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Voorwoord

Beste clubleden en medewerkers

Hopelijk is het kerstdiner reeds verteerd en zijn de 
benevelde geesten weer helder! Tijd dus om de 
tweede helft van het sportjaar met nieuwe voor-
nemens aan te vangen.

Het jaaroverzicht van 2013 stond weer bol van de evenementen. Heel wat traditionele maar ook 
nieuwe initiatieven werden door de verschillende deelverenigingen aan onze leden aangeboden.
Wellicht was je erbij op het turnfeest of heb je een optreden kunnen smaken van Kinemusikei. 
Een deelname aan een van de Tecemo-weekends zal ook wel bijblijven of een fikse wandeling 
met Joledi doorheen het Ardeens landschap.

Daarnaast zijn er uiteraard de sportieve prestaties en competities waar weer mooie resultaten 
geboekt werden. Menig beker en behaalde titel prijken nu op kast en muur van onze sporters.

Zoals reeds eerder aangekondigd in het voorjaar hebben we een nieuwe deelvereniging 
boven de doopvont gehouden. Deze luistert naar de naam Bossaball Club Mortsel en is 
meteen de tweede club in Belgie om deze sport aan te bieden. Ik wil echter het gras niet voor 
de voeten van deze club wegmaaien en laat hen aan het woord verder in dit nummer.
Dit initiatief getuigt weer maar eens dat we niet bij de pakken blijven zitten en inspelen op 
nieuwe trends en uitdagingen.
Dit is ook de pers niet ontgaan, wat ons toch wat aandacht heeft opgeleverd in o.a. Gazet 
van Antwerpen en meer recent in ’t Periodiekse. 

We mochten ook 6 nieuwe deelgenoten verwelkomen op onze statutaire vergadering van 
november. Deze uitbreiding was broodnodig met een vijfde afdeling erbij. 
We kunnen immers geen sport organiseren zonder een bestuurs- en begeleidingskader. 
Hiervoor zijn vele vrijwillige handen nodig en die koesteren we dan ook heel graag.

Uit de jaarverslagen van de verenigingen bleek dat ze allemaal in goede gezondheid 
vertoeven. Het ledenaantal op vzw-niveau is in de laatse drie sportjaren gestegen tot 688. 
Dat is veel volk en daar mogen we apetrots op zijn. Onze bestuursploegen en lesgevers 
zetten hun beste beentje voor om deze trend te bestendigen.

Graag nodig ik alle medewerkers, lesgevers en bestuursleden uit op onze nieuwjaarsreceptie 
die doorgaat op 25 januari. De genodigden zullen hiervoor een uitnodiging ontvangen.

Tot slot wens ik iedereen een goed en voorspoedig 2014 met puike resultaten.

Luc Follaets
voorzitter KMS vzw

Voorwoord

MARTE werd geboren op 23 augustus 2013. Zij is het 
dochtertje van Sue Tack en tweede kleindochter van 
Annemie Buys (Kinemusikei).

Op 7 september 2013 werd JILL geboren. Zij is de klein-
dochter van Paul Vertongen (medewerker Turnkring D&V). 

Wij wensen allen van harte proficiat!

Op 27 oktober 2013 overleed Luc Verbruggen, 
echtgenoot van Liliane Snel (beiden lid van de Joledi-
recreatieploeg van vrijdagavond, resp. als verantwoordelijke 
en speelster).

Chris Van Tendeloo, echtgenote van Jan De Coster 
(Turnkring D&V Blijf-Fit), overleed op 2 november 2013.

Wij bieden de families onze innige deelneming aan.

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

i

Personalia

Werkten mee aan deze Heraut

Yves Adriaenssens | Nele Boeykens | Bart Carmen | Gerd Clijsters | Helga Deuvaert |  
Luc Follaets | Louis Goossens | Sven Leemans | Jan Liekens | Annemie Urbain |
Ron Van den Branden | Lieve Van de Weghe | Luc Van Rossom | Bart Verbraeken | 
Rita Verbruggen | Sven Wolters | Willy Wolters
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Kath. Multisportvereniging
Deugd en Volharding vzw
www.d-en-v.be

Verslag van de Algemene Vergadering
van 17 november 2013

Luc heette iedereen van harte welkom, in ’t bijzonder de nieuwe deelgenoten Marian Lemmens, 

Hugo Guerrero, Pierre Herssens, Sven Leemans, Jeroen Vande Casteele en Paul Vertongen. 

Om die reden ook werd dan even stilgestaan bij de rol van de deelgenoten binnen de 

vereniging en het belang van de algemene vergadering, die het hoogste orgaan is binnen de vzw.

Aan de hand van een promotiefilmpje werd de nieuwe vereniging ‘Bossaball’ aan de 

aanwezige leden voorgesteld en de spelregels werden door Sven Leemans even toegelicht. 

Sinds september 2013 is deze vereniging een onderafdeling van de KMS Deugd en 

Volharding vzw.

De vereniging traint in de sporthal van het Atheneum te Mortsel. Momenteel is bossaball nog 

niet competitief in België omdat er momenteel nog maar 2 bossaballverenigingen actief zijn, 

nl. in Puyenbroek en in Mortsel. Een derde vereniging is in de maak in het Waalse lands-

gedeelte. Internationale wedstrijden zijn er momenteel wel. Bedoeling is om in april 2014 een 

open Belgisch kampioenschap te organiseren. Een pluim voor onze vzw en vooral voor Turnkring 

en Sven Leemans met de oprichting waardoor ingespeeld wordt op de nieuwe trends.

Volgende bestuursleden dienden herkozen te worden: Magda Van Brempt, Gerd Clijsters, 

Inge Rutten en Bart Carmen.

Er waren 33 stemgerechtigden aanwezig (24 effectief aanwezig en 9 bij volmacht) – 7 deelgenoten 

waren onwettig afwezig.

Als stemopnemers werden Marian Lemmens en Hugo Guerrero uitgeloot.

De resultaten van de stemming waren als volgt:

Allen werden met algemeen applaus en unaniem herkozen

Vooraleer over te gaan tot de bespreking van de financiële verslagen en de begrotingen, werd 

even uitleg gegeven omtrent de belastingscontrole die de vzw gehad heeft op 5 november ll.

 ♦ Blijkbaar sorteert onze vzw onder de rechtspersonenbelasting wat impliceert dat wij onze 

belastingsaangifte dienen in te dienen per kalenderjaar en niet per sportjaar. Hierdoor 

zou het wel eens nodig kunnen zijn dat er moet teruggegrepen worden naar 2 algemene 

vergaderingen per jaar, zoals het in het verleden ook was.

 ♦ De focus van de controle lag op het naleven van de vrijwilligerswetgeving

 ♦ Verder werd gemeld dat er op vermogens die groter zijn dan € 25.000 er een patrimonium -

belasting van 0,17 % dient betaald te worden

 ♦ Er werd ook aangestipt dat fakturen steeds op naam van de vereniging dienen opgemaakt 

te worden en niet op naam van privépersonen.

 ♦ Er werden details gevraagd van de inkomsten/uitgaven van de extra activiteiten.

De financiële verslagen over het voorbije sportjaar 2021-2013 en de begroting voor het 

lopende sportjaar 2013-2014 werden aan de aanwezige leden voorgelegd.

Voor de vzw werd deze taak gekweten door Luc Follaets. De vergadering 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 

2012-2013 werd goedgekeurd. De begroting 2013-2014 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 2012-2013 en begroting 2013-2014 werden door de 

aanwezige leden goedgekeurd.

VERKIEZING JA NEEN ONTHOUDING

Magda Van Brempt 33 0 0
Gerd Clijsters 33 0 0
Inge Rutten 33 0 0
Bart Carmen 33 0 0
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Voor Bossaball kon er uiteraard nog geen financieel verslag voorgelegd worden. De begroting werd 

door Sven Leemans aan de leden van de vergadering voorgelegd en deze keurden ze ook goed. 

Dan werden de administratieve verslagen aangaande het voorbije sportjaar 2012-2013 aan 

de vergadering voorgelegd en zonder opmerkingen goedgekeurd. Hetzelfde gebeurde met de 

vooruitzichten betreffende de werking voor het lopende sportjaar.

Evolutie ledenaantal binnen de totale vzw.

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

genoteerd.

Ook werd een overzicht gegeven betreffende 

 ♦ inkomsten/uitgaven sportjaar 2012-2013

 ♦ leden/lidgelden sportjaar 2012-2013

 ♦ inkomsten uit sport- en niet-sportactiviteiten 2012-2013

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 nieuwjaarsreceptiegehouden wordt op zaterdag 

25 januari 2014

Jan Liekens, D.O.

secretaris

 2008 - 2009 2009 - 2010 2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013

 644 629 592 624 668

Verdeling aantal leden onder de onderscheiden verenigingen periode 2012-2013

Turnkring 235 35 %
Kinemusikei 88 13 %
Joledi 149 23 %
Tecemo 196 29 %
Totaal vzw 668 100 %

Activiteitenkalender

za 04/01 Joledi  Intraclubtornooii 

zo 19/01 Kinemusikei Nieuwjaarsfeestje

za 25/01  KMS D&V Nieuwjaarsreceptie

vr 31/01 – zo 02/02 Tecemo Tecemoweekend

vr 31/01 – zo 02/02 Tecemo Tecemoweekend

week van 17/02 Kinemusikei en Joledi
    Wafeltjesslag

ma 03/03 – zo 09/03 KROKUSVAKANTIE

zo 02/03  Kinemusikei Dansproject 13
in MLS te Mortsel

zo 09/03  Kinemusikei Dansproject 13 te Geel

za 15/03  Turnkring Turnshow

za /03  Tecemo Spaghetti-etentje Jeugd

wo /03  Tecemo Deelname buitenspeeldag Mortsel 

vr /03  Tecemo Dubbelkampioenschap

ma 07/04 – ma 21/04 PAASVAKANTIE

za 05/04 Kinemusikei Dansproject 13
te Brugge

zo 13/04 Tecemo Familietornooi

zo 27/04 Tecemo Gent 

vr /04 Tecemo Filmavond 

vr /04 Tecemo Ontmoeting Mortselse
tafeltennisclubs

januari 
2014

februari 
2014

maart 
2014

april 
2014
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do 01/05 Tecemo  Memorial ‘t Kelderke

vr 02/05 – zo 04/05 Turnkring  Recreatornooi

za /05 Tecemo  Volleybal Cantincrode

wo /05 Tecemo  Alg. Ledenvergadering Jeugd

    Alg. Ledenvergadering

za 10/05 Joledi  Netbaltornooi

zo 18/05 Turnkring  Brevettendag + Uitstap

vr 23/05 Tecemo  Zaalvoetbal

za 24/05 Kinemusikei  Dance Explosion 6 in MLS te Mortsel

za /06 Tecemo  Bestuursetentje

vr 06/06 Tecemo  Zomerweekend 

za 14/06 Turnkring  Einde sportjaar

za 28/06 Tecemo  BBQ 

zo 29/06 – zo 06/07 Turnkring  Turnsportkamp

ma 30/06 – do 31/08 ZOMERVAKANTIE

zo 29/06 – zo 06/07 Turnkring  Turnsportkamp

vr 04/07 Tecemo   Tafeltennis ontmoet
tennis 

zo 06/07 Tecemo  Tennis ontmoet tafeltennis

   Joledi   Pizzafestijn

     Wedstrijd ouders/jeugd

mei 
2014

juni 
2014

juli 
2014

Data 
nog niet 
gekend

Bossaball Club Mortsel
bossaball.d-en-v.be NIEUW

Beste gymnasten, tafeltennissers, dansers, volleyballers EN Bossaballers! 

We sluiten het eerste deel van het allereerste seizoen af met 30 nieuwe 
Bossaballers in Mortsel! Het geeft ons enorm veel voldoening om te zien 
dat zowel gymnasten, volleyballers, voetballers als multisporters samen de 
Bossaballtrainingen volgen. Elke speler kan op zijn manier zijn eigen talenten 
uitspelen. 

Het Belgische Bossaballteam heeft het jaar afgesloten met een tweede plaats 
op de World Cup Bossaball in Bonaire (een tropisch eilandje in de Caraïben) 
ofwel het officieuze wereldkampioenschap Bossaball. Een verslag hierover 
kan je terugvinden op de volgende pagina’s. 

2014 belooft een leuk en spannend Bossaballjaar te worden. 

Er zullen meerdere Bossaballtoernooien worden georganiseerd waar ook 
onze teams aan mogen deelnemen. Schrijf alvast in je agenda dat op 26 april 
het allereerste Open Belgium Championship Bossaball zal doorgaan. Aan dit 
toernooi mogen niet alleen de Belgische Bossaballclubs deelnemen maar ook 
alle sportclubs die eens willen proeven van Bossaball zijn welkom.

Om dit voorwoordje te beëindigen willen we dit nog even meegeven. Uit 
goede bronnen hebben wij vernomen dat er in 2014 mogelijk een 3de 
Bossaballclub in België komt en dat er enkele nieuwe landen gaan starten 
met Bossaball, waaronder een heel groot land aan de andere kant van de 
oceaan. Meer hierover in de volgende Heraut. 

Wij wensen jullie een goede gezondheid en een sportief 2014! 

Het bestuur
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CLUB MORTSEL

Bossaball Belgium wordt VICEWERELDKAMPIOEN
op de World Cup Bonaire

 
Van 12 tot en met 15 december werd op Bonaire het wereldkampioenschap bossaball gespeeld.

De wereldtop trad aan op dit zuiderse eiland met zon en zee (en veel wind). En na enkele 
dagen acclimatisatie waren onze jongens, de Belgische selectie onder leiding van Koen, klaar 
om de wedstrijden aan te vatten.

De voorbereidingen naar deze wedstrijd waren vlot 
ver      lopen en omdat Bossaball een Belgische uitvinding is 
lag de druk ook wel bij ons. Jeroen en Sven, beiden 
trainers bij Bossaball Club Mortsel, verschenen met de 
ploeg meermaals in de pers om hun kansen toe te lichten.

De Belgische ploeg, die nog steeds beschouwd wordt 
als één van de besten in de wereld en samen met de 
Nederlandse ploeg absolute toernooifavoriet was, verde-
digde onze kleuren als echte leeuwen. 
Ze lieten geen enkele kans onbenut om te scoren en moch-
ten dan ook aantreden in de halve finale tegen Brazilië 
ZONDER ook maar één wedstrijd verloren te hebben. 
Ook de wedstrijd tegen Brazilië werd gewonnen waar door 
ze op zondag 15 december samen met de Nederlanders 
het speelveld betraden in de finale.

Het werd een bloedstollende match met mooie omhalen, hoge sprongen, spectaculaire 
saves, maar ook wel hier en daar een foutje, zowel bij de Nederlanders als bij ons. De match 
ging dan ook gelijk op en overhand namen beide ploegen de leiding.

De setstanden waren 19-21 en 18-21 en als de match gespeeld was besefte iedereen dat zowel 
de Nederlanders als de Belgen het goud waard waren. Een pracht prestatie heren bossaballers, 
onder de deskundige leiding van 
Koen. Jullie hebben deze titel dubbel 
en dik verdiend!

Wij in Mortsel stomen nu al de volgende 
kampioenen klaar zodat op het 
volgende WK zelfs de Nederlanders 
geen schijn van kans meer hebben 
tegen onze bossaballende meisjes 
en jongens ! 
Het is fijn om te winnen maar ver-
geet niet eerst en vooral: HAVE FUN!

 
Beelden van de wedstrijden op het  
WK via onze site:  
http://bossaball.d-en-v.be De Belgische ploeg v.l.n.r.: Wouter, Sven, Geert, Jeroen en Koen
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Turnkring D&V
turnkring.d-en-v.be

Beste sportvrienden

Traditioneel schrijft de voorzitter van elke vereniging een voorwoordje als 
introductie voor zijn of haar clubgedeelte in de Heraut. En ziehier, het is deze 
keer niet anders. Lees even verder want je kan wellicht nog nieuwe dingen 
leren in dit kort stukje tekst.

Ook traditioneel wil ik met een korte terugblik beginnen naar de start van ons 
sportjaar 2013-2014. Met veel enthousiasme hebben alle groepen, zowel 
kinderen, leiding als afdelingsverantwoordelijken hun plaatsje gevonden in 
een van de Mortselse zalen. We zijn als club zeer blij dat we een nog steeds 
groeiend aantal sportievelingen die plaats ook kunnen bieden. Voor het 
bestuur ligt de moeilijke periode van begrotingen, algemene vergadering en 
ledenadministratie ook bijna achter ons. Zeer veel tijd kruipt in de opvolging 
van de lidgelden van die uitzonderingen die de weg naar onze rekening niet 
vinden. Hierbij een oproep aan de ouders om hun verantwoordelijkheden 
hierin te kennen.

Wellicht lees je verder in deze editie meer over onze jaarlijkse wafelbak en het 
gezellige wafelcafé op zondagmorgen. Uniek in Mortsel en omstreken en dus 
de moeite om al in je nieuwe agenda (of smartphone) te plotten voor volgend 
(sport)jaar. Bedankt aan alle verkopers, kopers en eters. De Rummikubavond 
kan je dan meteen toevoegen in je kalender. Met een grote opkomst dit 
jaar traden jong en oud samen in het strijdperk om als eerste de volle (en 
ludieke) prijzentafel te mogen plunderen. Man, wat zag die reuzesnoeptaart er 
verleidelijk uit! 

Ooooh, gemist dit jaar of niet zeker wanneer het doorgaat volgende keer: 
slechts één adres: onze website: http://turnkring.d-en-v.be.

Dit jaar staat extra in het teken van kwaliteit in de sport. Als club willen 
we op een verantwoorde manier met de kinderen tot (gymnastiek)resultaten 
komen en met de hulp van onze GymnastiekFederatie ‘GymFed’ leveren we 
hier permanent inspanningen voor. 

Zeer recent volgde een grote groep van onze trainers nog cursus ‘initiator 
in de gymnastiek’ bij de Vlaamse Trainersschool . Zo kunnen de ervaren 
en opgeleide trainers beginnende jonge lesgevers met kennis van zaken 
begeleiden en warm maken voor een verdere carrière in onze turnkring.

En over carrière gesproken: niemand blijft bij ons in de kou staan. Onze 
Volwassenenafdeling traint wekelijks onder deskundige begeleiding. Na een 
uurtje conditiegymnastiek blijft er nog tijd over om een vriendschappelijk 
wedstrijdje volleybal te spelen. Misschien iets voor de mama’s en de papa’s?

Een korte vooruitblik leert me dat we nog heel wat leuke activiteiten klaar 
hebben staan voor jullie: turnfeest, turnkamp, Turnhout, turnbrevettendag, 
turncompetitie en natuurlijk wekelijks gaan turnen.

Lenig in je armen en benen = lenig in je hoofd.

We wensen jullie allemaal een zalige Kerst en gelukkig en sportief Nieuwjaar.

Namens het bestuur van Turnkring D&V
Bart Carmen, voorzitter

Activiteitenkalender

zaterdag 15/03/2014  Turnshow

vrijdag-zondag 02-04/05/2014  Recreatornooi

zondag 18/05/2014  Brevettendag + Uitstap

zondag-zondag 29/06-06/07/2014  Turnsportkamp

maart 
2014

mei 
2014

juli 
2014
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Turnsters: Lena, Lisse, Isa (A) en Jolien (B) 
 Leukste toestel? Trampoline en plint. Ook trapezoïde; er op, 

er over, er onder, er tussen, er in, … 
 Minst leuke toestel? Geen enkel, wij vinden alles leuk! 
 Leukste opwarming? Allemaal, en zeker die met de kegels. 
 Wat vind je van je leiding: Super leuk, want ze bereiden altijd 

hele leuke lessen voor. Bovendien zijn ze ook heel grappig. 
Al durven ze ons wel af en toe eens iets wijsmaken, maar 
dan doen we alsof we dat geloven! 

 Favoriete D&V activiteit: Wafels verkopen en ze daarna gaan 
rondbrengen met de papa. Ook gaan turnen in de 
heeeeeele grote turnhal met de zwarte pieten en de Sint. 

 Jaardoel: Tuimelen rond de rekstok en radslag. Jolien 
daarentegen heel dapper: flikflak! 

Kleuters Mortsel Dorp A/B 
A) Aantal: 25 Meisjes: 15  Jongens: 10 
B) Aantal: 13 Meisjes: 7  Jongens: 6 

Motto van de groep: Dé toekomst van D&V. 
Slogan: Olé, bij de kleuters doet iedereen heel graag mee! 

A. 

 

Verantwoordelijke: Hilde 
 Hoe doen ze het? Heel goed! In september zijn er af en toe wel 

wat traantjes gelaten, maar dat was snel voorbij. Nu komen 
de kleuters altijd heel flink turnen en zijn ze heel 
enthousiast! 

 Iedereen braaf? Er zitten een paar kapoenen in de groep, maar 
braaf zijn ze allemaal  

Trainers: Nick (A/B), Kristien (A) en Nele (A/B) 
 Leukste toestel? wij doen heel graag trampoline en rekstok! 
 Minst leuke toestel? Balk, want daar vallen we veel te 

gemakkelijk van af. Wie maakt dat nu ook zo dun?! 
 Leukste opwarming? Als het buiten warm genoeg is, geven 

we graag buiten opwarming in het zonnetje. 
 Wat vind je leuk aan je groep: Dat alle kleuters altijd 

enthousiast zijn en steeds zo graag komen turnen. 
 Favoriete D&V activiteit:  Alle activiteiten zijn heel leuk, 

maar stiekem zijn turnshow en turnkamp toch nog veel 
leuker en specialer dan alle andere! 

 Jaardoel: Kleuters A: koprol voorwaarts, rolsprong op de 
plint en borstomtrek aan de rekstok. Kleuters B: radslag, 
handstand en achterwaarts rollen. 

B. 
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Aantal: 19 Meisjes: 7  Jongens: 12 

Turnster: Lies Dermaut 
 Leukste toestel? Brug, want dat kan ik goed. 
 Minst leuke toestel? Rekstok, want dat doet  

soms pijn aan mijn handjes 
 Leukste opwarming? Tikkertje, en nog liever ‘Sus&Wis’.  
 Wat vind je van je leiding: Aardig en lief! 
 Favoriete D&V activiteit: Turnkamp. 
 Jaardoel: Salto achterwaarts m.b.v. de trampoline, 

reuzenzwaai aan de rekstok! (Red: Dat doet naar het schijnt 
geen pijn aan de handjes!) 

Trainers: Yolan, Yasmine, Bart 
 Leukste toestel? Grond en Balk (Yasmine). 
 Minst leuke toestel? Rekstok, dit is een moeilijk toestel om 

veel differentiatie in te brengen. 
 Wat vind je leuk aan je groep: Die zijn/doen altijd zo grappig 

en dat ze zeker niet te weinig energie hebben. 
 Favoriete D&V activiteit: Turnshow, wij gaan voor het 

schattigste nummer! 
 Jaardoel: Radslag, discipline en leren aanschuiven! 

Verantwoordelijke: 
Tine De Weerdt 
Een zeer leuke bende 
die goed gesteund 
wordt door deze nieuwe 
leidingsploeg. Het is 
ook altijd leuk om zelf 
wat mee te helpen, zo 
kan ik mijn zoon Rik 
beter in het oog houden! 

Aantal: 16 Meisjes: 5  Jongens: 11 

Turnster: Amber Ruyts 
 Leukste toestel? Trampoline, ik hou van duikrol. 
 Minst leuke toestel? Brug, dat doet pijn! 
 Leukste opwarming? Eentje op muziek, bv. met veel 

springen. 
 Wat vind je van je leiding: Grappig, leuk, niet streng! 
 Favoriete D&V activiteit: Jeugdnamiddag: zwemmen. 
 Jaardoel: Salto voorwaarts en handstand doorrollen. 

(“Simpeeeeel”; zegt Emilie op de achtergrond). 

Trainers: Tobias, Tom, Stijn 
 Leukste toestel? Brug! (red.: valt dat tegen voor Amber!) 
 Minst leuke toestel? Balk, want dat kunnen we zelf ook 

helemaal niet. 
 Wat vind je leuk aan je groep: Dat er altijd veel leven in de 

brouwerij is en dat ze tonen dat ze veel willen bijleren.  
 Favoriete D&V activiteit: Turnshow. 
 Jaardoel: Enkelen alleen overslag en luisteren! 

Verantwoordelijke: 
Kris Mortelmans 
Dit is een brave groep, 
die dit jaar met deze 
leidingsploeg veel  
kans heeft om veel bij  
te leren op turntechnisch 
vlak!  
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Aantal: 15 Meisjes: 10  Jongens: 5 

Turner: Nick Hendrickx 
 Leukste toestel? Elk toestel waarmee ik salto kan doen. 
 Minst leuke toestel? Brug, want dat is niet zo tof. 
 Leukste opwarming? Spelletjes! 
 Wat vind je van je leiding: Leuk, eerlijk. Ik had ook nog wel 

graag een extra meisje als leiding er bij gewild. 
 Favoriete D&V activiteit: Turnkamp; super tof, een zotte 

turnzaal en altijd super fijne avondspelen. 
 Jaardoel: Rondat-flik-salto en salto uit de brug, dat laatste is 

eng maar cool! 

Trainer: Yves 
 Leukste toestel? Airtrack of powertrack, zo kan je heel snel 

en efficiënt sommige bewegingen aanleren. 
 Minst leuke toestel? Rekstok, want dan klagen de gymnasten 

altijd dat hun handjes pijn doen. 
 Wat vind je leuk aan je groep: Gekke groep vol sensatie, 

lachpartijen en startende verliefdheidprikkels.  
 Favoriete D&V activiteit: Vriendjesdag, dan komt de Sint. 

Maar helaas enkel als ik braaf ben geweest… 
 Jaardoel: Rondat-flik met hulp voor iedereen. 

 

Trainer: Danny Winkelmans 
 Leukste toestel? Grond, ik geef graag basis en het is een 

gemakkelijk toestel om te helpen. 
 Minst leuke toestel? Ik doe elk toestel graag. Maar ze doen 

graag hun goesting, waarbij ik ze vaak niet kan helpen! Een 
persoon van 70 kg pluk je niet zomaar uit de lucht. 

 Leukste opwarming? Het vierkant herbertisme. 
 Wat vind je leuk aan je groep: Ze hebben een redelijk goede 

basis, met nog veel potentieel om bij te leren. 
 Favoriete D&V activiteit: Wafelenbak, mmmm wafels! 
 Jaardoel: Kasamatsu en yurchenko 

Aantal: 24 Meisjes: 10 Jongens: 14 

Turner: Stef Van den Branden 
 Leukste toestel? Brug en rekstok, omdat dat pure fysica is en 

dat is graaf! 
 Minst leuke toestel? Paard met bogen, een heel moeilijk toestel 

waarbij je zelfs je klein teentje kan bezeren. 
 Leukste opwarming? Alle opwarmingen van Danny! 
 Wat vind je van je leiding: Superleiding met een lange traditie. 
 Favoriete D&V activiteit: Te pas en te onpas het clublied 

zingen. 
 Jaardoel: Als mijn schouder het toelaat zou ik graag nog 

rondat-flik-dubbele salto leren. (Danny kijkt verbaasd…) 
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Wist je dat… 
 
 onze turnkring werd opgericht op 26 november 

1920? Dit maakt dat onze vereniging al 93 jaar 
oud is… 100 jaar, here we come!  

 onze technisch voorzitter, Nele Boeykens, in september werd 
benoemd tot doctor in de medische wetenschappen? Zij mag dus 
vanaf nu aangesproken worden als dr. Nele!  

 er een lid van Deugd&Volharding heeft deelgenomen aan het 
WK gymnastiek in Antwerpen? Ons hoogst genoteerd jurylid Jan 
Liekens mocht mee de gymnasten beoordelen!  

 onze turnkring in totaal 266 leden telt? We hebben 231 
gymnasten, 29 trainers en 6 bestuursleden. Daarbovenop heeft 
onze turnking ook nog vele medewerkers die niet zijn meegeteld. 

 Emma Simons (recrea-groep) er in geslaagd is om 
als eerste D&V-lid ooit een flik op de balk te doen? 
Hoera!  

 de balk slechts 10 cm breed is?  

 er twee gezinnen zijn die volledig lid zijn van onze turnkring? 
Namelijk familie Van Berckelaer (4 turners, 1 trainster) en 
familie De Weerdt (2 turners, 1 trainer, 1 verantwoordelijke).  

 een kakkerlak elke 15 minuten een wind laat? 

 Deugd&Volharding de sportclub was met het meest 
aantal deelnemers aan ‘Mortsel loopt’ op 20 september? 
We waren namelijk met 26. Goed gedaan lopers!!  

 jullie altijd iemand van de leiding/bestuur mogen contacteren met 
eender welk weetje? Dan plaatsen we dat in de volgende Heraut. 

Recrea 
Aantal: 19 Meisjes: 7   Jongens: 12 

Turnster: Axelle Scheidtweiler 
 Leukste toestel? Trampoline, super tof en niet eng. 
 Minst leuke toestel? Balk, te moeilijk en wel eng. 
 Leukste opwarming? Yasmine haar ingewikkelde 

kaartenopwarming. (red.: te moeilijk voor woorden!) 
 Wat vind je van je leiding: Tof, lief, niet te streng. Eén meisje 

is voldoende, Michiel kan ook meisjestoestellen geven. 
 Favoriete D&V activiteit: Turnkamp; veel turnen en een 

week samen met mijn vriendinnen, de ideale combinatie! 
 Jaardoel: Rondat-flik op de grond en hele schroef 

voorwaarts m.b.v. de trampoline 

Trainers: Yasmine, Piter, Michiel, Lander 
 Leukste toestel? Grond, want dat is mijn passie; zegt Michiel. 
 Minst leuke toestel? Paard, daar hebben we een hekel aan. 
 Leukste opwarming? Geen!! Yasmine antwoordt: Standaard! 
 Wat vind je leuk aan je groep: Hele toffe groep met veel 

variatie en een leuke sfeer, die homogener is dan verwacht. 
 Favoriete D&V activiteit: (in koor:) Turnkamp; 8 days, one big 

party! Tofste kamp dat er bestaat. 
 Jaardoel: Flik-salto, flik op de balk en salto van de rekstok. 
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BEDANKT VERKOPERS!!
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Jeugdnamiddag – 17 november

Dit jaar zijn we gaan zwemmen in  

‘De Waterperels’ te Brasschaat. We 

hebben ons daar reuze geamuseerd met 

ons zestigen! Lopen over het water, een 

groot luchtkussen met obstakels, glijbanen 

achterstevoren afgaan, salto’s van een 

hoge springplank en kunstjes van den Erik! 

Jaja, we hebben daar heel veel gedaan.

 Er was zelfs zwembadmateriaal waar we 

natuurlijk niets anders mee konden doen 

dan turnen. Molentje voor, molentje achter, 

handstanden, salto voor en achter.  

Je ziet, Deugd&Volharding turnt overal!

Nadien was het tijd om de wafelverkopers in de 

snoepjes, euh bloemetjes te zetten! Snoepsatés en 

snoeptaarten vlogen door de lucht.

En niet te vergeten, ook cinematickets werden 

verdeeld. Daar was de leiding heel erg blij mee ;) 

Een groot applaus voor iedereen die wafels heeft 

verkocht en aan alle zwemmers die hebben laten zien 

hoe leuk Deugd&Volharding is!
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Vriendjesdag

Op 8 december organiseerden we een 

leuke turnnamiddag. Alle turners en 

turnsters konden met hun vriendjes, 

vriendinnetjes, broertjes en zusjes, neefjes 

en nichtjes komen turnen in onze grote 

turnhal.

Iedereen kon zich uitleven op de 

trampolines, aan de rekstok slingeren, 

als apen aan de balk hangen en aan de 

brug bengelen. Velen lieten ook zien wat 

ze in hun mars hadden aan sprongen 

en tuimelingen. Naar onze mening had 

iedereen de tijd van zijn leven.

En alsof dat nog niet genoeg was, kwam 

de Sint op het einde van deze spetterende 

namiddag nog een bezoekje brengen.  

 

Zijn allereerste woorden waren: “Er is dit 

jaar niemand stout geweest!”  

We geloofden het amper zelf, maar hij had 

toch voor iedereen een cadeautje bij.

Het was een enorm succes! 

We hopen dat we jullie volgend jaar weer 

mogen verwelkomen op de super mega 

toffe vriendjesdag!!
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Beste volleyballers en turnsters

Als deze Heraut wordt verdeeld schrijven we al 2014. Een moment om even 
terug te blikken naar datgene dat we dit sportjaar al gerealiseerd hebben.

De start van het nieuw seizoen is niet van een leien dakje gelopen. Bij 
verschillende ploegen zijn er wel wat problemen opgedoken maar deze zijn 
ondertussen allemaal wel opgelost.

Zo hebben de recreanten van vrijdagavond uiteindelijk hun onderdak 
gevonden in de Minisporthal. Spijtig genoeg hebben we wel afscheid moeten 
nemen van hun ploegverantwoordelijke Luc Verbruggen die jarenlang zorgde 
voor het wel en wee van zijn ploeg. Hiermee wensen we zijn echtgenote 
Liliane alle sterkte toe. Luc heeft de fakkel nog wel kunnen doorgeven aan 
Guido Bekaert die we alle succes toewensen. 
Ook de ploeg van maandagavond is een echte vriendenploeg die regelmatig 
iets gaat drinken en af en toe aan een tornooi deelneemt of een activiteit 
organiseert onder de bezielende leiding van Filip. Bedankt hiervoor!

De kleinsten van Joledi amuseren zich weer heel goed. Fien en Annelies 
begeleiden hier deze kinderen tot echte balkapoenen. Een aanrader om je 
kind baltechnieken aan te leren.

Onze meisjesploeg heeft een moeilijke start gekend. Problemen met de 
trainingen, een ploeg bij elkaar krijgen om een match te spelen enz. Maar 
ondertussen zijn de trainingen overgenomen door Maarten Michiels die er, 
buiten zijn stages voor school, voor 200% voor gaat. Veel succes! Hij is ook 
al een wedstrijd komen scouten. Tof om te zien dat hij dit met jullie besproken 
heeft na de wedstrijd. Ik ben er zeker van dat jullie nog een heleboel zullen 
bijleren om van de voorlaatste plaats weg te geraken. Dit moet lukken, hé.  
Ga ervoor, meisjes.

Op 11/11 vond onze jaarlijkse wandeling plaats in de Ardennen. Een heerlijke 
dag genieten van de natuur met enkele gezellige tussendoortjes. Verder in 
deze Heraut kan je genieten van een verslagje met enkele foto’s. Op onze 
website http://joledi.d-en-v.be kan je in het Fotoarchief de hele fotoreportage 
bekijken.

Joledi
joledi.d-en-v.be

Hout creaties

maatwerk meubilair
 vloeren  deuren  keuken  badkamer

dressing
Tijdloos en eenvoud op maat

Dirk Ivo
Heuvelstraat 72
2530 Boechout
ivodirk@gmail.com
0473723295
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Ons kersttornooi dat geprogrammeerd stond voor 29 december, is 
spijtig genoeg in het water gevallen. De sporthal Den Drab was niet meer 
beschikbaar tussen Kerstmis en Nieuwjaar. We hadden dus geen andere 
keuze dan uit te wijken naar het begin van het nieuwe jaar. Op 4 januari 
ging het tornooi door in de sporthal. Noemen we het de volgende keer 
“Nieuwjaarstornooi”?

Nog even kijken naar onze competitieploegen in Sporta.
De herenploeg die dit jaar in een hogere reeks speelt, kan bijna zeker zijn 
van het behoud in deze afdeling maar dan moeten ze wel er elke wedstrijd 
voor gaan.
Onze dames- en herenploeg in 5de afdeling moeten ervoor zorgen dat ze 
de volgende wedstrijden extra puntjes kunnen sprokkelen om alzo wat 
hoger op te klimmen in het klassement. De dames hebben terug trainster 
Annick De Brueker die hen daarin kan begeleiden. Welkom terug, Annick! 

We melden ook met plezier dat Astrid en Murielle Vlaisloir geslaagd zijn als 
jeugdscheidsrechters en Mick Mets zich scheidsrechter mag noemen bij 
Sporta. Allen van harte proficiat gewenst!

Wat Damesturnen betreft hebben we voor de groep van donderdagavond 
geen lesgeefster meer gevonden zodat die groep gestopt is. Op dinsdag-
morgen daarentegen turnen een grote groep enthousiaste dames onder de 
degelijke en gewaardeeerde leiding van Aline.

Tot slot wil ik toch wel even aanhalen dat Joledi 45 jaar bestaat. Niets om 
uitbundig te vieren maar toch zeker het vermelden waard. Langs deze weg 
wil ik dan ook al mijn voorgangers en zeker het huidig bestuur bedanken voor 
hun medewerking. Zonder jullie kan een club niet blijven leven. Bedankt voor 
jullie inzet.

Als laatste wil ik aan iedereen, sporters, supporters en hun familie, een 
gelukkig nieuwjaar wensen. Dat 2014 veel geluk, gezondheid en véééél 
sportieve en winnende momenten mag brengen.

Sportieve groeten
Bart Verbraeken

Afscheid van Luc
We zijn een ‘gemengde’ volleybalgroep met ‘ontspanning’ hoog 
in het vaandel. Het vaandel van Luc Verbruggen – hij was onze 
‘leider’, met een hoog gehalte aan scoutsgeest, én in menig 
opzicht onze animator.
Eén van de terugkerende items bij die animatie was het jaarlijks 
feestje, met eten en quizjes uitgedacht door Luc. Voor mij was er 
dan de min of meer subtiel aangebrachte opdracht om een 
tafelbrief te plegen tot meerdere eer en amusement van onze 
volleybalgemeenschap. Vandaag wordt het helaas een afscheidsbrief.

We gaan je missen, Luc. Je organisatietalent, je fijne zin voor humor, je zoveelste 
toelichting bij een of andere aanpassing van het volleybalreglement. Je doorzettings-
vermogen. In totemtaal: de kranigheid van kranige buffel. Toen de knieën meespelen niet 
meer toelieten, kroop je op de scheidsrechtersstoel, met het fijne gezag dat we nodig 
hadden. De laatste maanden werd het moeilijk, maar ondanks de operatie, de chemo en 
de bestralingen bleef je present. Met de dappere, zachte aanwezigheid van Liliane naast 
je. Wij konden alleen maar bewonderend getuige zijn van jullie inzet en mentale kracht.

We willen proberen iets vast te houden van wat je hebt uitgestraald. Competente, 
belangeloze inzet voor anderen. Deugddoende, correcte sportiviteit. Enthousiasme met 
een flinke geut relativering en goed humeur. We zijn er blijvend dankbaar voor.

En we zullen je erg missen.

Louis Goossens

Activiteitenkalender

zaterdag 04/01/2014  Intraclubtornooi

week van 17/02/2014  Wafeltjesslag i.s.m. Kinemusikei

zaterdag 10/05/2014  Netbaltornooi

   Pizzafestijn

   Wedstrijd ouders/jeugd

januari 
2014

februari 
2014

mei 
2014

Data 
nog niet 
gekend
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Onze jaarlijkse wandeling
11 november 2013

Het is grijs en mistig als we op weg zijn 
naar de streek van Berinzenne, ten zuiden 
van Spa.

Maar niet getreurd: een lekkere tas koffie, 
met geen, een beetje of heel veel suiker, 
doet de zon stilaan verder boren totdat de 
eerste stralen er zijn. Heerlijk!

We zijn er weer, met 18 moedige stappers, 
om er een mooie dag van te maken. Als 
we vertrekken is de zon er voor honderd 
procent en strooit zijn felle licht op de 
prachtige herfstkleuren van bomen, blade
ren, mossen en … water, want daar is geen 
gebrek aan. Zowel het sompige gras waarin 
we stappen, als de kronkelige beekjes die we 
volgen doet ons met volle teugen genieten 
van al die mooie natuur. De ontdekkers van 
die mooie paden zwaaien we alle lof toe: het 
kan gewoon niet beter.

Aan de paardenmanege worden we vergast 
op iets ‘sterkers’, teneinde het bloed vlot te 
laten circuleren in onze aderen. De uitge la
ten stemming wordt er nog beter door.

Dan terug het bos in, met zijn vele, soms  
gladde bruggetjes, op en neer, van links 
naar rechts, gewoon heerlijk om te wandelen. 
Er worden dan ook massa’s foto’s genomen, 
niet moeilijk met zulke troeven.

’s Middags tijdens onze picknick, wordt al 
weer flink gelachen: komt er nu echt een 
toffe Braziliaanse turnleraar naar onze groep, 
Chris? Of hebben we het verkeerd begrepen. 

Na de middag wandelen we na een uurtje 
plots in een open vlakte, vol met lange 
gele grassen, met hier en daar nog een 
boompje en heel veel water. Het lijkt meer 
op de Hoge Venen. Gelukkig zijn er houten 
wandel paadjes aangelegd, die zigzaggend 
door het gebied lopen. We stoppen even 
aan een oorlogsmonumentje, waar enkele 
Britten zijn gecrasht.

Omdat de meesten toch nog droge voeten 
hadden, wordt besloten met een ommetje 
langs een weg, we bedoelen dan een 
‘water’weg, waar het leuk springen is van 
het ene droge plekje naar het andere. Dan 
nog even ‘bonken’ door een bos, een mooie 
privétuin met vijvertje, om uiteindelijk uit 
te komen aan de ingang van het domein. 
We kruipen over de prikkel draad, naast een 
poort die eigenlijk open stond. Maar ja, we 
zijn uit eindelijk sportievelingen.

Zo’n dag kan niet eindigen zonder een 
lekkere aperitief met hapjes op de parking, 
om te eindigen in een restaurant, waar 
vooral de open haard het beste was. 

Bedankt aan de initiatiefnemers en afspraak 
volgend jaar, hopen we.

Luc en Rita
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frangipanes carré confituur

krokante boterwafels
krokante boterwafels choco

vanillewafels
vanillewafels choco

Mmmm, een lekker vieruurtje, een snoepje voor bij de 
koffie ...

Voor de prijs moeten jullie het niet laten want voor een 
ganse doos vragen we maar € 6.

Wie doet beter dan onze kampioen Julien Daemen die de 
laatste 4 jaar in totaal 216 dozen of een gemiddelde van 
54 dozen per jaar verkocht?

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrddddddddddddddddddddddddeeeeeeeeeeeeeeeellllllllllllllllllllllliiiiiiiiinnnnnnnnnnnnnnnnnnggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg iiiiiiiiiiiiiiiinnnnnnn 
ddddddddddddddddddddeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwweeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeekkkkkkkkkkkkkkkk vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn  1111111111111111111111111111111177777777777777777777777777 fffffffffffffffffffffffffffffffffffeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeebbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbrrrrrrrrrrrrrrruuuuuuuuuuuuuuuuuaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrriiiiiiiiiiiiiiiiiiii  2222222222222222222222222222222222222222222200000000000000000000000000000000000000000000111111111111111111111111111144444444444444444444444444444444444444444 Onze competitieploegen

Dames • 5de afdeling B • SPORTA
1 Kokaz 5 12 8 3 0 1 0 0 35 6 0 34

2 Simikos 12 6 2 3 1 0 0 35 11 0 31

3 Jong Edegem 2 11 2 5 1 1 1 1 27 16 0 24

4 Woka 4 12 2 3 2 2 2 1 27 22 0 21

5 Wemmenem 12 4 1 1 4 2 0 28 21 0 21

6 Vojaka 4 12 4 2 0 1 2 3 22 20 0 19

7 Fixit Wuustwezel 4 11 1 2 4 0 2 2 23 22 0 17

8 Joledi 12 2 2 2 0 3 3 21 24 0 16

9 Osta Berchem 2 12 2 1 1 1 3 4 17 27 0 12

10 TESLA Lint VC 4 12 0 3 0 1 2 6 13 30 1 9

11 VOS Reinaert 5 12 2 0 0 1 2 7 10 30 2 5

12 Sveka Schoten 5 12 0 0 0 1 5 6 7 36 1 0

Meisjes • Scholieren Regionaal Reeks 2 • AVF
1 VST Lions 11 9 0 2 0 31 9 29

2 Arvoc Arendonk 2 11 7 1 2 1 28 16 26

3 BVMV Merksplas (bc) 11 7 1 0 2 28 11 25

4 Boechoutse V.C. 2 (bc) 10 5 2 1 2 24 15 20

5 Gelmers Hoogstraten 1 10 5 0 2 3 22 16 17

6 Geel Zwart Wijnegem 10 3 2 0 5 19 21 14

7 WOVo Malle 10 4 0 1 5 16 21 12

8 Sveka Schoten 12 3 1 1 7 15 28 12

9 V.C. Retie 2 11 2 2 1 6 17 26 11

10 Joledi Mortsel (bc) 9 2 1 0 6 13 21 8

11 VBC Power Ravels 11 0 0 1 10 4 30 1

Volleybal

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

Klassement t/m 5/1/2014
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Heren • 3de afdeling B • SPORTA
1 Kessel.be 11 10 1 0 0 0 0 33 1 0 33

2 Kokaz 3 10 7 1 0 0 2 0 26 7 0 24

3 Mentha 11 5 1 1 1 1 2 24 15 0 21

4 Volmar Ekeren 11 3 4 0 0 1 3 22 16 0 21

5 Blokkeer Zandhoven 12 4 2 1 1 1 3 24 19 0 21

6 Joledi 1 11 3 1 1 2 0 4 19 21 0 16

7 Cantincrode 1 11 2 1 2 0 1 5 16 23 0 13

8 Sveka Schoten 3 11 3 1 0 1 2 4 16 22 0 13

9 Meteoor 11 2 2 0 1 1 5 15 23 0 13

10 Dosko@Volkshuis 2 11 1 0 1 0 3 6 9 29 0 5

11 Osta Berchem 10 0 0 0 0 2 8 2 30 0 0

Heren • 5de afdeling • SPORTA
1 Patria 10 6 1 0 2 1 0 26 10 0 23

2 Komart 3 9 4 1 0 1 0 1 23 9 0 22

3 Hellvoc 9 3 1 1 1 1 0 24 11 0 21

4 Pannenhuiseke VK 2 10 2 4 2 0 1 2 22 16 0 19

5 Kokaz 5 10 3 2 1 1 1 2 21 16 0 18

6 Komart 4 8 1 1 1 2 1 1 17 16 0 13

7 Woka 3 10 2 1 1 2 3 2 16 23 0 10

8 Joledi 2 8 1 1 3 0 1 3 13 18 0 9

9 TESLA Lint VC 7 10 1 2 1 1 4 3 12 26 0 6

10 Oxaco VC 3 10 0 0 0 0 1 9 1 30 0 0

Verklaring kolommen
 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 = Forfaits
 11 = Puntentotaal

Wie komt er nog meespelen met 
de Balkapoenen?
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Joledi Kersttornooi
Misschien heeft u het ook gemerkt, u had er in ieder geval 
de tijd voor tussen Kerst en Nieuw. Het begon met een 
on be   stemde trilling in de neusvleugel van een os, een 
engelen haar dat licht begon te krullen en een wijze die wijzer 
werd, meer  bepaald van de weg (en nogmeerbepaald richting 
51°10’19” noorder-
breedte en 4°27’52” 
ooster lengte). Waar wij 
van Joledi al druk doende 
waren geweest met in 
Hollywoodiaanse letters 
‘GROOT TORNOOI 
PHARAÏLDIS VAN GENT’ 
op de sporthal van 
Mortsel te kalken, en iets 
kleiner “wegens onvoor ziene 
omstandig heden verplaatst, niet 

naar Gent, maar 
naar 4 januari 2014, 
en geef zo’n kind 
maar een naam 
want wat heeft 
4 januari 2014 nu 
nog te maken met 
Kerstmis 2013, 
met excuses en 
dank voor uw 
begrip en welkom 
voor uw jaarlijkse 
portie volleybalple-
zier in donkere 
dagen, hier, dan”.  
Groot was de 
verbazing toen 
we die 

zaterdagochtend 4 januari een lege stal onder de kerstboom aantroffen, met op het open-
staande afsluithek in sierschrift: “even weg, en dat hek was van de dam”.

Dat was nog maar een voorsmaakje van wat ons aan de sporthal wachtte: een 50-koppige 
delegatie van kerststalfiguren, popelend van ongeduld voor een – naar eigen zeggen – “GROOT 

ACHTERSTALLIG KERSTTORNOOI 2013 PHARAÏLDIS VAN 
GENT”. Door de boxen schalde een stemmig “Bakske vol (met 
stro)”, en de Jezussen hadden er zin in. Die middag werden we na 
een slordige 2000 jaar getuige van een merk waardig onderbelicht 
aspect van het kerstverhaal: die rekels kunnen ballen! “Kerstballen”, 
verduidelijkte een gezwinde Jozef, die wou benadrukken dat een 
jaar niet compleet is zonder sportieve piek. Een engel met knielap-
pen gaf de startklaroenstoot, de strijd barstte los, en de tijd leek 

alles behalve stille te staan in de 
sporthal. Nadat het Sterrestof 
(waarschijnlijk uit de aanpalende 
turnhal De Sterre) was gaan 
liggen, bleek de interne pikorde 
van de kerststal weer scherp 
gesteld. Op een goddelijke 
zevende en tegelijk onchris-
telijke laatste plaats eindig den 
de Jezukes. Hierbij moet niet 
alleen worden vermeld dat hun 
verweer kranig was voor wie nog 
maar pas de eerste stapjes uit 
een kribbe heeft gezet, maar ook hoe sportief ze bovendien hun wangen bleven aanbieden 
bij elke tegenslag. Daarvan hebben de Moederkes Maria gretig gebruik gemaakt om zich 
naar de zesde plaats te werken, al werd eerst gedacht dat ze zich voller van genade zouden 
tonen. De 
Koningen 
zagen hun 
ambitie 
voor de 
3de plaats 
in de rang-
schikking 
iets lager 
stranden 
op plaats 
vijf. Een 
grote 
verrassing waren Dengelen. Hoewel die tradi tioneel in hogere regionen worden gesitueerd, 
waren ze dit keer iets lager gevallen; ze hingen aan de vierde plaats te bengelen.  
De Herderkens daar en tegen waren bij machte geweest om de derde plaats te benachtigen 
en daarmee de mirren medaille te veroveren (waarmee meteen het mysterie werd opgelost 
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waarvoor die mirre nu eigenlijk dient). De wierook was voor de Ossen, want de weirook was 
op. Maar dé revelatie van de dag waren de Jozeffen die na een allesverpletterende zegetocht 
triomfantelijk met het goud naar huis konden, alsof ze iets te bewijzen hadden en de Heilige 
Geest ermee gemoeid was. Bijbelkenners maken nu al gewag van een Oud-Testamentische 
wraakoefening op de geschiedschrijving.

Maar de namiddag nam pas écht een Oud-Testamentische wending toen plots een nieuwe 
groep het strijdperk betrad. Zes Methusalems waren met grijze haren, lange baarden en 
wapperende gewaden in blitse cabrio’s uit het oosten, zuiden en noord-noordwesten komen 
afzakken voor een afspraak met de geschiedenis, of toch die vijfenveertig jaar die Joledi in 
2013 bestond. Ooit hadden ze als deel van diverse generaties superteams de Joledi-eer 
verdedigd; nu kwamen ze de maat nemen van de huidige Joledi-herenploeg in een heuse 

galamatch (voor 
volleybal-leken: een 
wedstrijd met een 
Gala-bal (voor de 
volleybalmerk-leken: 
een bal van Gala), voor 
de gelegenheid beperkt 
tot twee winnende 
sets). Voor een volle 
tribune ontspon zich  
een spannende 
wedstrijd waarin de 
jonkies met 1-2 toch 
de duimen moesten 
leggen voor de all-stars.

Op dat moment roken de Ossen wierook, de rest spaghettisaus, en werd massaal richting 
cafetaria getrokken voor een smakelijke analyse van de belangrijkste wedstrijdfases. De 
Jezussen oefenden al wat met de grote verwijntruc van water, en er was plaats voor velen in 
de herberg.

Na afloop wezen de wijzen ons op onze plicht om het Kersttornooi in ere te houden, dus als 
alles goed gaat: tot later dit jaar voor een nieuwe editie 2014! 

te genieten, rust om stil te staan bij mooie 
momenten, veel  sterkte om tegenslagen 

te overwinnen, vr iendschap om je 
hart  te verwarmen, humor om 

wat somber is te kleuren, een 
g l im lach  om e lke  dag 

mee  te  beg innen . 
Een  ge lukk ig 

e n  e e n 
h e e l

Damesturnen

2 0 1 4
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d

Voor h
et n ieuwe jaar w

ensen w
e al le dam

es v
o l d o e nde t i jd om van de kleine dingen 
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Kinemusikei
kinemusikei.d-en-v.be

Beste dansliefhebber

Bij het schrijven van dit artikel is de Sint net het land uit en verschijnen de 
kerstversieringen volop in het straatbeeld. Een drukke maar zeer leuke en 
aangename periode kondigt zich aan. Dit betekent ook dat er al een volledige 
trimester van ons dansjaar voorbij is.

Katja Pire heeft dit jaar een zeer druk programma met dans, theater enz... Zij 
werd vervangen door Judith Clijsters, een toffe ‘madam’ die ongelooflijk leuke 
en interessante lessen geeft. Het fijne is dat als zij een woensdag niet kan 
lesgeven, we nog steeds op Katja kunnen rekenen, wat ons een zeer goed 
gevoel geeft.

Ook nieuw is dat Manuella Verzwijvel de taak als choreografe voor 
‘dansproject’ op zich heeft genomen. Na Katja en Sofie heeft zij nu de ‘zware’ 
taak op haar schouders genomen voor deze 13de editie.
Op 10 december was de première in Bornem, iedereen was zenuwachtig en 
niet in het minste Manuella zelf.
Een beetje onzeker wat de andere docenten van haar choreografie zouden 
vinden, begrijpelijk als het je eerste editie is. Maar ze kreeg goede kritiek en 
terecht ook. Nogmaals proficiat voor haar en haar compagnie. Op zondag 
2 maart staan wij in voor de organisatie en staan onze dansers op het podium 
van de Mark Liebrecht Schouwburg. Zij rekenen op een volle zaal dus noteer 
deze datum alvast in je nieuwe agenda.

Ook te noteren is zaterdag 24 mei, Dance Explosion 6, een voorstelling met al 
onze dansers in diezelfde schouwburg.

Voorstellingen vragen veel voorbereiding voor de docenten, dansers, bestuur 
en kosten uiteraard veel geld om onder andere alle leden een mooie outfit te 
geven. Daarom willen we vragen om dit jaar extra veel wafeltjes, frangipanes 
en carré confituurkes te verkopen om dit alles te kunnen realiseren. 

De verkoop van onze wafeltjesslag is al van start gegaan en al het lekkers 
wordt in de week van 17 februari in de groepen verdeeld. DOEN dus, hoe 
groter de verkoop hoe mooier je kostuum!

Maar eerst gaan we nog een feestje bouwen. Op zondag 19 januari 2014 
nodigen we alle dansers uit op ons tweede nieuwjaarsfeestje in de turnzaal 
van de Sint-Lutgardisschool. Het succes van vorig jaar heeft ons er toe geleid 
om dit zeker over te doen, dus alle dansers zijn welkom van 14 u. tot 16 u.

Wat gebeurt er ook nog voor de tweede maal in 2014? Het danskamp. 
En omdat we niet zolang kunnen wachten zal dit reeds plaats vinden in de 
paasvakantie. Vorig jaar werd er hiphop aangeboden door Anahi Lehnen, dit 
jaar wordt het uitgebreid met andere stijlen en docenten!!! We houden jullie 
nog op de hoogte.

2013 was een tof en interessant dansjaar. 2014 wordt nog toffer, leuker en 
interessanter!!!

Het volledige Kinemusikei-team wenst jullie allen een vreugdevol nieuw jaar 
toe.

WIJ WIJ 
W E N S E N W E N S E N 

I E D E R E E N I E D E R E E N 
E E N  H E E L E E N  H E E L 
G E L U K K I G  G E L U K K I G  

D A N SD A N S   J A A R J A A R 
T O ET O E !!
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Activiteitenkalender

zondag 19/01/2014  Nieuwjaarsfeestje

week van 17/02/2014  Wafeltjesslag i.s.m. Joledi

zondag 02/03/2014   Dansproject 13 georganiseerd 
door Kinemusikei

zondag 09/03/2014  Dansproject 13 te Geel

zaterdag 05/04/2014  Dansproject 13 te Brugge

zaterdag 24/05/2014  Dance Explosion 6

januari 
2014

februari 
2014

maart 
2014

april 
2014

mei 
2014

Dance Explosion 6
24 mei 2014 — Mark Liebrecht Schouwburg te Mortsel

Dansproject
Dertien jaar geleden is Dansproject ontstaan om een podium te creëren voor hedendaagse 
dansgezelschappen die op préprofessioneel vlak actief zijn. Dansproject is inmiddels gegroeid 
tot een internationaal dansfestival met vernieuwend werk binnen de danskunst.

De heden daagse dansgezelschappen behaalden reeds tal van prijzen (bijv. Prijs voor Jong 
Danstalent bij Jeugd & Dans, Concours International de Choréographie…). 
Alle vijf deelnemende compagnies werden reeds bekroond tot Ambassadeur van de 
hedendaagse dans in Vlaanderen (Danspunt): Junior Company (Bornem), Lune (Leuven), 
Kinemusikei (Antwerpen), CIE-IT (Brugge), Impuls Company (Geel) en Arlekino (Antwerpen). 
Regelmatig worden zij uitgenodigd als gastoptreden op dansfestivals en andere ontmoetingen 
van podiumkunsten.

Naast een vast programma van een aantal compagnies, zijn er telkens internationale 
gast optredens met (semi)professionele dansers (oa. Randi De Vlieghe, Anton Lachky, 
CODARTS Rotterdam…) die hun allernieuwste werk brengen. In 2010 maakte gast-
choreograaf Filip Van Huffel een groepschoreografie voor alle dansers van Dansproject.

De dertiende editie van Dansproject door Kinemusikei georganiseerd, gaat door op zondag 
2 maart 2014 in de Mark Liebrecht Schouwburg, Heilig Kruisstraat te Mortsel.

Aanvang 19u00    Deuren 18u30
Kaarten: € 11 en € 8 voor leden van Kinemusikei te bestellen via kinemusikei@gmail.com
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Wafeltjesslag
Hier zijn ze weer onze superlekkere wafeltjes; frangipannekes en carré confituurkes.
Alles aan dezelfde democratische prijzen als vorig jaar: € 6 voor een doos van 750 gr!!!
Invulstrookjes moeten uiterlijk op woensdag 3 febr. en/of vrijdag 5 febr. aan de 
verantwoordelijken afgegeven worden.
De lekkernijen worden dan tijdens de week van 17 febr. in de groepen verdeeld.
Elke schijf van 15 verkochte dozen levert een cinematicket op en de beste verkoper ontvangt 
nog een extra verrassing.
De opbrengst hiervan wordt benut voor de outfits tijdens onze voorstelligen. Vermits we 
boordevol toffe ideeën zitten rekenen we op een massa verkoop.

Danskamp
De tweede editie van ons danskamp 
gaat door tijdens de paasvakantie.
Extra docenten, extra dansstijlen,  
extra fun.

Vanaf januari meer info hierover!

Na vele dans voorstellingen 
hebben we een niet te onderschatten kleerkast met 

showkledij 

voor groot en klein. 

Interesse om iets te huren/kopen,  
vraag onze brochure aan via kinemusikei@gmail.com.

Neem regelmatig een kijkje op onze website voor 
de laatste nieuwtjes en foto’s.

kinemusikei.d-en-v.be

Kwaliteitsonderwijs in een gezellige sfeerKwaliteitsonderwijs in een gezellige sfeerKwaliteitsonderwijs in een gezellige sfeer

GITAAR

PIANO - KEYBOARD

ZANG

MUZIKALE VORMING

POP ENSEMBLE

THEATER 

 VERBALE EXPRESSIE

meer info vind je op www.cdemusic.be of  bel ons op 03 288 12 34 

De cursussen worden gegeven in Edegem 
en starten in januari - april - oktober of  ga mee op 

zomerworkshop in augustus.
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