het seizoen onterecht zorgen hadden 
gemaakt. Op de eerste training waren we al met 10 en dat aantal is sindsdien elke week gegroeid. 
Voor onze eerste wedstrijd waren we zelfs met 17 en dan was nog niet iedereen aanwezig. Er wordt 
dus zelfs al gedacht over een ledenstop. Er is dus meer nieuw dan oud bloed. De ‘anciens’ voelen 
zich gelukkig niet onderdrukt, maar zijn blij met het enthousiasme van de nieuwkomers. 

Wij zijn eigenlijk een zeer a-typische recreatieploeg. De doorsnee liefhebbersploeg is 
samengesteld uit een oudere ex-competieploeg die er gezamenlijk mee ophouden en er bewust voor 
kiezen om een versnelling terug te schakelen en hun ploeg om te vormen tot een recreaploeg. 
Doorgaans gaat het dus om teamleden die erg goed op elkaar ingespeeld zijn. Wij daarentegen zijn 
een jonge groep met zeer uiteenlopende achtergronden. Lang niet iedereen heeft in competitie 
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zich gelukkig niet onderdrukt, maar zijn blij met het enthousiasme van de nieuwkomers. 

Wij zijn eigenlijk een zeer a-typische recreatieploeg. De doorsnee liefhebbersploeg is 
samengesteld uit een oudere ex-competieploeg die er gezamenlijk mee ophouden en er bewust voor 
kiezen om een versnelling terug te schakelen en hun ploeg om te vormen tot een recreaploeg. 
Doorgaans gaat het dus om teamleden die erg goed op elkaar ingespeeld zijn. Wij daarentegen zijn 
een jonge groep met zeer uiteenlopende achtergronden. Lang niet iedereen heeft in competitie 



10 Volleybal-nieuws 11Nieuws van de groene en blauwe tafels

staat nu eenmaal zo in het reglement. Jammer genoeg 
gaf onenigheid op dit punt de tegenstander blijkbaar 
extra energie, want onze voorsprong smolt al snel weg. 
Er werd weerwerk geboden, maar dat bleek niet 
voldoende om het tij te keren. Ook de volgende twee 
sets werden gewonnen door de tegenstanders. Het is 
zeker niet dat we hieruit besluiten dat we slecht hebben 
gespeeld. Integendeel we hebben mooie dingen laten 
zien. Met ons potentieel zit het goed. Met de moraal 
ook, we houden 
de moed erin, 
dankzij de 

bankzitters en hun oppeppend lawaai. Omdat er nog tijd over 
was, hebben we nog doorgespeeld tot 22u om daarna een 
drankje te gaan nuttigen in De Curve. De avond eindigde zelfs 
met een verbroedering met de tegenstanders. 

Onze volgende thuiswedstrijd wordt gespeeld op woensdag 
19 november om 20u. Dat zal onze vijfde match zijn. 
Benieuwd hoever we tegen dan staan. Uiteraard is 
iedereen welkom om ons aan te moedigen.

Sportieve groetjes, Leen

Op 28 september vertrokken 7 jongeren van Blauwput Tafeltennis om deel te nemen aan 
het Provinciaal  Jeugdcriterium te Diest. 

Cedric Vounckx moest om 10u spelen in de reeks van kadetten. Cedric was duidelijk in 
topvorm. Hij verloor als E6 nipt in vijf sets van een E0 (die later nog brons behaalde) 
maar hij kon toch doorgaan naar de volgende ronde. In de achtste finale overwon hij 
nog even een E4. 
Pas in de kwartfinales moest hij het afleggen tegen de uiteindelijke winnaar van de reeks. 

 

De reeksen juniors en 17-21jaar begonnen pas om 14.u .Sander Van Melkebeke, Tom 
Baillieu en Carl Van Oppens speelden telkens in een poule van 4 spelers. Zowel Sander 
als Tom kwamen allebei door de eerste ronde. In de achtste finale moesten ze het echter 
beiden afleggen tegen spelers van een veel hoger klassement. Carl zat in een zware poule 
en misschien miste hij als nieuweling net nog een beetje ervaring en haalde de eerste 
ronde niet.  

Wim Strosse won de 
wedstrijd tegen de niet 
geklasseerde speler met veel 
gemak. De B4 en C2 
spelers waren net iets te 
sterk voor hem. Daardoor 
behaalde Wim een derde 
plaats in de reeks jeugd-21 
jongens. 

 



10 Volleybal-nieuws 11Nieuws van de groene en blauwe tafels

staat nu eenmaal zo in het reglement. Jammer genoeg 
gaf onenigheid op dit punt de tegenstander blijkbaar 
extra energie, want onze voorsprong smolt al snel weg. 
Er werd weerwerk geboden, maar dat bleek niet 
voldoende om het tij te keren. Ook de volgende twee 
sets werden gewonnen door de tegenstanders. Het is 
zeker niet dat we hieruit besluiten dat we slecht hebben 
gespeeld. Integendeel we hebben mooie dingen laten 
zien. Met ons potentieel zit het goed. Met de moraal 
ook, we houden 
de moed erin, 
dankzij de 

bankzitters en hun oppeppend lawaai. Omdat er nog tijd over 
was, hebben we nog doorgespeeld tot 22u om daarna een 
drankje te gaan nuttigen in De Curve. De avond eindigde zelfs 
met een verbroedering met de tegenstanders. 

Onze volgende thuiswedstrijd wordt gespeeld op woensdag 
19 november om 20u. Dat zal onze vijfde match zijn. 
Benieuwd hoever we tegen dan staan. Uiteraard is 
iedereen welkom om ons aan te moedigen.

Sportieve groetjes, Leen

Op 28 september vertrokken 7 jongeren van Blauwput Tafeltennis om deel te nemen aan 
het Provinciaal  Jeugdcriterium te Diest. 

Cedric Vounckx moest om 10u spelen in de reeks van kadetten. Cedric was duidelijk in 
topvorm. Hij verloor als E6 nipt in vijf sets van een E0 (die later nog brons behaalde) 
maar hij kon toch doorgaan naar de volgende ronde. In de achtste finale overwon hij 
nog even een E4. 
Pas in de kwartfinales moest hij het afleggen tegen de uiteindelijke winnaar van de reeks. 

 

De reeksen juniors en 17-21jaar begonnen pas om 14.u .Sander Van Melkebeke, Tom 
Baillieu en Carl Van Oppens speelden telkens in een poule van 4 spelers. Zowel Sander 
als Tom kwamen allebei door de eerste ronde. In de achtste finale moesten ze het echter 
beiden afleggen tegen spelers van een veel hoger klassement. Carl zat in een zware poule 
en misschien miste hij als nieuweling net nog een beetje ervaring en haalde de eerste 
ronde niet.  

Wim Strosse won de 
wedstrijd tegen de niet 
geklasseerde speler met veel 
gemak. De B4 en C2 
spelers waren net iets te 
sterk voor hem. Daardoor 
behaalde Wim een derde 
plaats in de reeks jeugd-21 
jongens. 

 



12 Nieuws van de groene en blauwe tafels 13Eurofolies 2008

In de reeks 
meisjes -21 
kwamen de twee 
meisjes van 
Blauwput 
tegenover elkaar 
te staan. 
Sarah Veugelen 
versloeg Karen 
Stiers met Drie 
sets tegen één. 
En werd dan ook 
eerste in de 
reeks. Karen 
behaalde de 
tweede plaats. 

 

Het was weer een zeer verdienstelijke dag voor Tafeltennis Blauwput. Een dikke proficiat 
voor al onze spelers die deelnamen   

Onze Blauwput Omnisport vakantieperiode is ondertussen achter de rug. Reeds voor de 4de keer 
namen we deel aan de Leuvense (of Kesselse) Eurofolies, die traditioneel einde augustus wordt 
georganiseerd. Net voor het begin van ons sportseizoen dus.

Een aantal medewerkers van de club heeft weer erg hard gewerkt om er een leuke editite van te 
maken. Er reeds vooraf wat vergaderd, gekookt en geregeld. De tenten en het podium werden 
opgebouwd enzovoort.
Alles was eindelijk klaar op vrijdagavond en het feest kon beginnen. We hadden helaas wat minder 
inschrijvingen voor onze restaurantmomenten, het aanbod van artiesten was ietsje minder, maar het 
weer was dan weer super-prachtig.
Daardoor zakten er toch best wat mensen af naar het plein om van de optredens te genieten en van 
de aangeboden landspecifieke gerechten te proeven. Ik mag jullie graag vertellen dat onze tent van 
Griekenland traditiegetrouw bekend staat om er zeer lekker en goed te komen eten.
Onze keuken draait doet het dan ook zeer goed!

Eurofolies is traditioneel ook het evenement waar clubgenoten zich graag ontmoeten. De 
verschillende werkshifts worden dan ook gevuld met helpers uit alle regionen, waarbij deze dan ook 
de kans krijgen om met mekaar kennis te maken. Zo brengen we alweer een beetje meer het 
groepsgevoel bij.

Je krijgt van ons zeker ook volgend jaar te horen wanneer we er zullen staan, hou dus eind augustus 
alvast vrij zodat ook jij eens kan langskomen.
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Vorig jaar werd er een grote enquete georganiseerd. De resultaten ervan vind u hieronder:
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16 Data

Dans
4 april 2009: Dansoptreden, stadsschouwburg Leuven

Volleybal
31 oktober: Halloween party, Blauwe kater, Leuven
22 februari: Mosselfeest in zalen De Kring, Kessel-Lo

Tofsport Zonder Grenzen

Blauwput Omnisport is medeorganisator van het 
Tofsport Zonder Grenzen evenement.
Meer info en inschrijven kan via de website
www.tofsportvlaanderen.be
Er is pleintjessport op de Bruul te Leuven 
voorzien op woensdag 15 en 22 oktober
en Brunchsport in de rijschool te Leuven op 
zondagvoormiddag 19 oktober.

DE TROY

Onze dienstbaarheid
wordt uw hulp

dag,- nacht,- en weekenddienst

Diestsesteenweg 105 Kessel-Lo

UITVAARTCENTRUM
Funerarium

016/25.98.50

(bureel en toonzaal gelegen 1ste verd. boven A. Piette)

uitvaart-de-troy@skynet.be


