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- Alle glasherstelling
- Isolerende beglazing
- Spiegels en decoratie
- Glazen deuren
- Glazen douchewanden en

-deuren
-

- Eigen slijperij

Enkel glas vervangen door
dubbel glas in bestaande ramen

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

Zalen De Kring
- recepties
- familiefeesten
- bijeenkomsten
- vergaderingen

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

Gelegen in de Jozef Pierrestraat 60, 3010 Kessel-Lo, Tel 0491/74 76 09

zeer redelijke prijzen
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4 Van de Redactie

Het erg drukke sportjaar loopt alweer op zijn einde. Blauwput Omnisport heeft zijn jaar afgesloten
met meer dan 1600 leden. Daardoor behoor JIJ tot één van de grootste sportclubs van het land.
Naast de reguliere trainingen binnen jou sporttak heeft de club alweer heel wat extra evenementen
georganiseerd. Ook in de komende vakantie zitten we niet stil en proberen we nog mee te werken
met het Marktrock-verenigingen-standen-dorp. Indien dit doorgaat zoals gepland, moet je zeker je
mailbox of onze website maar af en toe raadplegen voor het laatste nieuws daaromtrent.

Het is helaas niet goed gelukt om je het voorbije sportjaar via ons Blauwput Sport magazine goed
op de hoogte te houden van het reilen en zeilen in de club. Met frisse moed gaan we daar volgend
sport-seizoen terug werk van maken.

Blauwput Sport en Blauwput Omnisport wenst iedereen een deugddoende vakantie!



5Play 2013

Hoi,
wij zijn Elien en Britt van blauwput dans,
afgelopen weekend hadden we dansoptreden, ons eerste
jaartje bij de kern was zeer leerrijk maar ook super leuk.
We zijn een fantastisch leuke groep en hebben elkaar al
zeer goed leren kennen dit jaar. Er is soms wel een groot
leeftijdsverschil maar dit was nooit een probleem. Wij
hebben nog nooit zoveel dansjes meegedanst als dit jaar.
Het was stresserend maar toch hebben we ervan genoten
door de vele helpende handen. Wij willen graag de
leerkrachten nog eens bedanken voor dit weer super
mooie en geslaagde dansoptreden. Zonder hen hadden
wij hier nooit gestaan. Wij dansen al bij blauwput van in
onze kleutertijden en het was elk jaar tiptop in orde. Wees
maar zeker ze zijn hier nog niet snel van ons af ….

Groeten Elien & Britt
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7Ready, set, PLAY!

Dansoptreden 2013. Vanaf november kijken we er allemaal naar uit, dat ene weekend. Dat ene
weekend, dat maar niet dichterbij wou komen, tot het uiteindelijk dan plots toch daar was. 3 en 4
mei. Hoe dichter we kwamen, hoe hoger de verwachtingen werden, hoe intenser de spanning en
hoe harder iedereen er naar uitkeek. Met z’n 230 die naar die twee dagen uitkijken. Die twee dagen
waarop je je mag bewijzen en mag doen wat je graag doet... Dansen.

Het moment van de waarheid is aangebroken. Het is 3 mei. Alleen al het terug in de gezellige
drukte van Blauwput zijn, doet me goed. Mensen die rondlopen met curverboxen als kippen zonder
kop, mama’s die nog een dikke zoen aan hun dansertje geven en leerkrachten die kindjes zeggen nu
eindelijk te gaan zitten. I love it! Dit is het moment waar ik een heel jaar naar heb uitgekeken en ik
ben verdorie blij dat het eindelijk zover is. Want dit is de plaats waar ik me thuis voel en waar ik kan
zijn wie ik ben.

Een keer in de kleedkamers kan je de stress voelen opborrelen. Langzaam maar zeker beginnen
de vlinders in mijn buik zich met een massaspurt te vermenigvuldigen en kietelen ze tegen mijn buik
aan. The game is on, and I’m ready for it.

“Ja, de Jazz C mag komen klaarstaan!”, klinkt het door de gang. Een vleugje paniek woedt door
loge 1. “Aaaaaah, het is aan ons, het is aan ons!”, hoor ik paniekerig achter me. Mensen die nog
snel hun gouden tutu aantrekken of een veeg fond de teint over zich smeren, lopen me voorbij. Ik
kijk nog een laatste keer in de spiegel en adem diep in. Let’s do this.

We stappen naar boven en ik heb moeite met mijn zenuwen te controleren. Op dit moment zou ik
het liefst naar buiten spurten en een marathon lopen, want volgens mij heb ik nog nooit zo veel
energie gehad als nu. Ik voel letterlijk de adrenaline naar mijn hoofd stijgen. Mensen rond mij die
nog snel een laatste pasje herhalen, houden mij erbij en doen me inzien dat het moment van de
waarheid nu écht is aangebroken. De deur naar het podium schuift zachtjes open, it’s showtime
baby!

In de coulissen staan, kan je met niets, maar dan ook niets vergelijken. Langs de ene kant zit je
jezelf op te jagen door te denken dat er iets gaat mislopen en langs de andere kant wil je niets liever
dan nu op dat podium springen en al die energie eruit laten. Mijn hart bonst in mijn keel. Nee mijn
hart bonst in mijn hele lijf. Het enige wat ik denk is: “Neeeeee, laat die muziek nog niet beginnen, ik
ben er niet klaar voor, ik ben er niet klaar voor!” En dan is het moment daar. Je hoort die melodie
en je stapt het podium op. Een gloed van euforie, adrenaline en al wat je maar kan bedenken
stroomt doorheen mijn lichaam. We gaan knallen, dat is zeker.

Het gevoel dat ik krijg als ik op dat podium sta is, laat ik zeggen, onbeschrijfelijk. De angst om iets
fout te doen is opeens volledig verdwenen en ik voel me alleen nog maar gelukkig. Ik denk dat ik
hierbij niet alleen voor mezelf spreek als ik dit zeg. Want gelukkig is hetgeen wat we zijn als we op
een podium staan met al onze vrienden en mogen doen wat we het liefst doen: dansen.

Het hele jaar door zijn we bezig geweest met het werken aan choreografieën, aan onze techniek
en onze uitstraling. Werkend naar dat ene moment. Elke week stonden onze leerkrachten voor ons
klaar. Om ons te leiden naar dat geweldige optreden in de Minnepoort en er een spektakel van te
maken om nooit te vergeten. Daarvoor, dank u wel. Want zonder die inzet zou het dansoptreden er
niet uitzien zoals het er nu uitziet. Ook alle helpende handen achter de schermen die de mensen in
de zaal niet zien, maar die voor ons als dansers onmisbaar zijn, wil ik bedanken. En ook aan Christel
Diricx een hele dikke merci, kostuums maken kan ze als de beste en daar zijn we haar enorm
dankbaar voor. Jullie verdienen duizend kilo kinderchocolatekes, een goei fles champagne en een
hele dikke kus van jullie dansers!

It’s showtime baby

Adrenaline op en top

Bedankt



8 Nordic Walking initiatiecursus

Vanaf zaterdag 4 mei 2013 volg ik een initiatie cursus nordic walking die georganiseerd wordt door
Blauwput omnisport. Deze cursus wordt gegeven omdat nordic walking niet zomaar wandelen met
stokken is, maar het is veel meer.
De cursus duurt 6 zaterdag van 10u tot 11u30.

Je moet de juiste houding hebben, het juiste materiaal, kleding en schoeisel.

De door Jos Heylen gegeven initiatiecursus wordt op een zeer aangename en goede manier
uitgelegd. Het gaat er zeer los en vlot aan toe maar het is ook zeer intensief en toch door de
meesten een onderschatte sport. Want dit is het toch wel een sport.

Je hele lichaam moet de juiste houding aannemen om het juiste effect van de sport te ondervinden.
Het is een zeer intensieve sport waar ook al je spieren getraind worden en voor wie het belangrijk
vindt, er toch wel vele calorieën verbruikt worden.

Het is dan ook echt wel nodig om vooraf de juiste opwarmingsoefeningen te doen, van benen en
heupen en het bovenlichaam tot en met de nek. Dus effectief het hele lichaam.

Het nordic walken kan je als individuele sport of ook als een groepssport beoefenen. Je komt op
vele mooie plaatsen en je bent altijd in de gezonde buitenlucht.

Nadat je de cursus hebt gevolgd kan je je aansluiten bij de groep van
blauwput omnisport die elke dinsdagavond en zaterdagvoormiddag een wandeling maken.

Er wordt jaarlijks een initiatiecursus gegeven, dat wordt ook steeds vermeld op onze website
www.blauwputomnisport.be

Je kan ook steeds inlichtingen vragen aan de verantwoordelijke voor het nordic walking Ingrid
Dejongh via nordicwalking@blauwputomnisport.be

Zeker de moeite waard.

Marc Renard



9Wandeling St.Joris Weert

Het wordt zo stil aan ook de traditie dat tafeltennis na het competitieseizoen met de geïnteresseerde
spelers er op uit trekken voor een mooie natuurwandeling.
Het is leuk om elkaar op een andere manier te leren kennen en kennis te maken met de partners
achter onze spelers.

Dit jaar werd er verzamelen geblazen aan de kerk van St. Joris Weert. De eerste kilometers liepen we
door het natuurgebied “Doode Beemde” en daarna zochten we de verkoeling op van het
Meerdaalwoud.

Toen we het door “speelbos” wandelden, was de vermoeidheid bij enkele wandelaars plots
verdwenen en kwam het kind in sommigen van hen naar boven. We werden uitgedaagd voor en
partijtje krulbollen , om de draak of de slang te beklimmen en waren uiteindelijk toch verplicht om
over de evenwichtsbalk het ravijn over te steken teneinde onze weg te kunnen verder zetten.



10 Wandeling St.Joris Weert

Toen we na een tocht van drie uur terugkeerden in St. Joris Weert was een verfrissing in de rapte
zeker verdiend.

Een dergelijke activiteit in de buitenlucht doet honger krijgen, en dus werd de namiddag afgesloten
aan het “zoet water” waar we in een taverne de innerlijke mens versterkten.
Moe maar voldaan keerden we omstreeks 20.30u huiswaarts.

Graag bedanken we Herman nog voor zijn alweer prachtige organisatie. Wekenlang was hij bezig
het parcours uit te stippelen en een bijbehorend gidsje te maken met allerlei weetjes van de
omgeving en zelfs kleurrijke foto’s. Herman, het was voor herhaling vatbaar en we hopen volgend
jaar weer op je te mogen rekenen.



11Berichten van achter de blauwe tafels

Ondertussen zit de competitie van het tafeltennis er al weer op.
De Aploeg kon zijn status van de heenrondes aanhouden en werd met geen enkele verlieswedstrijd
kampioen van haar reeks.
De Bploeg die na de heenrondes voorlaatste eindigde, herpakte zich wonderwel en slaagde er zelfs
in op de vijfde plaats te eindigen.
De Cploeg behaalde een mooie derde plaats, net niet genoeg om aan promotie te denken.
In de Dploeg werd alles op alles gezet om de eerste plaats te behouden. Slechts één ploeg kon nog
een reel gevaar opleveren. Maar met een beetje versterking van onze kant en een beetje een
meevaller vanwege de tegenploeg werd de match met gemak gewonnen en kon de ploeg zich ook
kampioen van de reeks noemen.
Ondertussen werden nog eindrondes gespeeld en werd de D-ploeg algemeen kampioen in 5de
provinciale.
Onze twee jeugdploegen zetten ook verschillende mooie resultaten op het bord. Vooral omdat
hierin enkele beginnende spelertjes aantraden die zeer veel talent vertoonden.

Tafeltennis Blauwput mag dan ook heel tevreden zijn over het voorbije seizoen.

De laatste zaterdag van het seizoen kroonde TTV Blauwput D zich na de gewonnen wedstrijd tegen
Groot-Bijgaarden tot kampioen van vijfde provinciale A. Na een seizoen waarin het team in 16
wedstrijden slechts 1 maal verloor en de resterende 15 matchen zegevierend afsloot, neemt het
team de verloren gegane plaats (degradatie afgelopen seizoen) in 4e provinciale terug in.
We spreken dan niet enkel over de 4 spelers die afgelopen zaterdag de kampioensschaal in
ontvangst mochten nemen maar wel over de groep spelers die tijdens het seizoen in het D-team
aantraden.

Te laat
Blauwput D was benieuwd in welke ploegopstelling Groot Bijgaarden, de nummer 2 in de stand
op1 luttel puntje van ons verwijderd, zou aantreden.
Pas om 15.15 uur kwamen de Brusselaars opdagen wel maar... met slechts 3 spelers. Heel raar voor
een club die beloofd had in zijn sterkste opstelling naar Kessel-Lo af te zakken omdat zij kampioen
wensten te spelen.

De ploegen
Gill, Dries (allen E4) en Boni en Herman (allen E2) zouden aan gelijkspel genoeg hebben om de
kampioenstitel te gaan vieren. Wout (E4), vaste kernspeler van het D-team, trad met de C-ploeg
aan.

Voor TTGB G viste men sterkhouder Mathias Evenepoel (E4) op wiens klassement niet de juiste
weergave van zijn sterkte aangeeft. Verder E2-speler David en E6-speler Walter. De vierde speler
had het team van TTGB G in de steek gelaten vermits hij niet opdaagde ondanks zijn belofte mee
te komen.

Direkt bij de keel gegrepen
Hoewel Herman (E2) zijn eerste partij tegen Mathias (E4) verdiend met 1-3 verloor, was de ploeg
helemaal niet aangedaan. Door de afwezigheid van hun vierde speler stond TTGB G voor aanvang
van de match reeds met 4-0 achter. Gill (E4) won tegen David (E2) (3-1) en Boni (E2) walste met 3-

TAFELTENNIS TTV BLAUWPUT D KAMPIOEN 2012 - 2013



12 Berichten van achter de blauwe tafels

0 cijfers over Walter (E6), een speler die met een noppenpalet aantrad.
Dries (E4) etaleerde zijn goede vorm met een 3-0 zege tegen David (E2). Nochtans was deze David
(E2) één van de smaakmakers in de heenronde toen ons D-team zijn enige verliespartij in Groot-
Bijgaarden met 9-7 opliep.
Ook Boni (E2) ondervond via een 1-3 nederlaag dat Mathias (E4) over voldoende talenten beschikt
om volgend seizoen een hoger klassement te bekleden.
De volgend match werd een spannende match. Walter (E6) kwam 0-1 voor maar Herman (E2) won
de tweede set, de derde set was weerom voor de tegenstander.
Dit was het sein om er vol tegenaan te gaan: met 11/7 en 13/11 won Herman (E2) deze incidentrijke
match. Door deze zege waren we nu al kampioen!!
De overige partijen waren goed voor de statistieken: Herman won zijn laatste match van David (E2)
met 3-0 en ook Gill (E4) liet geen spaander heel van Walter (E6): 3-1. Dat zowel Boni (E2) als Dries
(E4) (gehinderd door een nekblessure) hun laatste wedstrijden verloren, waren enkel nog goed voor
de statistieken.
Blauwput D won met 11-5, werd kampioen en dat werd met champagne bekroond. nadien vond er
nog een klein feestje in Leuven plaats.
Bravo voor de hele kern van de D-ploeg.

Zelf heb ik dit seizoen zowel in de C- als de D-ploeg gespeeld en ik kan heel leuke anekdotes voor de
geest brengen en hou daarom een heel aangenaam gevoel aan de club over. Bedankt Joppe, Gill,
Dries, Joris, Sven, Miran, Harris maar ook de "ervarene spelers" zoals Tuur, Radu, Boni, Piet en ...
Wout met wie er steeds animatie en sfeer in de zaal is en die bewijst dat hij het elke tegenstander



13Berichten van achter de blauwe tafels

lastig maakt en een moeilijk te omzeilen klip vormt. Maar het dient tevens gezegd dat Wout de
sympathie bij vele clubs tegen wie we gespeeld hebben, opgewekt heeft en wij, als club, als een
familiale en gezellige ploeg aanzien worden.
Helaas zijn er tijdens de competitie nog steeds spelers die het niet kunnen nalaten hun onsportiviteit
te verbergen, die beginnen te mekkeren op alles en iedereen vooral als ze op achterstand geraken,
die balletjes uit fustratie stuk trappen, die plots van de speltafel verdwijnen tijdens een set, die
ostentatief in de handen beginnen te klappen om hun (onterechte) fustratie te uiten, die klagen dat
het te koud, te warm, te weinig licht, te veel licht is.... Ik heb helaas eveneens moeten vaststellen
tijdens de Belgische kampioenschappen dubbelspel in Louvain-la-Neuve, dat ik als persoon en als
Vlaamse tafeltennisliefhebber door een Franstalige leidinggevende functionaris van de Belgische
tafeltennisbond op een weinig respectvolle manier van antwoord werd gediend waarbij dient
gezegd dat zijn Vlaamse collega (die naast hem zat) de wenkbrauwen danig fronste over diens
uitspraken inzake de integriteit en respect tegenover mijn persoon en speler. Dat die Franstalige
functionaris duidelijk zijn boekje te buiten ging, bleek toen die Vlaamse functionaris naast hem in
zijn bewoordingen tegenover mij liet ontvallen, dat hij ook niet akkoord was met de uitlating van
zijn Franstalige collega.
Ik weet wel dat de tafeltennissport in Wallonië en Brussel hogere toppen scheert dan in de Vlaamse
landsgedeelten maar dat betekent nog niet dat dergelijke personen die een voorbeeld voor zowel
Franstaligen als Vlamingen hun status naar eigen goeddunken en voorkeuren mogen uiten: ze
moeten een voorbeeld van neutraliteit inhouden.

Herman

We kunnen hierbij niet anders melden dan dat de ploegen van Tafeltennis Blauwput op sportief vlak
goed bezig zijn. Volgend seizoen speelt er zelfs een ploeg in eerste provinciale.
Maar er is ook een andere keerzijde van deze medaille: het beheer van deze groep spelers gebeurt
momenteel nog steeds door twee personen, en indien we de spelers willen blijven steunen moet er
meer gebeuren, en dat kan alleen indien er meer mensen gevonden worden die hier mee hun
schouders willen onder zetten.



14 Blauwvoc-recrea

Aan ieder begin, komt ook weer een einde. Een eeuwenoud gezegde dat ook geldt voor onze
competities die we houden met onze groep recrea-volleybal. Dat einde werd gemaakt met een leuk
zand-tornooitje dat door Sporta op de beach-terreintjes aan de sporthal te Huldenberg werd
georganiseerd. De aanwezigen worden via loting in groepjes ingedeeld. De BOS-aanwezigen zaten
dus mooi verdeeld over geel, blauw, groen en rood. Het mooie weer die dag maakte er verder een
prachtige dag van. Ook de receptie, nadien aangeboden, kon doorgaan in het zonnetje. Er werden
alweer nieuwe vriendschappen gesmeed en plannen gemaakt voor het volgende seizoen.
Ook al zijn we met onze BOS-ploeg niet tot de reekswinnaar uitgeroepen, het scheelde geen haar of
we hadden toch nog een mooie prijs huiswaarts gekregen. Volgend jaar moeten we echt voor de
overwinning gaan in onze reeks!

Geert



15Zwemmen-nieuws

Beste Zwemmers,

B De jaarlijkse onderhoudsbeurt van het zwembad zal gebeuren van 11 juni tot en met 1 juli.
De laatste zwemlessen vinden dus plaats op donderdag 7 juni en op zaterdag 9 juni. Op 9 juni is
er speelzwemmen voor de kinderen.
e Tijdens de maand augustus kunnen onze leden komen zwemmen op donderdag van 19.00
tot 20.00 uur en op zaterdag van 11.00 tot 12.00 uur.
t Wij starten met de zwemlessen op donderdag 6 september en op zaterdag 8 september.

Met sportieve groeten,

Juliette

• 1 juli 2013 : Nieuw uurrooster beschikbaar op onze website
• 15 juli 2013 : Bestaande leden kunnen online inschrijven
• 15 augustus 2013 : Nieuwe leden kunnen online inschrijven
• 3 september 2013 : Start sportjaar

Belangrijke data voor het nieuwe sportjaar (2013-2014):


