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Beste clubleden en medewerkers

Na al het feestgedruis is het weer tijd om een beetje op positieven te komen en de bijgekomen 
kilootjes er terug af te werken.
Juist ja, bewegen en sporten dus!

2014 bracht weer een goed gevulde agenda. Sport- en niet-sportactiviteiten losten elkaar af, 
bij de ene deelvereniging al wat meer dan bij de andere.
Het is leuk om een aanbod in balans te houden en op deze manier het clubgevoel te 
stimuleren.

Uit de jaarverslagen bleek eens te meer dat het goed draait in alle verenigingen. De nieuwste 
telg, Bossaball, heeft er zijn eerste volledige sportseizoen opzitten en is meteen sterk gestart 
in het huidige sportjaar.

Dat we naast nieuwe zaken ook van traditie houden, blijkt uit de jaarlijks weerkerende 
organisaties zoals weekends, turnshow, kampen, dansoptredens, tornooien en vele andere.

Het is ook prettig vast te stellen dat het ledenaantal de laatste 5 jaren op peil is gebleven en 
dit toch in een klimaat met een stijgend vrijetijdsaanbod. Het is een goed meetinstrument dat 
ons vertelt hoe we als vereniging in de markt liggen. Dit is voor alle lesgevers, bestuursleden 
en vrijwilligers zeker een riem onder het hart en een stimulans om zich te blijven inzetten, 
waarvoor dank.

In een wereld van stijgende kosten en dalende subsidies, houden we het ook financieel 
gezond. We proberen de meerkost niet onmiddellijk door te rekenen in de lidgelden zoals dit 
wel gebeurd is bij vele Vlaamse sportclubs. 

2015 zal in het teken staan van onze vrijwilligers. Vanuit de Raad van Bestuur gaan we 
proberen een aantal krijtlijnen uit te tekenen die het vrijwilligersbeleid binnen onze club moeten 
ondersteunen en optimaliseren. Waardering, engagement, werving, motivering zijn slechts een 
greep uit de topics die zeker aan bod zullen komen zonder hierbij de wettelijke en fiscale 
verplichtingen uit het oog verliezen.

Met deze uitdagingen in het verschiet rest mij nog om iedereen een voorspoedig en leuk 2015 
toe te wensen.

Luc Follaets 
Voorzitter KMS D&V vzw

VoorwoordVoorwoord

Hanna werd geboren op 1 december 2014. Zij 
is het dochtertje van Leen Corluy (ex-danser en 
ex-penningmeester Kinemusikei) en Philippe Geubels, 
alombekend. Tevens is zij de kleindochter van 
Lieve Van de Weghe (secretaris Kinemusikei).

Wij wensen allen van harte proficiat!

Op 21 december 2014 overleed Hugo Janssens, 
echtgenoot van Simonne Moris (beiden oud-leden 
Turnkring D&V, resp. als medewerker en afdelings-
verantwoordelijke). Hij was de grootvader van Mitch en 
Nick Joostens (beiden leiders Turnkring D&V).

Wij bieden de familie 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 | Bart Carmen | Gerd Clijsters | Helga Deuvaert | Luc Follaets | 
Sara Joostens | Jan Liekens | Annemie Urbain | Jeroen Vande Casteele | 
Ron Van den Branden | Bart Verbraeken | Sonja Vercammen | Willy Wolters
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Kath. Multisportvereniging
Deugd en Volharding vzw
www.d-en-v.be

Verslag van de Algemene Vergadering
van 23 november 2014

Er waren 28 stemgerechtigden aanwezig (22 effectief aanwezig en 6 bij volmacht) – 

12 deelgenoten waren onwettig afwezig. 

Luc Follaets heette iedereen van harte welkom.

Vooreerst werd er dan uitleg gegeven over de gewijzigde situatie i.v.m. het indienen van de 

belastingaangifte. Vermits de vzw een rechtspersoon is, dient de aangifte opgemaakt en 

ingediend te worden per kalenderjaar en niet meer per sportjaar zoals tot nu toe het geval was. 

Dit houdt in dat de aangifte verstuurd dient te worden tegen uiterlijk eind oktober, m.a.w. vóór 

de deelgenotenvergadering. Nu is het wel zo dat de leden van de Algemene Vergadering dit 

financieel verslag dienen goed te keuren. Het betreft hier dus enkel het financiële verslag over de 

ganse vzw, dus niet per deelvereniging. 

Vraag werd dus gesteld of men het opportuun vindt om in het voorjaar een tweede algemene 

vergadering te houden waarop dan alleen dit financieel verslag over het voorbije kalenderjaar 

betreffende de ganse vzw dient goedgekeurd te worden, of men bij het huidige stramien blijft 

waarbij er in november een algemene vergadering gehouden wordt waarbij én het financiële 

verslag van de ganse vzw over het voorbije kalenderjaar én de financiële verslagen over het 

voorbije sportjaar van de verschillende verenigingen + de desbetreffende begrotingen en de 

administratieve verslagen kunnen besproken worden.

Bij handopsteken werd unaniem besloten om het huidige te handhaven en dus alleen een 

algemene vergadering te houden in november, waarbij dan ook het financieel verslag over het 

voorbije kalenderjaar zal voorgelegd worden. 

Een woord van dank aan alle penningmeesters, die zich hebben moeten aanpassen aan de 

nieuwe situatie om nu ook een financieel verslag op te stellen per kalenderjaar.

Het verslag betreffende het financieel jaar 2013, aanslagjaar 2014 betreffende de ganse vzw 

werd door de aanwezige leden unaniem goedgekeurd.

De financiële verslagen over het voorbije sportjaar 2013-2014 en de begroting voor het lopende 

sportjaar 2014-2015 werden aan de aanwezige leden voorgelegd . 

Voor de vzw werd deze taak gekweten door Magda Van Brempt. 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 Annemie Urbain. Het financieel verslag 

2013-2014 werd goedgekeurd. De begroting 2014-2015 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 2013-2014 en begroting 2014-2015 werden door de aanwezige 

leden goedgekeurd. 

Voor Bossaball werd het financieel verslag voorgelegd door Sven Leemans evenals de begroting 

en deze werden door de aanwezige leden goedgekeurd.

Dan werden de administratieve verslagen aangaande het voorbije sportjaar 2013-2014 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 stijging van het aantal leden 

genoteerd.

     

 

 2009 - 2010 2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013 2013 - 2014

 629 592 624 668 704

Verdeling aantal leden onder de onderscheiden verenigingen periode 2013-2014

Turnkring 268 38,00 %
Kinemusikei 88 12,50 %
Joledi 127 18,00 %
Tecemo 195 27,70 %
Bossaball 26 3,80 %
Totaal vzw 704 100,00 %
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Ook werd een overzicht gegeven betreffende 

• inkomsten/uitgaven sportjaar 2013-2014

• leden/lidgelden sportjaar 2013-2014

• inkomsten uit sport- en niet-sportactiviteiten 2013-2014

Deelgenoten

Er wordt nogmaals de nadruk gelegd op de aanwezigheid van deelgenoten op de algemene 

vergadering en het belang van deze deelgenoten in het bestuur van de vereniging. Indien er 

geen deelgenoten zouden zijn houdt de vereniging op te bestaan. Ook het aantal deelgenoten 

dient voldoende te zijn, daar er anders leden uit de Raad van Bestuur dienen te verdwijnen. 

Momenteel is het zo dat er van de vereniging Bossaball nog een bestuurslid in de Raad 

van Bestuur zou kunnen zetelen, doch momenteel is dit niet mogelijk vermits het aantal 

deelgenoten onvoldoende is. Daarom nogmaals een warme oproep om ervoor te zorgen dat 

er nog enkele deelgenoten bijkomen en tevens aan diegenen die dit jaar afwezig waren, naar 

volgend jaar toe zeker aanwezig te zijn en/of, indien je echt belet bent, er zeker voor te zorgen 

dat je zorgt voor een volmacht. 

Hierbij nog eens het belang van de deelgenoten:

Taken & Bevoegdheden:

• Aanwezig zijn, fysisch of bij volmacht, op de statutaire vergadering in november

• De wijzigingen aan de statuten van de vereniging 

• De benoeming en de afstelling van de leden van de Raad van Bestuur 

• De goedkeuring van de begrotingen en de rekeningen 

• De vrijwillige ontbinding van de vereniging 

• De aanvaarding en uitsluiting van deelgenoten

Secretaris doet 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 

17 januari 2015.

Jan Liekens, D.O. 

Secretaris

Activiteitenkalender

vr 02/01 Joledi  Intraclubtornooi

zo 11/01 Kinemusikei  Nieuwjaarsfeestje

za 17/01  KMS D&V  Nieuwjaarsreceptie

vr 30/01 – zo 01/02 Tecemo  Tecemo-winterweekend

ma 16/02 – zo 22/02 KROKUSVAKANTIE

vr 30/01 – zo 01/02 Tecemo  Tecemo- 
     winterweekend

vr 06/02  Turnkring D&V  Rummikubtornooi

week van 23/02 Kinemusikei en Joledi
     Wafeltjesslag

za 07/03  Turnkring D&V  Turnshow

zo 08/03  Kinemusikei  Dansproject 14 te Bierbeek

za 28/03  Tecemo  Spaghetti-etentje Jeugd

ma 06/04 – zo 19/04 PAASVAKANTIE

vr /04 Tecemo  Dubbel kampioenschap met voorgift 

za /04  Tecemo  Filmavond 

wo 01/04  Tecemo  Deelname buitenspeeldag Mortsel 

za 18/04 Kinemusikei   Dansproject 14 te Brugge

vr 24/04 – zo 03/05 Kinemusikei  Deelname WAK (Week van de 
     Amateurkunsten)

za 25/04  Turnkring D&V  D&V-Quiz

januari 
2015

februari 
2015

maart 
2015

april 
2015
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Bossaball Club Mortsel
bossaball.d-en-v.be

Beste lezer

Fijn dat je weer interesse toont voor Club Mortsel door 
hier te lezen wat we nog allemaal met de club van plan zijn in 2015. 

Maar eerst iedereen een fantastisch nieuw jaar toewensen in 
blakende gezondheid en veel plezier in de sport.

Alhoewel het moeilijk blijkt om in de oudere groep 1 of meerdere ploegen 
regelmatig te zien trainen om zich voor te bereiden op de competitie, ziet 
het er beter uit voor de jongste groep. Zij bewijzen week na week dat door 
hard te trainen, je ook werkelijk resultaten kan neerzetten. Kijk maar naar hun 
prestatie midden november tegen verschillende Nederlandse ploegen in de 
competitie 

‘BESTE JEUGDPLOEG VAN DE LAGE LANDEN’.

Onze -17-jarigen werden kampioen en mogen met trots een gans jaar deze 
titel dragen.
De competitie is nog jong en veel nieuwe initiatieven moeten nog opstarten 
maar toch voorzien we ook dit jaar voor de +17-jarigen verschillende 
wedstrijden in binnen- en buitenland. We dromen stil ook al van ons eigen 
Mortsels evenement in het voorjaar, waar u allicht later nog meer van zal 
horen.
We maken van de spektakelsport waar iedereen naar wil 
kijken en roepen dan ook via deze weg zowel ouders als jongeren op om ons 
hierbij te helpen. Kom uit je luie zetel en schrijf mee deze geschiedenis. Een 
contactformulier op onze site voor een vrijblijvende ontmoeting kan de eerste 
stap zijn. Check it out!

Werk hard, train hard, speel hard, maar vooral HAVE  FUN.

Bart
Voorzitter Bossaball Club Mortsel

vr /05  Tecemo   Ontmoeting Mortselse 
tafeltennisclubs

vr 01/05  Tecemo  Memorial ‘t Kelderke 

za 02/05  Tecemo  Volleybal Cantincrode

vr 08/05  Tecemo  Zaalvoetbal

wo 13/05 Tecemo  Alg. Ledenvergadering Jeugd
    Alg. Ledenvergadering

zo 17/05 Turnkring D&V  Brevettendag

vr 22/05 Tecemo  Zomerweekend

za 23/05 Turnkring D&V  Talentcup in Mortsel

vr /06 Joledi  Dropping

za 13/06 Tecemo  Bestuursetentje

zo 14/06 Turnkring D&V  Einde sportjaar

za 27/06 Tecemo  BBQ 

wo 01/07 – ma 31/08 ZOMERVAKANTIE

vr 03/07 Tecemo  Tafeltennis ontmoet tennis 

zo 05/07 Tecemo  Tennis ontmoet tafeltennis

zo 05/07 – zo 12/07 Turnkring D&V  Turnsportkamp

do 23/07 – zo 26/07 Turnkring D&V  Sfinks dagsecurity

   Joledi  Pizzafestijn

    Wedstrijd ouders/jeugd

mei 
2015

juni 
2015

juli 
2015

Data 
nog niet 
gekend
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Team Mortsel -17 Kampioen der Lage Landen!
 
Op zondag 16 november nam onze jongste groep -17 deel aan het tornooi van de Lage Landen 
in de club van Utrecht. Ze werden uitgedaagd door onze noorderburen. 4 teams waaronder 
onze bossaballspelers van club Mortsel (BEL), 2 teams van club Almere (NL) en 1 team van club 
Utrecht (NL) streden voor de titel “Kampioen der Lage Landen”!

Er waren 2 poules waar iedereen tegen elkaar speelde. De winnaar van de eerste poule speelde 
de finale tegen de winnaar van de tweede poule enzovoort. Onze Belgische selectie startte niet zo 
goed. Ze moesten eerst nog ingespeeld geraken op elkaar en dat was in het begin niet zo simpel. 
Na de eerste ronde stonden ze jammer genoeg laatste. Het team van Almere 1 had de poule 
gewonnen. 

Vanaf dat de 2de poule begon, waren ze al meer ingespeeld op elkaar en wisten ze te vechten 
voor elke bal! Dit kon je ook zien aan hun motivatie en speelgierigheid om elke bal zonder fouten 
over het net te spelen. Stap voor stap klommen ze dichterbij en door een goede ploeggeest en 
goed niveau, wonnen ze de 2de ronde! Dit betekende dat ze geplaatst waren voor de finale! 
GOGOBELGIUM!

In de finale was de spanning te snijden!! Er werd 1 set gespeeld tot 21 met 2 punten verschil. 
Beide teams knokten voor elke bal waardoor de stand gelijk opging. Het einde van de finale was 
een THRILLER! Zowel team Belgium als team Almere 1 kregen een wedstrijdbal. Uiteindelijk 
kon team Belgium het afmaken met een harde smash over het net! De ontlading was groot. Ze 
vochten voor elke bal en daardoor kregen ze de welverdiende titel “Kampioen der Lage Landen”!  

PROFICIAT TEAM MORTSEL -17!! (Setstand: 25-23)

1ste plaats:
 Team Mortsel (BEL)

2de plaats:
 Team Almere 1 (NL)

3de plaats:
 Team Utrecht (NL)

4de plaats:
 Team Almere 2 (NL) 
 
Binnenkort moeten ze de titel 
verdedigen! U komt toch ook 
eens kijken? 

Meer info op onze site:  
http://bossaball.d-en-v.be/

V.l.n.r.: Sven - Nolan - Piet - 
Jeroen - Tom - Jeroen -  
Dries - Bob - Wout

Turnkring D&V
turnkring.d-en-v.be

Beste sportvrienden

Laat me dit voorwoordje starten met de beste wensen voor een sportief en 
gezond 2015. Hopelijk zijn jullie zonder kleerscheuren uit de feestperiode 
gerold. Tijd dus om de goede voornemens aan de realiteit te toetsen en als 
club willen we jullie uiteraard daar verder in helpen. 

Een vetrolletje te veel, niet genoeg kracht of uithouding, teveel tijd door-
gebracht achter je computer of in je luie stoel: wij hebben de remedie: 
TURNEN! We bieden jullie ook in het nieuwe kalenderjaar een aanbod aan 
activiteiten waar zowel jong als oud kan aan meedoen. Minder bekend maar 
zeker met de nodige aandacht bekeken is ons aanbod voor volwassenen. De 
sportieven in lijf en leden kunnen terecht in onze blijf-fit groep op donderdag 
en we verwelkomen graag de sportieven van geest: zij kunnen ons helpen in 
de organisatie van evenementen, of in het bestuur. Lees hierover verder op 
onze site het artikel ‘Turnkring zoekt…’.

Met enige fierheid wil ik ook nogmaals het behalen van ons kwaliteitslabel 
aanhalen. Vroeger heette dit IKGym waar wij als turnkring D&V nog een + 
aan mochten toevoegen. Dit sportjaar behaalden we het Q4Gym-label. Wat 
is hier nieuw aan, vraagt u zich af? Wel, de toekenning van dit label toont aan 
de buitenwereld dat Turnkring D&V op meerdere vlakken aan kwaliteit denkt 
en hierrond werkt. Uiteraard in eerste instantie de kwaliteit van de trainingen 
en lessen die we geven, door onze trainers constant bij te scholen (extra 
dank u en proficiat, trainers sparen tijd noch moeite, bijna iedereen in onze 
trainersgroep heeft een certificaat of diploma op zak! Tof !). Verder worden 
we nu ook jaarlijks op de rooster gelegd over de kwaliteit van het beheer van 
de club. Regelmatig ontvangen we felicitaties en schouderklopjes maar ook 
een aanmanende vinger. En maar goed ook want dan weten we waar we bij 
kunnen en moeten sturen. Hebt u hierover een mening of feedback, laat het 
ons a.u.b. weten. Contactmogelijkheden zijn in onze site beschreven.

De stimulans om onze sport op een hoog niveau en vooral veilig voor jong en 
oud aan te bieden in Vlaanderen, komt hoofdzakelijk van onze sportfederatie 
GymFed. 
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Activiteitenkalender

vrijdag 6/02/2015  Rummikubtornooi

zaterdag 7/03/2015  Turnshow

zaterdag 25/04/2015  D&V-Quiz

zondag 17/05/2015  Brevettendag

zaterdag 23/05/2015  Talentcup

zondag-zondag 05-12/07/2015  Turnsportkamp

donderdag-zondag 23-26/07/2015  Sfinks dagsecurity

februari
2014

februari 
2015

maart 
2015

april 
2015

mei 
2015

juli 
2015

Kennen jullie Nick Joostens? Hij is niet alleen lid van onze turnkring, maar hij is ook een echte 
atleet! Hij doet al enkele jaren aan atletiek bij zijn club AC Lyra. 

Van 9 tot en met 20 september 2014 heeft Nick deelgenomen aan de European Special 
Olympics. Die werden dit jaar georganiseerd in Antwerpen. 
Nick behaalde tijdens deze Spelen wel 3 medailles! Hij sprong 4 meter en 42 centimeter ver 
en behaalde hiermee een bronzen medaille.  
Tijdens de 4 x 400 m behaalde Nick en zijn teamgenoten een bronzen medaille. Ze zetten een 
mooie tijd van 4 minuten en 42 seconden neer.  
Tijdens de 800 m behaalde hij een zilveren medaille met een schitterende tijd van 2 minuten 
en 35 seconden. 

Nick kon tijdens deze periode rekenen op de steun van zijn vele supporters. Ondertussen 
is Nick alweer volop aan het trainen. Wie weet wordt hij ook volgende keer opnieuw 
geselecteerd voor de Special Olympics! 

Proficiat met je 3 medailles, Nick! 

Als een van de grootste sportfederaties in Vlaanderen zijn ze constant aan het 
werk om de aangesloten clubs middelen aan te bieden om te verbeteren. Dit 
gaat van bijscholingsdagen, het Q4Gym-label (zie hiervoor), een uitgebreide 
publieke site, een nog uitgebreidere site voor de trainers met oefeningen, 
tips en tricks, nu ook uitbouw van Gym-apps 
voor je smartphone, steun bij het uitvoeren van 
programma’s zoals Gymstars, hulp bij organisatie 
van kampioenschappen, centraliseren van de 
competitieresultaten, organiseren en opleiden van 
juryleden, beantwoorden van juridische vragen, 
verzekeren, enzovoort (en vergeet GYMBO niet!). 
Ga zeker kijken op hun website: als geïnteresseerde 
in de gymnastiek ga je gegarandeerd nuttige info 
vinden: www.gymfed.be.

We wensen jullie allemaal een super sportjaar 2015 toe, lees nu vooral verder 
op zoek naar Rummikub, turnshow, sportkamp, …

Namens het bestuur van Turnkring D&V

Bart Carmen 
Voorzitter
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Wafelenbak – 18 en 19 oktober
 
Na zwoegen en zweten om de juiste prijzen te kiezen voor het aantal verkochte wafels waren 
we eindelijk klaar… Laat de verkoop beginnen! Vele, vele kindjes (maar ook leiding) zetten 
zich in om van deur tot deur te gaan om zoveel mogelijk van die heerlijke wafels verkocht te 
krijgen.

                Een paar weken later…

Alle wafels zijn geteld en klaar om gebakken 
te worden. Vroeg in de ochtend stonden 
enkele leiders op om alle wafels te tellen 
die vers werden gebakken. Dit duurde tot 
de middag want dan was het tijd om ze te 
verspreiden! Alle auto’s werden gevuld en 
vertrokken naar de hongerige mensen die 
hun wafeltje besteld hadden. 

Weeral een geslaagde wafelenbak met een zeer groot aantal van wafels verkocht! Aan allen 
die zich mee hebben ingezet om te verkopen/rondbrengen, een dikke dikke proficiat en merci 
voor de moeite!

Op zondagmiddag zorgde ook ons wafelcafé voor lekkere verse 
wafels in combinatie met een gezellig zonnig sfeertje. 

Jeugdnamiddag – 16 november
 
Het was miezerig regenweer 

op zondag 16 november. Het 

ideale moment om ons te gaan 

vermaken in een subtropisch 

zwemparadijs! Aan liefhebbers 

geen gebrek, we waren maar 

liefst met 88 personen in totaal. 

Onze turnkring uit Mortsel was 

dus goed vertegenwoordigd in 

Beveren en daar zijn we trots op! 

In het zwembad was er voor ieder 

wat wils; van een glijbaan op banden 

tot een wildwaterbaan, een golfbad, 

een gigantisch bubbelbad en een 

wellness. Je kon zelfs baantjes 

gaan trekken in het zwembad 

ernaast, maar het waren vooral 

de glijbanen die succes kenden. 

Sporten doen we al genoeg, 

tijd dus voor ontspanning. Den 

D&V was zeker aanwezig in het 

zwembad, wanneer we uit het 

water waren, was het immers 

veel te rustig in De Meerminnen. 

16 17Turnkring D&VTurnkring D&V

Gebruiker
Line



En van al dat plens- en plonsplezier kregen we natuurlijk honger. Hoog tijd dus om de prijzen 

van de wafelbak uit te delen! Snoepsatés, snoeptaarten en stripbons werden uitgedeeld aan 

alle flinke verkopers. 

En bij deze willen wij jullie opnieuw bedanken voor de verkoop van de wafels en deze leuke 

Jeugdnamiddag!

Vriendjesdag met de Sint – 7 december

Op 7 december 

was het weer 

dolle pret in de 

Sterre,

 want alle 

kindjes en 

hun vriendjes 

kwamen van 

heinde en verre.

Klimmen en 

klauteren, hangen 

en bengelen, 

tuimelen en 

springen,

aan alle toestellen 

kon men zich flink 

in alle bochten 

wringen.

TURNEN is leuk
maar niet altijd

altijd die opwarming, geen denken aan.
Het turnen is leuk

maar je krijgt soms een breuk.
Iedereen anders

soms beter dan jezelf.
Je moet je concentreren

en accepteren.
Turnen is leuk

ook al doe je je flik verkeerd
je hebt altijd talent.
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Als kers op de taart kwamen Sint en Piet, 

En iedereen zong een heel mooi lied. 

Eerst dacht de Sint dat de kindjes niet braaf waren geweest, 

Gelukkig was er Piet en die zei onbevreesd: 

“Sinterklaas, je hebt niet goed in je boek gekeken, 

want de kindjes zijn juist heel flink gebleken, uitroepteken!!!” 

De vriendjesdag werd hiermee een enorm succes, 

En volgend jaar hebben we weer deze mega-coole gymles.
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D&V quiz
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Het kleine kruiswoordraadsel 
 

Enkel voor echte D&V-turn(st)ers!! 
Vind jij alle oplossingen? 

 Beste sportliefhebbers

Eerst en vooral een gezond en voorspoedig nieuwjaar gewenst voor alle 
sporters, bestuursleden, supporters en hun familie. Dat 2015 veel geluk en 
natuurlijk ook véééél sportieve en winnende momenten mag brengen.

Toch nog even terugblikken. 

Op 11 november vond onze jaarlijkse wandeling plaats. Naar gewoonte stelt 
Jan een wandeling op voor ongeveer een 6-tal uren stappen. Tegen de late 
namiddag staat het aperitief te wachten om nadien lekker te gaan smullen in 
een plaatselijk restaurant. Het was weerom een geslaagde dag waarvan je 
verder in deze Heraut een verslag vindt.

Ons kersttornooi was ook dit jaar weer een fijn treffen. Met 5 ploegen, die 
allemaal tegen elkaar gespeeld hebben, werd er gestreden naar de titel. 
Sommigen zullen het de volgende dag wel gevoeld hebben. Zo een namiddag 
intensief sporten kruipt niet in je kleren. De rangschikking en de uitslag van 
de pronostiek vinden jullie ook verder in deze Heraut. Dit jaar hebben we zelf 
de catering gedaan van de cafetaria en de keuken. Hier hebben een aantal 
vrijwilligers zich de ganse dag ingezet om iedereen te voorzien van drank en 
om achteraf heerlijk te genieten van een overheerlijke spaghetti. Zonder de 
hulp van Luc en Filip (bar) en Veerle, Annie en Monique (keuken) was dit niet 
gelukt. Hartelijk dank voor jullie bereidwillige medewerking.

De start van de competitie is voor alle ploegen wat moeilijk geweest. De 
herenploeg in 3de afdeling heeft zich al herpakt en staat in de helft van het 
klassement. Zowel de herenploeg als de damesploeg in 4de afdeling zullen 
nog wat wedstrijden moeten winnen om weg te geraken uit het onderste 
gedeelte van de rangschikking. Hopelijk inspireert het nieuwe jaar jullie om de 
tegenpartij te verslaan.

Ook onze meisjesploeg kende een moeilijke start. Met enkele nieuwelingen 
in de ploeg was het zoeken naar een goede opstelling. Ondertussen heeft 
Maarten ervoor gezorgd dat de meisjes hun posities kennen op terrein. Dit 
heeft geleid tot een hoger spelniveau en natuurlijk de nodige overwinningen. 
Laat in het tweede gedeelte maar zien dat jullie nog beter kunnen, meisjes. 
Hou vooral de goede sfeer in de ploeg en laat de tegenpartij maar jullie sterke 
kanten zien.

Joledi
joledi.d-en-v.be
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Op maandagavond en vrijdagavond hebben we nog steeds een bende 
enthousiastelingen die zich komen ontspannen bij een partijtje volleybal. De 
capaciteiten en de leeftijd van de spelers loopt soms wel wat uiteen maar 
ieder presteert er op zijn of haar niveau en maakt er het beste van. 

Niet alleen volleybal maar ook damesturnen komt wekelijks aan bod. Ook hier 
wordt er enthousiast gesport in een gezellige en familiale sfeer met Aline als 
zeer gewaardeerde lesgeefster.  
Zoals jullie enkele pagina’s verder kunnen lezen zouden de dames ook wel 
eens een leuke activiteit willen organiseren als afsluiter van het sportjaar. We 
zijn benieuwd!

Sportieve groeten 
Bart Verbraeken

Activiteitenkalender

vrijdag 02/01/2015  Intraclubtornooi 

week van 23/02/2015  Wafeltjesslag i.s.m. Kinemusikei 

vrijdag /06/2014  Dropping 

   Pizzafestijn

   Wedstrijd ouders/jeugd

januari 
2015

februari 
2015

juni 
2015

Data  
nog niet  
gekend

11/11 om 11 uur
 
Jawel, da’s de start van de 
jaarlijkse wandeling van Joledi.

Koffie, thee of wat anders met of zonder een, twee, drie, …. koekjes is 
al achter de rug en we staan vertrekkensklaar. Gelaarsd en gespoord, 
voorzien op alle mogelijke weersomstandigheden. Met een kaart, kompas 
en wandel-GPS. Wat kan er nu nog foutlopen? Dat dachten we de 
andere jaren ook maar nu heeft Jan assistentie gekregen van Luc die de 
omgeving op z’n duimpje kent.

Niets kan er dus nog mislopen. Al na 100 m gaat het flink bergaf over 
een weggetje dat getuigt van de regenval van de laatste tijd. Hélemaal 
tot beneden in het dal want daar moeten we het water over. Niks 
spectaculair want er is een degelijke brug. Dan maar met wat keien in 
’t water gooien en mekaar er proberen in te duwen.

Natuurlijk, na een bergaf komt er een bergop. Boven levert dat dan wel 
mooie panorama’s op en dat is een goeie reden om die inspanning te doen. 
Tijd nu om met de ravitaillering afspraken te maken voor de lunch. Graag 
binnen een half uurtje verse koffie en thee aan de kerk van Mormont a.u.b.

Tja, geen rekening gehouden met die koe die terug in de wei moest gedre -
ven worden en misschien ook de 
afstand wat onderschat. In ieder 
geval, de verse koffie was er al 
heel lang voor dat wij er aan-
kwamen. Het kerkhofmuurtje 
wordt tot zitbank gepromoveerd 
en de mee ge brachte boterham-
mekes en pisto lee kes worden 
aangesproken. Donkere wolken 
trekken over Mormont en begint 
dat toch wel te regenen zeker!
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Geen tijd meer verliezen en we vatten de terugweg aan. Nog altijd met 
een beetje regen, net te veel om geen regenjas aan te trekken, dan weer 
een poosje niet, soms even wat zon. Dat scenario was voor de rest van de 
dag. Het zorgde er wel voor dat we enkele fraaie regenbogen te zien
kregen met op de achtergrond de prachtige herfstkleuren. Nu ja, herfst-
kleuren … In dit seizoen horen alle loofbomen hun blad verkleurd of ver -
loren te hebben maar met het hele zachte najaar waren er die nog groene 
bladeren hadden en zag het groen van de weiden er ook nog heel fris uit. 

Moest nu de zon 
van de partij geweest zijn, dan hadden we prachtige beelden kunnen schieten.

Érezée komt weer in zicht en het is nog vroeg. 
We maken nog een klein ommetje langs de 
hertjes. Van de geitjes die ernaast logeren is er 
eentje die voor de vrij heid gekozen heeft maar 
die laat zich evenwel niet vangen. Moet hij (of 
zij?) weten, wij gaan terug naar het gezellige 
huisje van Rita en Luc waar het aperitief op ons 
wacht. Porto met een 
knabbeltje of voor de 
soberste onder ons, een 
waterke zonder knab-
beltje. Al gauw is het nu 
tijd om op te krassen en 
in het restaurant van de plaatselijke camping deze mooie dag waardig af te sluiten.

Bedankt, Rita en Luc, voor de gastvrijheid en bedankt, Jan en Marc, 
voor het uitstippelen van deze wandeling.

Tot volgend jaar!

PS Van die jenever en die snoepkes onderweg zeggen we niks, hé. 
Anders is er volgend jaar misschien teveel volk dat mee wil.

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.

Bestellen kan bij de Joledi-leden of via de website 
http://joledi.d-en-v.be.

Wafeltjesslag
verdeling in 

de week van 23 februari 2015
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Onze competitieploegen

Volleybal

Klassement t/m 7/1/2015

Heren 1 • 3de afdeling B
1 Sveka Schoten 3 12 10 1 1 0 0 0 36 3 0 35

2 Boechoutse VC 12 7 4 0 1 0 0 35 7 0 34

3 Mentha 12 6 3 0 0 1 2 28 12 0 27

4 Woka 1 11 5 3 1 0 1 1 28 11 0 26

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

6 Joledi 1 14 3 2 0 2 1 6 20 29 0 17

7 Dosko@Volkshuis 2 12 1 2 3 1 2 3 22 26 0 16

8 OV Dennenbad 11 0 2 2 2 2 3 18 27 0 12

9 Vosco 2 13 1 2 1 0 2 7 14 31 0 11

10 Cantincrode 1 13 3 0 0 1 5 4 16 30 0 10

11 ‘t Pleintje 12 0 1 2 1 5 3 16 32 0 8

12 Kokaz 4 12 0 0 1 2 3 6 10 35 1 3

Heren 2 • 4de afdeling A
1 Woka 2 12 6 4 1 0 1 0 34 9 0 32

2 Osta Berchem 1 11 3 7 1 0 0 0 33 9 0 32

3 Mortsel Koninklijke VC 2 13 3 4 3 1 2 0 34 19 0 28

4 Bravoc Ranst 3 12 4 3 1 1 1 2 27 17 0 24

5 Oxaco VC 2 12 3 3 0 1 5 0 25 21 0 19

6 Sloep VC 2 12 3 3 0 1 4 1 24 21 0 19

7 TESLA Lint VC 6 13 0 3 2 2 2 4 21 31 0 15

8 Komart 3 11 0 3 2 2 1 3 20 25 1 14

9 Don Bosco Hoboken VC 12 1 3 0 1 4 3 18 27 0 13

10 Pannenhuiseke VK 2 12 2 1 1 1 4 3 18 27 0 12

11 Vojaka 1 12 0 0 2 1 5 4 13 34 0 5

12 Joledi 2 12 0 0 0 2 5 5 9 36 0 2

Dames 2 • 5de afdeling B
1 Wemmenem 12 7 4 1 0 0 0 36 6 0 35

2 Vojaka 3 12 6 1 3 1 1 0 33 13 0 28

3 Volley Niel 12 5 3 1 2 0 1 31 14 0 28

4 Woka 4 12 4 3 2 1 1 1 30 16 0 26

5 Joledi 2 12 4 2 1 1 2 2 25 19 0 21

6 WEK Loenhout 3 12 3 3 1 1 2 2 25 20 0 21

7 VOS Reinaert 5 12 2 3 1 1 3 2 23 23 0 18

8 Jong Edegem 3 11 1 2 1 0 2 5 14 25 0 11

9 Fixit Wuustwezel 4 12 1 0 1 2 5 3 15 32 1 6

10 Osta Berchem 2 10 1 0 1 1 2 5 10 26 0 6

11 Sveka Schoten 6 11 0 1 0 2 3 5 10 31 0 5

12 Mavoc Mechelen 2 12 0 1 0 1 2 8 7 34 2 2

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

Dames 1 • 4de afdeling B
1 Sveka Schoten 5 14 7 4 1 1 0 1 38 12 0 36

2 Dosko@Volkshuis 2 13 5 5 1 1 1 0 36 13 0 33

3 Kokaz 5 12 6 3 0 0 1 2 28 12 0 27

4 VOS Reinaert 4 13 3 3 4 0 2 1 32 20 1 25

5 JOH Volley 11 3 3 0 3 2 0 26 18 0 21

6 Bravoc Ranst 3 12 1 3 3 2 2 1 27 24 0 20

7 Volmar Ekeren 3 12 2 3 0 2 3 2 22 24 0 17

8 Oxaco VC 12 3 0 2 1 4 2 21 25 0 14

9 Volleydots 12 4 0 0 1 4 3 18 24 0 13

10 Pannenhuiseke VK 12 1 1 2 3 2 3 20 29 0 13

11 Sloep VC 3 12 1 2 1 1 2 5 16 28 0 12

12 Joledi 1 14 0 1 0 1 3 9 8 40 0 4

13 Jong Edegem 2 11 0 0 2 0 2 7 8 31 1 3
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Joledi Kersttornooi
 
Liefste rakkertjes

Allereerst bedankt! Hartverwarmender dan een kerstboomverbranding was het, dat veertigtal 
snaken en snaaksen, die vrijdag 2 januari 2015 aan de poort van sporthal Den Drab. 
Snakkende snaken, die na dagen slempen en pimpelen kortgebroekt stonden te popelen van 
dat goede voornemen om eindelijk weer wat calorieën te verbranden. En verbrand werd er!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lag het nu aan bovenvermeld hartverwarmen of de opwarming van de sporthal die het ijs 
sneller deed breken dan alle temperatuur-
records van het vorige jaar samen, 
maar het was zweten geblazen. Ook 
op scheidsrechterfluitjes, en soms ook 
opletten. Want als één ding snel 
duidelijk werd: cadeautjes uitdelen 
was niet de bedoeling. Prikjes, 
plaagstoten en dropballetjes des te 
meer, en af en toe een rake smash. 

Al die baldadigheid werd netjes gekanaliseerd in vijf ploegen, die ons niet alleen hun 
fraaiste volleybalspel maar ook hun mooiste nieuwjaarswensen kwamen aanbieden. En dat 
leverde behalve een heerlijke namiddag sportplezier ook een aardige rangschikking van dit 
deelnemersveldje op, met onze welgemeende felicitaties:

1. Knap, Ka(m)p(i)oentjes! Zonder 
haperen en duidelijk gearticuleerd naar 
de overwinning!

2. Gefeliciteerd, Guitjes, gezellig op de 
tweede plaats!

3. Och, Oogappeltjes, wat hebben jullie 
mooi in het midden gemikt (en dus niet 
te ver van de boom)!

4. Drommels, Doopkinderen! 
Denderender succes hadden we 
jullie gewenst, maar de eerste niet-
podiumplaats is ook niet min.

5. Hoho, Hartendiefjes. Jullie hebben de 
overwinning alvast niet gestolen, maar eindigen toch maar mooi in de eerste helft van de top 10!

Daarna werd iedereen door tante Joledi aan tafel geroepen voor ónze verrassing. Want we 
hadden een primeur voor het nieuwe jaar: eigen catering, met knapperige broodjes, gezond 
gesmos en spaghetti zoals vanaf nu alleen wij die kunnen klaarmaken. De trendwatcher 
en voorproever in ons voorspelt dat de mensen binnen ettelijke edities een hele dag zullen 
komen eten en drinken, met nog een volleybalwedstrijdje als dessert. Ook alle vrijwilligers 
achter toog en fornuis: hartelijk bedankt voor spijs en drank!  

Daarna was het uitblazen geblazen en kon er weer aangedikt worden, al dan niet van verhalen.

Na zoveel beste beentjes nemen wij ons alvast voor om volgende keer ook weer alle 
katerende kwajongens en weeklaaggerechtigde werkmensen over de streep te krijgen met 
een iets christelijker datum voor de volgende editie. We houden jullie op de hoogte en wensen 
jullie een spetterend 2015!

Jullie JOnge LEnige DIenaren

Mortsel, 4 januari 2015

Bij veel deelnemers aan de pronostiek stonden de 
Kapoentjes op de eerste plaats, maar de tweede 
en zeker de derde plaats was voor de meesten 
een verrassing. Alleen Dimi Van Gossum en 
Jan Schaerlaekens vielen in de prijzen. Proficiat!
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Damesturnen
De dames van de dinsdagmorgenploeg hebben het jaar goed afgesloten met een traktatie 
van ons aller Annemie ter gelegenheid van de vele jarigen in december. Het was smullen 
van de lekkere appeltaart en even niet denken aan de calorietjes die we net ervoor hadden 
verbrand onder deskundige leiding van Aline.

En ja, we mogen wel zeggen dat ze ons heel goed ‘begeleid’. Ze zorgt ervoor dat steeds alle 
spieren getraind worden (soms ook wel de lachspieren). Het is niet zomaar ‘een turnles’ maar 
over de oefeningen wordt echt wel nagedacht. We krijgen steeds een andere reeks om de 
4 weken. Ja, en de relaxatieoefeningen met aangepaste muziek brengen ons steeds even in 
een andere wereld. Zalig!!! 

Het nieuwe jaar hebben we dan evengoed ingezet met een gezellig onderonsje na de eerste 
turnles door samen een koffietje te gaan drinken. Daar ontstond ook het plan om toch ook 
eens iets anders te ondernemen zoals een wandeling of uitstapje naar de stad.
Dit eventueel op het einde van het seizoen i.p.v. de traditionele ‘drink’. Voorstellen altijd 
welkom.

Verder hopen we dat onze leden nu gespaard blijven van ongevallen want daardoor hebben 
we toch enkelen geruime tijd moeten missen.

Met deze wil ik afronden en kunnen jullie met spanning uitkijken naar het volgende verslag 
na onze ‘uitstap’. Dit zal zeker gepaard gaan met enkele ’anekdotes’, onze damesploeg 
kennende.

Sonja

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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