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4 Van de Redactie

Beste lezer,

Toch wel met enige spijt, moet ik u melden dat dit wellicht het laatste nummer van Blauwput
Sport wordt dat u te lezen krijgt.

We hebben ondertussen een goed uitgewerkte website en ook andere sociale media namen
stilletjes aan de rol over om jullie informatie te verstrekken.

Onze drukke manier van leven laat nog weinig tijd over om grondige informatie te verzamelen en
als een boekje op jullie los te laten.

Mocht je de weg naar onze website nog niet gevonden hebben, dan is het wellicht nu het meest
geschikte ogenblik om dat te doen.

Als laatste redacteur heb ik met plezier geprobeerd om jullie, leden van Blauwput Omnisport, zo
goed mogelijk te informeren. Onze club is de laatste jaren echter danig groot geworden dat deze
informatie vooral via de verantwoordelijken van de verschillende afdelingen de redactie had moeten
bereiken.

Ik hoop dat jullie nog steeds de behoefte voelen om te weten wat er in onze sportclub leeft en dat
jullie ten gepaste tijden onze website bezoeken naar het laatste nieuws, de beste roddeltjes, de
leukste foto’s, een up-to-date kalender en vele wedstrijdverslagen van onze competitieploegen.

www.blauwputomnisport.be
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10 Berichten van achter de blauwe tafels

Beste sportvrienden,
Bij deze kan verslag worden uitgebracht van het afgelopen seizoen en uiteraard ook een

vooruitblik gemaakt naar het nieuwe seizoen. Om te beginnen kunnen we eerst melden dat binnen
de sectie tafeltennis verandering aan de gang is. Vanuit het huidige bestuur kwam de vraag voor
nieuw bloed dat zich zou inzetten voor onze club. Het duurde niet lang voor een aantal enthousiaste
personen gevonden werden en een nieuw bestuur kon worden samengesteld. Het is trouwens
vanuit de rol als toekomstig voorzitter dat ik dit schrijf. Ook Sander, Cedric, Boni en Wout
vervoegden Jos en Ingrid in hun ambitie om Blauwput Omnisport sectie tafeltennis te blijven
ondersteunen. Wij bedanken ook Veerle en het oude bestuur voor hun harde werk de afgelopen
jaren. Graag wil ik ook alle spelers bedanken voor een fantastisch seizoen. Een seizoen waarin
tegenstanders wederom met knikkende knieën de verplaatsing maakten naar onze zaal. “De Blauwe
Hel” wordt het wel hier wel eens genoemd, en we kunnen ze geen ongelijk geven. Menige
epische duels voltrokken zich aan onze tafels dit seizoen, en ik weet zeker dat dit ook volgend
seizoen het geval zal zijn. Dat de A en B ploeg het wel heel moeilijk zullen krijgen, weten we nu al,
maar moeilijk gaat ook.

Met de vakantie in zicht, wordt het seizoen afgesloten.
Wat de competitie van het tafeltennissen betreft, mogen we terugblikken op een geslaagd seizoen.

Voor een kleine club als Blauwput is dit niet zo evident: zij moet zich overeind houden tussen enkele
grotere clubs met meer faciliteiten uit de naaste omgeving.

Weinigen hadden verwacht dat de eerste ploeg zich zou handhaven in de hoogste provinciale
afdeling. Zij deden dat met bravoure! Nog een grotere verrassing was de kampioenstitel van de B-
ploeg. Meer dan drie wedstrijden op voorhand mochten zij reeds aanspraak maken op de titel, zodat
zij zich naar tweede mochten hijsen. Spijtig genoeg hebben nu enkele oudere “sterkhouders” de
club verlaten, zodat wij voor volgend seizoen ons moeten focussen op eigen talent.

De C-ploeg was tot de laatste match in running voor de titel, maar moesten de duimen leggen
voor de kleppers als VMS en Diest, die de luxe hebben om hun ploegen ten alle tijden te versterken.
Misschien wel een geluk bij een ongeluk, want zo kan nieuw en jong ‘talent’ op een lager niveau het
competitieritme aanscherpen en zodoende zich naar een hoger niveau optillen.

Tenslotte heeft de D-ploeg de eindronde gehaald en moesten dezelfde wetten van sterkere clubs
ondergaan zoals bij de C-ploeg. Kennismaken met de competitie is hier het belangrijkste.

Voor het volgende seizoen zal de uitdaging zijn om meer jonge mensen aan te trekken die de club
op langere termijn kunnen versterken. Daarvoor is een nieuw bestuur geïnstalleerd die deze
uitdagingen op zich wil nemen.



11Berichten van achter de blauwe tafels

Maar tafeltennis is niet alleen competitie.
Als je de woensdag en vrijdag een plaatsje
aan de tafels wil bemachtigen moet je er vroeg
bij zijn. Om plaats te winnen, wordt er meer
dubbelspel gespeeld. Dat verhoogt het
spelplezier bij de recreanten en verklaart het
succes van het dubbelspeltornooi dat
traditioneel gehouden wordt aan het einde
van het seizoen.

Ook het ouder/kind-tornooi heeft zijn vaste plaats
gevonden in die jaarlijkse kalender.

Teambilding kom je tegenwoordig overal tegen. Ook de tafeltennisser hebben daar elk jaar wel
enkele initiatieven voor. De jaarlijkse zoek-wandeltocht die dit jaar in de omgeving van de
Bertemse bossen werd gehouden kon weer op veel bijval rekenen, waarvoor toch een speciale
dank aan Herman die deze organisatie in zijn eentje op poten zet en hoe!!!
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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



13Berichten van achter de blauwe tafels

Eigenaardig is dat dit vooral de ‘ouderen’ aanspreekt, daarom hadden de jongeren een mini-
minivoetbaltornooi georganiseerd. Natuurlijk zijn de regelmatige nabesprekingen tussen pot en pint
eerder voor een ander publiek bestemd. Een dynamische groep die een sporttak moeten verdedigen
in een wereld waar tafeltennis bijna nooit de media haalt, maar het plezier is er desalniettemin groot
en de vriendschap hartverwarmend!

- 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



14 Berichten van achter de blauwe tafels

Ouder-Kind tornooi

Op 17 mei 2014 werd al voor de twaalfde keer een ouder-kind tornooi georganiseerd.
Dit jaar waren er 14 deelnemers.

Voor dit tornooi brengen onze kinderen een ouder familielid mee om in teamverband te kunnen
spelen.Er wordt telkens gestart met een wedstrijdje tussen de kinderen. Daarna laten de ouderen
zien wat ze er van bakken en tenslotte wordt er een dubbelspel gespeeld per team.

Daar het deelnemersveld dit jaar iets kleiner was, werd het wedstrijdschema zo opgesteld dat de
teams allemaal tegen elkaar konden uitkomen.Wie op het eind de meeste gewonnen wedstrijden op
zijn naam kon schrijven mocht zich de winnaar noemen.

Na de definitieve telling kwamen de eerste twee teams op evenveel gewonnen wedstrijden uit en
ook tussen de twee volgende bleek er een ex-aequo te zijn.

Hier was telkens de onderlinge wedstrijd doorslaggevend.

Aan het eind van het tornooi keerde iedereen weer tevreden met zijn medaille naar huis.



15Kladblok

Noteer alvast in je agenda:
Kaas- en wijnavond
zaterdag 8 november 2014

Helaas moeten wij u hier het overlijden melden van Madelijne Devijver.
Zij was de moeder van Jos Stiers en schoonmoeder van Ingrid Dewit. Onze
drijvende krachten bij het tafeltennis. Blauwput Opnisport wenst hen en de
families hierbij veel sterkte.

Sofie van Britsom (lesgeefster
gym) heeft een flinke dochter op
de wereld gezet!
Proficiat aan haar en de papa!!



16 Nieuws uit volley-recrea: beachseizoen gestart!

Sinds juni zijn de competitief-recreanten overgeschakeld naar beachvolley.
We doen dat officieel omdat de zaal sluit, maar eigenlijk toch vooral omdat het buiten te mooi

weer is en het veel leuker is om in een warm zonnetje in het zand te rollebollen. De après op een
terrasje wordt meestal ook beter gesmaakt. Geregeld doen we ook met gelegenheidsploegjes mee
aan recreatieve beachtornooitjes, dichtbij, verder weg tot helemaal aan zee.

Wat houdt de omschakeling naar beach in:
De gewone trainingen van de ploeg zijn gedaan en worden in september hervat.
In de tussentijd wordt er op dinsdagavond van 20:00 tot 22:00 (in de zomermaanden juli-

augustus 19:00 - 21:00 vanwege vakantie-rooster sportkot) een beachveldje worden gereserveerd
op het sportkot. Deze uren zijn niet gegarandeerd.

Het reservatie-systeem op het sportkot voor deze velden is zo opgesteld dat je pas ten vroegste 1
dag op voorhand de veldjes kan reserveren.

Beachvolley lijkt de laatste jaren aan populariteit te winnen waardoor het kan zijn dat alle veldjes
bezet zijn.

In dat geval kan het zijn dat er een ander tijdslot gekozen wordt indien nog beschikbaar, al
hebben we met de werkende mens niet veel schuifruimte. Soms kiezen we zelf voor een andere
avond: een kwestie van uit het vaarwater van de WKvoetbalfanaten te blijven.

Om te sporten op het sportkot heb je een sportkaart nodig.
Heb je geen sportkaart, dan kan je aan de automaat een dagkaart bekomen voor 2 euro.
De sportkaarten/dagkaarten worden afgegeven aan de portier wanneer we het materiaal gaan

ophalen.
Er zijn kleedkamers en douche-gelegenheid (zalige douches trouwens) in het gebouw DeNayer,

vlakbij de beachvelden.
Zijn er geen velden beschikbaar op het sportkot dan kan er eventueel nog worden uitgeweken

naar de velden van de KHLeuven in Heverlee of aan de sporthal 't Solveld in Tielt-Winge.
Ook oud-spelers en sympathisanten kunnen meedoen.
Heb je een vriend(in), kennis of familielid die je graag eens wil laten proeven van het

beachvolley, dat kan.
Stuur bij interesse een mail aan recrea-volley@blauwputomnisport.be en we voegen je toe aan

de mailinglist voor ons beachvolleygebeuren.
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Afdeling : Badminton

Recreatie Jeugdgroep -7j woensdag 15u00 16u00 Sporthal
zaterdag 09u00 10u15 Sporthal

Recreatie Jeugdgroep -9j woensdag 16u00 17u15 Sporthal
zaterdag 09u00 10u15 Sporthal

Recreatie Jeugdgroep 9-13j woensdag 16u00 17u30 Sporthal
zaterdag 09u00 10u30 Sporthal

Recreatie Jeugdgroep 14-16j woensdag 16u00 17u30 Sporthal
zaterdag 11u45 13u00 Poly

Recreatie 16+ en Volw. Vrij spel dinsdag 09u30 11u00 Sporthal
Vrij spel donderdag 19u00 20u30 Sporthal
Vrij spel zaterdag 10u30 12u00 Sporthal

Recreatie 16+ en Volw. + G-Badminton Training woensdag 19u30 21u00 Sporthal
Recreatie 16+ en Volw. Gevorderden Training zaterdag 10u30 12u00 Sporthal
Competitie Jeugdgroep dinsdag 18u30 20u00 Sporthal

zaterdag 10u15 11u45 Poly
woensdag 17u00 18u30 Sporthal
zaterdag 09u00 10u30 Sporthal
woensdag 16u00 17u30 Sporthal
zaterdag 11u30 13u00 Poly

Competitie Top-Jeugdgroep dinsdag 18u30 20u00 Sporthal
zaterdag 10u30 12u00 Sporthal
dinsdag 19u00 21u00 Sporthal
zaterdag 11u30 13u00 Sporthal

Competitie Talent groep (Top) Jeugdgr. woensdag 18u15 19u45 Sporthal
(Top) Jeugdgr. zaterdag 09u00 10u15 Poly

Competitie Competitie dinsdag 19u00 21u00 Sporthal
zaterdag 11u30 13u00 Sporthal
zondag 18u00 20u00 Sporthal

Sporttak Groep Dag Start uur Eind uur Plaats
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Afdeling : Dans
Sporttak Groep Dag Start uur Eind uur Plaats
Kinderdans Kinderen + 4j woensdag 16u45 17u30 Zaal 3

zaterdag 10u15 11u00 Zaal 1
Klassiek Ballet Kinderen A (+6j) zaterdag 13u00 14u00 Zaal 1
Klassiek Ballet Kinderen B zaterdag 14u00 15u00 Zaal 1
Klassiek Ballet Jongeren A zaterdag 19u00 20u00 Zaal 1
Klassiek Ballet Jongeren A+ zaterdag 20u00 21u00 Zaal 1
Klassiek Ballet Jongeren B zaterdag 21u00 22u00 Zaal 1
Showdance Kids woensdag 17u30 18u30 Zaal 3
Showdance Jongeren A zaterdag 15u00 16u00 Zaal 1
Showdance Jongeren B/C woensdag 19u30 20u30 Zaal 3
Showdance KERN dinsdag 21u00 22u00 Zaal 3
Jazzdans Kinderen A zaterdag 11u00 12u00 Zaal 1
Jazzdans Kinderen A+ zaterdag 12u00 13u00 Zaal 1
Jazzdans Kinderen B vrijdag 18u30 19u30 Zaal 1
Jazzdans Kinderen C woensdag 18u30 19u30 Zaal 3
Jazzdans Jongeren A/A+ zaterdag 16u00 17u00 Zaal 1
Jazzdans Jongeren B zaterdag 18u00 19u00 Zaal 1
Jazzdans Jongeren B+ vrijdag 19u00 20u00 Zaal 3
Jazzdans Jongeren C maandag 19u00 20u00 Zaal 3
Jazzdans Jongeren KERN woensdag 20u30 22u00 Zaal 3
Jazzdans Volwassenen A/B dinsdag 19u00 20u00 Zaal 1
Jazzdans Volwassenen C dinsdag 20u00 21u00 Zaal 3
Moderne Dans Kids dinsdag 18u00 19u00 Zaal 1
Moderne Dans Jongeren A zaterdag 17u00 18u00 Zaal 1
Moderne Dans Jongeren B vrijdag 18u00 19u00 Zaal 3
Moderne Dans Jongeren C donderdag 18u00 19u00 Zaal 3
Moderne Dans KERN donderdag 19u00 20u00 Zaal 3
Breakdance Beginners (+10j) vrijdag 19u30 20u30 Zaal 1
Breakdance Gevorderden vrijdag 20u30 22u00 Zaal 1
Urban Dance Kinderen A dinsdag 18u00 19u00 Zaal 3
Urban Dance Kinderen B dinsdag 19u00 20u00 Zaal 3
Urban Dance Kinderen C vrijdag 17u30 18u30 Zaal 1
Urban Dance Jongeren A/A+ donderdag 18u00 19u00 Zaal 1
Urban Dance Jongeren B maandag 18u00 19u00 Zaal 3
Urban Dance Jongeren C donderdag 20u00 21u00 Zaal 3
Streetdance Jongeren A (+15j) donderdag 20u00 21u00 Zaal 1
Streetdance Jongeren B (+15j) donderdag 21u00 22u00 Zaal 1
Techniek/pilates Jongeren open level vrijdag 20u00 21u00 Zaal 3
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Afdeling : Body-Style

Afdeling : Gym

Body-Shape Iedereen +16j maandag 21u00 22u00 Zaal 3
donderdag 19u00 20u00 Zaal 1

Zumba Iedereen +16j dinsdag 21u00 22u00 Zaal 1
Pilates Iedereen +16j dinsdag 20u00 21u00 Zaal 1
Step Iedereen +16j maandag 20u00 21u00 Zaal 3
Yoga Vanaf 16 jaar woensdag 19u30 21u00 Zaal 1

Acrogym Recreatie +6j donderdag 18u00 19u30 Poly
Kleuters 3 jarigen woensdag 14u00 15u00 Zaal 3
Kleuters 4 jarigen woensdag 14u00 15u00 Zaal 1
Kleuters 5 jarigen woensdag 15u00 16u00 Zaal 1
Kleuters 4-5 jarigen zaterdag 10u30 11u30 Zaal 3
Meisjes-Jongens 1ste lj maandag 18u00 19u00 Zaal 1

woensdag 14u00 15u00 Zaal 2
Meisjes-Jongens 2de lj maandag 19u00 20u00 Zaal 1

woensdag 15u00 16u00 Zaal 2
Meisjes 3de-4de lj 3e+4e lj woensdag 18u00 19u00 Zaal 1

3elj vrijdag 18u00 19u00 Turnhal
4elj vrijdag 19u00 20u00 Turnhal

Meisjes 5de lj maandag 18u30 19u30 Zaal 1
donderdag 18u30 19u30 Turnhal

Meisjes 6de lj maandag 19u30 20u30 Zaal 1
donderdag 19u30 20u30 Turnhal

Meisjes 13-14j maandag 20u00 21u00 Turnhal
woensdag 20u00 21u00 Turnhal

Jongens 3de-4de lj dinsdag 18u30 19u30 Zaal 2
vrijdag 18u30 19u30 Turnhal

Jongens 5de-6de lj + 13-14j dinsdag 19u30 20u30 Zaal 2
vrijdag 19u30 20u30 Turnhal

Jeugd 15-18 jaar woensdag 20u30 22u00 Turnhal
Volwassenen +18 jaar vrijdag 20u30 22u00 Turnhal
Heren Fitgym Heren maandag 20u30 21u30 Zaal 1
Dames en Heren Bodytraining (Dames en Heren) woensdag 10u30 11u30 Poly
Demo Jeugd donderdag 19u30 21u00 Turnhal
Demo Volwassenen donderdag 20u30 22u00 Turnhal
Trampoline-Tumbling 1ste-3de lj donderdag 17u30 18u30 Turnhal
Trampoline-Tumbling 4de-6de lj donderdag 18u30 19u30 Turnhal
Trampoline-Airtrack vanaf 12 jaar maandag 20u30 22u00 Turnhal
Airtrack vanaf 12 jaar donderdag 19u30 20u30 Poly
Competitie AGD contacteer verantw. Turnhal
Competitie AGH contacteer verantw. Turnhal
Competitie Acrogym contacteer verantw.
Competitie Trampoline contacteer verantw. Turnhal

Sporttak Groep Dag Start uur Eind uur Plaats

Sporttak Groep Dag Start uur Eind uur Plaats



20

Afdeling : Nordic Walking

Afdeling : Tafeltennis

Afdeling : Volleybal

Afdeling : Zaalvoetbal

Afdeling : Zwemmen

Sporttak Groep Dag Start uur Eind uur Plaats

Sporttak Groep Dag Start uur Eind uur Plaats

Sporttak Groep Dag Start uur Eind uur Plaats

Sporttak Groep Dag Start uur Eind uur Plaats

Sporttak Groep Dag Start uur Eind uur Plaats

Nordic Walking Gevorderden dinsdag 19u30 21u00 Boudewijnstadium
zaterdag 09u30 11u00

Recreatie Jeugd-initiatie/1 woensdag 14u30 16u00 Poly
Recreatie Jeugd-initiatie/2 woensdag 16u00 18u00 Poly
Recreatie Alle leeftijden-recrea /1 woensdag 20u00 22u00 Poly
Recreatie Alle leeftijden-recrea/2 vrijdag 18U30 20u30 Poly
Competitie Training maandag 19u00 21u00 Poly

woensdag 18u00 20u00 Poly
woensdag 20u00 22u00 Poly
vrijdag 19u00 20u30 Poly

Competitie Wedstrijden zaterdag volgens kalender Poly

Recreatie Volley-aprés heren maandag 21u30 22u30 Zaal 1
Recreatie Competitief-recreanten dinsdag 20u00 22u00 Sporthal
Competitie Training Heren donderdag 20u30 22u30 Poly
Competitie Wedstrijd Heren zaterdag volgens kalender Poly

Recreatie Recreanten (+14j) vrijdag 19u00 20u00 Kazerne
Recreatie Gevorderden vrijdag 20u00 21u00 Kazerne
Competitie Competitie1 woensdag 20u00 21u00 De Mol

volgens kalender De Mol
Competitie Competitie2 woensdag 21u00 22u00 De Mol

volgens kalender De Mol

Zwemlessen Kinderen 3+ en Jongeren sep tot jun zaterdag 11u00 12u00 Zwembad
sep tot jun zaterdag 12u00 13u00 Zwembad

Zwemlessen Jongeren sep tot jun donderdag 19u00 20u00 Zwembad
Zwemlessen Volwassenen sep tot jun donderdag 19u00 20u00 Zwembad
Zwemlessen Kinderen 3+ en Jongeren jan tot jun zaterdag 11u00 12u00 Zwembad

jan tot jun zaterdag 12u00 13u00 Zwembad
Zwemlessen Jongeren jan tot jun donderdag 19u00 20u00 Zwembad
Zwemlessen Volwassenen jan tot jun donderdag 19u00 20u00 Zwembad
Trimzwemmen Ouders van kinderen in zwemles zaterdag 11u00 12u00 Zwembad

zaterdag 12u00 13u00 Zwembad
Trimzwemmen Iedereen donderdag 19u00 20u00 Zwembad


