De Heraut
Sportseizoen 2011-2012

KATH. MULTISPORTVERENIGING
DEUGD EN VOLHARDING vzw
Kon. Kath. Turnkring
Deugd en Volharding
Kinemusikei
Joledi
Tecemo

Periodiek tijdschrift – januari 2012
58ste jaargang
V.U.: H. Deuvaert, Steenakker 57, 2640 Mortsel

De Heraut

Sportseizoen
2011 - 2012
58ste jaargang nr. 2
januari 2012

Deze Heraut is het
clubblad van
de Katholieke
Multisportvereniging
Deugd en Volharding vzw.

Inhoudsopgave
KMS Deugd en Volharding vzw
Voorwoord
Personalia
Verslag Algemene Vergadering
Activiteitenkalender
Joledi
Voorwoord
11-novemberwandeling 2011
Volleybal:
Onze competitieploegen
Kersttornooi
Damesturnen
K.K.T. Deugd en Volharding
Voorwoord
Wafelenbak
Jeugdnamiddag
Vriendjesdag
Rummikubtornooi
Turnshow
Brevettendag
Recreatoernooi
Sportkamp
Vlaams Kampioenschap AGH
Kinemusikei
Voorwoord
Even voorstellen...

4
6
7
9
11
13
17
20
23
25
27
28
32
34
37
38
39
40
41
42
44

Werkten mee aan
deze Heraut

www.d-en-v.be

Yves Adriaenssens
Nele Boeykens
Jan Brosens
Carine Buijle
Bart Carmen
Gerd Clijsters
Erik Cop
Helga Deuvaert

Luc Follaets
Jan Hoefkens
Jan Liekens
Annemie Urbain
Van den Branden Ron
Lieve Van de Weghe
Bart Verbraeken
Willy Wolters
3

Beste vrienden
Met het einde van 2011 is ook het jaar van de vrijwilliger afgesloten. Het is goed om medewerkers af en toe in de schijnwerpers
te zetten en zo’n aandachtsjaar verruimt de gedachte dat we hierin
niet alleen staan als vereniging maar samen met duizenden anderen
die geloven in de waarde van het clubleven.
Laat dit jaar van de vrijwilliger geen eindpunt zijn maar een stimulans om mensen aan te sporen om een steentje bij te dragen in het
clubgebeuren. We kunnen niet ontkennen dat het steeds moeilijker
wordt om personen te bewegen om een taak op te nemen binnen
een bestuur of werkgroep.
Wij zijn er ons ten volle van bewust dat dit enig engagement vraagt
en dat heel veel mensen reeds veel andere zaken op hun actief
hebben. De hamvraag blijft dan als de bereidheid er is, wat we
dan moeten ondernemen om de witte raven voor onze club te
laten kiezen.
De Standaard titelde onlangs “Sportclubs lopen leeg”, dit naar
aanleiding van het rapport ‘Jongeren in Beweging',opgemaakt
door Jeroen Scheerder, professor aan de Faculteit Bewegingsen Revalidatiewetenschappen K.U. Leuven, samen met collega
Jan Seghers. Zij komen tot de bevinding dat veel jongeren wel
willen sporten maar niet altijd in competitieverband omdat zij zich
niet in een vast patroon van trainingen en wedstrijden willen
engageren. Vooral competitie ploegsporten komen hier onder druk
te staan. We moeten dus ook aandacht blijven houden voor onze
recreatieve sporters en ook voor hen een aanbod voorzien.
Deze vaststellingen moeten ons als bestuur uitdagen om oog te
blijven hebben voor wat rondom ons leeft en hoe deze ontwikkelingen de verenigingen bedreigen of juist opportuniteiten bieden.
Competitie is goed voor diegenen die zich daartoe geroepen
voelen. Dat we talent in huis hebben, is onlangs gebleken in
Birmingham waar de Jeugd Wereldkampioenschappen Tumbling
(WAGC) plaatshadden.
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KMS D&V vzw

Vier van de zes deelneemsters van Gymplus, ontstaan uit Movimento
en Deugd en Volharding, behaalden een finaleplaats en kwamen
naar huis met brons en zilver. Proficiat en op nu naar het EK.
Naar jaarlijkse gewoonte had de algemene vergadering van de vzw
(deelgenotenvergadering) plaats in november. De verschillende
verenigingen gaven toelichting over de werking en hun financies.
Ook mochten we weer drie nieuwe deelgenoten begroeten
waarvan twee een functie in de Raad van Bestuur waarnemen.
Rest mij nog iedereen een goede start toe te wensen in

en ik hoop ook een aantal van jullie, lesgevers, bestuursleden
en medewerkers te ontmoeten op de nieuwjaarsreceptie van
14 januari.
Tot dan!
Luc Follaets
voorzitter KMS vzw

De personen die hun keuze willen wijzigen in verband met
het clubblad De Heraut in een papieren of elektronische
versie, kunnen dit altijd melden aan:
Helga Deuvaert
Steenakker 57, 2640 Mortsel
tel. 03 449 08 79
e-mailadres: helga.deuvaert@scarlet.be

KMS D&V vzw
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Katholieke Multisportvereniging
Deugd en Volharding vzw

Personalia
Benny Verbraecken (turnleider en turner Seniores) en
Marijke Verbueken huwden op zaterdag 16 juli 2011.
Aan het jonge paar veel geluk gewenst voor de toekomst!

Op 23 augustus 2011 werd Hilda Vertommen (deelgenoot
en lid Joledi Damesturnen) de fiere oma van haar eerste
kleinkind MARLOES, dochtertje van Jo Vanturnhout en
Liesbeth Peters.
Dimitri Van Parys (secretaris Joledi en volleyballer herenploeg
KAVVV) en de kersverse mama meldden ons de geboorte op
7 november 2011 van hun dochtertje NINA.
Op 5 december 2011 werd ELYNN geboren, dochtertje van
Tamara en Nils Geerst en kleindochter van Wanda Vanhoecke
(Joledi Volleybal Recreatie).
Wij wensen allen van harte proficiat!

Op 18 november 2011 overleed Lode Mortelmans, vader en
schoonvader van de penningmeesters van Turnkring D&V
Kris Mortelmans en Marianne Eelen (tevens deelgenoot en
lid Joledi Damesturnen) en grootvader van turners Sam
(Cadetten Mortsel-Dorp) en Stijn (Juniores) Mortelmans.
Wij bieden de familie onze innige deelneming aan.
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>Verslag van de Algemene Vergadering
van 20 november 2011
Luc heette iederen van harte welkom en in het bijzonder de 3 kersverse
deelgenoten: Bart Carmen, Rezy Clément en Tom De Buyser.
In dit jaar van de vrijwilliger past het om iedereen dank te zeggen, ook de
aanwezige deelgenoten, daar we toch allen vrijwilligers zijn in onze
respectievelijke verenigingen en we allen weten hoe moeilijker het steeds
wordt om de nodige vrijwilligers te vinden.
Volgde dan de verkiezing van Bart Carmen en Rezy Clément als leden van de
Raad van Bestuur. Tevens waren enkele bestuursleden aan herverkiezing toe.
De uitslag was als volgt:
Herverkiezing als lid van de Raad van Bestuur
Naam

Ja

Neen

Onthouding

Luc Follaets

33

0

0

Annemie Urbain

33

0

0

Inge Rutten

33

0

0

Wilfried Billiet

33

0

0

Verkiezing tot lid van de Raad van Bestuur
Bart Carmen

33

0

0

Rezy Clément

33

0

0

Volgens art. 9c van de statuten van de vzw werd Marc Van Berckelaer
voorgedragen om geschrapt te worden als lid van de Algemene Vergadering.
Alle aanwezigen keurden unaniem deze schrapping goed.
De administratieve verslagen zullen met het verslag van de algemene
vergadering via mail toegestuurd worden.
De financiële verslagen over het voorbije sportjaar 2010-2011 en de
begroting voor het lopende sportjaar 2011-2012 werden aan de aanwezige
leden voorgelegd.
Voor de vzw werd deze taak gekweten door Magda Van Brempt. De
Vergadering keurde beide verslagen goed.

KMS D&V vzw
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Wat de turnkring aangaat was het Marianne Eelen die deze taak op zich nam
en de Vergadering stemde in.
Ingrid Rutten gaf de uiteenzetting voor wat Joledi betreft. Financieel verslag
en begroting werden goedgekeurd.
Voor Kinemusikei was deze taak weggelegd voor Rezy Clément. Het
financieel verslag 2010-2011 werd goedgekeurd. De begroting 2011-2012
werd tevens door de Algemene Vergadering goed bevonden.
Tecemo werd financieel vertegenwoordigd door Wilfried Billiet die zich
voortreffelijk van zijn taak kweet. Het financieel verslag 2010-2011 en
begroting 2011-2012 werden door de aanwezige leden goedgekeurd.
Dan werden de administratieve verslagen aangaande het voorbije sportjaar
2010-2011 aan de Vergadering voorgelegd en zonder opmerkingen
goedgekeurd. Hetzelfde gebeurde met de vooruitzichten betreffende de
werking voor het lopende sportjaar.
Hierbij dient vermeld te worden dat Turnkring Deugd en Volharding op
26 november2010 haar 90-jarig bestaan vierde. Verder vermelden we nog
graag dat deze vereniging het IK GYM+ LABEL behaalde, een kwaliteitslabel
waarop deze vereniging fier mag zijn.
Evolutie ledenaantal binnen de totale vzw
Wat het ledenaantal van de totale vzw betreft werd er een lichte daling van
het aantal leden genoteerd.
20042005

2005 2006

20062007

20072008

20082009

20092010

20102011

777

772

791

734

665

625

592

Secretaris deed een oproep aan de onderscheiden verenigingen om nog
enkele personen af te vaardigen naar deze Algemene Vergadering.
Kandidaturen kunnen ofwel met een schriftelijke aanvraag ofwel via mail aan
mijn adres (janliekens.osteo@skynet.be).
Hiermede dankte de voorzitter alle aanwezigen voor de aangename
samenwerking en wenste hen ook nog een prettige zondag toe.
Ook werd er nog even aan herinnerd dat de nieuwjaarsreceptie gehouden
wordt op zaterdag 14 januari 2012.
Jan Liekens, D.O.
secretaris
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>Activiteitenkalender
woensdag 4 januari

januari
2012

Tecemo:

¾ Vriendjesspelletjesnamiddag

zaterdag 14 januari
KMS D&V:

¾ Nieuwjaarsreceptie

week van 23 januari
Kinemusikei en Joledi:
¾ Wafeltjesslag

maart
2012

februari
2012

Kinemusikei:

vrijdag 10 – zondag 12 februari
Tecemo:

¾ Tecemo-weekend

vrijdag 17 februari
Turnkring D&V: ¾ Rummikubavond
zondag 19 februari
Kinemusikei:

¾ Dansproject 11 te Geel

Joledi:

¾ Pizzafestijn

zaterdag 10 maart
Turnkring D&V en Kinemusikei:
¾ Turn- en Moderne Dansshow
Tecemo:

april
2012

¾ Dansproject 11

¾ Filmavond

zondag 22 april
Turnkring D&V: ¾ Brevettendag + Uitstap
zaterdag 28 april
Tecemo:

KMS D&V vzw

¾ Buitenspeeldag Mortsel
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Joledi:

¾ Wedstrijd ouders/jeugd

woensdag 2 mei
Joledi:

¾ Vriendjesdag

Tecemo:

¾ Zaalvoetbal

donderdag 3 mei

mei
2012

Joledi:

¾ Open training jeugd

zaterdag 5 en zondag 6 mei
Turnkring D&V: ¾ Recreatoernooi i.s.m. Movimento & GymFed
zondag 6 mei
Kinemusikei:

¾ Dansproject 11 te Brugge

woensdag 9 mei
Tecemo:

¾ Alg. Ledenvergadering Jeugd en Volwassenen

zaterdag 26 mei
Tecemo:

¾ Bestuursetentje

zaterdag 2 juni
Kinemusikei:

¾ Dance Explosion 5

zaterdag 2 – maandag 4 juni

juni
2012

Tecemo:

¾ Zomerweekend

maandag 11 juni
Turnkring D&V: ¾ Einde sportjaar
dinsdag 12 juni
Joledi:

¾ Receptie Damesturnen

zaterdag 23 juni

juli
2012

Tecemo:
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¾ BBQ

zondag 1 – zondag 8 juli
Turnkring D&V: ¾ Sportkamp

KMS D&V vzw

Joledi
volleybal en damesturnen
Beste sportliefhebbers
Eerst en vooral een gezond en voorspoedig nieuwjaar gewenst voor
alle sporters, supporters en hun familie. Dat 2012 veel geluk en
véééél sportieve en winnende momenten mag brengen.
Toch nog even terugblikken.
Op 11 november vond onze jaarlijkse wandeling plaats. Dit jaar
zakten we af naar Anseremme. Naar jaarlijkse gewoonte stelt Jan
een wandeling op voor ongeveer een 6-tal uren stappen. Met een
knapzak en de nodige flessen en versnaperingen vertrekken ze dan
in de voormiddag aan de wandeling. Tegen de late namiddag staat
het aperitief te wachten om nadien lekker te gaan smullen in een
plaatselijk restaurant. Het was weerom een geslaagde dag waarvan
je een verslag verder in deze Heraut vindt.
Ons kersttornooi was ook dit jaar weer een voltreffer. Met zeven
ploegen, die allemaal tegen elkaar gespeeld hebben, werd er
gestreden naar de titel. Sommigen zullen het de volgende dag wel
gevoeld hebben. Zo een namiddag intensief sporten kruipt niet in je
kleren. De rangschikking en de uitslag van de pronostiek vinden
jullie ook verder in deze Heraut.
Met onze competitieploegen gaat het niet altijd zo goed. De herenploeg in vriendenclubs staat op een laatste plaats in de rangschikking. Zij wonnen nog geen enkele wedstrijd en hebben zelfs al een
forfait moeten geven. Dit laatst heb ik zelf nog nooit meegemaakt
van zolang ik bij Joledi speel. Herpak jullie heren en tracht in de
tweede helft van het sportjaar nog wat matchkes te winnen.
Onze dames- en herenploeg in Sporta zullen ook een tandje moeten bijsteken. De herenploeg is wel een reeks gestegen en heeft dus
wat meer tegenstand dan vorig sportjaar. Tracht jullie te handhaven
in deze reeks, heren. De damesploeg staat op een zevende plaats.
Wanneer zij aan de top van het klassement willen geraken, zullen
zij wat meer matchkes moeten winnen. Veel succes dames.
JOLEDI
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Onze meisjesploeg daarentegen doet het fantastisch. Vorig sportjaar
was het heel moeilijk om een wedstrijd te winnen. We besloten
begin september om een tweede training in te lassen om alzo
sneller vordering te kunnen maken. Dit heeft al vlug zijn vruchten
opgebracht want onze meisjes wonnen al 7 van de 9 wedstrijden.
En dat niettegenstaande de coach er zorg voor draagt dat er
niemand de hele wedstrijd alleen maar op de bank moet blijven
zitten. Aan sfeer en enthousiasme zal het zeker niet ontbreken
tijdens de volleybal. Doe zo voort meisjes.
Voor onze balkapoenen, meisjes en jongens van de derde kleuterklas en het eerste leerjaar, die via allerlei spelletjes balbehendigheid
wordt aangeleerd, hebben we opnieuw twee heel gemotiveerde
trainsters die deze kinderen een leuk maar vooral leerzaam uurtje
bezorgen.
Op maandagavond en vrijdagavond hebben we nog steeds een
bende enthousiastelingen die zich komen ontspannen bij een
partijtje volleybal. De capaciteiten en de leeftijd van de spelers loopt
soms wel wat uiteen maar ieder presteert er op zijn of haar niveau
en maakt er het beste van. Dat er tussendoor wel eens geapplaudiseerd wordt om een mooie redding, gelachen wordt om een
blunder of gediscussieerd of een bal binnen of buiten was, hoort
daar nu eenmaal bij.
Tussen het poetsen en het koken komen nog steeds een maximum
aantal dames op dinsdagmorgen bij ons aan hun conditie werken.
En omdat we het geluk hadden een nieuwe lesgeefster te vinden,
hebben we de sessie van vrijdagavond terug naar donderdagavond
kunnen brengen met direct terug een grotere belangstelling wat
een verdubbeling van het aantal leden tot gevolg heeft. Nog goed
trainen dames.
Sportieve groeten
Bart Verbraeken
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>11-novemberwandeling 2011
Een prachtige dag was het de 11de november.
We kwamen samen in Anseremme, aan de
Lesse, dronken een stevige tas koffie en reden
naar het vertrekpunt van de wandeling:
FALMIGNOUL.

Na enkele honderden meters
was het al zover …een smal
wegeltje was, na enige tijd,
volledig dichtgegroeid. Dit
noopte ons te “bonken” en
zodoende meerdere malen
over en onder prikkeldraad te kruipen. Niet iedereen geraakte hier voorbij
zonder kleerscheuren. Commentaar kon niet uitblijven: “we hadden beter
langs daar of langs daar gelopen” en “we blijven steeds die kerk van
Falmignoul maar zien”.
Een onvoorbereide wandeling kan soms een verrassende wending aannemen
hé, leuk toch.
We vervolgden onze weg, tot
op een plateau, mooie
uitzichten. Van hieruit daalden
we af richting de Maas, een
riviertje volgend, Les
Cascatelles.
Tijd voor een borreltje. Een
enkele keer moest het riviertje
gekruist worden, altijd een belevenis, wie is kandidaat om erin te tuimelen?
JOLEDI
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Verderop ging het steil naar beneden, met prachtig zicht op de watervalletjes
en de witte rotsen voor ons. Heel mooi met die zon erop!
Toegekomen aan de Maas, was het tijd voor onze lunch. We namen de tafel

en de banken in en hadden van hieruit een prachtig zicht op het tegenoverliggende gehucht Waulsort. In de zomer kan je hier oversteken in een
“trekbootje” (via een koord trek je het bootje naar de overkant).
Verder wandelend zochten we een smal padje dat ons terug naar boven
moest leiden. Het was klauteren geblazen want de weg was ver te zoeken.
14
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We wandelden nu op
hoogte, op de rotsen
tussen de Maas en de
weilanden.

JOLEDI
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Prachtige vergezichten volgden elkaar op. Ook een
buizerd stak de kop op. Vanaf hierboven hadden we
zicht op Waulsort, z’n abdij en de witte rotsen die
schitterden in de zon. Denk er de herfstkleuren bij
en dan heb je toch een mooi plaatje?!
Tijd voor een groepsfoto op een uitgelezen rots
boven de Maas.

Verderop passeerden we het vervallen Château Thierry en zakten we terug af
naar de Maas.
Van hieruit was het terug klimmen richting vertrekpunt. Een stukje chocola
verzachtte de pijn. Bovengekomen konden we genieten van een romantische
zonsondergang. Restte ons nog terug te lopen via de weilanden naar
Falmignoul.
Een prachtige wandeling, al zeg ik het zelf.
Jan en Carine
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VOLLEYBAL
>Onze competitieploegen
Klassement t/m 8/1/2012
HEREN • 1ste afdeling • KAVVV
1
2
3
4
5

Sportief
Pannenhuiseke 1
Meteoor
‘t Schuurke
Joledi

8
8
9
8
9

3
4
2
2
0

2
1
1
0
0

0
1
2
3
0

1
2
3
0
5

0
0
1
3
0

2
0
0
0
4

19
18
16
18
8

11
9
17
15
27

17
17
13
12
3

Verklaring kolommen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Gespeelde wedstrijden
Wedstrijden gewonnen met 3 - 0
Wedstrijden gewonnen met 3 - 1
Wedstrijden gewonnen met 3 - 2
Wedstrijden verloren met 3 - 0
Wedstrijden verloren met 3 - 1
Wedstrijden verloren met 3 - 2
Gewonnen sets
Verloren sets
Puntentotaal

Wisselbeker “Jacques Polak”
Afspraak in sporthal Den Drab te Mortsel om 16.00 voor de
1/2 Finale op 14/4/2012 en voor de
Finale op 21/4/2012

JOLEDI Volleybal
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HEREN • 4de afdeling A • SPORTA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Dosko@Volkshuis 2
Sveka Schoten 2
Don Bosco Hoboken VC
Woka H3
Oxaco VC 2
WEK Loenhout
Sloep VC 2
Ampersand 2
Vojaka 1
Joledi
Volley Lint 5

12 10
11 5
11 5
12 3
11 3
12 2
12 2
12 2
12 1
11 1
12 1

1
3
2
3
2
2
2
2
0
1
0

0
1
1
1
2
3
1
0
2
0
0

1
0
2
1
0
0
3
1
2
0
1

0
1
1
1
1
1
1
4
2
3
3

0
1
0
3
3
4
3
3
5
6
7

35
28
29
24
22
22
22
18
15
9
8

4
11
13
20
18
23
25
26
31
28
33

34
26
25
21
19
18
17
12
9
6
4

31
27
20
21
20
21
17
11
7
5

14
11
14
17
8
19
16
24
28
29

27
25
17
17
17
16
14
8
4
2

DAMES • 5de afdeling B • SPORTA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Volley Lint 5
Volley Niel
Vlug Vooruit 2
VOS Reinaert 5
JOH Volley
Sloep VC 3
Joledi
WEK Loenhout 3
Fixit Wuustwezel 5
Osta Berchem 2

12
11
9
10
7
10
9
10
10
10

6
6
3
3
3
2
3
1
0
0

1
2
1
1
1
2
1
1
1
0

2
0
2
2
2
1
0
1
0
1

2
1
1
1
1
2
2
0
1
0

0
1
0
1
0
2
1
2
2
2

1
1
2
2
0
1
2
5
6
7

Verklaring kolommen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

18

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

Gespeelde wedstrijden
Wedstrijden gewonnen met 3 - 0
Wedstrijden gewonnen met 3 - 1
Wedstrijden gewonnen met 3 - 2
Wedstrijden verloren met 3 - 2
Wedstrijden verloren met 3 - 1
Wedstrijden verloren met 3 - 0
Gewonnen sets
Verloren sets
Puntentotaal

JOLEDI Volleybal

MEISJES • Cadetten Buiten Competitie • AVF
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Wavoc Waverse VBC 2 9
V.C. Herenthout
9
Joledi Mortsel
9
WOVo Malle
10
Wavoc Waverse VBC 1 8
Rijkevoc-Rijkevorsel 9
Boxx Fixit Kalmthout 9
M Siks V.K. Blaasveld 9
Vojaka Brecht
9
Vos Schilde
9

7
8
7
6
4
2
2
2
1
0

2
0
0
1
0
2
0
1
0
0

0
1
0
0
0
0
4
1
0
0

0
0
2
3
4
5
3
5
8
9

27
26
22
21
14
14
15
16
4
2

5
7
8
13
15
21
21
20
24
27

25
25
21
19
12
10
10
9
3
0

Verklaring kolommen
1 = Gespeelde wedstrijden
2 = Wedstrijden gewonnen met 3 - 0 of 3 - 1
3 = Wedstrijden gewonnen met 3 - 2
4 = Wedstrijden verloren met 3 - 2
5 = Wedstrijden verloren met 3 - 0 of 3 - 1
6 = Gewonnen sets
7 = Verloren sets
8 = Puntentotaal

JOLEDI Volleybal
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>Kersttornooi – 26 december 2011
Laten we eerlijk zijn: het was geen fraai gezicht, die gure 2de Kerstdag. Zelden
werden zoveel soepogen, druiloren, snotneuzen, koukleumen, vriesvingers,
opgezette klieren, rillende ruggen, droge velletjes, schuurpapieren kelen en
bijhorend gereutel, gejammer en geklaag simultaan waargenomen. Alsof de
verzamelde wintertoestanden van het KMI op één hoop waren uitgestort boven
Mortsel en samengeklonterd voor de deur van sporthal Den Drab. Zo mogelijk
nog merkwaardiger waren de doktersbriefjes waarmee de onfortuinlijke
dragers van deze winterkwalen stonden te zwaaien in de rij en de striemende
poolwind*.
Daarop
werd door de meest
uiteenlopende dokterskrabbels de meest
eensgezinde remedie
voorgeschreven:
“Sport redt. Maak
afspraak op 26/12 om
12
uur
met
de
specialisten van Joledi”.

* Temperaturen en klimatologische beschrijvingen op de verpakking kunnen verschillen van de werkelijkheid. Onder voorbehoud van tussentijdse klimaatwijzigingen.
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Die specialisten keken vreemd
op toen alle symptomen zich
wonderwel bleken te verdelen
over groepjes van 7, die netjes
in 7 volleybalploegen konden worden ondergebracht.
Het heilzame effect was snel merkbaar: na wat aarzelende eerste
pasjes veranderden pijnlijk gekerm
in opzwepende aanmoedigingen,
zieltogende inspanningsreutels in
vurige opslagkreten en groepjes toevallige
lotgenoten in geoliede teams. Mogelijke tactieken:
uitzweten, proberen de (tegenst)ander te
besmetten om hikgewijs van de eigen kwaal verlost
te geraken, dan wel die tegenstander gewoon
verzwakken met welgemikt gehoest door de
mazen
van het
net.
Na deze halfdaagse wervelwind
van bacillen en volleyballen kunnen
we u dus meteen het lijstje met de
–nuja– kwalijkste winterkwalen van
2011 meegeven (in aflopende
volgorde):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Gebarsten Lippen
Wintertenen
Loopneuzen
Traanogen
Bevroren Oren
Verkoudheden
Statische Schokken

JOLEDI Volleybal
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(Al was bij het ter perse gaan van dit
verslag nog niet duidelijk in welke
mate deze titanenstrijd slechts een
schijngevecht was, waarvan de
eindoverwinning
onverbiddelijk
werd opgeëist door de Stramme
Spieren.)
Wie er na het wervelende sportieve
gedeelte nog
niet helemaal
bovenop was
kon de laatste
ziekte kiemen
deskundig te
lijf met zuiverende geestrijke dranken
en kruidige dampkuren boven overheerlijke spaghettistoom. Algauw werden
de tongen losgegooid, ervaringen uitgewisseld en de hardnekkigste
aandoeningen om het heimelijkst uitgewisseld. Buiten ranselde de kou.
In naam van de volksgezondheid zijn alle deelnemers van harte bedankt voor
deze als vanouds spetterende, spannende en sportieve editie 2011 van het
Joledi Kersttornooi!
Uw verslaggever
Ron

De kroniek van een pronostiek
Het recept: voor een halve euro doe je een gok welke ploeg het tornooi
wint, welke ploeg eervol 2de wordt en de naam van de 3de ploeg op het
schavotje. Op 1 pronostiekbriefje kan je tot 5 halve euro’s gokken, maar er
zijn meer dan genoeg briefjes. Voor de wiskundigen: met 7 ploegen zijn er
210 mogelijkheden en met een investering van 105 euro ben je dus zeker een
van de winnaars. Spijtig genoeg voor Joledi lukt het ook met een kleinere
investering om de juiste gok te doen. Dit jaar lukte het niet alleen Helga,
maar ook Bart en Willy om de juiste combinatie in te vullen.
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DAMESTURNEN
Waarom sporten?
Het moderne leven maakt het ons steeds makkelijker: de lift of de
roltrap wenken, de wagen brengt ons snel overal naar toe, boodschappen worden aan huis bezorgd, sms'jes en mails maken het
ons mogelijk om onmiddellijk en zonder veel moeite iemand te
contacteren... En hoewel we ook aandacht hebben voor onze
gezondheid en een goeie lichamelijke conditie essentieel vinden,
leveren we steeds minder lichamelijke inspanningen.
Jobs worden in toenemende mate zittend uitgevoerd. Staand werk
wordt zeldzaam, je verplaatsten in de fabriek of op kantoor evenzeer. Stoelen en bureaus worden alsmaar comfortabeler, machines
steeds gebruiksvriendelijker.
In onze vrije tijd kijken we liever naar sport op de televisie in
plaats van zelf te sporten.
Fysiek actief zijn in onze vrije tijd: we maken telkens goeie voornemens. Meer nog, bij veel volwassenen kraken de hersenen
onophoudelijk. Duizend-en-één items op de 'to-do-lijst' van het
weekend. Maar alleen de geest komt onder spanning te staan; de
spieren worden niet aan het werk gezet.
We denken teveel en bewegen te weinig. We moeten opnieuw de
balans vinden tussen denken en bewegen. Ons lichaam dient op
de juiste manier gebruikt te worden om als geoliede machine te
kunnen blijven functioneren. Tijd om de waarschuwingssignalen
van ons lichaam dus op te volgen en het niet langer als een
vanzelfsprekend transportmiddel te beschouwen!

JOLEDI Damesturnen
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Koninklijke Katholieke Turnkring
Deugd en Volharding
Beste sportvrienden en turn-enthousiastelingen
Het sportjaar staat nu al even op de sporen en we krijgen de juiste kruissnelheid die we nodig zullen hebben om de volgende activiteiten aan te
vatten. Iedereen is enthousiast gestart en we zijn enorm blij nog zoveel
blije turners bijeen te kunnen brengen. We hopen via het enthousiasme van
onze leiding en hun invulling van de recreatieve lessen voldoende bewijs te
leveren dat we een ‘levende’ club zijn.
En ken je nog iemand die nog niet genoten heeft van onze werking maar
toch eens wil ‘proeven’, aarzel dan niet om eens contact met ons op te
nemen. We zullen altijd nog wel een plaatsje vinden voor nieuwe leden.
Dat Deugd en Volharding een club is waar je blijft plakken hebben we
willen bewijzen met onze aanwezigheid tijdens de Mortselse jaarmarkt. Op
deze MOVE hebben veel kinderen dit aan den lijve kunnen ondervinden.
Wij vonden het leuk om te doen en volgend jaar blijven we zeker weer plakken:

Onze wafels werden dit jaar ook weer gesmaakt. Waar kan je trouwens nog
zo een heerlijke wafel vinden voor slechts € 1.
Om volgend jaar nog meer mensen te kunnen laten genieten plannen we nu
al een DenV-smulzaal waar je wafels, vers van het ijzer, zal kunnen komen
eten met gans je familie. Noteer dus al maar in je agenda.
TURNKRING D&V
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En heb je je agenda dan toch bij de hand noteer ook onze volgende activiteiten.
Op 17 februari spelen we weer een Rummikubtoernooi. Begin al maar vast
te oefenen.
En natuurlijk zijn de voorbereidingen gestart voor ons jaarlijks turn- en
dansfeest op 10 maart. Deze niet te missen avondvullende show gaat ook
dit jaar weer door in de sporthal in Mortsel en, naast de originele optredens
van al onze leden, plannen we dit jaar een spectaculair gastoptreden.
Noteer dus alvast in je agenda: 10 maart: KOMEN ETEN!
Uiteraard vinden er, naast het recreatieve, ook nog competitieve activiteiten
plaats. Zo zal op 31 maart en 1 april het Vlaams Kampioenshap AGH
plaatsvinden in Mortsel. En zal op 5 en 6 mei een recreatoernooi georganiseerd worden in sporthal Den Drab in de Drabstraat.

Wil je meewerken met een toffe ploeg aan een van deze kampioenschappen
mag je steeds contact opnemen (zie mailadres onderaan). Vele handen
maken ook hier licht werk (en aangezien ik het sterke vermoeden heb dat
ook JIJ 2 handen hebt ben je voor deze activiteit de geknipte man/vrouw).
Weer veel berichten in de laatste zinnen zie ik nu. Is het allemaal wat veel
ineens geen paniek, je kan perfect volgen wat er leeft via onze website.
Neem eens een kijkje! http://turnkring.d-en-v.be. Of nog beter: heb je een
leuke foto, of een kort verslag van wat je meemaakte in onze club, e-mail
het even door. We vinden vast wel een plaatsje voor je bijdrage.
Hopelijk hebben jullie kunnen genieten van de heerlijke sfeer rond Kerst
en Nieuwjaar. Volgens de sint waren er geen stoute kinderen, toch niet bij
Deugd en Volharding, dus kunnen we met een gerust gemoed het nieuwe
jaar starten.
Ik wens jullie dan ook allemaal een gelukkig en gezond 2012 toe, uiteraard
met veel turnplezier.
Bart Carmen
Voorzitter Turnkring Deugd en Volharding
VoorzitterTK@D-en-V.be
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Verslag wafelenbak 15-16 oktober
In oktober heeft de turnkring met de verkoop van onze traditionele
Brusselse wafels Mortsel en omringende dorpen veroverd. Onze turners en
medewerkers hebben maar liefst een totaal van 3 297 wafels verkocht.
Een hele dikke merci aan al onze toegewijde verkopers!!!
Hieronder ziet u enkele sfeerbeelden van het weekend wanneer de wafels
gebakt, ingepakt en rondgebracht werden. Links werden de wafels ijverig
ingepakt, maar rechts was er duidelijk een moment waarop de gulzigheid
niet meer tegengehouden kon worden.

De opbrengst van deze verkoop gaat
rechtstreeks naar de turners zelf. Eerst
en vooral werden ze uitgenodigd voor
een zwemnamiddag (zie verslag jeugdnamiddag). En bovendien kunnen ze
hun turnkwaliteiten verbeteren tijdens de lessen aangezien we met de winst
allerlei toestellen hebben kunnen herstellen, en zelfs enkele toestellen
zullen aankopen. Zo wordt er een nieuwe trainingsrekstok en herenbrug
aangekocht. Bovendien worden er ook enkele kleine onderdelen
aangeschaft om bestaande toestellen te upgraden.
Hopelijk brengen we op deze manier een extra motivatie aan om NOG
beter te turnen…
TURNKRING D&V
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Jeugdnamiddag 13 november
Om de mooie verkoopcijfers te vieren, trakteerde de turnkring alle leden op
een namiddag vol zwemplezier. Samen trokken we naar Brasschaat om
daar het subtropisch zwembad onveilig te maken met al onze turners. Toen
we daar aankwamen verschoot het zwembad wel heel hard, want we waren
maar liefst met 71 turners, vriendjes, zusjes, broertjes, oudertjes en leiding.
Dit succes maakte duidelijk onze naam waar in Brasschaat!
Eens het zwembad ingegaan, zat de helft
van de kinderen al in de toren om 1 van
de 2 glijbanen te ontdekken.
Al een
geluk
kwamen
ze er
ook
terug uit.
De één al juichend boven water, de ander
in vrede kopje onder….
Er was ook een recreatiebad waar iedereen zich wel in
kon bezighouden. Er waren er die piramides maakten,

die met zoveel
mogelijk op een
vlot probeerden te
geraken (en
daarna er ook
weer afvielen!),
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en er waren er
zelfs die
‘vrijwillig’ in een
grote stroom
water werden
gehouden. Jawel,
bij die benen
hoort ook een
lichaam!
Voor de allerkleinsten onder
ons was er ook
een lekker warm peuterbadje voorzien.
En dat kan zelfs ook de groteren
bekoren.
Uiteraard waren we er ook niet vies van
om op te scheppen met onze uitstekende
turnvaardigheden. En waar anders dit
doen, dan op de wipplank. Probeer maar
eens te achterhalen welke beweging hier
wordt geturnd… (Het helpt als je heel
snel van links naar rechts kijkt!)

TURNKRING D&V
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Zelfs een
wipplank van
maar liefst 3 m
hoog houdt ons
niet tegen.
Maar toch voor
de zekerheid die
neus even dichtknijpen…
Oei Erik, wat doe
je nu? De startblokken van de
renbaan staan in
de zaal hiernaast!

Het was zeker en vast een geslaagde
namiddag. Vraag maar aan Amber…

Na het zwemmen werden de prijzen uitgedeeld voor de gelukkigen die
meer dan 25 wafels hadden verkocht. Die kregen een lekkere snoepsaté,
ideaal na dat ravotten in het zwembad.
Had je meer dan 50 wafels kreeg je een bon voor een stripverhaal.
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Meer dan 100? Een snoeptaart, mmmm!
Zelfs een grote voor 150 wafels.
En dan was er nog één groepje dat 450 wafels had verkocht! Dit was voor
niemand minder dan de leiding, die kregen 5 bioscooptickets, veel
kijkplezier!
Proficiat aan iedereen! Hopelijk zijn jullie er volgende keer ook bij…

TURNKRING D&V
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Vriendjesdag 2011,
een geslaagde dag voor zowel
jong als oud.
Er waren veel kindjes van
alle soorten leeftijden en Sint
en Piet hebben een bezoek
gebracht aan onze turnzaal.

Tijdens de turnblokken konden
de ouders een kijkje nemen
naar de turnkunsten van hun
kleine spruit.

Eerst

hebben

we

onze

spieren opgewarmd en daarna hebben de kinderen hun
beste turnkwaliteiten laten
zien.
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Van de trampoline, naar de balk, de grond en daarna naar
de brug. Toen de Sint in zicht kwam werden alle kindjes
heel zenuwachtig en pakte ze hun tekening al klaar.

De Sint werd al zingend ontvangen en de zwarte pieten
hebben toen iets heel lekkers uitgedeeld.
Wij willen de Sint en zijn pieten heel hard bedanken en
hopen dat ze volgend jaar weer van de partij zijn!
Wij vonden het een geweldige dag. Hopelijk jullie ook!

TURNKRING D&V
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Vrijdag

februari

organiseert de turnkring het

Plaats: Johannes

, H. Kruisstraat

,

Mortsel

Start:

u

Deelname: Slechts €

p/p.

Leuke prijzen te winnen!

Inschrijven: erikcop@hotmail.com
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Spelregels
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Er wordt individueel gespeeld aan een tafel met
of
personen in
een doorschuifsysteem waardoor je steeds tegen andere tegenstanders
strijdt.

* Fair-play!!! Spelers moeten zelf toezien op de juistheid van de scores op
de formulieren!

* Elk spel duurt max.

min. Bij elke beurt heeft elke speler

minuut denk- en legtijd.

* Tijdens de beurt waarin de speler zijn

ste

combinatie van minstens

punten legt, is het de speler niet toegelaten te werken met de
stenen die reeds door de anderen zijn gelegd.
Hij mag pas de
st volgende beurt daarop aansluiten of nieuwe
combinaties vormen.

* Wanneer

jokers in eenzelfde combinatie voorkomen, mag deze
volgorde gesplitst worden om zo de jokers vrij te kunnen spelen.
De joker (=

punten) ligt niet perse voor de steen waar hij voor

neergelegd is en mag NIET bij de
worden.

TURNKRING D&V

ste

beurt van elke speler afgelegd
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* Als een speler er niet in geslaagd is voor het einde van de hem toegekende doorlooptijd een combinatie succesvol te wijzigen, dan dient de
speler alle gebroken setjes en rijtjes op zijn of haar bord te nemen +
strafsteen van de pot.
De joker dient te allen tijde op het speelveld te blijven en mag dus niet op
het bord worden teruggenomen.

* Speleinde: als de pot leeg is, gaat het speleinde in van zodra een speler
zijn beurt laat voorbijgaan door geen steen af te leggen.
De andere spelers spelen dan hun laatste beurt en als niemand er in
slaagt al zijn stenen af te leggen, dan wint diegene die het minste punten
overhoudt op zijn rekje.
Het is aanbevolen de scheidsrechter te verwittigen vooraleer de laatste
regels toe te passen.

Puntensysteem:
als het spel geëindigd is, tellen de verliezers de waarde van hun
overgebleven stenen op. Deze worden genoteerd als strafpunten.
De winnaar krijgt de strafpunten van al zijn tegenstanders als bonuspunten!
Wie na alle spellen de meeste punten heeft wint het tornooi.

Succes maar vooral veel plezier!
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TURNSHOW – 10 MAART 2012

Herinneren jullie je de turnshow van vorig jaar nog?

Op 10 maart

2012 mag je vast en zeker opnieuw zo’n

wervelende show verwachten! Noteer het in je agenda!

TURNSHOW

DATUMWIJZIGING BREVETTENDAG!!

Op ZONDAG 22 APRIL 2012
hebben wij BREVETTENDAG
in Turnhal "De Sterre".
Traditiegetrouw wordt er in
de ochtend geturnd onder
het waakzame oog van
enkele ervaren juryleden.
Ouders kunnen hier gezellig aan de kant komen
genieten van de vorderingen die hun turners
gemaakt hebben tijdens het turnjaar.
In de namiddag doen we nog een super-leuke
groepsuitstap. Vorig jaar gingen we naar het
Zivermeer in Mol. Waarheen we dit jaar trekken,
verneem je later!
Dus duidt 22 april met stip aan in je agenda,
want zo’n dag wil je niet missen!

BREVETTENDAG

RECREATOERNOOI 5-6 MEI 2012

Op 5 en 6 mei organiseren wij i.s.m. Movimento &
GymFed voor de eerste keer een RECREATOERNOOI
in sporthal Den Drab!
Er worden op zaterdag en zondag zo’n 400!
recreatieve gymnasten verwacht. Zij strijden in
verschillende categorieën voor het goud.
Ook de gymnasten van onze nieuwe recreatieve
wedstrijdgroep zullen hun beste beentje
voorzetten!
Uiteraard kunnen wij elke helpende hand gebruiken.
Kan je goed pannenkoeken bakken? Of beman je
liever de inkom? Bekijk je de wedstrijd graag vanop
de eerste rij als puntenlopertje?
Iedereen is welkom!
Wie graag meewerkt, mag een seintje geven aan het
bestuur of iemand van de leidingploeg!
Meer info volgt nog.

I.S.M. MOVIMENTO & GYMFED

!!NIEUWSFLASH !! NIEUWSFLASH!!
Ondanks we vorig jaar wederom een onvergetelijk kamp hebben gehad op
de nieuwe locatie in Tessenderlo zijn we toch op zoek gegaan naar een
locatie die wat meer in het groen ligt.
En jawel, wij kunnen u het heuglijke nieuws meedelen dat we in onze
missie zijn geslaagd!

Het turnkamp van 2012 zal doorgaan in
het Sint-Jozefcollege in, what’s in a name, Turnhout!
Een gigantische school op een 12 hectare groot domein met verscheidene
voetbal- en basketvelden, een rugbyveld(!), een Finse piste,
enkele speelplaatsen, een sporthal, en nog zo veel meer.
Om de innerlijke mens te versterken zullen we in de refter kunnen
smikkelen van het altijd lekkere eten dat hier zal worden klaargemaakt in
een heuse industriële keuken.
Wie van 1 juli t/m 8 juli de leukste week van het jaar wil meemaken: schrijf
dan maar snel in vanaf de nodige info verschijnt!!!

!SPORTKAMP IN TURNHOUT!

VLAAMS KAMPIOENSCHAP
ARTISTIEKE GYMNASTIEK
HEREN
ZATERDAG 31 MAART
ZONDAG 1 APRIL

SPORTHAL DEN DRAB
KOM ONZE GYMNASTEN
AANMOEDIGEN
TURNKRING D&V
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Kinemusikei
dansschool
Beste danser en dansliefhebber
Ons dansseizoen is al enkele maanden bezig en de voorbereidingen
voor onze dansevents zijn al volop aan de gang. Vroeg begonnen is
half gewonnen hebben ze me altijd voorgehouden!!
De docenten hebben de nieuwe choreografieën in hun hoofd en
zijn druk in de weer om al die passen en dansfrases aangeleerd te
krijgen. Niet altijd even gemakkelijk, niet alleen voor de dansers
maar ook niet voor de docenten, hoor. Elke keer opnieuw sta ik er
van versteld waar ze de inspiratie halen om telkens opnieuw een
andere choreografie in elkaar te steken. Mijn hoedje af daarvoor!!
Onze eerste voorstelling is “Dansproject 11”, een dansvoorstelling
om niet- en semi-professionele dansers een podium te bieden met
de allernieuwste creaties. Deze voorstelling wordt op verschillende
plaatsen in België gehouden, telkens door één van de deelnemende
verenigingen georganiseerd. Gewoontegetrouw starten de voorstellingen in Bornem en ook dit jaar was de spanning te snijden met
een fantastisch resultaat als gevolg. Niet verwonderlijk als je weet
dat er maar 2 maanden aan voorafgaan om een nieuwe choreo in
elkaar te steken en aangeleerd te krijgen. De datum voor onze
eigen voorstelling staat nog niet helemaal vast, de reden hiervoor is
de moeilijkheid om een gepaste theaterzaal te vinden die
beschikbaar is op een weekend waar elke dansgroep aanwezig kan
zijn. Maar het komt sowieso in orde en we zullen niet nalaten om
dit tijdig te melden.
Als we Dansproject zeggen, denken we aan de dansers van de
compagnie en als we Turn- en Dansshow zeggen weten we meteen
dat alle dansers hieraan meewerken.
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Het thema van dit jaar is “Komen eten” en we nodigen dan ook
iedereen uit om op zaterdag 10 maart 2012 samen met ons te
tafelen. De zenuwen zijn nog niet gespannen, alhoewel de kids af
en toe toch al kriebels krijgen als ze eraan denken. Eigenlijk kunnen
ze niet wachten om op het podium te staan. Ikzelf kijk er ook al
wel naar uit, het is dan ook steeds weer een leuke en verrassende
show voor groot en klein.
En dan de kers op onze danstaart “Dance Explosion 5”.
We hebben er lang op moeten wachten maar dit jaar is het zover,
we sluiten ons dansjaar af met een wervelende dansshow in de
Mark Liebrecht Schouwburg. Er is nog een hele weg te gaan, dat
wel, zeker is dat het een spetterend feest zal zijn waar iedereen met
veel elan naar uitkijkt. Uiteraard houden we u voor dit evenement
nog op de hoogte.
Het moet niet gezegd dat al dit niet kan functioneren zonder de
hulp van vele helpende handen. Met deze wil ik dan ook al die
handen eens flink de hand schudden en bedanken voor al het werk.
Het dansjaar is nog niet half weg maar 2011 en de feestdagen
liggen al wel achter ons.
Mijn allerbeste wensen voor 2012, dat al je wensen mogen
uitkomen!!!
Annemie Urbain

KINEMUSIKEI

43

Even voorstellen...

Katja Pire, docente
Even noteren
voordat ik het
vergeet!!

Hoe doe jij dat,
Sofie?

Compagnie
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Groep volwassenen
Funky moves – Een gekke bende!!!

KINEMUSIKEI
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Hip Hop A – Samen met Anahi!!

Modern Jazz
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