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'Nu het bijna vakantie is, is de tijd rijp om aan ons volgend sportjaar te denken!

SPORTMEDISCHE BEGELEIDING

Gebod 1: Kies de sport die je ligt.
Vooraleer je begint te sporten, moet je weten wat je lichaam aankan. Sporten stelt immers bepaalde 
eisen aan het lichaam. Jonge sporters zijn extra kwetsbaar omdat hun lichaam nog in volle 
ontwikkeling is.
Je kan je eigen fitheid of algemene fysieke conditie bepalen aan de hand van een aantal testen.

Gebod 2: Sporten, je arts heeft ook iets te zeggen.
Het is niet gemakkelijk proberen uit te maken of je lichamelijk geschikt bent voor sportbeoefening in 
het algemeen of voor een welbepaalde sport. Maak een afspraak met je huisarts (sportarts) voor 
een sportmedisch onderzoek en sportadvies.
Een goed sportmedisch onderzoek bestaat uit minimum 3 stappen:
1. een algemene medische bevraging
2. enkele eenvoudige metingen (o.a. hartslag en ademhaling)
3. een algemeen lichamelijk onderzoek.
In bepaalde gevallen wordt ook een inspanningsproef afgenomen.

Gebod 3: Toch gekwetst? Volledige genezing is je beste verzekering.
Al voel je niets meer, respecteer de herstel- en rustperiode die de arts je heeft opgelegd, hoe graag je 
ook opnieuw wil sporten. Een volledig herstel is de beste manier om een nieuw sportletsel te 
voorkomen.
Geef aandacht aan volgende punten:
1. zorg dat je enkele belangrijke handelingen van eerste hulp bij sport onder de knie hebt;
2. besteed aandacht aan elke kwetsuur;
3. laat de diagnose over aan een arts;
4. respecteer de opgelegde wachttijd;
5. werk aan een aangepaste revalidatie.

FAIRPLAY
Gebod 4: De regels maken het spel. Respecteer ze.
Spelregels zijn ontworpen om het spel of de competitie vlot en veilig te doen verlopen. Niet-naleving 
van deze regels of zelfs opzettelijk overtreden, vergroot het risico op een letsel.
Gebod 5: Blijf kalm in het heetst van de strijd.
Bij het sporten kom je in contact met mede- en tegenspelers, scheidsrechters, trainers, 
supporters...Tussen die mensen moeten sportiviteit en respect de voornaamste drijfveer blijven. 
Maak geen opzettelijke fouten, daag niet uit en blijf fair. Laat je niet opjutten door andere spelers, 
door supporters of familie.
Gebod 6: De scheidsrechter is de baas op het veld.
 De scheidsrechter leidt het spel. Hij zorgt ervoor dat de regels nageleefd worden. Doe je dit niet dan 
stel je jezelf en je medespelers bloot aan sportletsels. Hou je steeds aan zijn beslissingen.

SPORTUITRUSTING
Gebod 7: Een uitrusting voor elke sport, gebruik de juiste.
Het belangrijkste onderdeel van de sportuitrusting is, bij de meeste sporten, de schoen. Een goede 
schoen is daarom een goede investering.
Eigenschappen:
? een goede pasvorm hebben (kies de juiste maat en leest, neem de tijd om te passen);
? een goede stabiliteit bieden (let op een stevig hielstuk en een voetholteverhoging);
? goede schokdemping hebben;
? goede verluchting geven (lederen bovenmateriaal en vochtopnemende binnenbekleding);
? van goede kwaliteit zijn.
Kleding moet aangepast zijn aan de eisen van de sport en moet gemakkelijk draagbaar en praktisch 
zijn.
Gebod 8: Beschermers zijn je schokbrekers, draag ze.
Beschermingsmateriaal kan zonder twijfel letsels voorkomen. Het dient niet om er harder tegen aan 
te gaan.
Draag het ook op training, ook als het niet verplicht wordt. Draag beschermers die goed passen 
zodat ze niet hinderen bij het sporten.
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Gebod 9: Je sportmateriaal moet veilig blijven. Onderhoud het!
Je sportmateriaal mag nog zo veilig zijn, het kan echt gevaarlijk worden als je het niet goed 
onderhoudt.
Controleer het materiaal vooraleer je het gaat gebruiken.
Sportmateriaal moet op tijd vervangen worden. Versleten spullen verhogen de risico's.
Sport- en spelmateriaal moet aangepast zijn aan de belastbaarheid van de gebruiker.

TRAINING
Gebod 10: Maak je spieren wakker, warm je op.
Zowel met een degelijke opwarming (warming up) als met een goede afkoeling (cooling down) 
vermijd je heel wat blessures.
Opwarmen stimuleert de bloedsomloop en bereidt je lichaam voor op een inspanning. Na het 
sporten brengt een afkoeling je lichaam geleidelijk van inspannings- naar rustniveau. Een goede 
opwarming duurt gemiddeld 20 min. en bevat volgende onderdelen: algemene opwarming met 
circulatieoefeningen, stretching en spierversterkende oefeningen, gevolgd door een sportspecifieke 
warming up. Een cooling down van een 10-tal minuten kan door los te lopen en te stretchen.
Gebod 11: Elke leeftijd en niveau hebben hun aangepaste training.
Raadpleeg de trainer om een evenwichtig trainingsschema op te stellen. Hij zal rekening houden met 
je leeftijd, je trainingsmogelijkheden, je lichamelijke conditie met de basiseigenschappen uithouding, 
kracht, lenigheid, snelheid en coördinatie. Hoe beter de trainingsopbouw, hoe beter de conditie.
Geef ook aandacht aan de onzichtbare training: zorg voor een gezonde en evenwichtige voeding, 
drink voldoende bij sportinspanningen, bouw regelmatig rust in en geef aandacht aan hygiëne zodat 
b.v. atleetvoet geen kans krijgt.
Gebod 12: Een goede techniek is de beste tactiek.
Hoe beter je een bepaalde techniek onder de knie hebt, hoe veiliger je kan sporten. Door verkeerde 
bewegingen kan je o.a. je spieren overbelasten. Je vermijdt er gevaarlijke contacten mee met 
spelers, het veld, het materiaal...
Leer van bij het begin de juiste techniek (bij gediplomeerde trainers). Veel oefenen is de enige 
manier om je de techniek volledig eigen te maken.
Bron: website van de Vlaamse Overheid - http://www.cjsm.vlaanderen.be/gezondsporten/

- Alle glasherstelling
- Isolerende beglazing
- Spiegels en decoratie
- Glazen deuren
- Plexi-platen voor dakbedekking
- PVC ramen en deuren VEKA
- Enkel glas vervangen door 
  dubbel glas in bestaande ramen
- Eigen slijperij

openingsuren maandag tot vrijdag
9-12u en 13u30-18u

Graag nodigen we alle leden van Blauwput omnisport uit 
om eventueel deel te nemen aan de “Zomeractiviteiten 
Blauwput omnisport”. 
Kijk steeds de website van Blauwput Omnisport na om 
eventuele veranderingen van de activiteiten terug te vinden, 
http://www.blauwputomnisport.be. 

Vrijdag 3-7-2009 om 20:00 uur, afspraak aan Turnhal te 
Kessel-Lo
Varianten op het voetbalspel waar zowel dames als heren 
kunnen aan deelnemen. Er wordt onder andere 
“Stapvoetbal” en “Rugbyvoetbal” gespeeld. Bij stapvoetbal 
wordt er niet gelopen en naar de bal en/of met de bal 
gestapt. Bij Rugbyvoetbal spelen we met een rugbybal, maar 
de spelregels van voetbal blijven gelden, dus geen fysiek 
contact. De rugbybal maakt het mogelijk dat het spel op elk 
moment kan veranderen.
De varianten op het voetbalspel worden op het grote 
grasveld van Park Heuvelhof gespeeld.

Vrijdag 10-7-2009 om 20:00 uur, afspraak zaal 2 in 
Jozef Pierrestraat te Kessel-Lo
“Korfbal”. Afhankelijk van het aantal spelers zijn er 
verschillende varianten mogelijk op dit spel, met 2 korven of 
met 1 korf. Bij goed weer proberen we uiteraard buiten te 
spelen.

Zaterdag 18-7-2009, Familie uitstap
Dit jaar wordt er een familie uitstap georganiseerd: 
“Kajakken op de Ourthe”.
Er kan gekozen worden voor een kort traject (10 km, 
ongeveer 2 à 3 uur), middellang traject (15 km, ongeveer 
3,5 uur) of het lange traject (25 km, ongeveer 5 uur). Er zijn 
3 type kajaks mogelijk, 1-persoons (10,00 € tot 22,00 €, 2-
persoons (8,5 € tot 10,0 € per persoon) en 3-persoons (idem 
als 2-persoons kajak). De hierboven vermelde prijzen zijn 
afhankelijk van het traject en op basis van een groepstarief 
(minimum 20 personen). Kayak club “Les Remous”. Vertrek 
traject 15 en 25 km om 11 uur; vertrek traject 10 km om 10 
of 14 uur.
Er wordt wel voorzien in eigen vervoer. Verdere afspraken 
worden gemaakt na inschrijven.
Graag inschrijvingen richten aan Gerrit Frickx, via mail 
gerrit.frickx@telenet.be vóór 3/7/2009. Vermeld het aantal 
personen, type kajak en het traject.
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Vrijdag 24-7-2009 om 20:00 uur, afspraak Turnhal te Kessel-
Lo
Elk jaar wordt er een fietstocht georganiseerd. Dit jaar verkennen 
we de gemeente Kessel-Lo door middel van een “fietszoektocht”. 
Door middel van opdrachten (wegbeschrijvingen, zoeken van 
herkenningspunten, …) loodsen we de verschillende groepen 
door Kessel-Lo. Voorzie wel licht op je fiets, want de 
fietszoektocht zal tot ongeveer 22:00 uur duren.

Vrijdag 7-8-2009 om 20:00 uur, afspraak zaal 1 in Jozef 
Pierrestraat te Kessel-Lo
De klassieker van de vakantie activiteiten is: “BOS-hockey”. 
Diegene die het reeds meegemaakt hebben weten dat het zweten 
en zwoegen is. Een drankje is onontbeerlijk. Na het spel is 
douchen mogelijk.

Vrijdag 14-8-2009 om 20:00 uur, afspraak zaal 1 in Jozef 
Pierrestraat te Kessel-Lo
Een variatie op volleybal, is het Indiaca spel. Dit spel had vorig 
jaar een groot succes. Het spel is afkomstig vanuit Zuid Amerika 
en het wordt niet met een bal gespeeld, maar wel met een soort 
van shuttle (grotere vorm van het badmintonpluimpje). We gaan 
het ons iets moeilijker maken en maken er een “Dubbele 
Indiaca” spel van.  De spelregels kan je via de hyperlink eens 
nalezen: http://www.omnishuttle.nl/wordpress/wp-
content/uploads/2007/09/pdf-braz-spelvorm.pdf

Vrijdag 21-8-2009 om 20:00 uur, afspraak in de Killshot, 
Hollestraat 20, 3001 Heverlee
“Squash” en “Wallybal” staan op het menu. Squash wordt steeds 
met 2 personen gespeeld, hoewel ik recent een wedstrijd gezien 
heb met 4 personen (het proberen waard). Wallybal is een 
andere vorm van volleybal (zachtere bal, maar de muren tellen 
ook mee) en wordt steeds gespeeld met 2 teams van 3 leden. De 
huur van een terrein kost 6,0 € per half uur. 
Graag inschrijvingen richten aan Gerrit Frickx, via mail 
gerrit.frickx@telenet.be met vermelding van het aantal personen 
en welke spelvorm (beide mogen ook doorgegeven worden).

Vrijdag 28-8-2009 om 20:00 uur, afspraak in de Sportoase, 
Philipssite te Leuven
Als laatste sportactiviteit gaan we “zwemmen” in de sportoase. Je 
kan er baantjes trekken, bubbelbad vertoeven, een sauna 
meepikken en eventueel gebruik maken van de glijbaan.
Prijzen: volwassene van Leuven 5,0 €; niet Leuven 5,5 €. 
Kinderen min 12 jaar van leuven 3,0 € en niet Leuven 3,5 €.
Nadien kunnen we met zijn allen naar Eurofolies trekken om er 
een droogje en/of natje te nuttigen in de Griekse tent van 
Omnisport Blauwput, Provinciaal Domein te Kessel-Lo.

In memoriam

Op 5 juni overleed, na een kort verblijf in het ziekenhuis, Marie -Louise Latré. 
Wij wensen André Reniers, kinderen en kleinkinderen alle sterkte toe bij het 
plotse verlies van hun geliefde echtgenote, moeder en oma.

 Op 21 April  2009 verloor “Mil” Leblanc de strijd tegen die vreselijke ziekte.Onze Juliette verloor 
daarmee haar toegewijde echtgenoot. “Mil” was de allesdoener. Weinig woorden maar daden.
-Hij was haar steun en toeverlaat. De keuken, de hof, het opknappen
van het huis. Hij had het allemaal in de vingers. De vroegere garage 
ZIJN KELDER had hij ingericht als een echt “atelier”
-De supporters en de club verliezen met hem een onvolprezen
kracht. Tapper opbouwer, hersteller van alles en nog wat, en dit
sinds vele jaren. Bij wie moeten we nu terecht????
-Beste Juliette je hebt hem tijdens zijn ziekte verzorgd als een
echte verpleegster.
Je wist wat je te wachten stond en toch valt dit afscheid zwaar om
dragen. Juliette wij hopen dat je leven zonder “Mil” nog zinvol mag worden.
Op ons kan je alvast rekenen
 Uit naam van Blauwput Omnisport bedankt”Mil” vooralles
 Van iemand die steeds beroep op je kon doen.
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Vrijdag 24-7-2009 om 20:00 uur, afspraak Turnhal te Kessel-
Lo
Elk jaar wordt er een fietstocht georganiseerd. Dit jaar verkennen 
we de gemeente Kessel-Lo door middel van een “fietszoektocht”. 
Door middel van opdrachten (wegbeschrijvingen, zoeken van 
herkenningspunten, …) loodsen we de verschillende groepen 
door Kessel-Lo. Voorzie wel licht op je fiets, want de 
fietszoektocht zal tot ongeveer 22:00 uur duren.

Vrijdag 7-8-2009 om 20:00 uur, afspraak zaal 1 in Jozef 
Pierrestraat te Kessel-Lo
De klassieker van de vakantie activiteiten is: “BOS-hockey”. 
Diegene die het reeds meegemaakt hebben weten dat het zweten 
en zwoegen is. Een drankje is onontbeerlijk. Na het spel is 
douchen mogelijk.

Vrijdag 14-8-2009 om 20:00 uur, afspraak zaal 1 in Jozef 
Pierrestraat te Kessel-Lo
Een variatie op volleybal, is het Indiaca spel. Dit spel had vorig 
jaar een groot succes. Het spel is afkomstig vanuit Zuid Amerika 
en het wordt niet met een bal gespeeld, maar wel met een soort 
van shuttle (grotere vorm van het badmintonpluimpje). We gaan 
het ons iets moeilijker maken en maken er een “Dubbele 
Indiaca” spel van.  De spelregels kan je via de hyperlink eens 
nalezen: http://www.omnishuttle.nl/wordpress/wp-
content/uploads/2007/09/pdf-braz-spelvorm.pdf

Vrijdag 21-8-2009 om 20:00 uur, afspraak in de Killshot, 
Hollestraat 20, 3001 Heverlee
“Squash” en “Wallybal” staan op het menu. Squash wordt steeds 
met 2 personen gespeeld, hoewel ik recent een wedstrijd gezien 
heb met 4 personen (het proberen waard). Wallybal is een 
andere vorm van volleybal (zachtere bal, maar de muren tellen 
ook mee) en wordt steeds gespeeld met 2 teams van 3 leden. De 
huur van een terrein kost 6,0 € per half uur. 
Graag inschrijvingen richten aan Gerrit Frickx, via mail 
gerrit.frickx@telenet.be met vermelding van het aantal personen 
en welke spelvorm (beide mogen ook doorgegeven worden).

Vrijdag 28-8-2009 om 20:00 uur, afspraak in de Sportoase, 
Philipssite te Leuven
Als laatste sportactiviteit gaan we “zwemmen” in de sportoase. Je 
kan er baantjes trekken, bubbelbad vertoeven, een sauna 
meepikken en eventueel gebruik maken van de glijbaan.
Prijzen: volwassene van Leuven 5,0 €; niet Leuven 5,5 €. 
Kinderen min 12 jaar van leuven 3,0 € en niet Leuven 3,5 €.
Nadien kunnen we met zijn allen naar Eurofolies trekken om er 
een droogje en/of natje te nuttigen in de Griekse tent van 
Omnisport Blauwput, Provinciaal Domein te Kessel-Lo.
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Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de video-montage 
van het turnfeest. Hierop zullen ook de foto's staan.
Je kan hem voor slechts 5 Euro bestellen door een mailtje te 
sturen naar 
blauwputsport@blauwputomnisport.be
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Het is een jarenlange traditie dat de “heren” het eerste weekend van juni op mannenkamp gaan. 
De laatste jaren sluit ook een aantal badmintonners aan. Over de hoeveelste editie zijn we niet 
meer zeker (de 33ste of de 34ste) . Hij die het juiste startjaar kent, steekt zijn vinger op.

De organisatie had dit jaar voor de formule-BBB gekozen. Nee, geen soort plan-B, maar een 
weekend vol B's. Dat zal je ook zien aan de massa B's die voorkomen in onderstaand verslag.

Afspraak op vrijdag 5 juni, 18 uur, aan het station in Leuven. Na het wachten op de laatkomers, op 
weg naar spoor 14. Spoor 14? Juist ja! Bestaat niet. Wat bevindt zich voorbij spoor 13? De tunnel 
naar Jeugdherberg “De Blauwput”. Iedereen moest even bekomen van de verre reis die we achter 
de rug hadden. 

Volgens de eerste briefing hadden we het kunnen afleiden uit de tip die we vooraf gekregen 
hadden: “bordeel”. (Bordeel dikwijls in HERBERG, JEUGDige prostituees, ander woord voor 
prostituee PUTe, voor mannen die BLAUWtje hebben opgelopen, op een rijtje van achter naar 
voor BLAUWPUT JEUGDHERBERG).

B-activiteiten op vrijdagavond.
Biertje drinken op het terras van de Universum. Bedankt Willy voor de traktatie, dat komt ervan als 
je ouders er voor gezorgd hebben dat je begin juni verjaart.
Wandeling door het stadspark naar de Bowling in de Naamsestraat. Verdeeld over 3 banen werden 
heel wat goten, maar toch ook heel wat strikes gegooid. Talent of oefening, of beide?
Met een ongewone techniek kan men toch nog goed scoren.
Dan op weg naar het Margarethaplein  met de grote ronde bank  voor de brood- en kaas- en 
salami- en olijvenschotel. Maar eerst langs de nachtwinkel voor een bier(tje). Was dat bij B&B?
We hadden wel het nodige bekijks van de passanten op straat en in de bus.
Via de Tiensestraat - met extra sanitaire stop in de Universum - en Tiensesteenweg richting 
volgende activiteit. Flor was al een uur of vijf van huis, miste zijn vrouwke en kon het niet laten 
thuis aan te bellen. Daar werden de nodige flessen wijn gekraakt. Dit was een tussenstop niet 
voorzien door de organisatie (ook geen B-activiteit, tenzij Bourgogne) en stuurde de planning wat 
in de war.

Met drie kwartier vertraging kwamen we in de Martelarenlaan toe  bij Martine en Ann  voor ons 
slaapmutsje, een glaasje Bols. Na de nachtzoentjes konden we in de jeugdherberg met gerust 
gemoed gaan genieten van een verdiende nachtrust.
Voor enkelen was het toch nog wat vroeg om te gaan slapen en gingen nog een boomke wies 
spelen in de kring. Tot groot ongenoegen van een paar  van den badminton natuurlijk  werden ze 
om 2 uur door Lode aan de deur gezet.

Het werd avond en morgen en Herman schiep de tweede dag.

B-activiteiten op zaterdag.
Na een smakelijk ontbijt gingen we op weg naar onze vertrouwde turnzaal voor een matchke 
balsport (volleybal). Stan offerde zich op als scheidsrechter, deed dat plichtsgetrouw, onpartijdig, 
maar discussies over “binnen of buiten” bleven niet uit. Het leven van een ref is niet te benijden.
Na de lunch (o.a. lekkere tomatensoep, maar ik vond ze toch iets te zout) trokken we naar de 
Diestsestraat voor een partijtje boogschieten. Den TOEWIP ooit als een van binnen gezien?
Een stuk historisch erfgoed, de tijd is hier zeker 50 jaar stil blijven staan, maar wordt volgens de 
uitleg van … (ik ben haar naam vergeten, Miranda?) in de wintermaanden toch nog druk gebruikt 
door de schuttersverenigingen uit het Leuvense. Er werd op middelmatig tot hoog niveau geschoten 
(15 tot 27 meter). De prestatie ging van ondermaats tot super. Niets geraakt tot hoofdvogel 
afgeschoten. Natuurtalent of puur geluk?
Terwijl we even zaten uit te rusten op een bank in de Diestsestraat werden we door een passerende 
jongeman getrakteerd op een banaan. Had waarschijnlijk van thuis een zak vol meegekregen die hij 
alleen niet opkon. (Ouders pas toch maar op. Ik zou mijn kinderen toch maar waarschuwen voor 
vreemde mannen.)
Daarna werden we op pad gestuurd richting Minckelersstraat, naar “The Pocket” voor anderhalf uur 
biljarten. Na een korte uitleg over poolen door een knappe kerel, ondervonden we dat biljarten 
toch niet zo eenvoudig is als het soms op TV lijkt. Er zijn natuurlijk uitzonderingen voor wie het een 
stuk gemakkelijker gaat (omdat ze meer op café zitten?).
De BBQ op zaterdagavond kon niet ontbreken, maar waar vind je in Blauwput een geschikte plek? 
… In de tuin van de kring natuurlijk. Lode vergastte ons op een glaasje Ricard als aperitief.

Zalen De Kring
- recepties
- familiefeesten
- bijeenkomsten
- vergaderingen

- zaal voor 60, 150, 250 personen
- ingerichte keuken
- materiaal voor feesten

Gelegen in de Jozef Pierrestraat 58, 3010 Kessel-Lo, Tel 016/52 00 93

zeer redelijke prijzen
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En er zijn natuurlijk ook de pétanquebanen. Maar ons partijtje was nog niet afgelopen of het 
smakelijke vlees lag reeds op ons te wachten, vergezeld van het nodige uit de saladbar en een 
patatje in de schil. Overheerlijk! Alleen het aangename weer van de vorige dagen liet ons in de 
steek. De kilte deed ons één voor één afdruipen naar binnen.
Dat alles draaide uit op een gezellige babbel, al dan niet over de politiek, al dan niet over het 
pensioen van de zelfstandigen, al dan niet hoogoplopend. Tussendoor een O-activiteit, het optreden 
van Danny met een paar sketches. Toch verschoten dat sommigen mannen zo klein geschapen zijn. 
Ik heb geen complexen meer.
In de buitenlucht nog even bekomen van het punthoofd dat je krijgt wanneer een stel mannen (wat 
moet dat bij vrouwen zijn) in een kleine ruimte een paar uur door mekaar zitten te discussiëren.
Deze avond geen nachtzoentjes.

Het werd avond en morgen en Herman schiep de derde dag.

B-activiteiten op zondag.

Na de babbel met de fietsende nederlandse verse grootvader, het ontbijt en het maken van ons 
lunchpakket, gingen we nogmaals naar de ons vertrouwde turnzaal, ditmaal voor een echte BBB-
activiteit: een uurtje turnen onder leiding van Louis.
Een kwartiertje stappen naar het provinciaal domein bracht ons bij de laatste B-activiteit, nl. 
bootjevaren. Een race met de pedalo's in 8-vorm rond de eilandjes.
Ons lunchpakket ging er aan, gezeten aan de designtafels op het boothuisterras. En zo zat ons 
mannenkamp er weer eens op. Alleen nog terug tot aan de jeugdherberg om onze bagage op te 
halen. De eerste regendruppels kondigden zich aan.

Bedenkingen.

- Toch spijtig dat die stemcomputer het liet afweten, anders hadden we niet hals over kop naar huis 
gemoeten om onze stemplicht te vervullen en had het weekend wat langer kunnen duren.
- Toch spijtig dat de schijf van de laptop crashte, waardoor alle scores verloren gingen. We zullen 
nooit weten wie de eindoverwinnaar was. Een troost, die beker kan volgend jaar nog dienen.
- Het was een 4x4-weekend. Totaal 16 man, per 4 op de kamer, per 4 aan een biljart, per 4 in het 
bootje. Gelukkig geen 16 man op de kist van een dode. Wel een 4x4 waarvoor geen weg te moeilijk 
is.
- Herman en PaulA, en ook de anderen (Albert, Anton(permanent sponsor), Danny, Dirk, Flor, Guy, 
Jef, Johan, John, Louis, PaulG., Stan en WillyZ) en ook de tijdelijken Christian, Gust en WillyB, 
hartstikke bedankt voor het coole weekend, maar kan het volgend jaar toch iets dichter bij huis of … 
andersom?

Verslaggever van dienst,
RoB

 
“And the winner” van de filmkwis is… Mario Van 
Hoof uit de Gemeentestraat te Kessel-Lo. 

Hij ontvangt een duo-ticket voor een film naar keuze! 
Proficiat!

De juiste oplossingen waren: The Godfather  My Fair 
Lady  Saturday Night Fever  Mary Poppins  Evita  
Harry Potter  The Lion King  Pulp Fiction.

De eerlijkheid gebiedt mij om te zeggen dat er 
niemand alle antwoorden juist had, maar er waren er 
drie met 7 antwoorden op 8 juist. Dan heeft de 
schiftingsvraag bepaald wie er gewonnen heeft.

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

BATAVUS

KOGA MIYATA

IDWORX

BROMPTON

BIRDY

KILDEMOES

WANDERER

Martelarenlaan 201, Kessel-Lo
www.fietsenkoen.be

016/25 13 04

Zaterdag 24 oktober 2009
Zaal De Kring

3de Kaa - en ij  avond
s w n

 o
j e e

Hou nu al vrij v or jou en e vri nd n

Supportersclub
Blauwput

Omnisport

Hou onze website in de gaten: binnenkort is de video-opname (met foto's) van het turnfeest te koop!
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27 april 2009

Miran en Pa Moustafa
Rein en Pa Johan
Andreas en broer Jesse
Joppe en pa Jean Pierre
Lenny en Pa Vien
Jorre en pa Herbert
Dorus en pa Geert
Matthis en pa Johan
Arno en broer Yasser
Lennert en oom Rudy
Maarten en pa Luc
Jonas en pa Tom
Lore en opa Georges.

Ondanks opendeur dagen in scholen of catechese weekends, kwamen er toch nog 13 kinderen 
opdagen voor het jaarlijks ouder-kind tornooi. Iedereen had z'n papa, z'n nonkel of een ander 
familielid kunnen overhalen om samen een team te vormen.
De deelnemers werden in 3 poules verdeeld
Zoals de vorige jaren bestond een match uit drie sets. Een gespeeld door de jongeren onderling, één 
door de volwassenen en als afsluiter een dubbelspel.
Een voor één werden de poules afgewerkt.
De twee eersten van elke poule mochten doorgaan naar de tweede ronde. De anderen streden nog 
voor een ereplaats.
Grote favorieten van de dag waren natuurlijk Rein en papa Johan. Zij haalden dan ook zonder 
setverlies de tweede ronde. Ook in deze ronde gaven ze slechts één setje prijs en plaatsten zich 
moeiteloos voor de finaleronde. De finale beloofde spannend te worden, want Miran had ook al 
uitstekende resultaten laten zien in de jeugdcompetitie.Misschien sloegen de zenuwen toe op het 
verkeerde moment en Rein werd nipt verslagen door Miran. Grote druk lag nu op de schouders van 
papa Johan. Als hij de set verloor was het voor hen al afgelopen. Maar Johan gaf zich niet 
gewonnen en de set liep gelijk op. Johan won de set en en bracht de stand dus op 1-1. Het 
dubbelspel zou dus alles beslissen. Weer liep de set gelijk op, maar Miran en papa Moustafa waren 
iets beter bestand tegen de stress en behaalden dus goud. Rein en pa Johan moesten tevreden zijn 
met zilver.Ook voor brons kwamen er  nog verrassingen uit de bus.Joppe die in de vorige ronde de 
pech had om tegen Rein uit te komen moest zich nu waarmaken tegen Andreas. Andreas en broer 
Jesse hadden het de vorige jaren nooit verder gebracht dan de allerlaatste plaats. Blijkbaar waren ze 
dit jaar in topvorm Ze behaalden moeiteloos de bronzen medaille.
Na afloop kregen alle anderen ook een medaille voor hun inzet en kon iedereen met een tevreden 
gevoel naar huis.
Zoals steeds kon deze namiddag pas slagen door de inzet van de medewerkers Piet,Veerle, 
Emile,Joris Karen en we danken ook nog Fred van de supporters om de bar te openen, zodat we af 
en toe een verfrissing konden genieten.

Voor de foto's verwijzen we naar onze pagina's op het internet: 

adres : http://picasaweb.google.be/tafeltennisblauwput. 

 Blauwput Omnisport bestaat al een meer dan 100 jaar.
Het kan dus niet anders dan dat er leden zijn die al erg lang bij onze club aangesloten zijn.
Hieronder vind je ons overzicht van de jubilarissen van dit sportjaar.

Toch erg leuk dat we op zo'n grote groep enthousiastelingen kunnen rekenen.

Proficiat aan alle volhouders!

10 jaar aaneensluitend lid:
Baert Kristine Badminton
Chan Vicky Acro
Dammekens Judith Jazz-Dance
De Landtsheer Anne Gymnastiek
D'Haese Sigrid Gymnastiek
Lammens Domino Gymnastiek
Lammens Ellen Body-Shape
Lammens Karen Jazz-Dance
Mutton Koen Badminton
Salaets Esther Jazz-Dance
Salmon Idris Trampoline
Smets Sylvie Gymnastiek
Stiers Jozef Tafeltennis
Van Langendonck Anne Jazz-Dance
Van Opstal Willy Badminton
Van Thielt Arnout Badminton
Vandormael Marte Gymnastiek
Vercammen An Jazz-Dance

20 jaar aaneensluitend lid:
Catfolis Mireille Gymnastiek
Mertens Ellen Dance
Michiels Gerrit Acro
Reniers Joachim Gymnastiek
Reniers Lieve Gymnastiek
Sniegowski Albert Badminton
Van Belle Hilde Aerobics
Vandenbosch Maria Zwemmen

30 jaar aaneensluitend lid:
Frickx Ronny Gymnastiek
Opdenacker Stan Gymnastiek
Van Eylen Marc Aerobics

40 jaar aaneensluitend lid:
Cools Christiane Gymnastiek
Crombez Flor Gymnastiek
Jambor Edith Nordic Walk.
Mulders Mimi Gymnastiek

60  jaar aaneensluitend lid:
Boonen Willy
Cortoos Yvonne
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23 mei 2009: Blauwvoc sluit het seizoen af met een groot feest!!!

Op 23 mei hebben alle volleyballiefhebbers van Kessel-Lo en verre omstreken zich verenigd om het 
seizoen 2008-2009 in schoonheid af te sluiten. Blauwvoccers en ex-blauwvoccers uit competitie en 
recreatie kwamen samen met vrienden en sympathisanten nog een laatste balletje slaan voor de 
zomerstop eraan komt. Het tornooi startte omstreeks 18h. Ploegjes werden zo gevormd dat er een 
goede niveau-mix was en er leuke matchkes konden gespeeld worden. Om iedereen te laten spelen 
werd beslist om 3 tegen 3 te spelen en dit telkens gedurende 15 minuten. Omstreeks 20h kwamen er 
weeral een heleboel nieuwe liefhebbers binnengevallen waardoor er nieuwe ploegjes gevormd 
werden. Ditmaal 6 tegen 6. Na heel wat uurtjes spelen, en heel wat drankjes (lees:biertjes) later, was 
het tijd voor een verfrissende douche en nog een afsluitende nababbel in onze bar. Deze was voor 
de gelegenheid geopend. Drank en kleine hapjes waren er te vinden aan zeer democratische prijzen. 
Nadat iedereen bekomen was van de overwinning (of de nederlaag) en zich tegoed had gedaan aan 
één of meerdere croque monsieurs, Duveltjes of andere lekkernijen, keerde iedereen tevreden 
huiswaarts. Dit was het dan.. het seizoen 2008-2009 zit erop.. Blauwvoc gaat vol goede moed op 
naar 2009-2010!!! 

Voor alle duidelijkheid vinden jullie hieronder nog eens de trainings- en matchuren en locaties van 
onze verschillende ploegen. Supporters zijn steeds van harte welkom!

- Blauwvoc heren: 
o Trainen: Donderdag 20u30  22u30 (Boudewijnstadion)
o Thuismatch: Zaterdag 21u (Boudewijnstadion)

- Blauwvoc dames:
o Trainen: Dinsdag 19u-21u (Sporthal zwembad Kessel-Lo)
o Thuismatch: Zaterdag 18h (Boudewijnstadion)

- Blauwvoc competitie-recrea (16+) 
o Trainen: Dinsdag 20u-22u (Sporthal zwembad Kessel-Lo)
o Thuismatch: Dinsdag 20u-22u (Sporthal zwembad Kessel-Lo)

- Blauwvoc  recrea (16+) 
o Trainen: Woensdag 20u-22u (Zaal 1 in de Patroonschapsstraat 5 te Kessel-Lo)

- Balatelier (9-12 jaar) 
o Trainen: Zondag 10u-12u (Boudewijnstadion)

Heb je interesse om je in te schrijven voor één van bovenstaande ploegen, aarzel dan niet om 
contact op te nemen met Wouter Depuydt (wouter.depuydt@med.kuleuven.be of 0473/74.36.41). 
Voor meer informatie, leuke weetjes en verrassende foto's over Blauwvoc en zijn spelers/speelsters, 
neem gerust een kijkje op onze website http://users.telenet.be/blauwvoc/.

SPELERS GEZOCHT!

NIEUWE SPELERS WELKOM

NIEUWE SPELERS WELKOM

NIEUWE SPELERS WELKOM

BlauwputBlauwput

Blauwvoc

Blauwvoc
Vlaams Kampioenschap Seniores C-niveau

Het Vlaamse kampioenschap C-niveau vond dit jaar plaats in Nazareth. Siggi D'Haese had goede scores 
behaald tijdens de provinciale voorrondes en had dus een selectie op zak. De seniores turnden 's avonds hun 
wedstrijd, dus we werden bespaard van vroeg opstaan. De eerste rotatie startte voor haar aan de vloer. En 
net als bij de vorige wedstrijden, turnde Siggi hier een mooie oefening. Goed begonnen! Daarna was het de 
beurt aan de sprong. Hier is het altijd even afwachten hoe de eerste sprong verloopt, om daarna de tweede 
sprong te bepalen. Als de eerste sprong (de iets moeilijkere) mislukt, moeten we bij de tweede op veilig 
spelen en een iets gemakkelijkere sprong inlassen. Maar dit was niet nodig, Siggi kon 2x half in half uit 
springen en behaalde een behoorlijke score.

Bij de derde rotatie gingen we naar de brug. Dit toestel was gedurende dit wedstrijdseizoen een beetje het 
“schriktoestel” geworden, omdat hier op wedstrijd wel altijd iets mis liep. Gelukkig was dat deze keer niet zo, 
ook al zei Siggi achteraf dat haar riempje toch weer niet goed zat… De oefening werd goed bevonden, ook 
al kon naar mijn mening de handstand veel hoger.

Als laatste toestel kwam de balk. Op dit toestel wordt tegenwoordig bijna de hele wedstrijd bepaald, 
omdat een val al snel een volledig punt kost. Siggi moest als eerste, tot haar grote vreugde. Het begon echter 
niet zo goed, de radslag op zat echt veel té scheef om er op te kunnen staan. Met één val valt nog te leven. 
Maar toen de pirouette eraan kwam, was het ook hier onvermijdelijk om er af te vallen. Jammer, dat 
betekende 2 punten weggegooid. Over het algemeen werd er vrij veel van de balk gevallen, dus het 
eindtotaal kon nog wel meevallen. En inderdaad, Siggi werd 17e op 27 gymnasten met 59,566 punten. 
Hierbij te weten dat er geen B-niveau meer bestaat in de categorie van de seniores, en er dus heel wat 
gymnasten in een te laag niveau zaten. Jammer genoeg voor de echte C-gymnasten gaan zij dan met de 
eerste tien plaatsen lopen…

Heel goed gedaan Siggi!
SD

Vlaams kampioenschap B-niveau (3 mei 2009)
Dit Vlaams kampioenschap was voor Line de afsluiter van het seizoen. Na goede prestaties in de 

voorrondes was het de ambitie om deze lijn verder door te trekken.  Het 1e toestel voor deze wedstrijd was 
de brug met als doel om de extra stop tussen lage en hoge legger proberen te voorkomen. De stop was er wel 
, maar het was wel een mooie oefening. De jury vond dit ook 17,066 was de hoogste score van de wedstrijd. 
Aan balk is het steeds de uitdaging om er op te blijven , wat ook gelukt is. Een paar keer wat zoeken naar het 
evenwicht , maar dit woog met 17,2 werd dit de beste balk oefening van het seizoen voor Line. Aan grond 
lag de uitdaging vooral bij de verschillende sprongen wat nog niet altijd even vlot gaat. We waren dan ook 
zeer tevreden met de getoonde wissel spagaat. Het resultaat van 15 was ook hier de hoogste score van haar 
seizoen. Aan sprong was het nu nog hard werken om een goede salto vw te springen. Dit is  niet altijd 
eenvoudig is voor Line want er ontbreekt nog (veel) snelheid in de aanloop. De opwarming sprong zag er 
niet al te best uit , maar de wedstrijd sprong was beter.  De 2e sprong overslag tot stand is vrijwel steeds van 
dezelfde kwaliteit. De gemiddelde score van 17,099 is een goed resultaat voor Line.

Nu alle toestellen voorbij zijn was het wachten om het eindresultaat te kennen. Zoals steeds worden enkel 
de podiumplaatsen afgeroepen  en is het steeds zeer moeilijk om voorspellingen te doen. Dankzij de goede 
prestatie hoopten we op een 3e plaats en had ikzelf al plaats genomen om een foto te nemen. De 3e de 
plaats was niet voor Line dus dachten we met zen allen dat Line 4e of 5e zou zijn. Niets was minder waar , 
Line behaalde de 2e PLAATS  met 66,366  PROFICIAT LINE.

Dirk
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