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zijn steeds welkom op het redaktieadres of af te geven
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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

- Alle glasherstelling
- Isolerende beglazing
- Spiegels en decoratie
- Glazen deuren
- Glazen douchewanden en
   -deuren
- Enkel glas vervangen door 
  dubbel glas in bestaande ramen
- Eigen slijperij

openingsuren maandag tot vrijdag
9-12u en 13u30-18u
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4 Mexicaanse griep voor sporters 5Mexicaanse griep voor sporters

Wat betekent de Mexicaanse griep voor sporters?
Nieuwe Influenza A (H1N1) is griep die veroorzaakt wordt door een nieuw griepvirus dat anders 

is dan al bekende menselijke griepvirussen. Het virus is genoemd naar het land waar de uitbraak 
begon. De besmetting verloopt op dezelfde manier als bij de seizoensgriep: door hoesten, niezen, 
lichaamscontact of het aanraken van besmette oppervlaktes. De ziekte verloopt in de meeste 
gevallen mild, en is vergelijkbaar met de seizoensgriep. Iemand met Nieuwe Influenza A is 
gemiddeld een week ziek. Ook zonder medicijnen te gebruiken worden mensen met deze griep 
meestal weer snel beter. 

10 aandachtspunten voor sporters met griepverschijnselen: 
1. Bij koorts, spierpijn en een verhoogde hartslag in rust wordt afgeraden te sporten in welke 

vorm dan ook. Het vroegere geloof dat een verkoudheid of griep "eruit gezweet kon worden" wordt 
afgeraden; 

2. Aangezien virusinfecties niet behandeld kunnen worden met antibiotica en er op dit moment 
nog geen vaccin beschikbaar is, zit er niets anders op dan goed uit te zieken. Daarbij kan als 
stelregel gebruikt worden dat, als de koortsperiode bijvoorbeeld 4 dagen bedroeg, vervolgens nog 4 
dagen gewacht moet worden alvorens weer rustig te gaan sporten; 

3. Ook andere virussen dan het griepvirus kunnen koorts en spierpijn veroorzaken, bijvoorbeeld 
virussen die darminfecties met diarree veroorzaken. Ook hierbij geldt een absoluut sportverbod; 

4. Alleen bij een simpele neusverkoudheid mag gewoon door getraind worden. Hierbij zal in de 
regel geen echte koorts optreden en geen spierpijnachtige klachten. Als de klachten dus beperkt 
blijven tot een zere keel, hoesten en een loopneus, kan er gewoon doorgesport worden; 

5. Verder moet er bij een verkoudheid met alleen lokale verschijnselen in de eerste drie dagen 
alleen rustig en niet te intensief worden getraind; 

6. De beslissing om al of niet te gaan sporten neemt u altijd voordat u een koortsverlagend 
middel of pijnstiller hebt genomen zoals aspirine of paracetamol; 

7. Indien er alleen lokale klachten zijn mag tegen de hoofdpijn overigens wel een pijnstiller 
middel worden genomen en gesport worden; 

8. Indien de verkoudheid leidt tot een voorhoofdsholteontsteking, zal sporten extra 
hoofdpijnklachten veroorzaken en is dan ook niet aan te raden; 

9. Ook bij bronchitis zal inspanning leveren moeilijk worden, ook al omdat de functie van de 
longen dan gestoord is en de zuurstofaanvoer belemmerd wordt; 

10. Neem voldoende hygiëne maatregelen. 
! Houd uw hand of zakdoek voor uw mond als u niest of hoest; 
! Was regelmatig uw handen met water en zeep; 
! Raak zo min mogelijk uw mond, neus of ogen aan; 
! Gebruik papieren zakdoeken of tissues bij hoesten, niezen of snuiten en gebruik ze eenmalig.
 Gooi ze daarna in de vuilnisbak; 
! Drink tijdens het sporten uit een eigen meegebrachte drinkbidon of gebruik je eigen bidon. 
Voor teamsporters is het beleid dat als iemand griepverschijnselen vertoont deze direct te isoleren 

van de rest van het team, zodat het virus zich niet verder kan verspreiden. 

Regelmatig sporten verhoogt de weerstand. Alleen tijdens en kort na intensieve inspanning is de 
weerstand tijdelijk verminderd. Op dat moment ben je vatbaarder voor infecties, zoals de griep. 
Bovendien kom je bij veel sporten in nauw contact met medesporters, die ziektekiemen kunnen 
overdragen. Hopelijk zal niemand het in zijn hoofd halen om met een fikse griep te gaan sporten! 

Meer info vindt u  op www.voorkommexicaansegriep.be
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6 Rugschool 7Rugschool

Sinds dit jaar kan je bij Blauwput op maandagavond rugschool doen. De nood hieraan 
was blijkbaar voldoende groot, want we zijn reeds met een 25 tal deelnemers. Deze 
mensen komen ook uit een groot aantal andere sporttakken bij Blauwput. Zo zijn er 
turners aanwezig, zwemmers, volleyballers, mensen die ook aan yoga doen, en een aantal 
nordic walkers. Er zijn echter ook mensen die zich bij Blauwput hebben aangesloten 
specifiek voor de rugschool.  
We werken aan onze conditie, we stabiliseren onze rug en buikspieren, en we verbeteren 
onze lenigheid. Het laatste kwartier is het de bedoeling dat we steeds iets belangrijks over 
de rug bijleren: zoals een correcte houding, de spieren ontspannen, hoe heffen van een 
bank, enzovoort. 
 
Omdat een goeie rug voor iedereen belangrijk is geven we hierbij enkele tips: 

- Voldoende sport en beweging zijn zeer belangrijk voor een goede rug 
o Ook voor mensen met rugklachten of specifieke aandoeningen zoals 

atrose, ziekte van bechterew of osteoporose is bewegen van cruciaal 
belang. Beweging houdt het lichaam gezond en gaat de veroudering en de 
verzwakking tegen. Je zal zelfs merken dat je na beweging minder last van 
de rug hebt! 

o Indien je vaak last hebt van je rug probeer dan een sport zonder competitie 
element, met weinig schokken en gebruik gepaste kledij en schoeisel 

 

- Zitten daarentegen is een zeer belastende activiteit voor de rug. Probeer zitten 
daarom zoveel mogelijk af te wisselen met andere activiteiten, gebruik de 
instelmogelijkheden van je stoel optimaal en zit ‘actief’ (dit wil zeggen vaak van 
houding wisselen, en gebruik maken van het schommelmechanisme indien 
aanwezig). 

 

- Een goede schoen is belangrijk voor wie er de ganse dag mee rondloopt en zeker 
ook bij het sporten. 

- Goed slapen is ook zeer belangrijk voor onze rug. Onze rug heeft deze rust en 
periode zonder belasting broodnodig. Slaap daarom vooral voldoende. Slaap op je 
zij of op de rug met een kussen onder de knieën. Slaap nooit in buiklig. Ook van 
groot belang is de kwaliteit van je matras, lattenbodem en kussens. 

- Stress is ook een zeer belangrijke factor in het ontstaan en voortduren van 
rugklachten. Probeer dan ook voldoende mentale rust te vinden. Maak eens wat 
tijd voor je zelf, en probeer bewust de zorgen van het dagelijkse leven te 
relativeren. Wees niet bang om hulp te vragen indien het je even te veel wordt. 
Deze tips gelden zowel in het privé leven als op school of op het werk. 

- Denk steeds aan ergonomisch werken bij je dagdagelijkse taken. Dit wil zeggen: 
o Werk steeds recht voor je zodat je rug niet gedraaid is (vb: bij het 

stofzuigen of vegen altijd voor de voeten werken en niet naast de voeten; 
bij het heffen altijd met de voeten naar de last wijzen)  

o Werk zoveel mogelijk op een makkelijke hoogte zodat je niet hoeft 
voorover te buigen (vb: bij doe het zelf activiteiten steeds gebruik maken 
van schragen en werktafels, bij het schoonmaken de emmer op een stoel of 
tafel plaatsen ipv op de grond) 

o Werk altijd dicht bij het lichaam zodat je niet met je rug aan het werken 
bent (vb: een last eerst dichter bij het lichaam brengen voor dat je het 
opheft, zaken waaraan je aan het werken bent steeds zo dicht mogelijk bij 
je plaatsen door ordentelijk te werken)  

o Vermijd een bolle rug, probeer alle werkzaamheden met een rechte rug uit 
te voeren. Dit zal enkel lukken als je met bovenstaande tips rekening 
houdt. 

o Blijf nooit te lang in dezelfde houding, maar wissel heel veel af tussen de 
verschillende activiteiten. 

 
- Houd je niet bezig met lapmiddeltjes zoals zalfjes of pilletjes, speciale therapieën 

of ‘ergonomische’ producten enzovoort. Zelfs een bezoek aan de osteopaat of 
kinesist zal weinig veranderen als je zelf niet voor je rug gaat zorgen. Dit doe je 
door alle bovenstaande tips in acht te nemen. 

 
Vragen? rugschool@blauwputomnisport.be 
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Ook in het volleybalkamp is het seizoen terug op gang gekomen. Graag stellen we even de 
leden en de activiteiten van Blauwvoc aan u voor:

Bij Blauwvoc kunnen de Blauwput leden terecht voor zowel competitieve als recreatieve 
sportbeleving.

Onze Heren zijn van 2e provinciale naar 3e provinciale gezakt en hebben met enkele nieuwe 
spelers en een nieuwe trainer het seizoen aangevat. Het wordt zeker een druk seizoen want er 
staan heel wat matchen op de kalender. De eerste 2 wedstrijden werden jammergenoeg 
verloren, maar we staan allemaal achter onze heren zodat ze op een mooie plaats kunnen 
eindigen dit jaar. Op de ploegfoto van links naar rechts zie je: boven: Juriaan, Kobe, Sebbe, 
Andreas, Vincent, Erwin. Beneden: Wouter, Pieter, Stijn, Dries en trainer Didier.

De Dames eindigden vorig jaar in de subtop in 3e provinciale en zijn gemotiveerd om het dit 
jaar nog beter te doen. De eerste match werd jammergenoeg verloren tegen Tarco 2, een 
titelkandidaat. Tegen de grote rivalen van Boutersem echter (waar de vrouw van de trainer 
meespeelt), wisten de dames na een thriller van 5 sets de overwinning te behalen ín 
Boutersem. De derde match werd ook thuis gewonnen tegen Molenstede met 3-1. Deze 2 
mooie overwinningen smaken alvast naar meer. Op de ploegfoto ziet u van links naar rechts: 

 

Boven: Murielle, Nele, Katrien, Karen, Noor, Annelies, Eveline en trainer Ron. Beneden: Sarah, 
Els, Elke, Hilde, Nicky en vooraan Aurelie. Marlen was afwezig bij het nemen van de foto.

 

De recreatieve groep kan dit jaar rekenen op nog meer enthousiastelingen en is opgesplitst in 
een puur recreatieve groep, en een groep die in een recreatieve competitie is ingeschreven 
en hier ook specifiek voor traint. Van deze laatste groep is hieronder een foto afgebeeld.
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De recreatieve groep kan dit jaar rekenen op nog meer enthousiastelingen en is opgesplitst in 
een puur recreatieve groep, en een groep die in een recreatieve competitie is ingeschreven 
en hier ook specifiek voor traint. Van deze laatste groep is hieronder een foto afgebeeld.



10 Blauwvoc-nieuws 11Blauwvoc-nieuws

Op zondag kan de blauwputjeugd proeven van volleybal in het balatelier, ze leren er de 
kneepjes van het vak en zijn ook met een enthousiaste en sportieve bende. Hieronder een foto 
van onze jonge spruiten.

 

Om dit alles in goede banen te kunnen leiden steunt Blauwvoc op een vierkoppig bestuur: 
Wouter doet er nog een jaartje bij als voorzitter, Erwin is penningmeester geworden, Nicky blijft 
secretaris, en Eveline vervolledigt het team.

Dit bestuur kan op zijn beurt beroep doen op de steun van het Blauwput omnisport bestuur.

Om de clubkas te kunnen spijsen (bij volleybal komen heel wat kosten kijken, zeker voor de 
competitie) organiseert blauwvoc een wafelverkoop, een mosselfeest, enkele baropeningen, 
en andere activiteiten. Iedereen is natuurlijk van harte welkom op al deze activiteiten!

EM

Zeker aan te stippen in uw agenda: 
 
 
05/12 
boudewijnstadium 

Vanaf 17u: Blauwvoc dames – Haasrode 
Vanaf 20u: Blauwvoc heren – Kreg 
Rotselaar 
Doorlopend vanaf 17u: Bar geopend, 
supporters welkom, drankjes en snacks aan 
zeer democratische prijzen 

12/12 
boudewijnstadium 

Vanaf 17u: Blauwvoc dames – Averbode 
Vanaf 20u: Blauwvoc heren – Haasrode 
Doorlopend vanaf 17u: Bar geopend, 
supporters welkom, drankjes en snacks aan 
zeer democratische prijzen 

27/02 
Boudewijnstadium 

Vanaf 17u: Blauwvoc dames – Landen 
Vanaf 20u: Blauwvoc heren – Tarco 
Doorlopend vanaf 17u: Bar geopend, 
supporters welkom, drankjes en snacks aan 
zeer democratische prijzen 

13/03 
Boudewijnstadium 

Vanaf 17u: Blauwvoc dames – Kreg 
Rotselaar 
Vanaf 20u: Blauwvoc heren – Primavera 3 
Doorlopend vanaf 17u: Bar geopend, 
supporters welkom, drankjes en snacks aan 
zeer democratische prijzen 

2 februari 2010 
Zaal de Kring 

Mosselfeest Blauwvoc. ’s Middags en ’s 
avonds kan u genieten van Mosselen, vol 
au vent, vegetarische lasanga, enz. 
Meer info in de volgende Blauwput sport! 

 

Meer info: matchkalender, voorstelling van de ploegen, activiteiten, nieuws, enz: 
binnenkort op de www.blauwputomnisport.be 

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)

detroy@dela.be De sint was dit jaar al vroeg met
nieuwe ballen
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12 Nieuws uit Blauwvoc Recrea 13Thuismatch tegen Humbeek op 6 oktober

Aan het einde van het vorig seizoen werd beslist om de recrea-afdeling van Blauwvoc uit te 
breiden. Afgelopen sportjaar waren 25 leden ingeschreven in 1 ploeg en een rondvraag en 
analyse van aanwezigheden van de voorbije periode liet uitschijnen dat er voldoende 
interesse zou zijn om twee groepen te voorzien.

Op dinsdagavond trainen de competitief-recreanten. Als voorwaarde werd gesteld dat er 
gerekend wordt op regelmatige aanwezigheid om het spelniveau te kunnen opkrikken en 
natuurlijk moet er zin zijn om deel te nemen aan de competitiewedstrijden in het recrea-circuit. 
Dit gaat slechts om 12 matchen van telkens 4 sets. Op moment van dit schrijven zijn er al 2 
wedstrijden afgewerkt en is er reeds een ledenstop ingevoerd. We zijn namelijk al met 20 
spelers. An, Annelies, Bart, Bieke, Carl, Els, Ester, Geert, Greet, Nele, Rebecca, Sebbe en Leen 
hebben dit seizoen versterking gekregen van Anja, Ellen, Hanne, Kim, Kris, Lotte en Sarah. 
Blauwvoc-voorzitter Wouter is onze enthousiaste trainer-coach. We spelen sinds september al in 
een nieuwe opstelling en naast onze techniek wordt ook onze tactiek aangepakt. Het doel van 
onze ploeg is plezier maken op en naast het veld. Het is en het blijft recrea. De leuze die we 
niet wensen te horen, is: we zijn maar recrea.

Op woensdagavond trainen de recreanten onder leiding van Pieterjan. Het is de bedoeling 
om op puur recreatieve wijze plezier te beleven aan het volleybalspel. De groep staat open 
voor iedereen die zin heeft om een balletje te slaan. Voor sommigen is het lang geleden dat 
ze nog volleybal gespeeld hebben, anderen ontdekken de sport pas en nog anderen willen 
gewoon het spel onderhouden. Hoewel de groep eigenlijk voor 16+ is bedoeld, hebben we 
gemerkt dat er vraag is van iets jongere jeugd om ook al mee te doen. Omdat we een 
leemte hebben op te vullen, hebben we deze spelers ook toegelaten. We moeten kijken hoe 
deze groep gaat evolueren. Misschien wordt het een kweekvijver voor de competitief-
recreanten ofwel kan er een volwaardige eigen recrea-competitiegroep uit voortvloeien. Er 
was een ontzettend grote opkomst voor het volgen van een proefles. Zo waren er 2 trainingen 
met 19 spelers, maar dit aantal is nog niet ingeschreven. Nieuwe spelers zijn hier nog steeds 
welkom.

Het is in ieder geval duidelijk dat er veel interesse is in volleybal op recrea-niveau en dat 
kunnen we alleen maar toejuichen.

L.I.

Tevreden glimlach ondanks 4-0 nederlaag op 
eerste match 24/09/2009) 

Onze eerste recrea-thuismatch zit er ondertussen ook op.
Het was toch even wennen, zo voor het eerst een thuismatch organiseren in een 'grote' zaal. 
Het was even zoeken voordat we enkele supportersbanken hadden klaargezet, de 
scheidrechterstoren en het scorebord.

Van onzentwege was er massaal veel opkomst! Met maar liefst 
18 waren we er. Daarvan hebben er uiteindelijk 12 aan de 
match deelgenomen (bij die andere 6 zat Wouter, de trainer, de 
fotograaf, de scheidsrechter en 3 spelers die helaas nog niet in 
orde waren met hun inschrijvingspapieren.)
Wouter analyseerde vooraf de 
tegenstander en stelde aan de hand 
daarvan zijn ploegschema op. Hij kon net 
éénieder 2 keer laten spelen, om het voor 
iedereen zo eerlijk mogelijk te laten 

verlopen.
Al van bij de eerste bal zat de sfeer er duidelijk goed in.Dat punt hebben 
we zeker binnen: ambiance tijdens match! En ook inzet: die was er 
mateloos aanwezig. Nauwgezet werden de aanwijzingen van de coach 
opgevolgd en het leidde tijdens de match tot meer dan één mooi 
gewonnen punt!

Zelfs ballen die meeeeters buiten het veld vlogen werden door 
de dapperen nog binnen gehaald! Echt niveau en 
doorzettingsvermogen.
In de derde set kwamen zelfs de dames van de damesploeg 
nog even luidkeels mee supporteren en leuke liedjes zingen 
(daar moeten we nog even extra 
aan oefenen). Bedankt, dames, 
dat was echt wel tof!
Dit alles mocht helaas niet baten, 
want we zijn de 4 setjes toch nog 
verloren. Maar we hebben alweer 
heel wat bijgeleerd en ons toch 
wreed goed geamuseerd.
Alvast op naar de volgende 
match waar we alweer met 
goede moed tegenaan zullen vliegen.

GD
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16 Data

Gym
Wedstrijd AGH: zondag 29 november'09
Gymgala: 19 december '09 in het Kuipke te Gent
Clubkampioenschap: zondag 3 januari '10in de Turnhal
Wedstrijd AGD: zaterdag 30 en zondag 31 januari '10 in het Redingenhof
Turnfeest: zaterdag 8 en zondag 9 mei '10 in de Turnhal

Dans
fuif 'Red & White' : 29 oktober 2009
dansoptreden : 16, 17 april 2010.
 

Beste zwemmers,

Op volgende feestdagen zal het zwembad gesloten zijn:

1.11  -  11.11  -  24.12 vanaf 17 uur  - 25.12  -  26.12  -  31.12 vanaf 17 uur          1.01  -  2.01  -  
4.04  -  5.04  -  1.05  -  13.05  -  23.05  -  24.05

Er zullen geen zwemlessen zijn:

Herfstvakantie donderdag   5.11                          zaterdag   8.11
Kerstvakantie: donderdag  24 en 31.12             zaterdag 26.12 en 2.01
Krokusvakantie: donderdag  18.02 zaterdag  20..02
Paasvakantie: donderdag  8 en 15.04 zaterdag  10 en 17.04

Op die dagen kan je wel vrij zwemmen.
Op donderdag zoals steeds van 19.00 tot 20.00 uur en op zaterdag alleen van 11.00 tot 12.00 uur.

Veel zwemplezier!

Vakantieregeling Zwemmen


