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4 Van de Redactie

We horen wel eens van onze leden dat ze geen flauw benul hebben wie er zoal in het bestuur van
hun club zit. Welaan dan, in dit nummer vind je alvast wat info over een aantal van hen terug.
Veel leesplezier met dit ietwat speciale nummer.
Om dit nummer nog wat officiëler te maken, vind u ook nog ons jaarverslag van vorig sportjaar
terug, alsook de laatste update van ons huishoudelijk reglement. Zo kan u alvast niet meer van
krommenaas spelen....
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September 2012 – juli 2013

Naar aloude gewoonte zal ik jullie dit jaar een overzicht geven van het voorbije sportjaar. Net
zoals de vorige jaren handelt dit verslag over de periode september 2012 tot en met juli 2013. Maar
aangezien sinds deze periode bijna 6 maanden is verstreken, zal ik ook enkele gebeurtenissen
aanhalen van de laatste maanden van 2013.

De discipline gymnastiek draaide ook tijdens het afgelopen sportjaar weer op volle toeren. Zowel
op recreatief als op competitief vlak werd er een volledige week rond gesport. Hiervoor konden we
als club beroep doen op een enthousiaste ploeg van zo’n 36 lesgevers. Reeds vroeg in het seizoen
werd er hard gewerkt aan onze jaarlijkse turnshow, met als thema “Music4Blauwput”. De 3
voorstellingen waren in een mum van tijd uitverkocht. In mei werd er gewerkt aan de teamspirit
binnen de lesgeversploeg en gingen we op jaarlijks weekend, deze keer naar de Ardennen.

Op competitief vlak mochten we van onze acrogymmers, trampolinespringers, AGD-ers en AGH-
ers zeer mooie resultaten noteren op de verschillende provinciale, Vlaamse én Belgische wedstrijden.
De acrogymploeg zorgde voor een zilveren en een gouden medaille op de Vlaamse
kampioenschappen. Bij het trampolinespringen zorgde Bas Duthoit voor een gouden medaille op
het Vlaams kampioenschap. Bij het artistiek turnen heren sleepte Lucas Staudt zowel de Vlaamse als
de Belgische eretitel in de wacht en ook bij het artistiek turnen dames mocht Elien Vekemans met
een zilveren medaille van het Vlaamse kampioenschap naar huis keren. Donna-Donny Truyens en
Jimmy Verbaeys, onze 2 topsporters, waren het ganse voorjaar 2013 in voorbereiding voor het
Wereldkampioenschap Artistieke Gymnastiek te Antwerpen. In de maand maart konden zij zich
beiden plaatsen voor de finale van het Europees Kampioenschap te Moskou en behaalden een 6de
en een 21ste plaats. Tijdens de Challenger Cups in Duitsland en Kroatië behaalde Donna-Donny
respectievelijk een gouden en een zilveren medaille aan het paard met bogen. Tijdens het lang
verwachte Wereldkampioenschap in Antwerpen eind september waren niet enkel onze topsporters
van de partij maar verschillende van onze lesgevers werkten gedurende die week als vrijwilligers.
Donna-Donny en Jimmy strandden, spijtig genoeg, in de voorrondes We konden voor de
organisatie van de 2 wedstrijden AGD en acrogym in het Redingenhof rekenen op veel hulp van
ouders, supporters en medewerkers van Blauwput Omnisport! Dat resulteerde tot twee geslaagde
weekends!
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Tijdens de paasvakantie gingen onze competitieploegen AGH, AGD en trampolinespringen op
stage in Drenthe (Nederland), en beleefden daar een zeer sportieve en aangename week.

Seizoen 2012-2013 zijn de volleybalheren begonnen met een resem versterkingen: Jef (Jean-
François), Will en Yann zijn 100% nieuw bloed, terwijl Wouter en Jeroen reeds Blauwvoc
ervaringen achter de rug hadden. De ploeg werd nog steeds vakkundig geleid door trainer Didier.
Gezien deze versterkingen en de mooie 5de plaats vorig seizoen, waren de verwachtingen voor dit
seizoen dan ook hoog. De volleybalheren vlogen er meteen in en door meesterzetten, onbetwiste
strijdkracht en 100% wilskracht (en een versterkend spaghetti-festijn in het midden van het seizoen)
stonden ze op het einde van het seizoen op een mooie 2de plaats, na die sluwe oude rakkers van
Haacht. Deze 2de plaats bracht onze blauwvoc-heren niet alleen figuurlijk maar ook letterlijk naar
hogere sferen, zijnde 2de provinciale!

Het voorbije sportjaar september 2012 tot juni 2013 werd er door onze afdeling badminton
deelgenomen aan alle VVVBC cups met een grote groep spelers wat resulteerde in een karrenvracht
gouden en zilveren medailles. In de eindstand waren er voor Blauwput Omnisport 9 gouden en 7
zilveren medailles. Eveneens werd er deelgenomen aan verschillende officiële jeugdtornooien
verspreid over Vlaanderen. Ook hier stond Blauwput zijn mannetje en onze spelers brachten dan
ook 6 gouden en 8 zilveren medailles mee naar Kessel-lo. Het eigen VVBBC-jeugdtornooi op 11
november 2012 was een succes. Het jeugd-badmintonkamp werd opnieuw een hoogtepunt van het
sportseizoen met 43 heel tevreden jongens en meisjes. De herenploeg in 2de Provinciale B werd
derde in zijn reeks. Onze herenploeg in 4de Provinciale werd Kampioen. En het jaar werd gezellig
afgesloten met een barbecue op 8 juni waarbij onze laureaten van het voorbije sportjaar passend
gehuldigd werden.



8 JAARVERSLAG BLAUWPUT OMNISPORT

Bij de discipline zwemmen was het een rustig jaar zonder uitschieters en met een goede bezetting,
zowel op donderdag als op zaterdag. De zwemlessen op donderdag zitten, zowel voor de jongeren
als voor de volwassenen, duidelijk in de lift.

Eén opmerkelijk feit was wel het afscheid van José Gelaude, onze hoofdverantwoordelijke in het
zwembad, die na 30 jaar trouwe dienst besliste om van zijn pensioen te gaan genieten. Bedankt
José voor al die jaren.

Zijn taak wordt overgenomen door een duo, nl. Evy Tollet en Filip Peeters. Wij zijn ervan
overtuigd dat zij deze opdracht zeer plichtsbewust zullen uitvoeren en wensen hen dan ook alle
succes.

In september ging het competitieseizoen tafeltennis weer van start met 1 damesploeg en 5
herenploegen. De A ploeg werd eerste in haar reeks en kampioen in 2de provinciale.

De B ploeg in 3de provinciale had in de heenrondes problemen om uit de gevarenzone te blijven,
maar eindigde toch nog op een mooie 5de plaats. De C-ploeg eindigde op de 3de plaats in 5de
provinciale. De D ploeg eindigde ook als eerste in haar reeks en werd kampioen in 5de provinciale.
Na de winterstop werd nog een tweede jeugdploeg ingeschreven, waarin voornamelijk beginnende
spelers deelnamen. In de criteriums waren er steeds verschillende deelnames en ook bij de
provinciale kampioenschappen was Blauwput goed vertegenwoordigd. Bij het dubbelspel haalden
drie koppels een bronzen medaille, bij het enkelspel werd er een gouden medaille behaald.

Traditioneel werd er op het eind van het seizoen weer een clubtornooi dubbelspel georganiseerd,
waarin voor het eerst sinds lang een reeks met recreanten ingericht werd.

Als afsluiter was de jeugd nog eens aan de beurt met het jaarlijkse Ouder-kind tornooi waaraan
12 teams deelnamen.
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In het seizoen 2012-2013 is onze zaalvoetbalploeg, voor het eerst sinds het bestaan van deze
ploeg, in de 2de reeks begonnen en eindigden ze eervol tweede. Onze zaalvoetbalploeg blinkt
vooral uit in fairplay. Zo behaalden zij gedurende het ganse seizoen geen enkele gele of rode kaart
waardoor ze beloond werden door de federatie met een bal. Dit seizoen werd opnieuw gestart in
eerste. De Boskes, de tweede competitieploeg van de afdeling zaalvoetbal, had het vorig seizoen
moeilijk met het niveau in tweede klasse van de LZV Cup, een sportieve competitie in de regio van
Leuven. Uiteindelijk strandden ze op een 13de plaats op 15 ploegen. Degraderen was het logische
gevolg. De punten vielen wat tegen, maar qua sportiviteit stonden ze vorig jaar helemaal bovenaan.
Ze waren niet alleen de beste van hun reeks, maar we werden zelfs verkozen tot de sportiefste ploeg
van de hele competitie die toch uit meer dan 80 ploegen bestaat. Toch iets om heel trots op te zijn!

In 2013 werd er een daguitstap naar Limburg georganiseerd waar er langs de Maas zo’n 22 km
gestapt werd. Met zo’n 43 nordic walkers en sympathisanten gingen ze in september opnieuw op
weekend. Ditmaal in Renesse te Zeeland. De daguitstap van 25 km langs duinen, bos en strand was
mede door het prachtige nazomerweer fantastisch! De leuke strandhutten met terrasjes hoorden er
natuurlijk ook bij. Een pittige sneeuwtocht, een treinstapperstocht in de buurt van Halle, de
Abdijentocht Averbode-Tongerlo, af en toe ploetertochten door de modder, het trotseren van de
regen, genieten van de mooie Brabantse natuur, opwarmen in ’t zonneke, een nieuwjaarsdiner,
regelmatig traktaties voor verjaardagen, ... er is bij de Nordic walkers altijd wat te beleven. Sporten,
in de natuur, door weer en wind, ... en genieten van het leven. Dat is en blijft hun motto.

De afdeling Nordic walking stapt op dinsdagavond en zaterdagvoormiddag zo’n 8 à
10 km op anderhalf uur. Er zijn een 50 tal leden. De meesten daarvan komen op
zaterdag stappen, een 15 tal mensen ook op dinsdagavond.
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In het sportjaar 2012-2013 bestond de recreatieve volley uit twee grote ploegen. De competitieve
recreaploeg werd opnieuw getraind door Hanne Soens en was opnieuw volzet met 19 spelers.
Wegens blessures, verhuizingen en zwangerschap vielen er meteen na Nieuwjaar al enkele spelers
uit, maar kon er ook meteen een nieuwe speelster verwelkomd worden waardoor er op training toch
steeds een tiental spelers aanwezig zijn. Op competitief vlak eindigde de ploeg in de middenmoot
van het klassement. Er werd in een nieuw systeem gespeeld waardoor tegen elke ploeg maar één
wedstrijd werd gespeeld. Plezier staat nog steeds voorop en daar ontbreekt het alleszins niet aan. De
beginnersgroep van woensdag werd van dag en zaal verwisseld wat de wisselwerking verbeterde
tussen de 2 ploegen. De beginnersgroep zonder competitie werd ook dit seizoen getraind door
Sebastien Eska. Aan de start van het seizen telde de groep 24 spelers en was bijgevolg ook volzet.
Wouter Depuydt was aan het begin van het seizoen regelmatig op vrijwillige basis als hulptrainer
aanwezig om de grote groep in goede banen te leiden. Vanaf december daalde de opkomst van
spelers zeer sterk. De groep was in theorie gemengd, maar er waren enkel meisjes ingeschreven. De
leeftijdsgrens werd verlaagd naar 15 jaar maar de jonge vriendengroep draaide niet zoals het moest
waardoor de verantwoordelijke enkele malen moest tussenkomen en slechts gedeeltelijk slaagde in
haar opzet. De meeste spelers haakten dit sportjaar af door de hogere studies waardoor het
voortbestaan van deze groep niet verzekerd is voor het seizoen 2013-2014. In de zomermaanden
juli en augustus werd er wekelijks beachvolleybal gespeeld.

Bij de afdeling dans startte Esther Verbeeck als nieuwe lesgeefster bij het klassiek ballet. Op 16
februari 2013 namen een dertigtal van onze dansers, in samenwerking met museum M, deel aan
een flash mob voor het stadhuis op de Grote Markt te Leuven. Een paar maanden later stond de
dansafdeling op de planken in de Minnepoort te Leuven met hun dansvoorstelling ‘Play’, een
spektakel voor jong en oud waarmee het publiek werd meegesleept in de filmwereld.

De afdeling body-shape bood het ganse sportjaar lessen aan om lichaam en geest in conditie te
houden. Vooral de lessen body-shape werden gesmaakt door de vele vooral vrouwelijke
deelnemers. Voor het nieuwe sportjaar werd beslist om ook de lessen yoga onder de discipline
body- shape onder te brengen.
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Onze wereld wordt nu al enkele jaren ondergedompeld in een zware economische crisis. Het
bestuur van Blauwput Omnisport heeft de voorbije jaren een boekhouding gevoerd waarbij
geprobeerd wordt een duidelijk zicht te hebben op uitgaven en inkomsten en dit zelf volledig gesplitst
per discipline. Op die manier kunnen we elk jaar de lidgelden aanpassen, ervoor zorgen dat elke
discipline zo goed als zelf bedruipend is en toch proberen de lidgelden zo democratisch mogelijk te
houden. Natuurlijk wordt er wat extra geld besteed aan onze verschillende competitieploegen, in 5
van onze 9 aangeboden disciplines, maar het zijn deze ploegen en leden die voor de uitstraling en
publiciteit zorgen van onze club. Maar ondertussen slaat de crisis ook toe in onze eigen stad en
provincie, wat betekent dat de huurprijzen van de sportaccommodaties verhogen en bepaalde
subsidies wegvallen. Door de duidelijke boekhouding waar ik eerder naar verwees, zouden we deze
verhoging van uitgaven en verlaging van inkomsten moeten kunnen opvangen. Dit zal de toekomst
echter moeten uitwijzen.

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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Artikel 1 Algemene bepalingen

Artikel 2 Het lidmaatschap

Artikel 3 Rechten en plichten van actieve leden

Artikel 4 Straffen

1. De vereniging genaamd Blauwput Omnisport VZW (hierna: ‘de vereniging’) is opgericht in 1893
en is gevestigd te 3010 Kessel-Lo, Karel Schurmansstraat 110.
2. Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de meest
recente versie van de statuten van de vereniging, zoals die op de griffie van de rechtbank van
koophandel zijn neergelegd.

1. De aanmelding gebeurt jaarlijks via onze website (www.blauwputomnisport.be).
2. Het lidgeld wordt door het bestuur vastgesteld en de betaling ervan dient minstens 15 dagen na
aanmelding via onze site te gebeuren.
3. Het bestuur draagt er zorg voor dat degenen die als lid tot de vereniging wensen te worden
toegelaten, worden aangemeld bij de sportfederatie waaronder de club ressorteert.
4. De personen die voldoen aan 1. en 2. worden beschouwd als actieve leden.

Alle actieve leden hebben de hierna te noemen rechten en plichten:
1. Bij toetreding als lid hebben zij het recht een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk
reglement te ontvangen.
2. Zij hebben het recht om deel te nemen aan trainingen (discipline) waarvoor zij lidgeld betaald
hebben.
3. Zij hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen. Het
bestuur is gehouden deze zo spoedig mogelijk te behandelen of te onderzoeken c.q. te doen
behandelen of te doen onderzoeken en over het resultaat van de behandeling en/of het onderzoek
bericht te geven aan het lid dat het voorstel, de klacht of de wens heeft ingediend.
4. Zij hebben de plicht het bestuur in kennis te stellen van de verandering van hun gegevens (adres
en email).
5. Zij hebben de plicht tot tijdige betaling van het verschuldigde lidgeld.
6. Zij hebben de plicht tot naleving van de reglementen van de vereniging en daarnaast ook van
de richtlijnen opgesteld door de federatie.

1. In het algemeen zijn handelingen of nalatigheden strafbaar, die:
a. een inbreuk zijn op de wet;
b. een inbreuk zijn op de statuten, reglementen en/of besluiten van de vereniging;
c. schade toebrengen aan de belangen van de vereniging.

2. Het bestuur is bevoegd om naast een straf welke aan een lid wordt gegeven door de
tuchtcommissie van de federatie, een bijkomende straf op te leggen.
3. Bij een beslissing als bedoeld in lid 2 van dit artikel heeft het desbetreffende lid een
beroepsmogelijkheid bij de algemene vergadering van de vereniging. Dit beroep dient, 6 maanden
na het opleggen van de straf door het bestuur, aanhangig te worden gemaakt bij de algemene
vergadering middels aangetekend schrijven te richten aan de secretaris van de vereniging.
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Het sporttenue van de vereniging blijft eigendom van de club.

1. Het (algemeen) bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester of
tenminste 3 leden, die allen meerderjarig moeten zijn.
2. Onder het bestuur valt, onverminderd het bepaalde in de statuten, elders in het huishoudelijk
reglement of in andere reglementen:

a. de algemene leiding van zaken;
b. de uitvoering van de door de algemene vergadering genomen besluiten;
c. het toezicht op de naleving van de statuten en reglementen;

3. Het bestuur vergadert tenminste éénmaal per maand volgens een vooraf vastgesteld rooster,
met uitzondering van de maand juli. Daarenboven vergadert het bestuur zo dikwijls als de voorzitter
of tenminste 3 (tenzij anders in de statuten is bepaald) leden van het bestuur zulks wensen.
4. Een oproep voor een vergadering dient minimaal 48 uur voor aanvang van de vergadering in
het bezit van de bestuursleden te zijn, terwijl een vergadering op verzoek van bestuursleden binnen
maximaal één week dient te worden belegd.
5. Een bestuursvergadering is tot besluiten bevoegd als de meerderheid van de bestuursleden
aanwezig is.

1. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Het dagelijks
bestuur neemt alle beslissingen welke niet tot een gewone bestuursvergadering kunnen worden
uitgesteld. Het dagelijks bestuur deelt zijn besluiten, ter bekrachtiging op de eerstvolgende
bestuursvergadering mede.
2. Taken van de voorzitter:

a. geeft leiding aan en houdt toezicht op het gehele verenigingsleven;
b. is bij alle officiële vertegenwoordigingen de woordvoerder, tenzij hij deze taak aan een

ander bestuurslid heeft overgedragen.
c. zorgt voor het bijeenroepen van vergaderingen;

3. Taken van de secretaris:
a. voert de correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur, ondertekent

alle van hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften ervan te houden en deze evenals de
ingekomen stukken te bewaren.

b. heeft het beheer over het archief en is aansprakelijk voor goederen die hem vanuit
de vereniging zijn toevertrouwd;

c. zorgt voor bekendmakingen van veranderingen of aanvullingen in de statuten en
reglementen;

d. zorgt voor het indienen van de subsidiedossiers bij de verschillende federaties en
overheden;
4. Taken van de penningmeester:

a. beheert de gelden van de vereniging;
b. zorgt voor het innen van de aan de vereniging toekomende gelden en draagt zorg

voor alle door het bestuur en de algemene vergadering goedgekeurde uitgaven;
c. houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven;

Artikel 5 Clubkledij

Artikel 6 Bestuur

Artikel 7 Het dagelijks bestuur
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d. voert de briefwisseling, voor zover deze betrekking heeft op de uitvoering van de in
de voorgaande leden van dit artikel vermelde taken, ondertekent alle van hem uitgaande stukken,
is verplicht afschriften te houden en deze, evenals de op de uitvoering van eerder genoemde taken
betrekking hebbende ingekomen stukken te bewaren;

e. brengt in de algemene vergadering verslag uit van de financiële toestand en legt
daarbij over de balans en de staat van baten en lasten met toelichting over het afgelopen
verenigingsjaar en een begroting voor het komende verenigingsaar.

1. Elke afdeling wordt geleid door een verantwoordelijke waarvan de taken gespecifieerd zijn in
het document “taken verantwoordelijken”.
2. Het bestuur duidt deze verantwoordelijke aan en ontheft hem eventueel ook van zijn taken.
3. Elke verantwoordelijke heeft zijn aanspreekpunt binnen het bestuur.

Artikel 8 Verantwoordelijken

Artikel 9 Organigram
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1. De algemene vergadering wordt minstens 1 maal per jaar, bij voorkeur in januari,
samengeroepen en bestaat uit alle bestuursleden en verantwoordelijken.

1. Ieder bestuurslid wordt benoemd voor 4 jaar en is herverkiesbaar.
2. Een kandidaatstelling door actieve leden dient schriftelijk of per mail bij de secretaris aangemeld
te worden, ten minstens 2 weken voor de algemene vergadering.
3. Het bestuurslid wordt benoemd door de algemene vergadering met een gewone meerderheid
ongeacht het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden.

Het bestuur bepaalt:
1. welke vrijwilligers een kostenvergoeding ontvangen;
2. hoeveel deze kostenvergoeding bedraagt;
3. welke vervoerskosten worden vergoed;
4. op welke manier betalende opleidingen worden vergoed;
5. welke verblijfskosten voor opleidingen worden vergoed.

Deze bepalingen gebeuren rekening houdend met de bepalingen vastgelegd in de Wet van 3 juli
2005.

Leden die aan wedstrijden deelnemen dienen in de voorgeschreven kleding te verschijnen.

Ieder der leden is aansprakelijk voor de door hem aan de door de vereniging gehuurde
eigendommen aangerichte schade. Elke geconstateerde schade wordt geacht veroorzaakt te zijn
door hem of hen die de betreffende zaak het laatst heeft of hebben gebruikt, indien en voor zover
het tegendeel niet door de betrokkene(n) wordt aangetoond.

Het clubblad 'Blauwput Sport verschijnt op periodieke basis.
De inhoud en strekking van de opgenomen artikelen mogen het belang van de vereniging in het
algemeen niet schaden. In de redactie zal een daartoe aangewezen bestuurslid plaatsnemen.

Artikel 16 Sponsoring

Het bestuur stelt richtlijnen op voor het aangaan van sponsorcontracten.

Artikel 10 Algemene vergadering

Artikel 11 Bestuursverkiezing

Artikel 12 Kostenvergoedingen

Artikel 13 Wedstrijden

Artikel 14 Aansprakelijkheid van de leden

Artikel 15 Het clubblad



16 HUISHOUDELIJK REGLEMENT

1. Alle actieve leden, bestuursleden, verantwoordelijken en vrijwilligers zijn verplicht zich te
houden aan de deontologische code zoals deze werd opgesteld door het bestuur.
2. Bij ernstige inbreuk tegen deze code wordt aan het betrokken lid de toegang geweigerd tot alle
door de vereniging georganiseerde activiteiten.

1. Het huishoudelijk reglement kan slechts gewijzigd worden door een besluit van de algemene
vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van het
huishoudelijk reglement zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige
vergadering moet tenminste 14 dagen bedragen.
2. Tenminste 14 dagen voor de vergadering wordt gehouden, moet een afschrift van het voorstel,
waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor
de bestuursleden en verantwoordelijken ter inzage gelegd worden tot na afloop van de dag waarop
de vergadering wordt gehouden.
3. Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement behoeft een gewone meerderheid.

1. Ieder lid en verenigingsorgaan heeft zich te houden aan de bepalingen van dit reglement.
2. Na vaststelling van het reglement wordt zo spoedig mogelijk de tekst bekend gemaakt aan de
leden en op de site geplaatst.

Dit huishoudelijk reglement en alle navolgende wijzigingen van dit reglement treden in werking
14 dagen na publicatie op de site van het nieuwe huishoudelijke reglement.

Aldus vastgesteld in de algemene vergadering van de vereniging de dato ...........

Namens het bestuur van de vereniging.

De voorzitter: De secretaris:

Artikel 17 Deontologische code

Artikel 18 Wijziging van het huishoudelijk reglement

Artikel 19 Slotbepalingen
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Marleen Deraymaeker

Hoe lang al?
Bijna 58 jaar

Hoezo?
De dag van mijn geboorte hebben mijn ouders, die toen al beiden
zeer actief betrokken waren bij de club, mij ingeschreven. Ik heb
dan ook zowat alle groepen in het recreatief turnen doorlopen.
Toen ik ongeveer 10 jaar was, werd er bij Blauwput gestart met
klassiek ballet, de eerste nieuwe discipline naast het turnen, en vanaf
toen werd het vooral dansen, tot 5 à 6 keer per week.

Bestuur:
Bijna 20 jaar geleden werd ik gevraagd om in het bestuur te komen.
Dit was de periode dat ik stopte met mijn zelfstandige activiteit,
daarvoor vond ik beide niet verenigbaar 10 jaar geleden nam ik het
voorzitterschap over van mijn vader, men vond dit nogal
vanzelfsprekend, maar dat was het zeker niet. Voorzitter van
Blauwput Omnisport is niet iets dat je er zomaar eventjes bijdoet.
Een club van ongeveer1.600 leden runnen, bovendien opgesplitst in
verschillende afdelingen, met elk hun eigen noden en problemen is
iets waar je mee opstaat en ook gaat slapen. Het is dan ook zeer
belangrijk dat men kan terugvallen op een goede bestuursploeg en
verantwoordelijken per afdeling.

Hoe lang nog?
???

Juliette Roelants

Als ik het mij goed herinner ben ik lid geworden van “ de jummenas
“ in 1951. Een eeuwigheid geleden dus.
Onder de vleugels van Louis Deraymaeker ben ik op vrij jonge
leeftijd omgeschoold van turnster tot lesgeefster.
Dat heb ik ettelijke jaren volgehouden, zowel op recreatief als op
competitievlak bij de toenmalige “keurploeg”.
Ik denk dat ik, toen, aan bijna alle groepen heb lesgegeven, van
kleuters over recrea tot dames en gepensioneerden.
Daar zijn veel verhalen over te vertellen maar dat zou ons te ver
leiden op dit moment.
Wanneer weet ik niet precies meer, maar ik ben toch op vrij jonge
leeftijd in het bestuur terechtgekomen en daar ben ik nog steeds.
Momenteel ben ik kassier, verantwoordelijke voor het zwemmen en
voor de huur van de zalen.
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Guy Simonet

Ben begin 1981 bij de mannen maandagavond beginnen te
turnen en de apres-volleybal.
Even later begon Blauwput Omnisport met badminton, waar ik
van in 't prille begin heb mee gestart, en dat ik tot op heden
steeds met volle goesting doe.
Nu ben ik ook een fervent wielerliefhebber, niet met een koers- of
elektrische fiets, maar met een gewone fiets waar ik in club
verband tegen een snelheid van gemiddeld 20 km/uur zo een 200
km per week afleg.
Spijtig dat Blauwput Omnisport dit ook niet in haar programma
opneemt.
Reeds snel ben ik ook in 't bestuur terecht gekomen als secretaris,
in die tijd nog met typmachine.
Enkele jaren later, toen de club begon uit zijn voegen te groeien
heb ik de ledenadministratie op mij genomen, waar in
samenwerking met enkele andere bestuursleden, een computer
programma hebben ontworpen, dat tot mijn grote verbazing, mits
enkele kleine aanpassingen en uitbreidingen tot vandaag de dag
nog steeds alle verwachtingen kan invullen.
Hoe lang ik dit zal blijven volhouden weet ik niet, maar met de
leeftijd van "70" in 't zicht zou het toch wel zeer aangenaam
vinden indien er jong talent zou aandienen om deze taak over te
nemen.

Ann Boonen

Lid sinds: Vanaf ik mijn eerste stapjes had gezet, ondertussen zo'n
41j geleden
Voorbije functies bij Blauwput Omnisport: Kleutertje,
competitieturnster, trainster competitieploegen, jurylid, lid van de
jeugdcommissie, verantwoordelijke gymnastiek
Huidige functie: secretaris en lid sportraad en panathlon Leuven
In het echte leven: directiesecretaresse bij een openbare instelling
van sociale zekerheid
Andere hobby's: plezier maken en genieten (supporteren) van
andere sporten zoals voetbal, tennis, wielrennen....
Toekomstplannen: Alles kan beter!
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Sandra Dejongh

Hoe lang al?
Ik ben ongeveer een 36 jaar lid bij Blauwput Omnisport. Mijn eerste
turnlessen kreeg ik van Chris Cools bij het recreaturnen. Redelijk snel
zijn Leona en Juliette mij komen rekruteren voor de competitieploeg,
waar ik van mijn 6e tot mijn 16e ben gebleven. De laatste jaren
kreeg ik les van Hilde, die mij zowel turnen als het begin van
coachen heeft bijgebracht. Ik trainde een 12-tal uur per week en heb
er een zeer leuke herinnering aan overgehouden.

Tijdens mijn laatste competitiejaar ben ik gestart met cursus te
volgen om zelf te mogen lesgeven. Dat ben ik dan ook beginnen
doen bij de kleutergroepen. Al snel ben ik ook beginnen lesgeven bij
de competitieploeg, die toen in een dipje zat en slechts een 6-tal
AGD-ers kende. Ik ben blij dat ik toen, samen met enkele andere
trainers, mijn schouders onder de competitieploeg heb gezet, want
momenteel is deze groep uitgegroeid tot een team van 25 meisjes.

Verantwoordelijke gym?
Een groot deel van mijn vrije tijd gaat naar het managen van onze
gymnastiekafdeling, wat ik sinds 6 jaar met veel plezier doe. Ik mag
steeds rekenen op een team van zo'n 42 lesgevers, en dat geeft mij
enorm veel voldoening. Samen wedstrijden organiseren, turnfeesten
op poten zetten en een volledig jaar door degelijke gymlessen
aanbieden, blijkt toch wel mijn passie te zijn.

Bestuur?
Rond de leeftijd van 16 jaar heb ik mee met enkele andere
leeftijdsgenoten de jeugdcommissie opgericht, waar toch heel wat
leuke ideeën en initiatieven uit voortgevloeid zijn. Later ben ik dan
naar het bestuur overgestapt.

Hoe lang nog?
Ik hoop nog zeer lang mijn turnpassie te kunnen blijven beoefenen!
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Geert Dierckx

Hoe lang al?
Iets meer dan 40 jaar, waarvan ongeveer 35 jaar lid van
Blauwput Omnisport.

Hoezo?
Ik ben ooit bij 'Turnkring Blauwput' als kleutertje beginnen
turnen. Toen was het nog gescheiden; jongens en meisjes. Maar
omdat mijn zus ook turnde, mocht ik bij de meisjes meedoen. Dat
was gewoon handiger voor mama om ons samen naar de les te
brengen.
Op een dag (eigenlijk een paar dagen na het turnfeest) kwam
trainer Willy bij de kleuters nieuwe keurturners recruteren. Ja zo
ging dat vroeger: het turnfeest was het auditie-moment. En wat
later ben ik dan maar in dat keurturnen begonnen. Eerst nog
maar een paar uurtjes per week, in combinatie met
onderhoudsgym, maar al snel was ik vertrokken voor enkel
competitieturnen. Dat heb ik jaren volgehouden. Daarna heb ik
nog badminton gespeeld en nu ga ik geregeld zwemmen en
probeer tijdens de turnles op vrijdag de vergane glorie eer aan te
doen.

Euh, bestuur zei u?
Tja, trainer Julien moet toch een kluif aan mij gehad hebben
want ik denk dat ik toch een beetje een enfant terrible moet zijn
geweest vroeger. Zo was er ooit het snode plan om 'de
jeugdcommissie' op te richten (zie ook de bio's van andere
snoodaards hier). Wij gingen de club eens veranderen en
moderniseren! Misschien bleef het toen bij veel geblaat, we
hebben ons dan toch maar mooi tot in het bestuur
gecatapulteerd, alwaar ik momenteel verantwoordelijk ben voor
het clubblad. Daarnaast weet men mij te vinden voor technische
aangelegenheden: klank, licht en geluid binnen de club.

Hoe lang nog?
Totdat ik er geen zin meer in heb, zeker.
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Marc Renard

Hoe lang al?
Ongeveer 11 jaar.
Hoezo?
Ongeveer 11 jaar geleden is mijn zoon Sjobbe beginnen dansen
bij Blauwput Omnisport, en dit was mijn eerste contact met de
club.

Er is aan mij 7 jaar geleden gevraagd om te helpen met filmen
van de dansshow wat ik met heel veel plezier doe en gedaan heb,
en zo stilletjes ben ik op andere evenementen beginnen te
helpen.
Zoals het turnfeest, wedstrijden, Eurofolies en Marktrock en onze
club aanprijzen bij de inwoners van groot Leuven tijdens de
Langste dag en de braderie van boven Tiensestraat.

Dit zijn allemaal toffe en aangename activiteiten met toffe
mensen, waar we met veel plezier aan meewerken en
ondertussen veel plezier aan beleven.

Bestuur:

Op een bepaald moment ergens september 2012 is er mij
gevraagd of ik mee wou zetelen in het bestuur, en dat heb ik met
veel plezier aanvaard.

Ik heb de verantwoordelijkheid van de sponsoring en P.R. voor
mijn rekening genomen, en ik probeer dit zo goed mogelijk te
vervullen.

Ik doe als hobby aan fotografie en filmen, en ik probeer dit dan zo
veel mogelijk uit te oefenen op al de sportactiviteiten en
sporttakken van onze club.

Hoe lang nog?
Tot ik het niet meer zie zitten, of tot ze me moe zijn.
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Op het moment van schrijven hebben we nog één wedstrijd te spelen en dan zit het
competitieseizoen er alweer op. Natuurlijk blijven we tot eind juni gewoon trainen en valt er
misschien nog wel een vriendenmatch te regelen als daar animo voor is. We kunnen ons ook
beginnen voorbereiden op het beachvolley seizoen.

Aan het klassement zal niet veel meer veranderen. Jammer genoeg bengelen we aan de staart.
De laatste wedstrijd spelen we tegen de koploper. Wie weet dat we als underdog een
verrassingsaanval kunnen doen. Toch kunnen we niemand meer inhalen in de eindstand en zullen
we ons tevreden moeten stellen met de behaalde resultaten. Op 9 competitiewedstrijden hebben we
nu 11 sets kunnen winnen en hebben we 14 punten verzameld. Daarnaast hebben we ook 4 poule
overschrijdende wedstrijden gespeeld. De punten uit die matchen tellen niet mee. Cijfers zeggen
echter niet alles. En hiervoor willen we bewijs aanleveren. We ontvingen vorige week een ludiek
wedstrijdverslag van onze tegenstrevers uit Tielt-Winge, die we op 11 maart thuis hebben gespeeld.

Blauwvoc - Solveld : 2-2

De afwezigen hebben altijd ongelijk ! Slecht 5 spelers meldden zich aan : Anita, Wouter, Steven,
Bert en Ralph. Er werd in de auto en kleedkamer dus wel een beetje gemopperd, terecht ! Maarrr,
dat gemopper verdween als sneeuw voor de zon vanaf het moment dat we onze tegenstanster zagen
... slik ... wa was me da ? 11 mooie, afgetrainde, goed uitgerustte (nvdr : uitgeslapen),
breedlachende, jonge (maar legale!) deernes ... Eindelijk een waardige tegenstanster, met
aangepaste spannende broekjes, uiteraard ! Ok, eerlijk is eerlijk, er liep ook iemand tussen met de
naam 'hijger' op zijn t-shirt. Beetje vreemd als je het mij vraagt, maar je vraagt het me niet. Wel
belangrijk : in de sporthal was het bloedheet dus werd er al snel beslist zonder t-shirt te spelen ...
Nood breekt wet !

Set 1 : waarschijnlijk keken enkele van ons zo zielig naar de overkant dat Sofie naar ons toestapte
om ons te depanneren ... Snel wisselde ze haar blauwe blauwvoc bh voor een elegant examplaar in
onze rode solveld kleuren. En we waren vertrokken voor een leuk potje (nvdr : volleybal) ! Sofie op
6 en Bert op 1 : de snoeperd, dromend over hoe hij haar wel eens (nvdr : hier zijn 6 regels
verwijderd uit het verslag) ... en we verloren de eerste set dan ook nipt.

Set 2 : Sofie haar plaats werd ingenomen door Kat met een dubbele bh-wissel als logisch gevolg. En
onze oorlogsmachine kwam op gang ! Er werd met de bal gespeeld als nooit tevoren, een lust voor
het oog. En om de beurt scoorden we ! Soms hard, soms zacht, maar altijd volgens de regels van de
kunst. Het was duidelijk dat Sporta deze set boven lag.

Set 3 : nu was het aan Leen om onze rangen te versterken. En ook zij deed dat erg goed. Voor de
eerste keer dit jaar werd onze lange 6 echt gedekt ... Voor de eerste keer klonk er goedkeurend
gemompel als er elegant naar de bal gedoken werd ... Voor de eerste keer sloeg iemand zijn opslag
2 meter verder in de grond ... En ook deze set scoorden wij het beslissende punt. Je zou het echt
niet zeggen dat we al een jaartje ouder aan het worden zijn !

Set 4 : A'mie bood ons nu haar helpende hand aan, en uiteraard konden we niet nee zeggen tegen
haar smekende euh ... ogen. Voor de laatste keer de noodzakelijke bh-wissel, en echt waar, zelfs na
de vierde keer doet dat iets met ne mens. Deze set lagen we vanaf het begin onder, het scoren lukte
niet meer zo goed, en we lieten Blauwvoc dan ook de touwtjes in handen nemen en ondergingen
hun dominantie. De ontlading aan het einde van de set was er niet minder om !!!

Jammer genoeg moet ik me beperken tot het wedstrijdgebeuren en kan ik dus niets vertellen over
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het gezamelijk douchen, de verbroedering in het cafetaria met luxe zetels, en het afscheid nemen op
de donkere parking ... maar geloof me vrij : het was meer dan de moeite waard en de afwezigen
hadden meer dan ongelijk.

Bedankt Sofie, Kat, Leen en A'mie om een setje met ons mee te spelen. Bedankt dames en heren
van Blauwvoc, het was een leuke sportieve wedstrijd. Bedankt uitbater vd sporthal om de
verwarming volle bak te zetten !

Er is dus nog hoop voor ons om de sportiviteitsprijs in de wacht te slepen!
Via deze weg ook nog een schouderklopje voor onze trainer, die wellicht nog het meest afziet van de
tegenvallende cijfers. We worden zelden weggespeeld. Er is wel degelijk weerstand. Vaak gaat het
gelijk op. Soms komt onze diesel te traag op gang. Onze winnaarsmentaliteit is nog niet genoeg
ontwikkeld. Zolang er amusement is, zijn wij tevreden. Met plezier gaan we ervoor. Dank aan de
hele ploeg voor de inzet en de vriendschap. Dat is recrea.

Leen

Bedankt voor dit mooie geboortekaartje


