
 

 

Kon. Kath. Turnkring
Deugd en Volharding 

Kinemusikei 

Joledi 

Tecemo 

De Heraut 

 
 
Periodiek tijdschrift – januari 2013 
59ste jaargang 
V.U.: H. Deuvaert, Steenakker 57, 2640 Mortsel

Sportseizoen 2012-2013 
 
 

 
 

KATH. MULTISPORTVERENIGING
DEUGD EN VOLHARDING vzw





Inhoudsopgave
KMS Deugd en Volharding vzw

Voorwoord 4
Personalia 6
Verslag Algemene Vergadering 7
Activiteitenkalender 9

Kinemusikei
Voorwoord 13
Lesgeven en zelf dansen 15
Wafeltjesslag 16
Open lessen, Nieuwjaarsfeestje, WAK 17
Dansproject 12 18

Tecemo
Voorwoord 19
Uitslag volwassenenclubkampioenschap 21
Verslag jeugdclubkampioenschap 22
Sporta volwassenen 23
Sporta jeugd 26
VTTL 28

K.K.T. Deugd en Volharding
Voorwoord 29
Post uit de afdelingen 31
Wafelenbak 36
Jeugdnamiddag 37
Vriendjesdag 42
Rummikubtornooi 45
Geflietst door D en V 47

Joledi
Voorwoord 48
11-novemberwandeling 2012 50
Volleybal:

Onze competitieploegen 54
Meisjesploeg 56
Balkapoenen, Volleyrakkers 58
Kersttornooi 59

Damesturnen 62

De Heraut

Sportseizoen

2012 - 2013

59ste jaargang nr. 2

januari 2013

Deze Heraut is het

clubblad van

de Katholieke

Multisportvereniging

Deugd en Volharding vzw.

www.d-en-v.be

Werkten mee

3

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

Jan Liekens
Simon Mortelmans
Annemie Urbain
Ron Van den Branden
Staf Van den Hooff
Lieve Van de Weghe
Bart Verbraeken
Caro Verbraeken
Manuella Verzwijvel
Willy Wolters



4 KMS D&V vzw

Beste clubleden en medewerkers

Ondertussen is het hoefgetrappel van Slechtweervandaag uitge -
storven en hebben we het eindejaarsfeestgedruis weeral achter de
rug. Zelfs het worstenbrood en de appelbollen zijn reeds verorberd
en stilaan beginnen de dagen weer te lengen.
Een en ander vertelt mij dat we reeds flink zijn opgeschoten in het
sportjaar.

In november hielden we traditiegetrouw maar ook statutair
verplicht, onze deelgenotenvergadering. Dit is de algemene
vergadering van de KMS vzw (Katholieke Multi Sportvereniging). 
In deze vergadering worden de cijfers en budgetten voorgelegd ter
goedkeuring alsook de verkiezing en aanstelling van de beheerders.
Dit jaar mochten we Staf Van den Hooff,  voorzitter van Tecemo,
verwelkomen in de bestuursploeg.
Deelgenoten, want zo noemen we  de leden van de Algemene
Vergadering, komen eenmaal per jaar samen om hun taak te
vervullen. We tellen momenteel 35 mensen die zich hiervoor
inzetten maar aangezien ook hier soms mensen het schip verlaten,
is het van belang dat we ook nieuwe leden in de Algemene
Vergadering aantrekken. Indien je interesse mocht hebben, kan je
altijd bij Jan Liekens of mezelf bijkomende info verkrijgen.

De KMS vzw bestaat 30 jaar in 2013. Wijlen Jacques Van Anderlecht
was de stuwende kracht achter het oprichten van de overkoepelende
vzw voor KKT Deugd en Volharding, Joledi, Kinemusikei en Tecemo.

Sinds oktober is ook het politieke landschap een beetje hertekend.
We hopen om met de nieuwe bestuursploeg en vooral met de
nieuwe schepen van Sport, de volgende 6 jaar een prettige samen -
werking te kunnen opbouwen want als vereniging leef je niet op
een eiland.

We hebben ondertussen ook een nieuwe sportfunctionaris die de
Sportdienst gaat leiden en de belangen van sportend Mortsel mee
helpt verdedigen en waarmaken.



Na een lange transitieperiode hebben we ook de website 
www.d-en-v.be van de vzw en de deelverenigingen in een 
nieuw kleedje gestoken en dit dankzij de hulp van een paar
medewerkers en bestuursleden. Deze site vormt het canvas 
welke nu actief gebruikt zal worden in de communicatie met 
onze leden. Graag bedank ik iedereeen die dit mee heeft
gerealiseerd.

Tot slot nog even eraan herinneren dat onze nieuwjaarsreceptie
doorgaat op 26 januari voor alle medewerkers, lesgevers en
bestuursleden die een uitnodiging hiervoor hebben ontvangen.

Ik wens iedereen een goed en voorspoedig

Luc Follaets
Voorzitter KMS vzw
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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



Katholieke Multisportvereniging
Deugd en Volharding vzw

Personalia
Wim Vertommen en Kristel d’Exelle (Kinemusikei) zijn de
fiere ouders van hun derde kindje LENNERT, geboren op
30 september 2012.

Gerd Clijsters (secretaresse Turnkring D&V) meldde ons de
geboorte op 10 oktober 2012 van haar kleinkind LILI,
dochtertje van Dieter Van den Broeck (ex-turnleider) en
Greet Laenen.

SOETKIN is geboren op 21 december 2012 en is het
dochtertje van Cindy Vekemans (turnleidster 
Blijf-Fit) en Stijn.

Wij wensen allen van harte proficiat!

Op 19 december 2012 nam Els De Meulder (Recreatie
Joledi Volleybal) afscheid van haar moeder Frieda Wyns.

Wij bieden de familie onze innige deelneming aan.

KMS D&V vzw6
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>Verslag van de Algemene Vergadering
van 25 november 2012

Luc heette iedereen van harte welkom en gaf even uitleg over de begrippen
‘financieel jaar’ en ’sportjaar’. Er waren 27 stemgerechtigden aanwezig (24
effectief aanwezig en 3 bij volmacht).

Door het ontslag van Frank Wuyts als voorzitter van Tecemo, diende de
nieuwe voorzitter, Staf Van den Hooff, verkozen te worden als lid van de
Raad van Bestuur vzw.
Door loting werden Magda Van Brempt en Roland Pattijn aangeduid als
stemopnemers.

De uitslag was als volgt:

We noteerden tevens het ontslag als lid van deze Algemene Vergadering van
Kristel en Marijke d’Exelle en van Jo Mussely.

De financiële verslagen over het voorbije sportjaar 2011-2012 en de begro -
ting voor het lopende sportjaar 2012-2013 werden aan de aanwezige leden
voorgelegd .

Voor de vzw werd deze taak gekweten door Magda Van Brempt. De Verga -
dering keurde beide verslagen goed.
Wat de turnkring aangaat was het Marianne Eelen die deze taak op zich nam
en de Vergadering stemde in.
Bart Verbraeken 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 2011-2012 werd goedgekeurd. De begroting 2012-2013
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 2011-2012 en
begroting 2012-2013 werden  door de aanwezige leden goedgekeurd. 

Verkiezing Ja Neen Onthouding

Staf Van den Hooff 27 0 0
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Dan werden de administratieve verslagen aangaande het voorbije sportjaar
2011-2012 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 Tecemo dit jaar zijn 30-jarig bestaan
vierde en dat de vzw in haar huidige vorm eveneens 30 jaar bestaat.

Evolutie ledenaantal binnen de totale vzw

Wat het ledenaantal van de totale vzw betreft wordt er een lichte daling  van
het aantal leden genoteerd.

De vertegenwoordiging van de leden bedraagt:

 Turnkring  34 %

 Kinemusikei 14 %

 Tecemo 30 %

 Joledi 22 %

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 26 januari 2013.

Jan Liekens, D.O.
Secretaris

2005- 
2006

2006 - 
2007

2007- 
2008

2008- 
2009

2009- 
2010

2010-
2011

2011-
2012

772 791 734 665 625 592 624
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>Activiteitenkalender
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zondag 13 januari
Kinemusikei: ¾ Nieuwjaarsfeestje

week van 14 januari
Kinemusikei: ¾ Open les

zaterdag 26 januari
KMS D&V: ¾ Nieuwjaarsreceptie

week van 28 januari
Kinemusikei en Joledi:

¾ Wafeltjesslag 

fe
b
ru

a
ri

2
0
1
3

vrijdag 1 – zondag 3 februari
Tecemo: ¾ Tecemo-weekend

zaterdag 16 februari
Kinemusikei: ¾ Dansproject 12 te Brugge

vrijdag 22 februari
Turnkring D&V: ¾ Rummikubavond

m
a
a
rt

2
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1
3

Joledi: ¾ Pizzafestijn

zaterdag 9 maart
Turnkring D&V: ¾ Turnshow

zaterdag 23 maart
Tecemo: ¾ Spaghetti-etentje Jeugd

zondag 24 maart
Kinemusikei: ¾ Dansproject 12 te Geel

woensdag 27 maart
Tecemo: ¾ Deelname buitenspeeldag Mortsel

zaterdag 29 maart
Tecemo: ¾ Dubbelkampioenschap
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zaterdag
Tecemo: ¾ Filmavond 

dinsdag
Tecemo: ¾ Ontmoeting Mortselse tafeltennisclubs 

zondag 28 april
Kinemusikei: ¾ Dansproject 12 in MLS Mortsel

georganiseerd door Kinemusikei

m
e
i

2
0
1
3

Joledi: ¾ Wedstrijd ouders/jeugd

woensdag 1 mei
Tecemo: ¾ Memorial ‘t Kelderke

zaterdag 4 mei
Tecemo: ¾ Volleybal Cantincrode

zondag 5 mei
Turnkring D&V: ¾ Brevettendag + Uitstap

Kinemusikei: ¾ Deelname WAK in Dieseghemhoeve

woensdag 15 mei
Tecemo: ¾ Alg. Ledenvergadering Jeugd 

¾ Alg. Ledenvergadering

zondag 19 mei
Tecemo: ¾ Fortengordel

zaterdag
Tecemo: ¾ Finale Champions League

vrijdag 
Tecemo: ¾ Zomerweekend

10
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ju
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zaterdag 22 juni
Tecemo: ¾ BBQ 

vrijdag 28 juni
Tecemo: ¾ Tafeltennis ontmoet tennis 

zondag 30 juni
Tecemo: ¾ Tennis ontmoet tafeltennis 

zondag 30 juni – zondag 7 juli
Turnkring D&V: ¾ Turnsportkamp

ju
li

2
0
1
3 zondag 30 juni – zondag 7 juli

Turnkring D&V: ¾ Turnsportkamp

Nog data vast te leggen voor:

Joledi: ¾ Wedstrijd ouders/jeugd

¾ Uitstap Verdronken Land van Saeftinghe
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Hallo dansliefhebber

Wat vliegt de tijd toch snel, 2012 is ten einde, niet te geloven.
Volgens de Maya's hadden we niet veel tijd meer vooraleer de
wereld vergaat maar eerlijk gezegd geloof ik er niet in en ga ik
gewoon verder met al m'n bezigheden. En ja, het zijn er wel wat,
die bezigheden. Ook dit dansjaar is er al heel wat gebeurd.
Dansproject 12 ging op 18 november van start te Bornem. Een
première is steeds zeer spannend, niet alleen voor de dansers maar
ook voor de choreografen/docenten. Er komt dan ook heel wat bij
kijken: kleding van de dansers moet passen in de choreografie en
op elkaar afgestemd zijn, belichting moet goed gericht staan en
tijdig veranderd worden, muziek moet duidelijk hoorbaar zijn,
pauzes tijdig ingelast enz. enz. Om van de choreografie op zich
maar te zwijgen! Dit jaar heeft Sofie de company onder haar
leiding. Ze heeft het zichzelf en ook haar dansers niet makkelijk
gemaakt. Haar choreografie is geweldig, een echt kunstwerk 
waar heel veel aan gepuzzeld werd. 4 dansers, 1 zetel, 1 filmdoek,
1 projector, meer verklap ik niet. Kom en bewonder dit en alle
andere choregrafieën op 28 april 2013 in de Mark Liebrecht
Schouwburg te Mortsel.

Elk nieuw dansjaar staat ook garant voor wijzigingen en/of verplaat -
singen van lesuren en groepen. Vorig jaar waren er te weinig leden
bij de kinderdans om te blijven bestaan, dit jaar hebben we deze
groep opnieuw opgestart en tellen we tot op heden 10 dansertjes!
Nu stelde hetzelfde probleem zich bij de Funky Moves. De meeste
dansers van vorig jaar zijn naar Hip Hop overgegaan wat er voor
heeft gezorgd dat er te weing leden zijn om te overleven en
hebben we deze groep op non-actief moeten zetten tot volgend
jaar. Een spijtige zaak maar een vereniging moet draaiende blijven
op een gezonde manier wat maakt dat we soms drastische maat -
regelen moeten treffen, ook tegen onze zin in.

Kinemusikei
dans
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Waar we wel zeer trots op zijn is op ons nieuw dansteam. 
Na een voor de dansers zenuwslopende auditie, hebben we een
hiphop crew opgestart. 8 hiphoppers worden door Anahi klaar -
gestoomd om deel te nemen aan nieuwe events en dans -
 wedstrijden! We wensen hen nu al heel veel succes.

Op zondag 13 januari hadden we een nieuwjaarsfeestje in de
‘oude balletklas’ voor alle leden. 
De tweede week na de kerstvakantie zetten we onze deuren
helemaal open, wat wil zeggen dat iedereen die graag een kijkje
komt nemen of graag even meedanst, van harte welkom is in alle
groepen met uitzondering van de company en crew.

Ook in januari hebben we onze wafeltjesslag, de verkoop is al 
wel van start gegaan maar je kan nog steeds bijbestellen. 
Buiten de overheerlijke vanille- en chocoladewafels zijn er op
aanvraag opnieuw de lekkere frangipanes en carré confituurkes.
Wie deze al eerder heeft gesmaakt weet dat ze inderdaad
superlekker zijn, mmmmmm.

Een weetje: de meeste info zal via mail gebeuren, dus controleer
even of je wel het juiste e-mailadres hebt opgegeven en check
uiteraard regelmatig je inbox om up-to-date te blijven.

Tot slot wens ik iedereen een zeer gezond, leuk, aangenaam, 
warm en vreugdevol 

Annemie Urbain
voorzitter



KINEMUSIKEI 15

Lesgeven en zelf dansen op een
groot podium

is dit iets voor jou?

Blauwe Storm 

Drie meisjes delen een groot geheim. In de verte rommelt een
zwaar onweer: het startsein voor een betoverende krachtmeting.
Blauwe Storm van choreograaf Randi De Vlieghe is een span -
nen de dansvoorstelling voor kinderen vanaf 6 jaar, maar dankzij
de pure bewegingstaal minstens even intrigerend voor een vol -
wassen publiek. Uitgangspunt is het moment vlak voor je uitbarst
in lachen of in razernij. Een gevoel van opwinding dat zo over -
weldigend is, dat je het zou willen vastpakken, naar een immens
plein lopen en het loslaten als een enorme zwerm vogels. 
Een voorstelling waarbij je onmogelijk stil kan blijven zitten.

Choreografie Randi De Vlieghe Dans Dafne Maes, Yentl De
Werdt en Manuella Verzwijvel Scenografie Jan De Brabander 
Muziek Michiel De Malsche Realisatie kostuums Harriet van
den Bosch Productie Moldavië vzw / Randi De Vlieghe
Coproductie fABULEUS

Je kan altijd de trailer bekijken op www.fabuleus.be 

Kinemusikei

Is een dansschool waar we verschillende lessen dans aanbieden
o.a. kinderdans, modern jazz, hiphop en hedendaagse dans.
Dit zijn verschillende stijlen waar iedereen zich kan inleven.

De leden van Kinemusikei zijn super gemotiveerd in de lessen en
ze staan zelf ook op de planken waardoor er altijd een super -
leuke sfeer in de les is omdat we als groep vaak samen werken.
Heb je zelf nog nooit van dans gehoord of van Kinemusikei, je
bent altijd welkom in deze dansschool.
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Wafeltjesslag
Ook in januari is er onze wafeltjesslag,
de verkoop is al wel van start gegaan
maar je kan nog steeds bijbestellen.
Buiten de overheerlijke vanille- en chocoladewafels zijn er opnieuw
de lekkere frangipanes en carré confituurkes. Wie deze al eerder
heeft gesmaakt weet dat ze inderdaad superlekker zijn.

Jullie kunnen de clubkas steunen door eerst en vooral zelf veel 
te kopen maar ook door veel reclame te maken bij je familie,
vrienden en kennissen zodat einde januari de koekjesdozen de
deur uitvliegen!!!  

Voor de luttele prijs van 6 EURO kunnen jij, je familie en je
vrienden heerlijk smullen van al dat lekkers. Kortom, zet je beste
beentje voor, verkoop massa’s dozen en zo draag ook jij je
steentje bij voor je vereniging! 

Wij stellen jouw inzet enorm hard op prijs! 
En voor elke danser die 20 koekjesdozen verkoopt, ligt er een
cinematicket klaar! 
Voor de beste wafeltjesverkoper is er een extra verrassingsprijs! 

Het Kinemusikei-team

!!! De briefjes van de bestelling moeten uiterlijk op woensdag
16 januari 2013 bij de groepsverantwoordelijke worden afgegeven! 
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Open lessen
De tweede week na de kerstvakantie, vanaf maandag 14 januari,
zetten we onze deuren helemaal open, wat wil zeggen dat iedereen
die graag een kijkje komt nemen of graag even meedanst, van harte
welkom is in alle groepen met uitzondering van de company en crew.

Eerste nieuwjaarsfeestje
zondag 13 januari 2013!
Ons eerste nieuwjaarsfeestje was een geweldige
succes.
Na een hapje en een drankje zijn we al dansend in de 'GANGNAMsfeer'
gestart!
Vervolgens zijn er opdrachten gegeven aan de dansers om een eigen
choreografie te maken in eigen gekozen groepjes, die later met volle
overgave getoond werden. We waren aangenaam verrast door de creative
inzet van onze jonge dansers.
De hiphoppers en de crew sloten het feestje af met een geweldig
dansspektakel!

Wij zijn enthousiast over de talrijke opkomst.
Volgend jaar komt er zeker een 2de editie!!!!!

En tot slot zijn de dansers tevreden naar huis gekeerd met een kleine
attentie.

Week van de Amateur Kunsten

Wij, Kinemusikei, geven in de week van het

Wak een verrassende voorstelling met alle 

leden in de 

Dieseghemhoeve  Mortsel

zondag 5 mei 2013

Inkom gratis!
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Dansproject 12

Twaalf jaar geleden is Dansproject ontstaan om een podium te

creëren voor hedendaagse dansgezelschappen die op (pre)professioneel

vlak actief zijn. 

Dansproject is inmiddels gegroeid tot een internationaal dans -

festival met vernieuwend werk binnen de danskunst.  

Alle vijf deelnemende compagnies werden reeds bekroond tot

Ambassadeur van de hedendaagse dans in Vlaanderen: 

Junior Company (Bornem), Lune (Leuven), Kinemusikei
(Antwerpen), CIE-IT (Brugge), Impuls Company (Geel) en
Arlekino (Antwerpen).
Regelmatig worden zij uitgenodigd als gastoptreden op dans -

festivals en andere ontmoetingen van podiumkunsten. 

Naast een vast programma van een aantal compagnies, zijn er

telkens internationale gastoptredens met (semi)professionele

dansers (o.a. Randi De Vlieghe, Anton Lachky, CODARTS

Rotterdam…) die hun allernieuwste werk brengen. 

In 2010 maakte gastchoreograaf Filip Van Huffel een groeps -

choreografie voor alle dansers van Dansproject. 

Dit jaar heeft Sofie een choreografie gemaakt voor onze company. 

Mark Liebrecht Schouwburg         Mortsel

zondag 28 april 2013     19 u.  

Kaarten:  € 11 –  leden Kinemusikei € 8

Kaarten: bellen vanaf 19 u.  nr. 0485 69 60 27
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Beste leden, sympathisanten 

Op 20 oktober 1982 startten D&V en de Bond van Grote en Jonge 
Gezinnen met een nieuwe activiteit. Op de eerste clubavond traden 
20 spelers aan. De club was geboren en kreeg de naam TeCeMo 
(TafeltennisClub Mortsel).  

Na 2 jaar schreef Tecemo voor het eerst 1 jeugdploeg in voor de 
toenmalige KVKT – het huidige Sporta – competitie. Toen al kreeg 
onze jeugd training van een gediplomeerde BLOSO-trainer.  

Ter vergelijking: op dit moment spelen 16 volwassenen- en 9 jeugd-
ploegen in dezelfde competitie en zijn we tot de grootste tafeltennis-
club van Sporta uitgegroeid. 

Door de integratie van de club Nakkvarr in 1999 werd voor het eerst 
deelgenomen aan de VTTL-competitie.  

Naast het competitief gebeuren blijft onze club een groot belang 
hechten aan de clubavond op woensdag, waar zowel recreanten als 
competitiespelers een balletje kunnen slaan. 

De evolutie van het ledenaantal toont dat de 2 voorbije jaren onge-
veer 50 nieuwe leden zijn bijgekomen. In grafiekvorm geeft dit: 
 

 

Tecemo
tafeltennis 
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Een voorbeeldje van de instroom van leden is de jeugdwerking. 
In het seizoen 2011-2012 zijn 29 nieuwe jeugdleden gestart in
Tecemo, dit jaar staat de teller alweer op meer dan 20 nieuwe
jeugdleden.

Naast het tafeltennisgebeuren streven we ernaar om een groot
aantal andere activiteiten in te richten om de vriendschappelijke
band tussen de leden te versterken. Voorbeelden hiervan zijn het
winterweekend, zomerweekend, deelname aan de fortengordel,
zaalvoetbal, volleytornooi, de Tecemo-quiz, …  Iedereen binnen de
club kan voor deze activiteiten inschrijven.

Omdat we dit jaar ons jubileum vieren, pakken we uit met een
aantal extra activiteiten: de kaas- en wijnavond en de disco-
pingpong zijn reeds achter de rug, een bezoek aan Hasselt en aan
de kerncentrale van Doel worden reeds ingepland. Daarnaast
bestaan er ideeën om een goktail-avond (casino-spelletjes met
cocktails) en een cantus te organiseren.

Om de 3 à 4 jaar wordt er een grote enquête georganiseerd bij de
leden. Via de resultaten proberen we waar mogelijk bij te sturen. 
Bij de vorige enquête werd onder andere aangehaald dat de
website verouderd was en er nood was aan volwassenentraining.
Hieraan is hard gewerkt: de website is ondertussen compleet
herbouwd en wordt vaak geconsulteerd, sinds september richten
we elke dinsdag avond ook begeleide trainingen voor volwassenen
in waar een 25-tal leden aan deelnemen. Een 3de actie is in
voorbereidende fase, nl. het vernieuwen van de douches.

Tijd ook om een aantal mensen te bedanken. Onze club drijft van
de start tot nu alleen op vrijwilligers. Tijdens al deze jaren hebben
een groot aantal mensen zich belangeloos ingezet om de club te
maken tot wat ze momenteel is: één van de grootste tafeltennis -
clubs in Vlaanderen. Daarvoor wil ik speciaal onze oud-voorzitters:
Louis en Frank bedanken voor de jarenlange inzet. 

Zij waren als voorzitter verantwoordelijk voor het groot maken van
onze club. Een voorzitter alleen maakt uiteraard niet dat een club
kan blijven bestaan, naast hen zijn er nog een aantal mensen die 
in de bloemetjes mogen gezet worden: Danny, Chris, Dirk, Gilbert,
Yves, Wilfried, Maarten, Evi, Koen, Rita, Linda, Koen V, … 
– ik kan zo nog een tijdje doorgaan – een dikke bedankt voor wat
jullie de voorbije jaren voor de club gedaan hebben en nog doen. 

Door het afhaken van een aantal bestuursleden begin dit jaar en
het feit dat we daarvoor al op een limiet zaten, moest ik eind vorig
seizoen een noodkreet uitsturen naar onze leden. 
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1 Schevenels Koen
2 Waeterschoot Steven
3 De Vos Elias
4 Van Beek Wim
5 Cornelissen Koen

Herssens Pierre
Mortelmans Simon
Van Oostveldt Sven 

9 Van Olmen Jeroen
10 De Bock Jonas
11 Van den Hooff Staf

Verheyden Koen
13 Wuyts Frank

14 De Backer Bert
15 Montesinos Philip
16 Loosen Kenneth
17 De Backer Herman
18 Wegge Hugo
19 Van Woensel Patrick
20 Vanwalleghem Linda
21 Bogemans Jonas
22 Werniers Danny
23 Maes Dirk
24 Billiet Wilfried
25 Vandenhoeck Zé
26 Nys Jan

Ik ben dan ook bijzonder blij dat we onder onze leden 4 nieuwe
bestuursmensen gevonden hebben die hun taak perfect invullen
binnen Tecemo: bedankt Pierre, Ivo, Jonas en Zé. Het huidige
bestuur bestaat uit 10 mensen, 10 vrijwilligers. Aangezien onze
bestuursmensen naast hun dagelijkse professionele job nog heel
veel tijd steken in onze club, wil ik ook de partners voor het begrip
bedanken. 

We willen ook de sponsors bedanken voor het verschaffen van
werkingsmiddelen. Al vele jaren geven we aan alle competitie -
spelers een gratis truitje. Voor de shirtsponsoring starten we, door
het afhaken van onze 3 sponsors, vanaf nu een zoektocht naar
nieuwe namen voor op onze truitjes van volgend seizoen. Alle
inspiratie voor het vinden van sponsors is welkom!

Staf Van den Hooff

De beste wensen

voor 2013

Uitslag van het volwassenenclubkampioenschap 

op 11/11/2012
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Op 28 oktober 2012 was het weer zover, het beroemde jeugdclub -

kampioenschap van Tecemo. Er was weer een talrijk aantal aan

jeugdspelers die zich wilden bewijzen! In het totaal 21 jeugdspelers

waarvan 15 competitiespelers en 6 recreanten. De poules werden

verdeeld, 2 poules voor de competitiespelers en 1 voor de recreanten.

Het kampioenschap en de strijd voor de titel kon beginnen. In de

poules van de competitiespelers blonken enerzijds Simon Mortelmans

en anderzijds Martin Herssens uit, ze wonnen al hun matchen in de

poule. Bij de recreanten blonk Koert Dewulf uit met een maximum

van 5 op 5! Toen konden de kwartfinales beginnen. Simon kwam uit

tegen Maxim De Meyer en Martin mocht het opnemen tegen Dries

Van Asten. Simon won met 3-0 van Maxim en Martin kon Dries aan

de kant schuiven, ze stootten allebei door naar de halve finale.

Simon kwam oog in oog te staan met Cedric Van den Bussche, niet

zijn favoriete tegenstander en Martin moest het opnemen tegen Jarne

Montesinos, ze wonnen allebei en toen was het tijd voor de finale.

Eerst werd de ‘kleine finale’ gespeeld, voor de 3de en de 4de plaats.

Deze ging tussen Jarne Montesinos en Cedric Van den Bussche. 

Een spannende match maar uiteindelijk haalde Jarne het met 3-1 van

Cedric. Toen werd de finale gespeeld tussen Simon en Martin. 

Ze wisten dat ze aan elkaar gewaagd waren en het zou beslist een

spannende match worden, maar de cijfers waren duidelijk, het 

werd 3-0 voor Simon en zo werd hij voor de 2de maal op rij

JEUGDCLUBKAMPIOEN.

De finale van de recreanten moest ook nog gespeeld worden tussen

Seppe Jans en Koert Dewulf. Seppe, die in de poule nog verloren

had van Koert keek uit naar de match. Het werd een spannende

match maar Seppe kon toch de overwinning in de wacht slepen.

Zo werd Seppe Jans JEUGDCLUBKAMPIOEN bij de recreanten.

Simon Mortelmans

Verslag jeugdclubkampioenschap 2012
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Sporta volwassenen

1ste afdeling

Ploegnaam AI Score

1 Orka TTK A 11 19

2 Niel TTC A 11 15

3 Schoten TTK B 11 14

4 Merksplas B 11 14

5 Nodo B 11 13

6 K.B.T.S. A 11 12

7 Tecemo B 11 12

8 PPC ‘O4 A 11 11

9 Virtus TTC A 11 8

10 Ekerse TTC A 11 8

11 Tecemo C 11 6

12 PPC ‘O4 B 11 0

Ere afdeling

Ploegnaam AI Score

1 Merksplas A 10 18

2 St-Antonius A 10 14

3 Leugenberg TTC A 10 13

4 Schoten TTK A 10 12

5 New Pw Diest A 10 11

6 AFP Antwerpen A 10 11

7 Turnhout TTK A 10 7

8 Nodo A 10 7

9 New Pw Diest B 10 6

10 Balder A 10 6

11 Tecemo A 10 5

2de afdeling

Ploegnaam AI Score

1 New Pw Diest C 11 19

2 Tecemo D 11 18

3 Balder B 11 15

4 Henricus TTC A 11 13

5 Wuustwezel TTC A 11 13

6 Nodo C 11 12

7 Schilde TTK A 11 12

8 Omni Vrembo A 11 9

9 Club 75 Hemiksem TTK A 11 9

10 Borsbeek TTK A 11 7

11 Niel TTC B 11 3

12 Rijkevorsel TTK A 11 2

3A

Ploegnaam AI Score

1 Beerse TTK A 10 18

2 Pipoka TTC A 10 16

3 Lintse TTC A 10 16

4 Tecemo E 10 12

5 Dam TTK A 10 11

6 Club 75 Hemiksem TTK B 10 10

7 Bevel TTC A 10 10

8 AFP Antwerpen B 10 7

9 Heikant TTC B 10 5

10 Schilde TTK B 10 3

11 Rijkevorsel TTK C 10 2
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4A

Ploegnaam AI Score

1 Beerse TTK B 10 18

2 Balder C 10 14

3 Niel TTC C 10 14

4 Schoten TTK C 10 12

5 Kontich TTC A 10 11

6 Koningshof TTK A 10 10

7 Rijkevorsel TTK E 10 10

8 Borsbeek TTK C 10 9

9 Tecemo G 10 5

10 ‘s Gravenwezel TTK A 10 5

11 Pipoka TTC B 10 2

3B

Ploegnaam AI Score

1 Orka TTK B 10 17

2 Rijkevorsel TTK B 10 17

3 St-Antonius B 10 17

4 Heikant TTC A 10 13

5 Whiff’s A 10 11

6 New Pw Diest D 10 9

7 Leugenberg TTC B 10 9

8 Maes Pils A 10 9

9 Tecemo F 10 4

10 Lierse TTK A 10 4

11 Nodo D 10 0

5A

Ploegnaam AI Score

1 Orka TTK D 11 19

2 Nodo F 11 18

3 Vorselaar A 11 14

4 Orka TTK F 11 14

5 Bart Merksem TTC A 11 12

6 Whiff’s B 11 12

7 Zwijndrecht A 11 12

8 Heikant TTC C 11 10

9 Schilde TTK D 11 8

10 Kruispunt TTK A 11 5

11 PPC ‘04 C 11 4

12 Tecemo H 11 4

6B

Ploegnaam AI Score

1 Nodo G 10 19

2 Centrum Deurne A 10 16

3 Ekershof-Asters B 10 12

4 Bart Merksem TTC B 10 11

5 Tecemo I 10 11

6 Beerse TTK D 10 9

7 Borsbeek TTK E 10 9

8 Bevel TTC C 10 8

9 Lintse TTC B 10 7

10 Groenenhoek TTK A 10 4

11 Rijkevorsel TTK F 10 4
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9B

Ploegnaam AI Score

1 Bevel TTC E 11 19

2 St-Antonius F 11 19

3 Henricus TTC C 11 16

4 Schilde TTK G 11 15

5 Orka TTK K 11 13

6 Wuustwezel TTC D 11 12

7 Liberpas C 11 11

8 Martinus TTK C 11 8

9 Leugenberg TTC D 11 8

10 Merksplas E 11 5

11 Kruispunt TTK C 11 4

12 Tecemo M 11 2

10A

Ploegnaam AI Score

1 Schoten TTK H 10 18

2 Tecemo N 10 16

3 Rijkevorsel TTK I 10 15

4 Pipoka TTC C 10 14

5 Balder E 10 11

6 Schilde TTK H 10 11

7 Koningshof TTK E 10 10

8 St-Antonius I 10 5

9 Lintse TTC D 10 4

10 Beerse TTK E 10 4

11 Koningshof TTK G 10 2

12 Turnhout TTK B (af) 0 0

7A

Ploegnaam AI Score

1 Schoten TTK F 11 19

2 Orka TTK H 11 18

3 New Pw Diest E 11 14

4 Zwijndrecht C 11 14

5 Rijkevorsel TTK G 11 12

6 Tecemo J 11 12

7 Bart Merksem TTC C 11 12

8 Tecemo K 11 10

9 Tisselt TTC A 11 8

10 K.B.T.S. C 11 5

11 Club 75 Hemiksem TTK D 11 4

7B

Ploegnaam AI Score

1 Virtus TTC C 11 17

2 Heikant TTC D 11 16

3 Wuustwezel TTC B 11 16

4 Maes Pils B 11 16

5 Merksplas D 11 15

6 De Gilden A 11 12

7 Centrum Deurne B 11 11

8 Niel TTC E 11 10

9 St-Antonius E 11 10

10 Groenendaal TTC B 11 6

11 Orka TTK I 11 2

12 Tecemo L 11 1
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1A

Ploegnaam AI Score

1 Borsbeek TTK B 10 60

2 Schoten TTK A 10 60

3 Tecemo A 10 59

4 Club 75 Hemiksem TTK A 10 52

5 Niel TTC A 10 47

6 Tecemo C 10 22

1B

Ploegnaam AI Score

1 Nodo A 10 74

2 Borsbeek TTK A 10 71

3 Leugenberg TTC A 10 63

4 Heikant TTC A 10 51

5 Tecemo B 10 24

6 Beerse TTK A 10 17

10B

Ploegnaam AI Score

1 Ekerse TTC C 11 18

2 Orka TTK L 11 17

3 Tecemo O 11 16

4 Kontich TTC C 11 16

5 St-Antonius H 11 16

6 Berkenrode A 11 13

7 Bevel TTC F 11 9

8 Vlug Vooruit A 11 7

9 Bart Merksem TTC E 11 7

10 Borsbeek TTK H 11 7

11 Niel TTC G 11 6

12 Koningshof TTK F 11 0

11A

Ploegnaam AI Score

1 Groenenhoek TTK C 10 18

2 Whiff’s C 10 16

3 Liberpas E 10 15

4 Virtus TTC F 10 14

5 Henricus TTC F 10 11

6 ‘s Gravenwezel TTK E 10 11

7 Bart Merksem TTC F 10 10

8 Tecemo P 10 5

9 Schilde TTK J 10 4

10 Nodo J 10 4

11 Borsbeek TTK I 10 2

12 Leugenberg TTC G 10 0

Sporta jeugd
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4A

Ploegnaam AI Score

1 Tecemo I 10 82

2 Martinus TTK A 10 74

3 Borsbeek TTK F 10 61

4 Rijkevorsel TTK F 10 61

5 Orka TTK C 10 22

6 Beerse TTK F 10 0

3B

Ploegnaam AI Score

1 Zwijndrecht A 8 63

2 Tecemo F 8 57

3 Club 75 Hemiksem TTK C 8 36

4 Nodo F 8 29

5 Schoten TTK D 8 15

4D

Ploegnaam AI Score

1 Niel TTC C 10 60

2 Rijkevorsel TTK E 10 54

3 Leugenberg TTC C 10 52

4 Tecemo H 10 22

5 Henricus TTC A 10 12

6 Borsbeek TTK I (af) 0 0

3D

Ploegnaam AI Score

1 Nodo D 8 60

2 Tecemo G 8 56

3 Bart Merksem TTC A 8 41

4 Beerse TTK C 8 28

5 Merksplas B 8 15

2A

Ploegnaam AI Score

1 Borsbeek TTK C 10 85

2 Pipoka TTC A 10 73

3 Merksplas A 10 44

4 Rijkevorsel TTK A 10 34

5 Tecemo D 10 32

6 Schoten TTK B 10 32

2B

Ploegnaam AI Score

1 Nodo B 10 81

2 Club 75 Hemiksem TTK B 10 66

3 Heikant TTC B 10 57

4 Tecemo E 10 37

5 Borsbeek TTK D 10 37

6 Lierse TTK A 10 22
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3de provinciale A

Ploegnaam AI Score

1 TTC Ekerse D 11 31

2 TTC Nodo F 11 30

3 TTC Schoten C 11 30

4 TTC Sokah Hoboken G 11 25

5 TTK Zwijndrecht A 11 24

6 TTC Henricus A 11 23

7 KTTC Sporting Hove A 11 22

8 Kttc A.F.P. Antwerpen E 11 19

9 TTC Tecemo D 11 17

10 TTC Willebroek B 11 15

11 Sevos TTC A 11 15

12 TTC Retie D 11 12

2de provinciale A

Ploegnaam AI Score

1 TTC Sint Antonius A 11 31

2 KTTC Salamander Mechelen G 11 28

3 TTC Sokah Hoboken D 11 27

4 TTK Dylan Berlaar E 11 27

5 TTC Ekerse C 11 23

6 TTC Zoersel C 11 23

7 TTK Gierle E 11 23

8 Immo Mortsel C 11 21

9 Club 75 Hemiksem TTC A 11 18

10 Kttc A.F.P. Antwerpen D 11 15

11 TTC Tecemo C 11 14

12 TTC Sokah Hoboken F 11 14

1ste provinciale

Ploegnaam AI Score

1 TTC Nodo C 11 30

2 TTC Schoten A 11 29

3 KTTC Salamander Mechelen E 11 28

4 TTC Ekerse A 11 26

5 TTK Gierle C 11 23

6 Geelse TTC C 11 22

7 TTC Ekerse B 11 19

8 TTC Nodo D 11 19

9 TTC Tecemo A 11 19

10 KTTC Salamander Mechelen F 11 17

11 TTC Tecemo B 11 17

12 Kttc A.F.P. Antwerpen C 11 14

VTTL

Hotel in China
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Koninklijke Katholieke Turnkring
Deugd en Volharding

Beste sportievelingen

Onlangs hoorde ik dat bij de keuze van een sportvereniging voor
hun kleine spruit mama- of papalief afgingen op de clubnaam.
Op zich geen domme parameter om te hanteren want, zeg nu
zelf, wat is er duidelijker dan Voetbalclub Mortsel: dat moet wel
een club zijn die in Mortsel voetbalt of Mortsel Volleybalclub,
inderdaad hoogstwaarschijnlijk een Mortselse volleybalclub. 

Iets minder evident blijken namen als Fidélité Constantia of
Blauwe Regen.

Merkwaardig genoeg werd in dit voorbeeld de uitstraling van de
naam de doorslaggevende factor, en daar stel ik mij toch vragen
bij. Wie leerde niet dat men een boek niet moet beoordelen naar
wat er op de kaft staat maar eerder naar zijn inhoud.

Onze vereniging heet voluit Koninklijke Katholieke Turnkring
Deugd en Volharding. Niet te verwarren met onze moederclub de
Katholieke Multisportvereniging Deugd en Volharding.
Persoonlijk vind ik dat onze turnkring een naam draagt om fier
op te zijn. Een volle mond inderdaad dus als roepnaam werd
kortweg D&V gekozen. Deze korte naam klinkt modern en
respecteert tegelijkertijd voor diegenen die de geschiedenis
kennen van onze vereniging, zijn eigenheid. Vergeet niet dat we
reeds 92 jaar bestaan en dat deze naam al generaties lang een
begrip vormt in Mortsel en omstreken.

Maar waar staat die KKT nu eigenlijk voor ?

De eerste K van Katholiek is wel duidelijk. In het verleden
evolueerden de turnbonden mee met de verschillende politieke
zuilen waarbinnen ze georganiseerd werden. Zo kenden we onder
andere de liberale en de socialistische turnverenigingen en
natuurlijk ook de katholieke.
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Achter de koninklijke aard van onze vereniging is het iets verder
zoeken. Je kan je afvragen of het iets te maken kan hebben met
de oprichter van onze club, of heeft het vorstenhuis zijn kinderen
stiekem in onze rangen verborgen. Misschien is Zijne Majesteit
wel hoofdsponsor of fan nummer 1. Helaas zijn dit niet de juiste
verklaringen.

De titel Koninklijk is er zeker niet altijd geweest want wij houden
het op de verklaring dat clubs die langer dan 50 jaar onaf ge -
broken bestaan, een goed beheer hebben, een niet winstgevend
doel en getuigen van vitaliteit en bestendigheid, een aanvraag
kunnen doen om de naam Koninklijk te mogen dragen. Uiteraard
adviseren de bevoegde minister en provincie gouverneur hierover
en dit moet bij ons in het verleden ook zo zijn gebeurd. Proficiat
dus D&V met deze royale erkenning.

Uit respect voor al onze voorgangers die fantastische vrijwillige
sporters waren, en de vele bestuursleden die door de jaren deze
club bouwden en in leven hielden, willen we de naam dus niet
aanpassen of moderniseren. Eenieder zal begrijpen dat zelfs met
deze naam wij als vereniging met de moderne maatschappij
mee-evolueren, onze plaats hierin steeds gevonden hebben en
ook in de toekomst dit zullen blijven doen.

Meteen leveren we dan ook het bewijs van onze vitaliteit en
keren we terug naar de orde van de dag. Vergeet niet onze
kalender goed in het oog te houden via onze papieren publicaties
of via de website ‘turnkring.d-en-v.be’ want er staan nog leuke
verrassingen op stapel. 

Ik wens jullie en je ganse familie een fantastisch nieuw jaar en
vergeet vooral niet je te amuseren! D&V neemt je mee, ook in 2013.

Bart Carmen
voorzitter

PS: geïnteresseerden in de geschiedenis van deze club mogen me
steeds contacteren om samen aan verdere publicaties te werken.
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POST UIT DE AFDELINGEN
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Verslag wafelenbak!

Zoals elk jaar werd er in oktober een wafelenbak georganiseerd. De
bakkers waren voor ons al vroeg in de weer. De tellers moesten dan
ook maar vroeg uit de veren. Wafels tellen, draaien en keren. Mitch,
Daan en Lander hebben dit goed gedaan! Ze zullen er hopelijk de
volgende keer weer staan. 

Superveel wafels werden
er gebakken, geteld,
verpakt, geleverd en …
GEGETEN! Wel meer dan
4000 wafels hebben we
op ons geweten. Super
veel wafels zijn er
verkocht, dit is meteen
een nieuw record. 

Om eens een nieuwe weg in te slaan, hebben we een wafelcafé open -
gedaan. Om na de verkiezingen even lekker te snoepen, kon je bij ons
voor democratische prijzen komen proeven. Een hapje en een
drankje konden er altijd bij, lekker gezellig dat maakt ons blij! 

De 5 toppers van dit jaar zijn Nick Joostens, Fam. Mortelmans,
Jeroen Bernaerts, Maité Michielsen en Fam. Grosjean.

PROFICIAT ALLEMAAL! We rekenen
volgend jaar weer op jullie inzet. 

PS: Lesgevers genieten ook nog van
wafels! Hmmmmm…
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21 oktober: Jeugdnamiddag

Om het succes van de wafelenbak te

vieren werd de hele turnkring

uitgenodigd hun schaatsen aan te

trekken om samen het ijsstadion

Antartica onveilig te maken. 

Met een bende van maar liefst 82 turners, vriendjes, ouders en leiding

betraden we het ijs in de koude arena… Boink, daar lagen we al! Geen

probleem, als turners zijn we getraind om na het vallen weer op te

staan en een nieuwe poging aan te gaan. Gemakkelijker gezegd dan

gedaan, maar met de nodige samenwerking (lees: duwen en trekken)

hebben we toch records bereikt van minstens één minuut zonder

vallen. En toen waren we nog maar twee minuten op het ijs natuurlijk. 

Al een geluk dat er veel rode kaptruien

aanwezig waren die overal te hulp schoten

waar nodig. Door hun uitstekende schaats -

bekwaamheid en hulp vaardigheid voor -

kwamen ze alle mogelijke ongevallen… of

raapten ze tenminste heel flink voorbij

gegleden kindjes op. (Of waren het ook

alweer de kinderen die de leiding opraapten?) 

Afgezien van enkele blauwe plekken zijn we

ook alle 82 zonder brokstukken terug thuis

geraakt. 

Hierna kunnen jullie nog wat nagenieten van

deze geweldig leuke schaatsnamiddag.
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Treintje maken (kwestie van zeker te zijn dat iedereen tegen de grond

gaat als er één iemand zijn evenwicht verliest):

Die gekke… euh ik bedoel ervaren, bekwame rode kaptruien: 
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Nee hoor, dit is geen billie-kring

maar het ongelooflijk moeilijke

schaatsspel ‘tikkertje’. Zoals u

kunt zien blokkeerden de leiding

(per ongeluk) de vluchtweg van

Emma… Oeps, getikt! 

Hieronder zie je de volledige turnkringbende, waarbij verwonderlijk

zelfs iedereen (nog) rechtstaat!!

Na een vermoeiende maar voldane schaatsdag met veel vallen en

opstaan, was het tijd om onze verkopers eens in de watten te leggen. 
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De beste wafelverkopers werden in de bloemen gezet. Allé, om het

juist te zeggen: ‘in het snoep gezet’. 

De verkopers die meer

dan 25 wafels hadden

verkocht, kregen een

welverdiende beloning.

En ja hoor, dit jaar werden er veel

prijzen uitgereikt: saté’s, kleine

snoeptaarten en grote snoeptaarten. 
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Als topprijs kregen de beste

wafelverkopers onder ons

wel 5 cinematickets.

En nog eens proficiat aan al onze wafelverkopers, het was een super

verkoop dit jaar.

Zie dat je er volgend

jaar ook bij bent zodat

je misschien ook één

van deze snoeptaarten

krijgt.
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Vriendjesdag 2 december 2012

Ook onze turnkring kreeg dit jaar weer bezoek van

Sinterklaas en zijn gekke Turn Pieten. 

Maar eerst werd er naar hartelust geturnd in De Sterre. 

Na een opwarming in ware ‘Zwarte Pieten - stijl’, 

konden de kinderen springen op de reuzentrampoline,

huppelen over de fasttrack, duiken in de valput, …

Onze turners mochten ook broertjes, zusjes, 

vrienden en vriendinnetjes meebrengen

om eens van het turnplezier te proeven.

Dit jaar waren er in totaal 90 vrienden en vriendinnetjes

op onze vriendjesdag, een groot succes!

Na al dat turnen was het tijd

om onze belangrijke gast te verwelkomen.

We zongen en zongen en daar kwam de Sint.

Hij hoorde dat het goed was en

installeerde zich op zijn grote rode stoel.

Toen sprak hij eindelijk de verlossende woorden

“Er zijn géén stoute kinderen dit jaar.”

En we zongen en we sprongen en we waren zo blij!

De Sint kreeg heel veel mooie tekeningen

en de kinderen heel veel lekkers.

Ook de leiding kreeg snoep en

de braafste leiding mocht zelfs even bij de Sint op schoot.

Iedereen was tevreden, ook Sint en de Zwarte Pieten

vonden het weer heel leuk.

Hij stuurde ons vorige week nog een brief, waarin hij zei:

“Ook volgend jaar rijd ik jullie turnkring

niet stilletjes voorbij!”
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Vrijdag   februari   

organiseert de turnkring het 
 

D&V 

 
TORNOOI 

 
 

Plaats: Johannes , H. Kruisstraat ,  

                 Mortsel 
 

Start:  u  
 

Deelname: Slechts  € p/p.  
 
                   Leuke prijzen te winnen! 
 
Spelregels: zie site 
 
Inschrijven:  jeroen@d-en-v.be 
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Ben jij ook al GEFLIETST door D en V ?
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Joledi
volleybal en damesturnen

Beste volleyballers en turnsters

Het sportseizoen is al goed gevorderd en in de competitie zijn de
lijnen ongeveer uitgezet. Vooraleer we het nieuwe jaar verderzetten
toch nog even terugblikken naar hetgeen achter ons ligt.

De wandeling van 11 november was, zoals altijd, weer een vol -
treffer. Een prachtige wandeling in een geweldige omgeving. Voor
wie graag een echte boswandeling doet, is dit een aanrader. Eén
ding is zeker, van de kou en dorst zal je zeker niet omkomen. De
organisatoren hebben steeds iets hartverwarmends bij zich. Na de
wandeling volgt zoals gewoonlijk een lekker aperitiefje van ’t huis
en nadien een lekkere maaltijd in een plaatselijk restaurantje. 
Het was weer een leuke dag.

Op 30 december hebben wij ons jaarlijks intraclubtornooi gehad.
Het was een overweldigend succes. Met 2 reeksen van 4 ploegen
werd er gestreden voor de eerste 2 plaatsen in de eerste ronde. Na
de plaatsingen vonden de kruisfinales plaats om daarna te strijden
voor de definitieve uitslag. Tot op de laatste wedstrijd bleef de
spanning erin zitten.
Ik vond het geweldig om de verschillende jeugdspelers samen met
de competitiespelers en de vele recreanten te zien volleyballen als
een volwaardige ploeg. De sfeer zat er in en ik hoop dat iedereen
er een fijne volleybalnamiddag aan heeft gehad. Hopelijk zie ik jullie
in 2013 terug op dit fantastisch tornooi.

Met onze competitieploegen loopt het niet altijd van een leien
dakje. Onze herenploeg in Sporta H4a is er nog niet in geslaagd
een wedstrijd te winnen in hun reeks. Laat het nieuwe jaar jullie
inspireren om van de laatste plaats weg te geraken, heren. 

De herenploeg die vorig jaar laatst geëindigd was in Vriendenclubs
en overgeschakeld is naar Sporta H4b, doet het dan weer uit ste -
kend. Zij staan aan de kop van het klassement maar het zal span -
nend worden. Het duel tegen de rechtstreekse concurrent werd wel
gewonnen maar om de titel te halen zal er nog hard geknockt
moeten worden. 
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Ook in de beker doen deze heren het geweldig. Een ploeg die een
reeks hoger speelt, verslaan verdient wel een stevige pluim. Nu naar
de halve finale, heren. Blijf er voor vechten, gasten, zeker in jullie
nieuwe outfit moet dit lukken.

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.

Onze meisjesploeg speelt zeer wisselvallig. De ene wedstrijd spelen
ze de pannen van het dak en een week later zijn ze niet wakker te
krijgen op het terrein. Eén ding is duidelijk: iedereen moet hun
naam kennen zonder hun gezicht te zien. Ik ben gaan kijken en het
lukte mij om ze allemaal bij naam te noemen. Was niet moeilijk met
hun naam op hun sportbroekje. Dit is een resultaat van hun eigen
werken. We gaan zelfs nog een stapje verder. De meisjes zijn op het
verjaardagsfeestje van Helga gaan opdienen om zo, samen met de
sponsoring van een van de ouders, een volledige trainersoutfit te
bekomen. Tof, hé. Vanaf nu kunnen zij naar de wedstrijd gaan als
een echt team. Dit straalt toch iets uit, hé. Proficiat meisjes.

Wat Damesturnen betreft kunnen we enkel maar melden dat elke
dinsdagmorgen in De Sterre de dames aan hun conditie werken,
niet alleen lichamelijk maar ook mentaal en dit in een opperbeste
sfeer. Daar zorgt Aline wel voor!

Op donderdagavond is er wel een probleem opgedoken. Daar het
voor Katrien niet meer mogelijk is elke week aanwezig te zijn, is de
vraag gesteld naar een nieuwe lesgever op zoek te gaan. Blijkbaar
zijn we niet de enige club die een tekort aan lesgevers heeft en zijn
we er tot hiertoe nog niet in geslaagd een vervanging te vinden.
Eventuele kandidaten mogen altijd een mailtje sturen naar
joledisecretariaat@hotmail.com of een seintje geven op het tel.nr.
03 449 08 79. Ook deze dames blijven in ieder geval verder aan
hun conditie werken.

Tot slot wil ik alle sporters, supporters en hun familie een gezond
en voorspoedig Nieuwjaar wensen. 

Dat                            veel geluk en véééél sportieve en        
winnende        winnende momenten mag brengen.

Sportieve groeten
Bart Verbraeken
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Samenkomst in Bérisménil, ongeveer een 7-tal km

verwijderd van La Roche en Ardenne.

Met zo’n 27 waren we, waaronder weer enkele nieuwe

gezichten en vele “ouwe getrouwen”.

Dit jaar maakte de jacht het ons niet gemakkelijk. Er bestaat wel ‘een

planning’ maar de ‘Heren Jagers’ mogen die steeds aanpassen naar eigen

goeddunken! En 2 à 3 dagen voor de jacht mag je ook al niet de bossen in.

Dan maar improviseren.

Na de gebruikelijke koffie of thee met koekjes vertrokken we voor een

wandeling van

ongeveer 13 km.

Ook dit jaar

hadden we

geluk en was

het prachtig

wandelweer.  

De zon was

regel matig van

de partij.

Sommigen

stonden zelfs met de ogen toe te zonnen!

Mooie

vergezichten

wisselden af

met prachtige

‘herfst bossen’

en kleine kerst -

boompjes met

witte topjes. 

>11-novemberwandeling 2012
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Tijd voor een borreltje. 

Wat verderop merkten we in een boom 2

uilen op (nee, nee, niet Jan en Carine).

Prachtig toch!

Tijd voor onze middagpauze, in volle zon onder een blauwe hemel, met hier

en daar wat wolken … genieten geblazen!!
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Verderop volgden we het bosriviertje ‘Rau de La Mer’.  Hier en daar moet er

wat ‘gebonkt’ worden.  Marc en zijn GPS doen goed hun werk!? 

Mensen met botten kunnen genieten van ‘plaslopen’.

We zetten onze weg verder via halfopen bossen.

De zon ging stilletjes aan onder.  De kerk van Bérisménil kwam in zicht.
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Een laatste

venijnige

klim en

we

konden

aan onze

aperitief

beginnen.

De dag werd afge -

sloten met een

etentje.

Het was weeral de

moeite waard!

Carine en Jan
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HEREN • 4de afdeling A • SPORTA

1 Bravoc Ranst 3 11 6 4 0 0 1 0 31 7 30
2 WEK Loenhout 10 6 3 0 0 0 1 27 6 27
3 Sloep VC 2 12 4 4 1 1 1 1 30 15 27
4 Geel-Zwart Wijnegem 3 11 5 2 2 0 1 1 28 12 25
5 Ampersand 2 11 4 1 0 1 4 1 21 19 16
6 Woka 3 10 2 2 1 1 0 4 17 19 15
7 Vojaka 1 11 3 0 1 0 3 4 15 23 11
8 Vosco 3 11 2 0 0 1 4 4 12 27 7
9 TESLA Lint VC 6 11 0 1 0 1 1 8 6 31 4

10 Joledi 1 10 0 0 0 0 2 8 2 30 0

V O L L E Y B A L

>Onze competitieploegen
Klassement t/m 6/1/2013

DAMES • 5de afdeling B • SPORTA

1 Komart 3 12 9 2 1 0 0 0 36 4 35
2 Sloep VC 3 12 11 0 0 0 1 0 34 3 33
3 Simikos 13 6 3 1 0 1 2 31 14 29
4 Jong Edegem 2 13 4 2 1 2 2 2 27 22 22
5 WEK Loenhout 3 12 2 2 3 0 0 5 21 23 18
6 VOS Reinaert 5 13 4 1 1 1 3 3 23 24 18
7 Joledi 12 3 1 2 0 1 5 19 23 16
8 Geel-Zwart Wijnegem 4 13 1 3 1 1 2 5 19 29 15
9 V.O.S. Schilde 2 13 2 1 1 2 3 4 19 30 13

10 Sveka Schoten 5 13 1 2 1 2 2 5 18 31 13
11 TESLA Lint VC 4 11 1 1 0 2 1 6 11 28 7
12 Osta Berchem 2 13 1 0 0 2 2 8 9 36 5
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HEREN • 4de afdeling B • SPORTA

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

10 = Puntentotaal

Verklaring kolommen

1 Joledi 2 12 6 5 0 1 0 0 35 8 34
2 Meteoor 12 10 0 1 0 1 0 34 5 32
3 ‘t Pleintje 12 4 4 2 0 0 2 30 14 28
4 Pannenhuiseke VK 1 12 8 0 0 0 3 1 27 12 24
5 Vojaka 2 11 4 0 1 2 2 2 21 20 16
6 Active Company 11 4 1 0 1 0 5 17 19 16
7 Geel-Zwart Wijnegem 4 10 1 1 2 1 3 2 17 23 11
8 Sloep VC 3 12 0 2 1 0 3 6 12 31 8
9 Bravoc Ranst 4 10 0 2 0 2 1 5 11 26 8

10 Cantincrode 2 10 2 0 0 0 1 7 7 24 6

11 TESLA Lint VC 7 10 0 0 0 0 1 9 1 30 -3

Beker van Antwerpen
(Heren Lager)

Onze herenploeg Joledi 2 (H4b)
heeft de 1/4 finale gewonnen en
speelt de 1/2 finale tegen Kokaz 2
(H3a) op vrijdag 29/3/2013.

Hopelijk komen de heren als
winnaar uit de bus en spelen ze de
finale op vrijdag 19/4/2013!

Joledi 2 in
hun nieuwe
outfit.
Zorg nu
maar heren
dat jullie
kampioen
spelen én 
de beker
winnen!
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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

Verklaring kolommen

MEISJES • Scholieren Reg. BC Reeks 2 • AVF

1 VBC Zandhoven 10 10 0 0 0 30 3 30
2 K,Mortsel Volleybalclub 10 7 2 0 1 27 11 25
3 Boxx Fixit Kalmthout 2 9 6 1 1 1 24 11 21
4 W.E.K. Loenhout 9 6 0 0 3 20 10 18
5 Joledi (bc) 10 5 0 0 5 17 18 15
6 Dosko@volkshuis Essen 9 1 3 1 4 15 21 10
7 V.C. Smash Lier 9 2 1 2 4 16 21 10
8 Osta Berchem (bc) 9 2 1 1 5 13 20 9
9 Boechoutse V.C. 9 1 1 3 4 15 23 8

10 Sveka Schoten 9 2 0 1 6 9 22 7
11 V.C.Global Wineries Kapellen 9 0 0 0 9 1 27 0

Bedankt Filip!
om jarenlang te hebben

gezorgd voor begeleiding en

coaching van de meisjes ploeg.

Een attentie was dan ook

zeker op zijn plaats.
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Na de keuken van moeder Tanja overhoop te hebben gezet om lekkere
wafeltjes te bakken, hebben de meisjes de lekkernijen aan de man gebracht
en zo voldoende centjes bijeen gebracht om deze leuke broekjes aan te
kopen. 
Altijd een leuk zicht voor de supporters!

De sportkledij van de meisjesploeg kon aangevuld worden met deze mooie
trainingspakken dankzij hun inzet en ook de financiële ondersteuning van
sponsor Verbraeken Quality Services die wij daarvoor van harte danken!
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Lopen, springen, gooien.
Met vallen en opstaan werken we eraan.
Onze kleutertjes zijn er dol op.
Rennen, spelen, vangen.
Het is allemaal van belang.
Één uurtje in de week volledig uitleven,
totdat de sporthal ervan gaat beven.
Allemaal zo’n kleine persoontjes, 
maar ieder zo’n grote persoonlijkheid.
We vinden het zo leuk om te zien,
van ons krijgen ze een tien op tien.

De juffen van de balkapoenen

Hallo volleyrakkers

Willen jullie eens zien wat jullie al allemaal geleerd
hebben van Jonas en zouden jullie een echte wedstrijd
willen spelen tegen andere jongens, dan moeten jullie
inschrijven voor een minivolleybaltornooi op 27 januari
dat doorgaat in sporthal De Nachtegaal te Kontich.
Jullie moeten minstens met drie inschrijven om een ploeg
te vormen. Het is natuurlijk leuk als jullie allemaal
inschrijven, dan kan je ook eens
supporteren voor je ploeg.
Als jullie willen meedoen kunnen
jullie dat op training aan Jonas
laten weten.
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>Kersttornooi – 30 december 2012
Sommigen wijten het aan de sputterende apocalyps, anderen aan de kwaliteit
van de wijting. Die laatste piste is niet eens zo gek: misschien had de niet
aflatende decemberregen de rivieren zodanig buiten hun oevers laten treden
dat dat laatste begrip even loos was geworden als sommige vissertjes die door
de watervloed werden verrast; misschien waren de zeven wereldzeeën als
voorsmaakje van de volledige smelting van de ijskappen al komen overvloeien
in de fortvijver van Mortsel. We proberen nog volop relevante gegevens los te
krijgen bij het KMI en de Hoge Raad voor de Statistiek, maar feit is dat op 30
december 2012, pal 9 dagen nadat de wereld niet verging, een opvallend hoge
concentratie kapiteins kwam samengeschoold (in volle kerstvakantie) in
Mortsel. Met de wildste verhalen over de vreemdste vaartuigen, en de meest
uiteenlopende bemanning in hun zog stroomden ze sporthal Den Drab (what's
in a name) binnen. Kenners spraken meteen over een gezellige drukte;

de gezellige druktemakers (57 in totaal) over de totale desoriëntatie die de
recente zondvloed had teweeggebracht, en hun nood aan beweging. 
Met name de beperkte volleybalmogelijkheden aan boord van hun vaartuigen

bleek een algemeen gemis (vaak niet zozeer bij
gebrek aan netten of lijnen, dan wel van terreinen).
Daar werd snel een mouw aan gepast: enkele sleep -
netten, 3 arbiters fluitjes, 8 ervaren scheepskapiteins
die even goed(e) volleybal ploeg kapiteins bleken, en
evenveel scheepsbemanningen waren vol doen de
voor een span nen de zeeslag.
Om 12.30 u. wer den de eerste schoten voor de
boegen gelost, en goed 5 uur en 5 wedstrij den per
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ploeg later
werd duidelijk
wie deze bij -
zon  dere race
had ge won nen. 

Onderaan (de
rangschikking)
eindigde de be -
man ning van
de onderzeeërs
(8ste plaats),

naar eigen zeg gen omdat ze last hadden met hun periscoop (of was het eerder
teveel ballast na de feestdagen?). De kofschippers hadden net iets meer wind
in de zeilen (7de plaats), maar troostten zich met de gedachte dat ze de
spelregels toch het best beheersten. Ze werden vooraf gegaan door de op ti -
misten, die in gedach ten veel hoger strand den dan hun feitelijke 6de plaats.
Verrassend waren de moedige pedalo's, die het op pure mankracht tot de 5de
plaats hadden ge schopt. Al vragen velen zich af wie de duwbakken dan tot op
hun niet minder verdiende 4de plaats heeft -eh- geduwd. De baggeraars in elk
geval niet: zij eindigden verdienstelijk 3de, en maakten daarbij de vaargeul vrij
voor de papieren bootjes, die opvallend sterk op de 2de plaats eindigden.
Uiteindelijk waren het de slepers die de overwinning in de wacht sleepten en
daarmee deze sportieve voorlaatste dag van 2012 de avond in loodsten.

Vanuit een kraaiennest seinde een marconist met scherpe neus "spaghetti in
zicht!", waarna de zeewezen de cafetaria in dromden om zich aan heerlijke
spijzen en vochten te laven, en daarmee zowel de innerlijke mens als de
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verhalen van de
afgelopen dag stevig
aan te sterken. 

Ten slotte werden de
kompassen opge poetst,
mogelijke vaar routes
bepaald en koers huis -
waarts gezet. 
De waterspiegel zakte.

De waterleiding van
Joledi wil de kapiteins,
hun scheepsmaten en alle wal schippers feestelijk bedanken voor een zeer
geslaagde editie van het kersttornooi 2012, en wenst ieder een behouden
(minstens 2013 mijl) lange vaart!

Uw verslaggever
Ron

De kroniek van een pronostiek
Vanwege het groter aantal deelnemers, en dus ook een extra ploeg, waren 
er meer combinaties mogelijk en was pronostikeren dus iets moeilijker. 
Het resultaat was dan ook dat er deze keer niemand de eerste 3 ploegen 
in de juiste volgorde wist te gokken. Niet alleen Jef maar ook Ron hadden
tenminste al de 3 juiste ploegen opgegeven en ontvingen hiervoor een
‘troostprijs’. Proficiat mannen!
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D A M E S T U R N E N

Gevraagd

Wij zoeken zeer dringend een

gemotiveerde lesgever voor onze

dames die aan hun conditie

werken op donderdagavond van

20.30 u. tot 21.30 u. in de turnzaal

van het G.T.I., Dieseghemlei 60 te

Mortsel.

Interesse? Neem contact op met 

Helga Deuvaert, tel. 03 449 08 79, 

e-mail: helga.deuvaert@scarlet.be.


