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4 Van de Redactie

Het is alweer veel te lang geleden dat jullie nog eens een Blauwput Sport onder ogen kregen. Dit
heeft meerdere redenen, waar we eventjes niet op ingaan. Jammer genoeg zijn er daardoor al wat
data voorbijgestreefd. Het voornaamste is dat hij er is en dat hij vol lees- en kijkplezier staat.

Via deze weg wensen wij ook al onze leden een tof en gelukkig nieuw sportjaar toe. Ook al start een
sportjaar traditioneel in september, bij ons kan je nog aansluiten vanaf januari om zo al je goede
(sport-)voornemens nog dit kalenderjaar waar te maken.

Veel leesplezier!

De redactie
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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 60, 3010 Kessel-Lo, Tel 0491/74 76 09

zeer redelijke prijzen

- 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
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10 Mannenkamp 2013

Kortenberg, 31 mei - 2 juni

Dat het goed was, ja.
Dat het tof was.
En dat het deugd deed, zo een weekendje weg met ‘de mannen van de zjumenas’ (*).
Een weekend lang liepen ze hun vrouw niet in de weg. Een goede daad die twee dagen duurde, van
vrijdag- tot zondagavond.

Al zijn de ingrediënten van het mannenkamp klassiek, de smaak blijft na al die jaren nog steeds
subliem. Als start een fietstochtje van 16 km naar de bestemming (d’ Oude Abdij in Kortenberg) die
vlekkeloos verliep, met als enig incident een skater die de fietsers bleef achtervolgen.

Wat volgde was een lekkere maaltijd (kaas & wijn) die uitliep op babbelen en kaarten tot in de
vroege uurtjes, een deugddoende nacht (voor de ene al wat luidruchtiger dan voor de ander; voor
die ene véél langer – tot de middag – dan voor de anderen), gezellig ontbijt, geen blote voeten in
het gras, geen groet aan de zon, wel een frisse-neus-wandeling door het park, een volleybalmatch
die eindigde op 3-2 (ergens moet er een onzichtbare hand in het spel zijn die telkens voor
gelijkwaardige ploegen zorgt - of kennen we de sterkte en de zwaktes van alle spelers zo goed dat
we er telkens in slagen de ploegen evenwichtig samen te stellen, zodat het telkens spannend blijft?),
gevolgd door een laatste set van ‘de gepensioneerden’ tegen ‘de werkende mens’ – uiteraard
gewonnen door de jongsten, al gaven de oudsten gewillig toe dat ze de jongsten hadden ‘laten
winnen’.
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’s Namiddags werden de petanqueballen bovengehaald en de kubb (de regels van het spel werden
ter plaatse uitgelegd, aangevuld, aangepast – sommigen zeggen zelfs gemanipuleerd - om toch maar
te kunnen winnen, of was de heer Z. echt zo handig en trefzeker?), dan werd gerecupereerd van de
inspanning en alles in gereedheid gebracht voor de P&P BBQ, een fantastische quiz onder toezicht
van twee verdwaalde magistraten, opnieuw gevolgd door het alom geprezen kaartspel (veel rustiger
deze keer en korter van duur), een lange rustige nacht, zelfbediening ontbijt met koffiekoeken en
pistolets, een vrolijke treinreis – spannend: nemen we een kaartje of niet? – met geleide wandeling
door Brussel (daklozen in het park, Matonge, het Justitiepaleis, de Marollen – eerste halte, met een
serveuse die veel te lang op zich liet wachten – het Vossenplein met majoretten en rommelmarkt, het
Egmont-en-Hoornparkje, de markt aan het Zuidstation waar je je op vakantie waant - tweede halte:
eten bij de Griek - dan naar Manneke Pis, Grote Markt, de Beenhouwersstraat, Jeanneke Pis, de
koningsgalerij en terug de trein op, verblijf opruimen en opkuisen, inpakken, groepsfoto maken en
wegwezen, fietscolonne richting Kessel-Lo, met weer die aanklampende skater, stop voor een ijsje,
pak en zak ophalen bij Louis.
Op krachten komen. Rust.

Dat het goed was, ja.
Dat het tof was.
En dat het deugd deed, zo een weekendje weg met ‘de mannen van de zjumenas’.

Verslag (**): Herman Laureys

(*) Het ‘mannenkamp van de zjumenas’ is er voor de fitgymmers en volleyballers van de
maandagavond en voor enkele aangespoelde badmintonners.
(**) De zoektocht naar de verzend-knop heeft langer geduurd dan verwacht. Vandaar dat het
verslag nu pas zijn weg vond naar de brievenbus van Blauwput Sport. Beter laat dan nooit, toch?



12 Leuke fotoshoot

Eind november spraken we met een aantal leerkrachten af voor een heuse fotoshoot in het museum
M te Leuven. Heel de fotoshoot stond in het teken van ons optreden ‘Ab Ovo’ dat op 16 & 17 mei
2014 doorgaat in de Stadsschouwburg te Leuven. Wat we met de foto’s gaan doen, blijft voorlopig
nog een klein geheim. Een leuke groepsfoto mochten we al wel vrijgeven.

Heel veel dank aan de aanwezige dansdocenten voor de medewerking, aan Lore Debulpaep voor
de artistieke ondersteuning en aan Els Goris voor het maken van de toffe foto’s.
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Gezonden voeding is heel belangrijk bij sporters.
Zorg dat je dagelijks een gezond en gevarieerd ontbijt neemt en sla dit nooit over het is de
bouwsteen van je dag .

Neem minimaal 5 maaltijden per dag daarin zitten ook de tussendoortjes .
Vb. van tussendoortjes zijn yoghurt, een stukje fruit ,meer granen koekje of een muesli reep.
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Waar moet een gezonde maaltijd aan voldoen?

Een gezonde warme maaltijd is gezond als het aan een aantal criteria voldoet. De belangrijkste zijn
dat de gehele maaltijd niet meer of minder dan 550-950 calorieën moet leveren (alleen
hoofdgerecht 400-700) en minimaal 150 gram groente, dat zijn drie opscheplepels. Hiernaast
moeten er voldoende vezels inzitten. Dit bereik je door een gezonde, onbewerkte
koolhydraatcomponent te kiezen zoals zilvervliesrijst, volkorenpasta, bulgur, couscous of
aardappels. Witte rijst en normale pasta bevatten bijvoorbeeld te weinig vezels om de warme
maaltijd gezond te maken. Ook mag er niet teveel verzadigd vet inzitten, dit bereik je door te kiezen
voor een eiwitcomponent die arm is aan dierlijk vet, uitgezonderd vis want dit bevat voornamelijk
onverzadigd vet. Houdt verder rekening met de hoeveelheid zout, voeg alleen extra zout toe als dit
echt noodzakelijk is voor de smaak en wees spaarzaam met bouillonblokjes, deze bevatten veel
zout.

Een gezonde geest in een gezond lichaam
Wij wensen jullie een gezond en succesvol sportjaar.
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Beste zwemmers,

Op volgende feestdagen zal het zwembad gesloten zijn:

1/11 (Allerheiligen), 25 en 26/12 (Kerstmis), 1 en 2/01 (Nieuwjaar) en 29/05 (Hemelvaart).

Er zullen geen zwemlessen zijn op volgende data :

Herfstvakantie donderdag 31/10 zaterdag 02/11
Kerstvakantie: donderdag 26/12 en 2/01 zaterdag 28/12 en 4/01
Krokusvakantie: donderdag 6/03 zaterdag 8/03
Paasvakantie: donderdag 10/04 en 17/04 zaterdag 12/04 en 19/04

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.
Let op : het zwembad is gesloten op 26/12 en 2/01

Veel zwemplezier!



16 Zocalo 2013

Op zaterdag 22 juni, de langste dag van het jaar, was Leuven druk
bevolkt met de activiteiten die er plaats vonden.
Eén ervan was de Zocalo-beurs, ingericht op de grote markt. Het
aantal leuke standjes bleek dit jaar alweer wat meer dan andere jaren.
Uiteraard waren er ook weer wat bekende gezichten bij.
Het Blauwput Omnisport standje werd 's morgens mooi ingericht met
mooie foto's en leuke collage's. Het nodige promo-materiaal was ter
plaatse en de de promo-dames en heren waren van de partij. Onze
club deelde mooi bedrukte strandballen uit. Uiteraard was dat een
groot succes en vele bezoekers werden dan ook naar het zocalo-
gebeuren gelokt. Bij meerdere geInteresseerden mochten we een
woordje uitleg verschaffen over de verschillende disciplines binnen
onze club.
De ietwat winderige, beetje frisse dag werd met een gezellig Belgisch

regenbuitje afgesloten, het standen materiaal opgeborgen en nieuwe plannen waren alweer
gesmeed.
Tot een volgende promo-editie!



17Tiensestraat-promo

In september 2013 werd er gefeest in de Tiensestraat. Ook daar was Blauwput Omnisport aanwezig
met een leuke infostand. We deelden er vele vele vele fietszadelhoesjes uit. Als je goed kijkt, zie je
nog steeds vele Leuvense zadels ermee bekleedt. We hadden ook hier een super-team van leuke en
knappe hosts en hostessen!



18 In memorian

Helaas heeft onze club alweer 2 van hun rotsen in de branding verloren.
Wij wensen alle sterkte aan beide families



19Gym is an art!

Wie er als de kippen bij was, heeft waarschijnlijk een ticket kunnen bemachtigen om naar de
jaarlijkse turnshow van de gymafdeling te gaan kijken. In een recordtempo waren alle shows
uitverkocht… Thema dit jaar was “Gym is an art”. De verschillende groepen brachten een

aangename afwisseling van allerlei
kunstvormen, gaande van streetart over
zwart-wit fotografie tot Aziatische kunst.

Op vrijdag 15 november werd de
officiële start afgeblazen. Het volledige
trainersteam en nog een extra team van
medewerkers zakten af naar de turnhal.
Toestellen weghalen, carré verleggen,
klank- en licht voorzien,
podiumelementen + stoelen plaatsen,
kortom een volledige verbouwing van
de zalen. Ook de inkomhal werd fraai
versierd, zodat het publiek eerst door
een kunstgalerij passeerde, aangekleed
met allerlei mooie gymnastiekfoto’s.
Gelukkig maken vele handen het werk

lichter en uiteindelijk konden de meesten toch op een mooi uur naar huis gaan.
De dag erop startte de algemene repetitie op de middag en ook hierop konden we een heel

aantal mensen verwelkomen om deze bij te wonen. Zo hadden ook de mensen die geen ticket
hadden kunnen bemachtigen toch de mogelijkheid gekregen om de show te zien.

De gymnasten hebben zowel tijdens
de repetitie als tijdens de shows zelf het
beste van zichzelf gegeven. Eerst was het
de beurt aan onze kleuters, die met “Het
Schilderij van Kadinsky” weer alle harten
wisten te veroveren. Als tweede kwam
onze competitie acrogymploeg op het
podium. Ook hier niets dan lof over het
mooie nummer dat ze gebracht hebben,
met als thema “bodydrums en
lichaamspercussie”. Ieder jaar ook weer
leuk om de jongvolwassenen aan het
werk te zien, dit jaar met een nummer
dat over “woorden” ging. Daarna was het
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de beurt aan onze trampolinespringers van het 4e, 5e en 6e leerjaar. De
“Keith Harings” sprongen er lustig op los en brachten een mooi nummer.
Tijdens het vijfde nummer werden we ondergedompeld in de “kleinkunst”
en zagen we een mooi staaltje van onze pas opgerichte jeugd demoploeg.
Daarna werd de zaal plots gevuld met allemaal “Jommekes”, want onze
jongens van het 3e, 4e, 5e, 6e leerjaar en 13+14 jaar hadden gekozen
voor het thema “stripfiguren”.
Hopelijk is bij iedereen het gele haar
verdwenen… . Het eerste leerjaar
jongens en meisjes kon het publiek
dan weer bekoren met een nummer
over “zwart-witfotografie”, gevolgd
door onze grotere gymnasten van

14+ met een stijlvol nummer over “fashion”. De
trampolinespringers van het 1e, 2e en 3e leerjaar wilden het
publiek laten zien hoe leuk zij “Pop Art” wel vinden en met
name de stijl van Roy Liechtenstein. Tot slot van het eerste
deel zagen we het nummer van onze competitieploeg meisjes
met als thema “Asian Art”. Als top of the bill werden ze
begeleid door de live groep Tatake Taiko, die het publiek kon
verrassen met een arsenaal aan taiko-nummers. Wie naar de
show van zondagochtend kwam kijken, heeft dit jammer
genoeg moeten missen, maar kan dit goedmaken door de
DVD te bekijken!

Tijdens de pauze heeft Tatake Taiko flik van jetje gegeven
en het publiek kon aldus blijven genieten van hun kunsten!

Het tweede leerjaar jongens en meisjes mocht de spits
afbijten van het tweede deel en deed dit met “Egyptische kunst”. Daarna was het de beurt aan de
competitieploeg jongens die een originele versie brachten van een schilderij van “Breughel, nl. de
kinderspelen”. Het vijfde leerjaar meisjes had dan weer de idee om allerlei beroemde standbeelden

uit te beelden en varieerden zo
van de Lorelei over Buddha, tot
Manneken Pis en het
Vrijheidsbeeld. Leuk gevonden!

Het zesde leerjaar meisjes
brachten een hulde aan “Andy
Warhol” en leefden zich volledig
in in zijn beroemde “Madonna-
stijl”. Daarna was het de beurt
aan onze competitieploeg
trampoline die ervoor koos om
een staaltje “Martial Arts” te
tonen aan het publiek. En dit
werd zeker door iedereen
gesmaakt. Onze acro
recreaploeg gooiden het over
een andere boeg en maakten

een nummer over “Afrikaanse oerkunst”. Er waren al veel kunststijlen de revue gepasseerd, maar de
meisjes van het 3e en 4e leerjaar wisten er toch nog een originele bij te doen, nl. “Streetart”. Ook
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dit nummer werd door het publiek zeer
goed bevonden! Als laatste
trampolinenummer kwamen onze 12+
aan bod, met als thema “Recto Verso”.
Zagen we nu een voor- of een
achterkant van de gymnasten? Leuk
gebracht! Als voorlaatste nummer
kwamen onze meisjes van het 1ste en
2e middelbaar en zij hadden gekozen
voor “Spiegelbeeldkunst”. Niet
makkelijk om uit te beelden, maar ze
zijn er zeker aardig in gelukt.

Als afsluiter kon het publiek genieten
van de trainers- en demonummer, die

het dit jaar over de “Klassieke” boeg hadden
gegooid. 38 Mozarts vulden de vloer, gaven het
beste van zichzelf en brachten het publiek volledig
in vervoering. Fijn om te zien dat een team van
lesgevers door middel van een prachtige
samenwerking zo een mooi nummer kan laten
zien.

Als verantwoordelijke van deze gymafdeling kan
ik alleen maar super fier zijn op de prestaties van
alle lesgevers, gymnasten en medewerkers.
Bedankt aan iedereen, jullie waren geweldig!

SD



22 Clubkampioenschap Gymnastiek 2014

Op zondag 5 januari vond naar jaarlijkse gewoonte het clubkampioenschap van de
gymnastiekafdeling plaats. In de voormiddag zakten heel wat ouders, grootouders en andere
familieleden of sympathisanten af naar de turnhal om onze acrogymploeg en onze
trampolinespringers aan het werk te zien. En het publiek kon zeker de nieuwe oefeningen en
sprongenreeksen appreciëren! Onze gymnasten zijn duidelijk klaar voor het komende
wedstrijdseizoen!
In de namiddag was het dan de beurt aan het artistiek turnen, onze AGD- en AGH-ploegen. Ook
hier was de zaal te klein voor wat het publiek betreft. Zowel de allerkleinsten als de grotere
gymnasten lieten zien wat ze weer bijgeleerd hadden en met welke bagage ze naar de wedstrijden
trekken. Voor sommigen was dit niet de eerste wedstrijd van het seizoen, er waren er al geweest in
het najaar van 2013. Maar het clubkampioenschap is toch altijd wat speciaal, want een hele zaal vol
bekenden die kunnen supporteren.
Hieronder nog even alle resultaten opgesomd!

SD
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