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4 Van 't bestuur 5

Enquete 
 

Beste lid, geachte ouders, 

 Als sportclub hechten wij veel belang aan de tevredenheid van onze leden. Mogen wij u daarom vragen deze onderstaande enquête in te 
vullen. Zo kunnen wij onze werking als sportclub verbeteren. 
U krijgt telkens een stelling voorgeschoteld waarover we uw mening willen weten. U kan een score geven van “niet akkoord” = 1 tot 
“helemaal akkoord” = 5, of ergens daartussen 
U kan uw antwoorden bezorgen aan lesgever, verantwoordelijke, bestuurslid van de club of invullen via de website 
(www.blauwputomnisport.be). 
Eventuele opmerkingen die je graag wil melden aan het bestuur, kan je steeds op de achterzijde (al dan niet anoniem) schrijven. 
De resultaten zullen worden bekendgemaakt via voormelde website en via het clubblad. 
Alvast bedankt voor uw medewerking en met sportieve groeten, 
Het bestuur 

 Ik doe aan _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 
1. U vindt de manier van communiceren tussen leden, club en trainer een goed werkbare manier 
(vb.: e – mail, mondeling, met briefjes, …) 

 
Niet akkoord 1 2 3 4 5 Helemaal akkoord  (0 = geen mening) 

 

2. Als nieuw sportlid word je goed opgevangen en begeleid tijdens de eerste trainingen. 

 

Niet akkoord 1 2 3 4 5 Helemaal akkoord  (0 = geen mening) 

 

3. De sportinfrastructuur voldoet qua grootte aan de noden van de sportclub. 

 

Niet akkoord 1 2 3 4 5 Helemaal akkoord  (0 = geen mening) 

 

4. De sportinfrastructuur wordt goed onderhouden. 

 

Niet akkoord 1 2 3 4 5 Helemaal akkoord  (0 = geen mening) 

 

5. Het tijdstip waarop de training plaatsvindt is voor u een goed moment. 

 

Niet akkoord 1 2 3 4 5 Helemaal akkoord  (0 = geen mening) 

 

6. U bent tevreden over de lesgever/trainer. 

 

Niet akkoord 1 2 3 4 5 Helemaal akkoord  (0 = geen mening) 

 

7. Binnen de club is er aandacht voor iedereen (en niet alleen voor de besten). 

 

Niet akkoord 1 2 3 4 5 Helemaal akkoord  (0 = geen mening) 

 

8. In de club heerst er een positieve sfeer. 

 

Niet akkoord 1 2 3 4 5 Helemaal akkoord  (0 = geen mening) 

 

9. U hebt absoluut geen behoefte om van club te veranderen. 

 

Niet akkoord 1 2 3 4 5 Helemaal akkoord  (0 = geen mening) 

 

10. U zou onze club zeker aanraden aan vrienden of familie. 

 

Niet akkoord 1 2 3 4 5 Helemaal akkoord  (0 = geen mening) 

 

Sportcheques stad Leuven 2009 

Sport is een recht, iedereen moet aan sport kunnen doen. Maar niet iedereen heeft de kans om 
zich aan te sluiten bij een sportclub. Daarom tracht de Stad Leuven hier een handje toe te 
steken in de vorm van sportcheques, aangeboden door de sportdienst.

Hieronder worden de praktische regelingen met betrekking tot deze cheques verder uitgelegd:

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor sportcheques:

- In het bezit zijn van een persoonlijke brief van de sportdienst van de stad Leuven die 
expliciet vermeldt dat u (en uw gezin) in aanmerking komt voor een sportcheque voor dit 
sportjaar;
- ofwel een attest van de mutualiteit voor gerechtigden op de verhoogde 
tegemoetkoming;
- ofwel een attest van het OCMW voor recht op leefloon of leefgeld;
- ofwel een attest van het Ministerie van Sociale Zaken, voor inkomensvervangende 
tegemoetkoming van gehandicapten;
- ofwel een attest van de werkloosheidskas voor werkloosheidsuitkering, wachtuitkering;
- ofwel een attest van de mutualiteit voor minimumvergoeding invaliditeitsuitkering;
- ofwel de laatste afrekening van de personenbelasting (aanslagbiljet) om aan te tonen dat 
het gezamenlijk belastbaar inkomen van het gezin niet hoger is dan het maximumbedrag van 
het inkomen dat in aanmerking wordt genomen voor de verhoogde tegemoetkoming in de 
ziekte- en invaliditeitsverzekering.

Elk lid van het gezin dat onder voormelde voorwaarden valt, heeft recht op 1 sportcheque.

Praktische werkwijze:

Je kan een sportcheque ophalen in het Tofsportloket, gelegen op de Naamsestraat 1 te Leuven. 
De nodige bewijsstukken dienen daar wel worden voorgelegd. Dit wil dus zeggen: ofwel de brief 
die u persoonlijk van de sportdienst ontvangen heeft (er zijn dit jaar 5000 gezinnen uit Leuven 
aangeschreven), ofwel één van bovenstaande bewijsstukken.

Eens de sportcheque in handen, kan de desbetreffende persoon er mee naar onze 
verantwoordelijke ledenadministratie stappen (Guy Simonet  Jozef Wauterstraat 8  3010 Kessel-
Lo). Bij de cheque zit ook een formulier dat de club zelf invult en terugstuurt naar het Tofsportloket. 
De sporter schrijft zich in in de club, en dient dan een bepaald lidgeld te betalen. Met de 
sportcheque krijgt men een korting van 50% (met een maximumwaarde van €75) op het 
volledige lidgeld. Deze korting wordt onmiddellijk toegekend door de club.

De club kan dan dit geld terugvorderen door het bijgevoegd formulier in te vullen en terug te 
sturen naar het Tofsportloket. Eens men het daar heeft ontvangen, en gecheckt heeft of deze 
persoon effectief een cheque bij ons heeft aangevraagd, zal men overgaan tot de 
terugbetaling van de sportcheque aan de club.

Voor  bijkomende informatie kan je steeds terecht bij je maatschappelijke werker of bij het 
Tofsportloket.
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Nordic Walking Weekend in de Eifel 25,26 & 27 september 2009                

De Blauwput Omnisport afdeling Nordic Walking organiseerde een wandelweekend in de Eifel en 

de partners mochten mee naar Manderscheid! 

Natuurlijk is het even afwachten of het meevalt in een vreemde groep binnen te vallen maar dat 

bleek totaal geen probleem. Er werd enthousiast kennis gemaakt en het was een warm welkom. 

Een grote groep zat al druk pratend aan de koffie of iets sterkers. Her en der stonden Nordic 

Walking stokken en iedereen oogde toch sportief. De kamers vielen goed mee en toen iedereen 

was gearriveerd en geïnstalleerd  was het tijd voor soep met brood. Er werd druk gebabbeld en 

tussen de happen soep door genoot ik van de verhalen. Opmerkelijk veel leerkrachten in deze 

groep. Had nog niet direct een link gelegd tussen wandelaars en leraars, maar je hoeft niet bang 

te zijn dat er stiltes vallen!  

Marc stelde het wandelprogramma voor ,want ja daar waren we tenslotte voor gekomen 

nietwaar. 

Op zaterdag konden we kiezen voor een lange wandeling van zo’n 25 km, een iets kortere van 

zo’n 17 km of meer ‘rundhausen’. De meesten lieten zich niet kennen en kozen voor de lange 

wandeling. Een aantal meer voorzichtige wandelaars die nog wat energie wilden sparen voor de 

zondag kozen,om met Rob aan de leiding, de 17km te doen. Maar eerst was het tijd voor een 

goede nachtrust. 

Gewekt door de kerkklokken in het dorp was het om 8.00 tijd om te ontbijten. Echt een 

wandelgezelschap in sportieve kleding; de meesten met korte broek want het beloofde een 

warme septemberdag te worden.  

Na een uitgebreid ontbijt werden de stokken bij elkaar gezocht en vertrok iedereen, gewapend 

met lunchpakket, naar het startpunt van de gekozen wandeling. Zelf besloot ik al mijn krachten 

te sparen voor zondag en de burchten te bezoeken van Manderscheid. Je kon ze vanaf het hotel 

al zien liggen, dus dat gaf moed. Het bleek al met al toch nog wel een serieuze klim maar werd 

beloond met prachtige vergezichten.  

Om 5 uur was er afgesproken bij een berghut even buiten het stadje.  Daar zat iedereen er moe 

maar voldaan bij, hier en daar klagend over allerlei spieren waarvan ze nog niet wisten dat ze 

die bezaten. 

Als verrassing was er schnaps uit de Eifel. Gecombineerd met de uitputting leidde dat tot een 

vrolijke bende. Terug in het hotel kon er op het terras onder de laatste zonnestralen nog 

genoten worden van een drankje en ging de een na de ander onder een welverdiende douche. 

Het weer was echt uitzonderlijk mooi voor de tijd van het jaar. 

 

Met een gezonde honger werden we getrakteerd op , volgens de eigenaresse, allerlei Eifelse 

specialiteiten die er uiteraard goed ingingen. Gepaard met een goed glas wijn werden de 

spannende momenten van de wandeltochten uitgebreid uit de doeken gedaan ,waarbij de 

wandelaars van de ‘lange’ wandeling zich toch wel iets meer superieur waanden. 

Dankzij de schitterende techniek van vandaag konden de foto’s van de wandelingen direct door 

Marc worden getoond op groot scherm. Veel hilariteit onder de wandelaars als ze er eens iets 

minder voordelig opstonden! 

Na het dessert was het tijd voor een fotoreportage van de afgelopen twee jaar. Aangezien ze 

iedere zaterdag wandelen werd het een lange reportage. Bijna op iedere foto stonden ze met 

een glas in de hand of hun mond vol, dus we begrijpen nu dat het ‘wandelen’ erg gezellig is. 

Natuurlijk ook uiteenlopende landschappen en weertypes. 

Naarmate de reportage vorderde kreeg bij velen de vermoeidheid de overhand en de een na de 

ander vertrok voor een goede nachtrust. 
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De volgende dag was het weer vroeg ontbijten. Deze keer liepen onze wandelaars toch al wat 

minder snel  en hadden een aantal toch wel last van hun spieren. 

De ‘Die Hards’ kozen vandaag voor de 12 km lange Maarenwandeling. Oude kraters gevuld met 

water. Degenen die te moe waren kozen voor de burchtenwandeling. Helaas liepen ze verkeerd 

zodat hun wandeling toch nog eeeeruuug lang werd en ze de burchten niet hebben gezien. 

Zelf ging ik mee met de Maarenwandeling. Eerst reden we met de wagen tot de parkeerplaats 

bij de eerste Maar. Hier stond een ‘Kirche ohne Dorf’, dat we op de terugweg nog wat beter 

bekeken. De Nordic Walkers hadden er goed de pas in en als gewone wandelaar moest ik mijn 

best doen ze bij te benen. De weg ging langzaam omhoog en bovenop hadden we een prachtig 

uitzicht. Er stond een uitkijktoren waar je op kon klimmen en behoorlijk ver kon zien. Toen 

volgde een serieuze afdaling van 400 meter (die we daarna weer omhoog moesten!). Rob, die 

moes toppassen me thoogteverschillen , lieten we achte rin een soor treuze houten 

schommelstoel met schitterend uitzicht, die er moet ik zeggen erg aantrekkelijk uitzag. Maar 

aangezien het een wandelweekend was toch maar mee afgedaald. Dit lager gelegen maar werd 

gebruikt als zwembad. Het meer was 40 meter diep. Na een sanitaire stop in de natuur 

klommen we weer omhoog.  Het was een hele inspanning maar zeker de moeite waard. We 

wandelden weer terug naar de eerste Maar en bezochten de ‘Kirche ohne Dorf’ waar een mooie 

begraafplaats rond lag.  Ook vandaag was het weer geweldig. Heerlijk warm en zonnig. 

Onze magen begonnen te knorren en we vertrokken weer hotelwaarts waar we nog een heerlijke 

lunch kregen. Mark had voor iedereen een ‘stokschoentje’ gemaakt van hout, wat erg leuk was. 

Hij hangt nu aan mijn rugzak als mijn eerste wandeltrofee. Na een welgemeend applaus en 

bloemen voor de organisatoren, Martine, Ingrid en Mark was het tijd om weer richting België te 

vertrekken. 

Het was een bijzonder geslaagd weekend waar ik me als ‘partner’ enorm heb geamuseerd en 

zeer welkom heb gevoeld. Voor herhaling vatbaar!! Bedankt 

Renate Sachteleben 

Foto’s: Hans – Ludo – Chris & Marc 
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10 Herman is de man! 112010 en de goede voornemens

Bedankt Herman! Met kritiek en met loven,
Herman is de man, bleef hij erin geloven.
de man die alles kan. Hij haalde het beste in ons steeds naar boven.
Wel 27 jaar was Blauwput in zijn ban.

Hij deed ons genieten
Hij deed ons lopen, noemde ons “favorieten”,
alle luchtwegen open, en maakte ons zelfs een keer Zwarte Pieten.
Hij deed ons ook véél paaseitjes kopen!

Hij was Sinterklaas,
Hij deed ons rennen, gaf ons speculaas.
we lieten ons mennen. Ja, op 6 december kon hij ons de baas!
Al leken we soms meer een troep 
kakelhennen! Hij deed ons zweten,

geen spier werd vergeten.
Hij deed ons stappen, Maar hij maakte van ons ook echte poëten!
om naar adem te happen.
Maar vooral leerde hij ons te breien en Eén keer per jaar,
klappen. was “Gedichtendag” daar,

en had iedereen trouw zijn werkstuk klaar.
Hij deed ons springen
hangen in de ringen. We vonden het fijn,
Hij deed ons zelfs Vlaamse klassiekers zingen! maar 't afscheid doet pijn.

Poëziedag zal nooit meer hetzelfde zijn.
Hij moedigde aan,
Komaan, laat u gaan! Ach, we wisten meteen,
Hij deed ons zomaar op de handen gaan vervangbaar is iedereen
staan. Maar zoals Herman, zo is er maar één!

Bijt op uw tanden!
Salto zonder handen.
Hij deed onze schrik in de vuilbak belanden.

Na 27 jaar stopte Herman Laureys met lesgeven bij Blauwput. De leden van de DamesFitgym 
blikken nostalgisch terug, en zeggen nog één keer:

Roken en sport gaan niet samen

Sporten heeft duidelijk een positief effect op de gezondheid, roken helemaal niet. De schadelijke 
gevolgen van roken en van passief roken op de gezondheid zijn door iedereen gekend. Roken heeft 
een negatief effect op de sportprestatie.
Tabaksrook bestaat uit meer dan 1000 schadelijke stoffen, waarvan teer, koolstofmonoxide en 
nicotine de voornaamste en meest schadelijke zijn.

 Teer zet zich af op de luchtwegen en de longen en verwekt er ontstekingen. Door de gedeeltelijke of 
volledige verstopping van de luchtwegen vermindert de zuurstofopnamecapaciteit van de longen en 
krijgen de organen (o.a. de spieren) minder zuurstof. Teer is tevens de kankerverwekkende stof in 
tabaksrook. Het veroorzaakt longkanker en kanker van tong, lip, strottenhoofd, slokdarm en blaas- 
en baarmoederhalskanker.
 Koolstofmonoxide neemt in het bloed gedeeltelijk de plaats in van zuurstof, waardoor de 
bevoorrading van zuurstof in gans het lichaam en in de spieren aanzienlijk daalt.
 Nicotine verhoogt het hartritme en doet de bloeddruk stijgen. 
Nicotine bevordert de vernauwing van de bloedvaten. Door de verminderde bloeddoorstroming 
wordt nog eens minder zuurstof aangevoerd.
Nicotine veroorzaakt ook een verhoogde afbraak van vitamine C.
Door de verminderde zuurstoftoevoer ontstaan zintuiglijke stoornissen: een roker smaakt, ruikt, 
hoort en ziet minder scherp.
Koolstofmonoxide en nicotine hebben een sterk effect op het zenuwstelsel. Geheugen en 
concentratievermogen verzwakken en de reactiesnelheid daalt.

De belangrijkste negatieve effecten op de conditie en het prestatievermogen van de sporter zijn:

1. de sterke daling van de zuurstoftoevoer naar gans het lichaam, voornamelijk naar het hart en de 
spieren;
2. de overbelasting van het hart door de stijging van de hartfrequentie en de bloeddruk;
3. het negatieve effect op het zenuwstelsel: vertraging van de reactiesnelheid en verminderd 
gezichtsvermogen.

BATAVUS

KOGA MIYATA

IDWORX

BROMPTON

BIRDY

KILDEMOES

WANDERER

Martelarenlaan 201, Kessel-Lo
www.fietsenkoen.be

016/25 13 04
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12 2010 en de goede voornemens 13Programma Nordic walking: januari - februari - maart

In sportdisciplines waarbij het uithoudingsvermogen een belangrijke rol speelt, zoals lopen, fietsen, 
zwemmen, enz. is de beschikbare hoeveelheid zuurstof bepalend voor de prestatie. Om optimaal te 
presteren hebben deze sporters een maximale zuurstoftoevoer nodig. Aangezien door het roken de 
zuurstoftoevoer naar de spieren wordt belemmerd, zal het verschil tussen roken en niet-roken in 
deze sporten het meest voelbaar zijn.
Rokers denken soms verkeerdelijk dat ze de nadelige effecten van het roken kunnen doen 
verdwijnen door te sporten. De argumenten dat door te sporten de longen worden gezuiverd en de 
bloedvaten zich terug openen, zijn absoluut fout. Teer, koolstofmonoxide en nicotine zullen 
onverminderd schade aan het lichaam toebrengen.
Ook de passieve rokers ondervinden negatieve gevolgen van het roken. Tabaksrook bevat zeer veel 
koolstofmonoxide, maar ook teer en nicotine. Bij passief roken gaat men gedeeltelijk de nadelige 
effecten van koolstofmonoxide ondervinden, namelijk vermindering van de zuurstoftoevoer en 
aantasting van het zenuwstelsel.
Passief roken heeft gevolgen voor de sportprestatie. Toch vindt niemand het raar dat er na het 
sporten in de cafetaria van de sportclub een sigaret wordt opgestoken. Sportaccommodaties zijn 
nochtans openbare gebouwen en zijn door het Koninklijk Besluit van 15 mei 1990 wettelijk verplicht 
om rookvrij te zijn. Het KB bepaalt dat een rookverbod geldt voor alle gesloten plaatsen die deel 
uitmaken van inrichtingen of gebouwen waar sport beoefend wordt en die toegankelijk zijn voor 
bezoekers.
De bevoegdheid van controle en vaststelling van inbreuken (o.a. opstellen van proces-verbaal) ligt 
bij de Eetwareninspectie van het federale Ministerie van Volksgezondheid en bij de politiediensten 
(en de burgemeesters als hoofd van de lokale politiediensten).
Uitbaters van sportcafetaria hebben de verantwoordelijkheid om de wetgeving na te leven (d.w.z. de 
ruimten zo in te richten en zo aan te geven dat het publiek op de hoogte is van de ingevoerde 
beperkingen). Zij zijn echter niet verplicht om toezicht op de naleving van de wetgeving te houden, 
wel wordt hen aangeraden uitdrukkelijk aan het publiek te vragen het verbod na te leven.

 
Bron:www.cjsm.vlaanderen.be/gezondsporten/sport/roken.htm

Gym
Wedstrijd AGD: zaterdag 30 en zondag 31 januari '10 in het Redingenhof
Turnfeest: zaterdag 8 en zondag 9 mei '10 in de Turnhal

Dans
dansoptreden : 16, 17 april 2010.

Voor iedereen! 
Tocht naar Scherpenheuvel; Zondag 2 mei 2010.
Vertrek om 05 uur aan Blauwput kerk.

Data
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14 Uit de krant 15In memoriam

Beste vriend Johnny,
Sinds onze jeugdjaren hebben wij samen een heel eindje 

op deze wereldbol rondgehold. Spijtig genoeg is er aan jouw 
zwerftocht een vroegtijdig einde gekomen.

Ik wil graag samen met je familie en met allen die jou van 
nabij hebben gekend, nog even praten over "wie je was - 
waar je voor stond - en wat je voor ons betekende".

Nog vaak zijn er die herinneringen aan onze vlegeljaren 
en hoe wij er opo vrijdagavond na de training, samen met 
een paar goede vrienden op uittrokken om een stapje in de 
wereld te zetten en  de raarste streken uit te halen.

En dan waren er natuulijk ook onze wedstrijdjaren.  
Samen met jou vormden we een fijne turnploeg die voor 
geen enkele anere ploeg in het land moest onderdoen. Zelfs 
in onze buurlanden waren we gekend.Dat was een 
onderwerp waar je graag steeds over sprak als we samen, 
tussen pot en pint, zaten te praten over  - hoe kon het ook 
anders - "het turnen" of de jumenas zoals jij het noemde. 
Dat zat bij jou immers diep in het hart en nieren.

Ook op de jaarlijkse turnfeesten slaagden wij er samen in 
steeds een mooi nummertje te brengen. Jij zorgde met je 
gevoel voor artistiek, steeds voor prachtige, minutieus 
geconstrueerde decors, tot op de centimeter na juist 

afgewerkt.  De Rest van het team stond in voor acrobatiek en de stunten. Een perfecte 
samenwerking. Bovendien zorgde jij dan nog dikwijls persoonlijk voor de komische noot, die nooit 
onopgemerkt voorbij ging. Geen van ons allen zal ooit je "clownnummers" vergeten.

Spijtig genoeg werden we door een ongelukkige inschatting van omstandigheden van elkaar 
gescheiden op verenigingsvlak. Jij ging aan de slag in een andere turnkring als trainer en later als 
trainer-voorzitter. Je ga er het beste van jezelf en was er met succes de grote bezieler van de de 
vereniging. Deze scheiding kon echter onze vriendschap en wederzijds respect niet breken. We 
bleven praten en elkaar steunen. Ik denk er nog steeds met plezier en nostalgie aan terug dat je me 
op één  van je laatste turnfeesten uitnodigde om samen met jou jeugdturners een komisch 
nummertje aan het rekstok te brengen. Ik vond het een fijne manier om jou te bedanken voor de 
vel jaren van hechte vriendschap. Niet met woorden, maar met daden. Zó had jij het immers 
graag.

John, we hebben  nu afscheid genomen van, vergeef mij d euitdrukking, -jouw enveloppe-. 
Want dat is het enige waarvan wij afscheid nemen. De goede herinneringen aan jou, die blijven, 
en zolang wij die in onze harten koesteren, blijf jij in onze gedachtenwereld en in onze nabijheid 
verder leven.

John, waar je ook bent, waarheen je ook gaat, -het ga je goed.
Wat mij betreft is dit geen vaarwel, maar een tot weerziens, en wij allen blijven ons jou 

herinneren als "een mens van goede wil" met wie het fijn was om samen te leven.
Jean-Marie

Het laatste nieuws, vrijdag 4 december 2009
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Het laatste nieuws, vrijdag 4 december 2009
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Competitief-recreanten
Op dinsdagavond is het middenste veld in de sporthal van Kessel-Lo steeds goed gevuld. 
Gemiddeld zijn wij met een 14-tal spelers aanwezig om erin te vliegen. Wij zijn alvast tevreden over 
de opkomst. Het merendeel van de spelers is trouw op post. Op de wedstrijden heeft dit als gevolg 
dat er maar weinig kan gespeeld worden, maar dat wordt zo eerlijk mogelijk geregeld. En we 
hebben zo altijd een verse voorraad spelers klaar op de bank die ons hevig kunnen aanmoedigen 
tijdens het spel. Zo zit de sfeer er meteen goed in. De tegenstrever is meestal nogal onder de indruk 
van ons veelkoppig team. Het ijverige trainen levert in de competitie wel nog niet voldoende 
resultaat op in cijfers. We beginnen goed te wennen aan de nieuwe opstelling en halen hierdoor 
duidelijk meer ballen op dan voorheen. Ook het lopen naar de bal is verbeterd en het gevoel heerst 
dat er gewoon veel meer inzet is. En toch, we willen nog net niet graag genoeg winnen. Uiteraard 
staat 'plezier maken' met stip op kop van onze doelstelling, maar dat mag het winnen toch niet 
uitsluiten? Het is niet te geloven, maar in 1 wedstrijd 3 setten met een 26-24 stand verliezen is toch 
echt niet voor mogelijk te houden en toch doen wij dat! Ik pleit medeschuldig uiteraard. Men zou nu 
kunnen denken dat we de druk niet aankunnen? Misschien speelt dat een klein beetje mee, dat er zo 
nu en dan wat faalangst inkruipt op de beslissende momenten. Als we de zoete smaak van de eerste 
overwinning te pakken hebben, dan kunnen we ons daar wellicht overzetten. Met een psychologe 
en filosoof in de ploeg is een brainstorming rond 'de kunst van het (willen) winnen' een overweging 
waard. Verder zal in het nieuwe jaar onze trainer ons spel verder analyseren en bijschaven. In ieder 
geval moet de foutenlast naar omlaag. We gaan net iets sneller in de fout dan de tegenstander en 
dat hakt er in een wedstrijd wel eens in. Op 1 november hebben we ook eens deelgenomen aan een 
toernooi in Huldenberg. Met dank aan de medespelers die erbij waren. We waren net met 6 en 
konden ons dus serieus uitleven op het veld. Het werd een hele leuke middag en het lot was ons 
gunstig gezind, want we wonnen een wedstrijdbal! De smaak naar meer hebben we alvast wel te 
pakken. Op naar een volleyvol 2010! (nog een foto te maken om erbij te plaatsen: plan is om een 
bankzittersfoto te maken op wedstrijd van 5 januari)

Kalender thuiswedstrijden:
- dinsdag 23 februari 2010 om 20u
- dinsdag 30 maart 2010 om 20u

Recreanten
Op woensdagavond krijgen de recreanten hun portie oefeningen op techniek voorgeschoteld. De 
nadruk werd alvast een aantal trainingen gelegd op de bovenhandse toets. Als je dan merkt dat de 
herhaling van de oefeningen zijn vruchten inderdaad afwerpt na een paar weken, geeft dat 
voldoening. Voor 
onderlinge wedstrijdjes 
wordt ook heel wat tijd 
uitgetrokken.  De ontzettend 
grote opkomst voor het 
volgen van een proefles 
heeft geen evenredig aantal 
spelers opgeleverd, maar 
dat ligt niet aan Margo, 
Machteld, Severijn, Eveline, 
Sofie, Sophie, Xander, 
Laura S., Ann-Sofie, Tessa, 
Laura V., Margot en 
Marilyn.

Olympische Winterspelen 2010
De Olympische winterspelen staan voor de deur. Hoewel in onze sportclub geen disciplines worden 
beoefend die op het programma staan, geven we graag een kort overzicht van dit grote internationale 
sportevenement.

De XXIe Olympische winterspelen zullen worden gehouden in Vancouver, Canada van 12 tot en met 28 
februari 2010. Op de 115e IOC-zitting in Praag op 2 juli 2003 werd Vancouver verkozen boven 
Pyeongchang en Salzburg.

De Olympische Winterspelen 2010 worden de derde Olympische Spelen die georganiseerd worden door 
Canada. De eerste waren de Olympische Zomerspelen 1976 in Montréal en de tweede waren de 
Olympische Winterspelen 1988 in Calgary.

Tijdens de Olympische Winterspelen van 2010 wordt er gesport in zeven takken van sport. In vijftien 
disciplines staan 86 onderdelen op het programma.

Tijdens de Olympische Winterspelen van 2010 wordt er gesport in vijftien sportdisciplines. 
Staan op het programma:
Alpine skiën Biatlon Bobsleeën
Curling Freestyleskiën Kunstrijden
Langlaufen Noordse combinatie Rodelen 
Schaatsen Schansspringen Shorttrack 
Skeleton Snowboarden IJshockey
Op het moment van schrijven telt de Belgische olympische delegatie zes leden. De meest bekende 
deelnemer is kunstschaatser Kevin Van Der Perren. Tijdens de vorige spelen in Turijn behaalde hij de 
negende plaats. Delegatieleider Eddy Desmedt geeft hem de meeste kans om het beste resultaat te 
behalen van de Belgische olympische wintersportploeg.
Aan de slalom doen twee Belgen mee, Karen Persyn en Jeroen Van Den Bogaert. Beiden hebben pas 
vorig seizoen de sprong gemaakt naar de top.

Pieter Gysel, shorttracker en veelvuldig medaillist op Europese kampioenschappen en 
Wereldbekerwedstrijden, schaatst een soort van thuiswedstrijd, aangezien hij al enkele jaren traint hij in 
het Canadese Calgary. Shorttrack is een vorm van hardrijden op de schaats op een 111,12 meter lange 
ovaal welke uitgezet wordt op een ijshockeybaan. In tegenstelling tot het langebaanschaatsen is de tijd 
van een rijder niet van belang. Vier tot zes rijders starten tegelijk en de rijder die als eerste finisht wordt als 
winnaar aangewezen. Naast techniek en conditie hebben shorttrackers ook behendigheid, tactiek en 
acceleratievermogen nodig. 
De meest opmerkelijke deelnemers zijn het nationale damesbobsleeteam. Het verhaal achter het team is 
opmerkelijk. In 2005 stapten een aantal dames uit o.a. de atletiek en zwemsportver naar het bobsleeën 
voor het experiment van Canvas om in drie jaar van nul naar de Olympische Spelen te gaan. Het is haast 
ongelooflijk. De media-aandacht heeft gezorgd voor voldoende sponsoring om het team te trainen en op 
te bouwen. Dit is wat momenteel ontbreekt bij de Belgische viermansbob bij de mannen. Volgens kenners 
zou het mannenteam minstens evenveel olympisch potentieel hebben als de Belgische tweemansbob bij 
de vrouwen, maar zij hebben dus niet genoeg sponsoring om een Olympische droom te kunnen 
waarmaken.
We kunnen dus binnenkort op televisie toch de prestaties van enkele Belgische deelnemers volgen. De 
medaillekansen worden zeer laag ingeschat, maar er is een bekend spreekwoord dat zegt “deelnemen is 
belangrijker dan winnen”. We betwijfelen echter of topsporters het hier echt mee eens zijn.
Bronnen:
- Wikipedia, de vrije encyclopedie
- De Standaard
- website BOIC: www.olympic.be
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In de laatste 'zot van Gym' verscheen een interview met Donna-Donny Truyens. Hieronder vind je 
het volledige interview met de gymnast die op het laatste EK nog een finaleplaats haalde op paard 
met bogen en momenteel revalideert.

2009 was goed begonnen voor Donna-Donny Truyens. Hij behaalde ondermeer twee keer goud 
op de World Cups (Maribor en Cottbus), één keer zilver op de Universiade in Belgrado en een EK 
finale. Maar een oude elleboogkwetsuur bleef hem parten spelen, waardoor hij niet kon deelnemen 
aan het WK in Londen. We brachten een bezoekje aan de revaliderende topatleet, die het weer 
helemaal ziet zitten. 

Gym: Wanneer en hoe is het allemaal begonnen voor jou?
Donna-Donny: Ik ben gestart met turnen op zesjarige leeftijd bij Blauwput Omnisport in Kessel-Lo, 

de club waarbij ik nu nog altijd aangesloten ben. Toen ik naar het eerste middelbaar moest, ben ik 
naar de Topsportschool in Gent getrokken. In het derde middelbaar nam ik dan deel aan mijn eerste 
grote wedstrijd, een Europees kampioenschap bij de junioren. Het resultaat was niet zo denderend, 
maar ik vond het eigenlijk wel een positieve ervaring. In het vierde middelbaar kreeg ik dan een zware 
knieblessure en eventjes leek het of het gedaan was met mijn sportcarrière. Ik heb toen een half jaar 
lang bijna niet getraind. Daarna ben ik dan toch weer begonnen met oefenen in mijn club, 
voornamelijk op het paard met bogen. En ik heb meegedaan aan het EK junioren, waar ik een 
finaleplaats behaalde op dat toestel. Op die manier zat ik weer op het goede spoor en kon ik opnieuw 
trainen in de Topsportschool. 

Gym: Je hebt je gespecialiseerd op één toestel. Had die knieblessure daar misschien iets mee te 
maken?

Donna-Donny: Ja hoor. Ik ben begonnen als allround gymnast en zonder die knieblessure waren de 
dingen inderdaad anders gelopen. Door die knie is springen voor mij gewoon te zwaar. Maar de 
laatste tijd heb ik ook weer getraind op brug en rek, omdat je daar alleen te maken hebt met de 
landing. 

Gym: Studeer je nog? Valt dat gemakkelijk te combineren met topsport?
Donna-Donny: Ik ben dit schooljaar begonnen aan de Arteveldehogeschool in Gent: ik volg er een 

opleiding tot leraar voor het lager onderwijs. Maar natuurlijk komt sport nog altijd op de eerste plaats! 
Er moet dus gepuzzeld worden om alles in elkaar te laten passen: ik doe er iets langer over dan een 
‘normale’ student. Zo spreid ik de driejarige opleiding over zes jaar: het is de bedoeling dat ik in 2015 
mijn diploma behaal. Per semester neem ik een bepaald aantal studiepunten op. Uiteraard is mijn 
topsportstudentencontract met Bloso daarin zeer belangrijk. Het biedt me niet alleen de mogelijkheid 
om sporten en studeren te combineren, ik krijg bovendien een specifieke planning zodat ik altijd 
aanwezig kan zijn op de trainingen. Verder is de verstandhouding met de docenten prima: als ik lessen 
mis, kan ik altijd bij hen terecht. Wat de omkadering van de topgymnasten betreft, is er de laatste jaren 
trouwens veel vooruitgang geboekt. Bloso doet grote inspanningen en ik ben opgenomen in het 
‘Team Energy’ van Golazo Sports die de marketing- en mediabelangen van een aantal topsporters 
(o.a. Aagje, Kim Clijsters, Eline Berings, ...) behartigt. Bovendien kan ik altijd rekenen op mijn coach 
Dirk Van Meldert, hij is mijn mentor, aan hem heb ik veel te danken.

Gym: Hoe lang wil je nog doorgaan op topniveau? Donna-Donny: Liefst zo lang mogelijk, ik wil 
zeker nog twee olympiades meemaken! Ik denk wel dat ik nog progressiemarge heb op paard met 
bogen. Ik kan heel veel elementen goed uitvoeren, maar in het begin had ik wat moeite om die in een 
oefening te brengen. Nu lukt het steeds beter om alles te combineren, ik ben stabieler geworden, ook 
al omdat ik steeds meer wedstrijdervaring heb opgebouwd. Op die manier hoop ik mijn moeilijkheid 
nog een beetje op te trekken. Ik ben ook nog jong hé, tijdens de voorbereiding blijf ik altijd zoeken 
naar een ideale manier om een topprestatie te leveren. 

“Ik blijf altijd zoeken naar een ideale
manier om een topprestatie te leveren”
Gym: Ben je vaak gestresseerd tijdens een wedstrijd?
Donna-Donny: Absoluut! En dan zeker tijdens de kwalificaties. Vergeet niet dat ik mij telkens moet 

proberen te plaatsen voor één toestel, het paard met bogen. Je krijgt maar één kans hé, één stomme 
fout en het is gedaan. Maar eigenlijk heb ik vooral stress vóór de wedstrijd, tijdens de oefening zelf is 
het meestal over, ook al omdat ik mij aan een vast stramien houd. 

Gym: Wie zijn op dit moment jouw grootste rivalen? Heb je ook idolen?
Donna-Donny: Mijn grootste concurrent is de Hongaar Kristian Berki (zilver op het voorbije WK in 

Londen). Hij is al drie keer na elkaar Europees kampioen geworden. Een heel sterke gymnast! Dan 
zijn er ook nog twee heel sterke Britten en ook China heeft wel enkele topturners, die zijn echt aan 
een opmars bezig. Maar idolen, … neen, die heb ik niet echt. Ik heb nooit gedacht ‘die of die atleet 
wil ik evenaren’. Zo zit ik niet in elkaar. 

Gym: Hoe verloopt jouw revalidatie? Donna-Donny: Alles gaat vrij goed. Ik moet natuurlijk nog 
een lange weg afleggen, maar ik heb de indruk dat het net iets sneller gaat dan verwacht. Ik heb elke 
dag een sessie met de kinesitherapeut om alles opnieuw soepel te maken: ik moet mijn arm helemaal 
kunnen strekken, hij mag niet stijf worden. Voor het overige probeer ik mijn lichaam in vorm te 
houden met oefeningen. Als alles volgens plan verloopt, start ik begin januari 2010 opnieuw met de 
trainingen. 

Gym: Door jouw kwetsuur heb je het WK in Londen gemist. Wat doet jou dat?
Donna-Donny: Dat is balen hé. Zeker als je de resultaten bekijkt van de gymnasten die de finale 

gehaald hebben. Dan denk je: ik had erbij kunnen zijn. Maar eigenlijk is elke wedstrijd waaraan je 
niet kunt deelnemen een gemiste kans. Ik troost me met de gedachte dat die elleboogoperatie echt 
onvermijdelijk was geworden, voor of na het WK, dat maakte niet uit. Had ik langer gewacht, dan 
was het misschien allemaal nog veel erger geworden. Nu is dat probleem wel weg en nu heb ik alle 
tijd om mij rustig voor te bereiden op de Olympische Spelen.

Gym: Wat zijn jouw vooruitzichten voor de toekomst? Donna-Donny: Ik richt mijn pijlen nu eerst 
op het EK in Birmingham, in april 2010, al hoop ik om al iets vroeger in vorm te zijn. Hopelijk kan ik 
een finaleplaats behalen. Mijn startwaarde is wel van die aard dat ik kans maak op een podiumplaats. 
Dat doel streef ik na. En verder is het WK van 2011 heel belangrijk in het kader van de selectie voor 
de Olympische Spelen. Ik zou daar echt willen pieken. 

Gym: Heb je al plannen voor de toekomst?
Donna-Donny: Als ik eenmaal mijn lerarendiploma voor het lager onderwijs behaald heb, kan ik 

natuurlijk verschillende kanten uit. Ik zou wel graag voor de klas staan, maar eerlijk gezegd spreekt 
een carrière als trainer me meer aan. Maar zo ver zijn we nog niet, ik wil eerst nog een en ander 
presteren. 

Gym: Jij was de eerste Belgische turner die er in slaagde een EK-finale te behalen én je won al drie 
keer goud op een wereldbekerwedstrijd. Wat doet dat met een mens?

Donna-Donny: Weet je, eigenlijk denk ik daar niet over na, zo speciaal vind ik dat nu ook weer 
niet. Natuurlijk zijn de positieve reacties best meegenomen en voor de GymFed is het natuurlijk een 
opsteker dat een gymnast uit de Topsportschool medailles behaalt. 

Gym: Wat vinden ze thuis van jouw keuze? Je bent toch wel heel vaak weg.
Donna-Donny: Tja, ik zit al sinds mijn twaalfde op internaat, dus dat zijn ze thuis toch wel gewoon, 

al heeft mijn moeder het er vaak lastig mee dat ik er niet ben. Mijn ouders steunen mij voor het volle 
honderd procent. Ik krijg een schouderklopje bij goede prestaties en als het minder gaat, worden ze 
daarom niet lastig. Ze gaan er heel realistisch mee om en dat is maar goed zo: ik wil niet behandeld 
worden als ‘hét’ toptalent! 

Uit Gymfed-magazine!
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lang bijna niet getraind. Daarna ben ik dan toch weer begonnen met oefenen in mijn club, 
voornamelijk op het paard met bogen. En ik heb meegedaan aan het EK junioren, waar ik een 
finaleplaats behaalde op dat toestel. Op die manier zat ik weer op het goede spoor en kon ik opnieuw 
trainen in de Topsportschool. 

Gym: Je hebt je gespecialiseerd op één toestel. Had die knieblessure daar misschien iets mee te 
maken?
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dingen inderdaad anders gelopen. Door die knie is springen voor mij gewoon te zwaar. Maar de 
laatste tijd heb ik ook weer getraind op brug en rek, omdat je daar alleen te maken hebt met de 
landing. 

Gym: Studeer je nog? Valt dat gemakkelijk te combineren met topsport?
Donna-Donny: Ik ben dit schooljaar begonnen aan de Arteveldehogeschool in Gent: ik volg er een 

opleiding tot leraar voor het lager onderwijs. Maar natuurlijk komt sport nog altijd op de eerste plaats! 
Er moet dus gepuzzeld worden om alles in elkaar te laten passen: ik doe er iets langer over dan een 
‘normale’ student. Zo spreid ik de driejarige opleiding over zes jaar: het is de bedoeling dat ik in 2015 
mijn diploma behaal. Per semester neem ik een bepaald aantal studiepunten op. Uiteraard is mijn 
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om sporten en studeren te combineren, ik krijg bovendien een specifieke planning zodat ik altijd 
aanwezig kan zijn op de trainingen. Verder is de verstandhouding met de docenten prima: als ik lessen 
mis, kan ik altijd bij hen terecht. Wat de omkadering van de topgymnasten betreft, is er de laatste jaren 
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‘Team Energy’ van Golazo Sports die de marketing- en mediabelangen van een aantal topsporters 
(o.a. Aagje, Kim Clijsters, Eline Berings, ...) behartigt. Bovendien kan ik altijd rekenen op mijn coach 
Dirk Van Meldert, hij is mijn mentor, aan hem heb ik veel te danken.

Gym: Hoe lang wil je nog doorgaan op topniveau? Donna-Donny: Liefst zo lang mogelijk, ik wil 
zeker nog twee olympiades meemaken! Ik denk wel dat ik nog progressiemarge heb op paard met 
bogen. Ik kan heel veel elementen goed uitvoeren, maar in het begin had ik wat moeite om die in een 
oefening te brengen. Nu lukt het steeds beter om alles te combineren, ik ben stabieler geworden, ook 
al omdat ik steeds meer wedstrijdervaring heb opgebouwd. Op die manier hoop ik mijn moeilijkheid 
nog een beetje op te trekken. Ik ben ook nog jong hé, tijdens de voorbereiding blijf ik altijd zoeken 
naar een ideale manier om een topprestatie te leveren. 

“Ik blijf altijd zoeken naar een ideale
manier om een topprestatie te leveren”
Gym: Ben je vaak gestresseerd tijdens een wedstrijd?
Donna-Donny: Absoluut! En dan zeker tijdens de kwalificaties. Vergeet niet dat ik mij telkens moet 

proberen te plaatsen voor één toestel, het paard met bogen. Je krijgt maar één kans hé, één stomme 
fout en het is gedaan. Maar eigenlijk heb ik vooral stress vóór de wedstrijd, tijdens de oefening zelf is 
het meestal over, ook al omdat ik mij aan een vast stramien houd. 

Gym: Wie zijn op dit moment jouw grootste rivalen? Heb je ook idolen?
Donna-Donny: Mijn grootste concurrent is de Hongaar Kristian Berki (zilver op het voorbije WK in 

Londen). Hij is al drie keer na elkaar Europees kampioen geworden. Een heel sterke gymnast! Dan 
zijn er ook nog twee heel sterke Britten en ook China heeft wel enkele topturners, die zijn echt aan 
een opmars bezig. Maar idolen, … neen, die heb ik niet echt. Ik heb nooit gedacht ‘die of die atleet 
wil ik evenaren’. Zo zit ik niet in elkaar. 

Gym: Hoe verloopt jouw revalidatie? Donna-Donny: Alles gaat vrij goed. Ik moet natuurlijk nog 
een lange weg afleggen, maar ik heb de indruk dat het net iets sneller gaat dan verwacht. Ik heb elke 
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houden met oefeningen. Als alles volgens plan verloopt, start ik begin januari 2010 opnieuw met de 
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Gym: Door jouw kwetsuur heb je het WK in Londen gemist. Wat doet jou dat?
Donna-Donny: Dat is balen hé. Zeker als je de resultaten bekijkt van de gymnasten die de finale 

gehaald hebben. Dan denk je: ik had erbij kunnen zijn. Maar eigenlijk is elke wedstrijd waaraan je 
niet kunt deelnemen een gemiste kans. Ik troost me met de gedachte dat die elleboogoperatie echt 
onvermijdelijk was geworden, voor of na het WK, dat maakte niet uit. Had ik langer gewacht, dan 
was het misschien allemaal nog veel erger geworden. Nu is dat probleem wel weg en nu heb ik alle 
tijd om mij rustig voor te bereiden op de Olympische Spelen.

Gym: Wat zijn jouw vooruitzichten voor de toekomst? Donna-Donny: Ik richt mijn pijlen nu eerst 
op het EK in Birmingham, in april 2010, al hoop ik om al iets vroeger in vorm te zijn. Hopelijk kan ik 
een finaleplaats behalen. Mijn startwaarde is wel van die aard dat ik kans maak op een podiumplaats. 
Dat doel streef ik na. En verder is het WK van 2011 heel belangrijk in het kader van de selectie voor 
de Olympische Spelen. Ik zou daar echt willen pieken. 

Gym: Heb je al plannen voor de toekomst?
Donna-Donny: Als ik eenmaal mijn lerarendiploma voor het lager onderwijs behaald heb, kan ik 

natuurlijk verschillende kanten uit. Ik zou wel graag voor de klas staan, maar eerlijk gezegd spreekt 
een carrière als trainer me meer aan. Maar zo ver zijn we nog niet, ik wil eerst nog een en ander 
presteren. 

Gym: Jij was de eerste Belgische turner die er in slaagde een EK-finale te behalen én je won al drie 
keer goud op een wereldbekerwedstrijd. Wat doet dat met een mens?

Donna-Donny: Weet je, eigenlijk denk ik daar niet over na, zo speciaal vind ik dat nu ook weer 
niet. Natuurlijk zijn de positieve reacties best meegenomen en voor de GymFed is het natuurlijk een 
opsteker dat een gymnast uit de Topsportschool medailles behaalt. 

Gym: Wat vinden ze thuis van jouw keuze? Je bent toch wel heel vaak weg.
Donna-Donny: Tja, ik zit al sinds mijn twaalfde op internaat, dus dat zijn ze thuis toch wel gewoon, 

al heeft mijn moeder het er vaak lastig mee dat ik er niet ben. Mijn ouders steunen mij voor het volle 
honderd procent. Ik krijg een schouderklopje bij goede prestaties en als het minder gaat, worden ze 
daarom niet lastig. Ze gaan er heel realistisch mee om en dat is maar goed zo: ik wil niet behandeld 
worden als ‘hét’ toptalent! 

Uit Gymfed-magazine!



Nordic walking gedicht! 21Berichten van achter de Blauwe en groene tafels20

Op 11 december 2009 zaten de heenrondes van het competitieseizoen tafeltennis er weer 
op.De hoogste ploeg startte aanvankelijke wat aarzelend, bengelde  wat onderaan de reeks, maar 
kwam er stillaan weer bovenop en staat nu zelfs op de tweede plaats. Hier zit nog een promotie 
kans in.

De tweede ploeg kende dan weer een flitsende start en stond lange tijd op de eerste  plaats.
Uiteindelijk werd er één wedstrijd verloren, resultaat; een gedeelde eerste plaats samen met twee 

andere sterke ploegen.Maar ook hier blijft de kans op promotie bestaan.
Eén ploeg zit voorlopig in de gevarenzone voor degradatie, maar er zal hard geknokt worden om 

hieruit te geraken.
De andere ploegen kunnen zich in de middenmoot handhaven maar de jongste ploeg, de 

jeugdspelers staat zelfs aan de leiding  in haar reeks. Hierdoor komen zij in de Play offs terecht, 
waardoor ook zij ook kans maken op promotie.

Om niet te lang stil te moeten blijven zitten en misschien vast te roesten werd er een Kerststage 
tafeltennis georganiseerd op 21, 22 en 23 december. 19 deelnemers schreven zich in . 

Trainer André leidde alles in goede banen samen met zijn twee hulptrainers Sander en Sander.
De competitiespelers werden nog wat bijgeschaafd om er na de winterstop weer te kunnen 

invliegen.  Ook werden er enkele spelertjes klaargestoomd om vanaf januari mee te kunnen draaien 
in de competitie  in een nieuw ingeschreven ploeg.  

Joppe en Jorre twee van de deelnemers laten weten wat zij er van vonden.

Ik ben Joppe en heb deelgenomen aan de kerststage 2009. Het was een stage van 3 dagen 
telkens van 13 tot 17u. In die drie dagen hebben we veel gewerkt aan onze opslag en topspin. De 
laatste dag hebben we als opwarming gevoetbald en om af te sluiten een tafeltennistornooi.

Het was echt tof en ik heb veel bijgeleerd.
Dit alles hebben we te danken gehad aan André en aan Sander H. en Sander M. en de rest van 

Blauwput natuurlijk.

(Joppe Groffils)

De pingpongstage
In de eerste week van de kerstvakantie was er op maandag, dinsdag en woensdag pingpongstage 
van 13u tot 17u.
Sander Heylen en Sander Van Melkebeke en André waren de meesters.
We werden in 3 groepen verdeeld en in die groepen oefenden wij op techniek, serveren en ook om 
de slagen nog beter uit te voeren.
De laatste dag deden wij als opwarming zaalvoetbal.
Na de zaalvoetbal deden we een tornooi met iedereen samen en Sander Van Melkebeke was 
gewonnen.
Het was een goed idee van Blauwput om een stage te doen.
Het was superleuk maar ook vermoeiend!

(Jorre  9 jaar)
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



Nordic walking gedicht! 21Berichten van achter de Blauwe en groene tafels20

Op 11 december 2009 zaten de heenrondes van het competitieseizoen tafeltennis er weer 
op.De hoogste ploeg startte aanvankelijke wat aarzelend, bengelde  wat onderaan de reeks, maar 
kwam er stillaan weer bovenop en staat nu zelfs op de tweede plaats. Hier zit nog een promotie 
kans in.

De tweede ploeg kende dan weer een flitsende start en stond lange tijd op de eerste  plaats.
Uiteindelijk werd er één wedstrijd verloren, resultaat; een gedeelde eerste plaats samen met twee 

andere sterke ploegen.Maar ook hier blijft de kans op promotie bestaan.
Eén ploeg zit voorlopig in de gevarenzone voor degradatie, maar er zal hard geknokt worden om 

hieruit te geraken.
De andere ploegen kunnen zich in de middenmoot handhaven maar de jongste ploeg, de 

jeugdspelers staat zelfs aan de leiding  in haar reeks. Hierdoor komen zij in de Play offs terecht, 
waardoor ook zij ook kans maken op promotie.

Om niet te lang stil te moeten blijven zitten en misschien vast te roesten werd er een Kerststage 
tafeltennis georganiseerd op 21, 22 en 23 december. 19 deelnemers schreven zich in . 

Trainer André leidde alles in goede banen samen met zijn twee hulptrainers Sander en Sander.
De competitiespelers werden nog wat bijgeschaafd om er na de winterstop weer te kunnen 

invliegen.  Ook werden er enkele spelertjes klaargestoomd om vanaf januari mee te kunnen draaien 
in de competitie  in een nieuw ingeschreven ploeg.  

Joppe en Jorre twee van de deelnemers laten weten wat zij er van vonden.

Ik ben Joppe en heb deelgenomen aan de kerststage 2009. Het was een stage van 3 dagen 
telkens van 13 tot 17u. In die drie dagen hebben we veel gewerkt aan onze opslag en topspin. De 
laatste dag hebben we als opwarming gevoetbald en om af te sluiten een tafeltennistornooi.

Het was echt tof en ik heb veel bijgeleerd.
Dit alles hebben we te danken gehad aan André en aan Sander H. en Sander M. en de rest van 

Blauwput natuurlijk.

(Joppe Groffils)

De pingpongstage
In de eerste week van de kerstvakantie was er op maandag, dinsdag en woensdag pingpongstage 
van 13u tot 17u.
Sander Heylen en Sander Van Melkebeke en André waren de meesters.
We werden in 3 groepen verdeeld en in die groepen oefenden wij op techniek, serveren en ook om 
de slagen nog beter uit te voeren.
De laatste dag deden wij als opwarming zaalvoetbal.
Na de zaalvoetbal deden we een tornooi met iedereen samen en Sander Van Melkebeke was 
gewonnen.
Het was een goed idee van Blauwput om een stage te doen.
Het was superleuk maar ook vermoeiend!

(Jorre  9 jaar)
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



22 Weekendje Neerpelt 23Weekendje Neerpelt

1 Augustus 2009… mijn nieuw werkjaar begint… deze keer in 
Leuven… voor de 3e keer in evenveel tijd verhuis ik mijn hele hebben-
houden en leventje naar een nieuwe stad. Ondertussen ben ik het al 
gewoon om elke jaar nieuwe sociale contacten te zoeken en manieren te 
vinden om mijn weinige vrije tijd in te vullen.  Na lang zoeken vond ik 
een woonplek in Kessel-Lo en het eerste wat ik daar tegenkwam was een 
bord van “blauwput-omnisport”. Na wat surfen op het internet, enkele 
mailtjes en telefoontjes, is het begin september eindelijk zo ver. Ik ga naar 
mijn allereerste blauwput-turnles. 

Als tiener had ik enkele jaren geturnd bij Sportac Deinze, trampoline 
was het toen. Ik wou heel graag herstarten met trampoline, maar Juliette 
overtuigde me om ook aan de vrijdag-trainingen met de volwassenen 
deel te nemen. Dat bleek inderdaad een goede suggestie.

Al van bij de eerste training voelde ik me welkom in de groep en 
metteen na de allereerste les begon Gerrit over een mogelijk sprookjes-

weekend waar ik, als ik zin had, ook maar naar toe moest komen. Alles bleef verder zeer goed 
meevallen, ik ontdekte de na-training-cafe-bezoeken, begon al enkele namen te kennen en  dus was 
het snel beslist: ik had voor een keer geen wacht dus ging ik mee op weekend.

Op 09 oktober kwam Geert me op het werk oppikken om naar De Leemberg te Neerpelt te 
vertrekken. Mijn allereerste Blauwput-turnclub-weekend was gestart. 

Bij aankomst werden we verwelkomd door Merlijn en Galaxa en kregen we mysterieuse 
toverdrankjes aangeboden.  Al snel bleek dat niet alleen de turners, maar ook alle gezinsleden 
meegekomen waren. Al in hogere sferen gebracht door de toverdrankjes werden we verzocht 

schilden te maken om een hint te geven over ons eigen 
sprookjesfiguur. Een klein uurtje later was de voorheen 
kale ruimte, opnieuw ingericht als een burcht met overal 
kleurrijke schilden aan de muur. Er werd lustig 
rondgelopen en gegokt wie zich als wat zou gaan 
verkleden de komende dag. De foto's van vorige jaren 
werden op groot scherm geprojecteerd en al snel kreeg 
ik een idee wat me nog allemaal zou kunnen te wachten 
staan, het zag er leuk uit. Ondertussen was ik ook 
begonnen met het instuderen van de namen van nu niet 
alleen mijn mede-turners, maar ook van hun hele 
kroost. 

De volgende morgen werd ik gewekt door het geluid van 
spelende kinderen, en effectief, bij het betreden van de centrale 
plek bleek al snel dat er echt wel massaal veel kinderen 
meegekomen waren… hoe zou ik die allemaal uit elkaar halen? 

De eerste morgen stond er een muziek-bos-spel op het menu. 
We werden in groepjes onderverdeeld, moesten bos-
instrumenten gaan zoeken, oppassen voor de “jagers” en 
ondertussen zo veel mogelijk nick-nacken verzamelen. Nadien 
werden met de nick-nack-letters de meest vreemde, ellenlange 
zinnen gevormd. Het was een voormiddag van lopen, zoeken, 
lachen, spurten en spanning en toen het tijd werd om te eten 
werd er gesmuld van jewelste. In de namiddag stond er een 
suiker-zout-sprookjes zoektocht op het programma. Ondanks de 
gietende regen werd het toch een leuke tocht. De kinderen 

waren fantastisch met hun sprookjes-kennis, de volwassenen 
daarentegen moesten zich al dikwijls eens het hoofd breken. Er 
werd veel gelachen en al wandelend leerde ik iedereen beetje 
bij beetje beter kennen. Ondertussen kende ik de meeste 
namen al en had ik ontdekt dat al die kinderen best handig 
waren als link om de ouders te herinneren. Toen iedereen de 
tocht voltooid had en ook de in het cafe verloren gelopen 
groep terecht was, keerden we terug naar onze sprookjes-
burcht om ons klaar te maken voor het grote feest. Ik had het 
hele “breng je verkleedkleren mee” nogal licht opgenomen en 

had me ergens een verkleedkleed en wat accesoires meegepikt. 
Op de dia's de avond voordien had ik echter al gezien dat 
verkleden bij Blauwput serieus genomen wordt en ook deze 
keer was dat het geval. Er waren schitterende creaties, een hele 
familie biggetjes, boze stiefmoeders waarvan de haren in je nek 
gingen rechtstaan, rood-kapjes, prinsessen,… Het pareltje vond 
ik Pinokio, een echt houten, levend mannetje, met stokjes en 
koordjes inclus. Al snel kwam er een bruisend feest op gang en 
hadden we plezier voor duizend. Er werd gedanst, gelachen, 
show gegeven en gekeken., de sfeer zat er goed in en de 
allerdappersten gingen door tot de vroege uurtjes.

De laatste dag moest er gekuisd worden, restjes 
opgegeten worden en uiteindelijk sprongen we nog 
even met z'n allen in het zwembad voor een laatste 
verfrissende duik. 's Avonds keerde iedereen moe 
maar tevreden terug naar huis.

Zo'n blauwput-turn-weekend… het is voor 
herhaling vatbaar. Als ik volgend jaar opnieuw vrij 
ben, dan ga ik zeker opnieuw mee. (het verslag zal 
dan wel voor iemand anders zijn). Bijkomend 
voordeel voor mij was, dat ik sinds het weekend, 
iedereen bij naam ken en alle gesprekken over 

kinderen en aanverwanten 
kan volgen en zelfs weet 
over wie het gaat. Ik heb het 
gevoel niet alleen lid te zijn 
geworden van een turnclub, 
maar er ook een hele 
vriendengroep bijgekregen te 
hebben. De vrijdagavond 
komen turnen doe ik 
ondertussen niet alleen meer 
voor het turnen, maar 
evenveel voor de vele toffe 
contacten en gesprekken.

SL
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burcht om ons klaar te maken voor het grote feest. Ik had het 
hele “breng je verkleedkleren mee” nogal licht opgenomen en 

had me ergens een verkleedkleed en wat accesoires meegepikt. 
Op de dia's de avond voordien had ik echter al gezien dat 
verkleden bij Blauwput serieus genomen wordt en ook deze 
keer was dat het geval. Er waren schitterende creaties, een hele 
familie biggetjes, boze stiefmoeders waarvan de haren in je nek 
gingen rechtstaan, rood-kapjes, prinsessen,… Het pareltje vond 
ik Pinokio, een echt houten, levend mannetje, met stokjes en 
koordjes inclus. Al snel kwam er een bruisend feest op gang en 
hadden we plezier voor duizend. Er werd gedanst, gelachen, 
show gegeven en gekeken., de sfeer zat er goed in en de 
allerdappersten gingen door tot de vroege uurtjes.

De laatste dag moest er gekuisd worden, restjes 
opgegeten worden en uiteindelijk sprongen we nog 
even met z'n allen in het zwembad voor een laatste 
verfrissende duik. 's Avonds keerde iedereen moe 
maar tevreden terug naar huis.

Zo'n blauwput-turn-weekend… het is voor 
herhaling vatbaar. Als ik volgend jaar opnieuw vrij 
ben, dan ga ik zeker opnieuw mee. (het verslag zal 
dan wel voor iemand anders zijn). Bijkomend 
voordeel voor mij was, dat ik sinds het weekend, 
iedereen bij naam ken en alle gesprekken over 

kinderen en aanverwanten 
kan volgen en zelfs weet 
over wie het gaat. Ik heb het 
gevoel niet alleen lid te zijn 
geworden van een turnclub, 
maar er ook een hele 
vriendengroep bijgekregen te 
hebben. De vrijdagavond 
komen turnen doe ik 
ondertussen niet alleen meer 
voor het turnen, maar 
evenveel voor de vele toffe 
contacten en gesprekken.

SL
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Uheeft er ongetwijfeld reikhalzend naar uitgekeken en op zondag 
7 februari 2010 is het weer zo ver: Zoals haast elk jaar nodigen we U 
ookin 2010 uit op het Mosselfeest van Blauwvoc .

We serveren U zowel ’s middags als ’s avonds Mosselen,  
Vol-au-vent en Curryworst vergezeld van frietjes of brood. Ook 
vegetariërs laten we niet in de kou staan. Mits voorinschrijving 
voorzien we voor hen een vegetarische schotel. 

 

Gezellig nakaarten kan in onze tea-room bij een kop koffie, een stuk taart of een ijsje. En als voorafje is er 
onze Blauwvoccer huisaperitief… 
 

Hieronder vindt U het inschrijvingsstrookje dat kunt U afgeven aan één van de leden van de club of in Café 
deKring. Voor meer inlichtingen of om telefonisch te bestellen kunt U steeds terecht op volgend nummer: 

 

Wouter Depuydt  0473 / 743641 

 

Inschrijven via e-mail kan op het volgende adres: blauwvoc@gmail.com.
Indien U in de toekomst info over de Blauwvoc activiteiten elektronisch wilt ontvangen, gelieve dit in uw e-
mail of op het inschrijvingsstrookje te vermelden. 

 

Wij hadden uw inschrijving liefst vóór 31/01/2010 ontvangen. Late bestellingen kunt U telefonisch of via 
email doorgeven. 

 

Wij hopen U op zondag 7 februari 2010 te mogen verwelkomen in zaal “De Kring” in de  
Jozef-Pierrestraat te Kessel-Lo. Eten kan van 11.30u tot 14.30u en van 16.30u tot 19.30u. Voorts kan U 
doorlopend terecht in de tea-room om een glaasje te drinken en een dessert of een stuk taart te eten. 
 

…. Mosselen + …….. friet/ …….. brood  x 17,00 EUR   = EUR 
…. Vol au vent + ……friet/ …….. brood x 10,00 EUR     = EUR 
…. Vegetarische schotel x 10,00 EUR     = EUR 
…. Kinderportie mosselen + …… friet/ …… brood x 11,00 EUR   = EUR 
…. Kinderportie Vol au vent + …… friet/ ….. brood x 6,00 EUR     = EUR 
…. Curryworst + friet x 5,00 EUR     = EUR 
…. Taart (apart te betalen in de tea-room)  

 

--------------------------------------------------------- 

 

  EUR Totaal

 

Gelieve het gewenste uur te omcirkelen:  11.30u - 12u - 13u - 14u - 14u30  -  16u30 - 17u - 18u - 19u - 19u30 

Betaling ter plaatse in cash. Betaling met Bancontact/Proton/Kredietkaart is niet mogelijk. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Naam: ………………………………    E-mail: ……………………………… 

Adres: …………………………………………………………………………………………………………… 

Wenst info via email te ontvangen 

 

…. Mosselen + …….. friet/ …….. brood  x 17,00 EUR   =  EUR 
…. Vol au vent + ……friet/ …….. brood x 10,00 EUR     =  EUR 
…. Vegetarische schotel x 10,00 EUR     =  EUR 
…. Kinderportie mosselen + …… friet/ …… brood x 11,00 EUR   = EUR 
…. Kinderportie Vol au vent + …… friet/ ….. brood x 6,00 EUR     = EUR 
…. Curryworst + friet x 5,00 EUR     = EUR 
…. Taart (apart te betalen in de tea-room)  

  ---------------------------------------------------------

 

  EUR Totaal

 

Gelieve het gewenste uur te omcirkelen:  11.30u - 12u - 13u - 14u - 14u30  -  16u30 - 17u - 18u - 19u - 19u30 


