
Kon. Kath. Turnkring  
Deugd en Volharding

Kinemusikei

Joledi

Tecemo

Bossaball

De Heraut 
editie juni 2015

Kath. Multisportvereniging  
Deugd en Volharding vzw

De Heraut is het clubblad van de Katholieke Multisportvereniging  
Deugd en Volharding vzw. Periodiek tijdschrift – 61ste jaargang – nr. 3.
V.U.: H. Deuvaert, Steenakker 57, 2640 Mortsel

sportseizoen 2014-2015

www.d-en-v.be



Inhoudsopgave

Voorwoord   4
Personalia  5

Voorwoord  7
Rummikubtoernooi 9 
Festivalverslag 10 
Quiz 22
Brevettendag  24
AGH  27
D&V zoekt  28
Sfinks Dag Security  29

Voorwoord  30
Belgian Open Bossaball toernooi  32

Voorwoord  34
Wafeltjesslag  36

Volleybal: 

Onze competitieploegen  37
30 jaar lidmaatschap Sporta 39

Damesturnen  40

Voorwoord  41
Interview Judith Clijsters  43
Seizoen 2015 - 2016    45

KMS vzw

Turnkring D&V

Bossaball

Joledi

Kinemusikei

Werkten mee aan deze Heraut

Yves Adriaenssens | Bart Carmen | Gerd Clijsters | Erik Cop | Helga Deuvaert | Luc Follaets | 
Annemie Urbain | Lieve Van De Weghe | Philippe Van Hecke | Pieter Van Regenmortel | 
Bart Verbraeken | Sonja Vercammen | Danny Winkelmans | Sven Wolters | Willy Wolters

KMS vzw 3

Gebruiker
Line

Gebruiker
Sticky Note
Unmarked set by Gebruiker



Voorwoord

Beste clubleden en medewerkers

De zomer staat weer voor de deur. Eerst nog 
de examens wegwerken en dan 2 maanden 
genieten van de vrijheid. Ook binnen de meeste 
verenigingen begint de activiteitenkalender iets 
meer vrije vakjes te vertonen.

Dit wil echter niet zeggen dan er niets meer 
gebeurt.
Dit is de periode waar door de besturen hard 
gewerkt wordt aan het programma van het volgende seizoen. Een sportjaar is immers een 
puzzel die moet worden samengesteld uit ploegen, medewerkers, lesgevers, bestuursleden 
en sportzalen. Het is niet altijd evident om de puzzel op een optimale manier samen te stellen.

Een woordje van waardering is hier wel op zijn plaats voor de vele uren en werk dat geleverd 
wordt door zo velen. Dit maakt een vereniging sterk en zorgt ervoor dat we een mooi en 
kwalitatief aanbod kunnen waarmaken.

De website getuigt dat het voorbije seizoen weer bruiste van leuke activiteiten die door de 
verschillende verenigingen werden opgezet. De rode draad is en blijft natuurlijk sporten en 
bewegen, zonder oog te verliezen voor spel en ontspanning. Het is belangrijk om activiteiten 
te hebben waar clubleden elkaar kunnen ontmoeten en die waren er zeker voldoende.

Dat we constant het aanbod vernieuwen en uitbreiden blijkt nog maar eens nu Tecemo zich 
ook gaat inzetten voor de G-sport (http://www.gsportvlaanderen.be/). G-sport richt zich 
tot sporters met een beperking van welke aard dan ook. G-sport wordt ondersteund door 
drie G-sportfederaties (Recreas, Parantee en Psylos), de Vlaamse provincies, de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie en andere actoren zoals To Walk Again, Bloso, Special Olympics 
Belgium, Dovensport Vlaanderen vzw en de Stichting Vlaamse Schoolsport.
Met dit Tecemo-initiatief gaat ook onze vereniging mee aan de kar duwen.

Dat we talent in huis hebben is al lang geweten. Het is echter onmogelijk om iedereen te 
vermelden maar misschien toch even een uitzondering maken voor Manuella, lesgeefster bij 
Kinemusikei. Zij behaalde een plaats bij de 4 finalisten in “SYTYCD” So You Think You Can 
Dance, georganiseerd door VTM, en eindigde als 4de beste.

Ik wens alle studenten veel succes met de proefwerken en voor iedereen daarna een 
welverdiende vakantie en een spetterende start van het volgende sportseizoen.

Luc Follaets 
Voorzitter KMS D&V vzw

Voorwoord

Dit seizoen heeft de eerste herenploeg van Joledi 
Volleybal gezorgd voor een ware babyboom:

BAS, zoontje van Wim Adriaenssens en Tine Truyts, 
geboren op 24 oktober 2014;

CLARA, dochtertje van Ron Van den Branden en 
Babs Dierckx, zusje van Lisse en kleindochter van 
Marika Mertens (afdelingsverantwoordelijke Turnkring D&V), geboren op 29 januari 2015;

OSCAR, zoontje van Christophe Van Hecke en Jasna Loos en kleinzoon van 
Monique Doisy (medewerkster Joledi en Turnkring D&V), geboren op 20 april 2015.

Gerd Clijsters (bestuurslid Turnkring D&V) meldde ons de geboorte op 22 maart 2015 
van haar kleindochter ELLA, dochtertje van Dieter Van den Broeck (medewerker en 
ex-leider Turnkring D&V) en Greet Laenen.

Op 17 mei 2015 werd NOLAN geboren. Hij is het zoontje van Pieter Van Regenmortel 
(trainer Gymplus) en Nathalie Proost.

Wij wensen allen van harte proficiat!

Charel Cop, echtgenoot van Valentine Melis (beiden 
medewerker Turnkring D&V) en vader van Erik Cop
(bestuurslid en leider Turnkring D&V), is op 7 februari 2015 
heengegaan.

Ook Jeroen Michiels, broer van Maarten Michiels 
(trainer Joledi Volleybal), nam op 6 mei 2015 afscheid. 
Hij was 22 jaar.

Wij bieden de families onze innige deelneming aan.

Personalia
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V e r b o u w i n g e n  W a l t e r  D u r é  

E R K E N D    A A N N E M E R 

roene baksteen de g 

Rubensstraat 36 - 2640 Mortsel 
Tel./fax: 03 449 59 35 
 

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

Sportieve mensen

Deze aanspreking kies ik speciaal voor jullie die interesse tonen in onze 
sportclub. Dat sportiviteit vooral tussen de oren zit moet ik jullie niet meer 
uitleggen, denk ik. Dus ook de papa’s en mama’s, opa’s en oma’s mogen 
verder lezen.

Ik blik kort even terug op de voorbije activiteiten. Eerst en vooral de 
wekelijkse recreatieve werking waar we zelfs naar het einde van het 
sportjaar mogen constateren dat onze club nog steeds groeit in ledenaantal. 
Turnen is Tof.

Maar ook onze competitieturners doen dubbel en dik hun best. Zij trainen 
doorgaans meer dan de recreatieve turners en zetten daarenboven tijdens de 
competitiedagen hun beste beentje voor. 
De recrea toestelturners (zowel meisjes als jongens) nemen deel aan 
de competitie op D-niveau terwijl op A-, B- en I-niveau vooral de ‘AGH’ 
turners (of toestelturnen jongens, dus enkel jongens) deelnemen onder de 
‘Gymplus’ vlag. In dit nummer meer over prestaties en edelmetaal want de 
schitterende resultaten liegen er niet om. In Mortsel kunnen ze er wat van! 
Proficiat.

Het was in maart ook een show om van te snoepen. Een waar festival van 
kleur, muziek en licht en spektakel van de bovenste plank. Zoals elk jaar deed 
iedereen zijn best, van decor-bouwer, trainer, kostuumontwerper, tapper, 
gymnast, opbouwer en afbreker, fiere ouder en handenklapper. En allemaal 
onder ons motto:

I ❤ D&V
 
Voor eerst sinds jaren organiseerden we ook weer een kwis in ‘t Parkske. 
Blijkbaar hadden velen hem gemist want de toeloop was enorm. In een volle 
zaal werd hard gewerkt die avond om alle vragen opgelost te krijgen onder 
de deskundige leiding van Daan, Yves en Nele. En iedereen ging met een prijs 
naar huis. Zeker voor herhaling vatbaar.
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Wat er nog op het programma staat kan u ook hierna lezen in de volgende 
rubrieken. We ronden het sportjaar af met nog de intraclubcompetitie 
op 17 mei. Met medewerking van de Gymfed krijgen de allerkleinste 
competitieturners de kans om zich te meten in onze sporthal tijdens de 
Talentcup op 23 mei. En dan in rechte lijn naar de grote vakantie en ons 
sportkamp. Onze deelname tijdens Sfinks blijft ook een must en hierbij 
kunnen we ook nog uw hulp gebruiken. De job waar u al heel uw leven van 
droomde: Dagsecurity tijdens het festival!

Als laatste wil ik nog meegeven goed op te letten 
waar de lamp zoal brandt: 

Namens het bestuur van Turnkring D&V,

Bart Carmen 
Voorzitter

Rummikubtoernooi – 6 februari 

Ook dit jaar was er een speciaal toernooi georganiseerd door de trainers van Turnkring Deugd 
en Volharding. Zoals reeds vele jaren was het een gezellige avond in het parochiezaaltje 
naast het Theatercafé, waar iedereen plezier en vermaak kende. Er was zowel jong als oud 
aanwezig, maar de winnaar van de avond was Matthias Van Campen met een schitterende 
score van 319. Net daaropvolgend waren Veerle Smith op de 2de plaats en Martine Bleys op 
de 3de plaats. Maar niemand ging met lege handen naar huis, want voor iedereen was er een 
prijs. Ook na het toernooi was er nog een mogelijkheid om gezellig aan de bar iets te drinken. 

Het was een zeer leuke ervaring voor zowel de deelnemers als de organiserende partij.

Kijk zeker eens op turnkring.d-en-v.be voor meer informatie over deze alsook onze andere 
activiteiten.
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Festivalverslag – 7 March 2015

Zoveel bedrijvigheid in en rond de sporthal? “Is it voor een festival”? It is!

Een massa uitzinnige fans stonden aan te schuiven voor de 
deuren van het grootste, ooit-in-Mortsel-georganiseerde, 
festival.

Sommigen namen het zekere voor het onzekere en hadden 
voor de ingang, in hun tent op camping A, overnacht om 
vooraan te kunnen staan.

Verder drummend langs de kassa om een goed plekje te bemachtigen voor the mainstage 
alwaar een indrukwekkend podium, vergezeld van beeldschermen, stond te ro(n)cken. 
O man, I ❤ D&V!

De show werd stevig geopend door een ruige voorzitter  
die on Stage was gekropen om er daarna af te duiken  
en zo werd hij al crowdsurfend naar zijn speechplek 
gedragen. 

Diverse jubileumartiesten kregen een welverdiende award 
voor hun jarenlange optreden.

 
Opzij opzij opzij, 
daar komt 
Het feestcomité 
holderdebolder- 
kar(av)aan! 

 
De Kleuters, respectievelijk A en B De Perenpit & Mortsel-Dorp stonden als eersten op de 
playlist om het feest in gang te zetten. 

Ze knalden de schattigste oefeningetjes door de boxen.

Om de ambiance nog wat te verHogeren, werden de Miniemen Mortsel-Dorp 
op het podium geroepen. 

Zij Schlagerden 100% in hun opzet. 

Met hun opgewektheid charmeerden de zangertjes Marie, Louise en alle 
andere toeschouwers.
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Tijd om de BPM drastisch op te drijven.

Daar horen uiteraard de juiste moves bij.

De Ropeskipping Jumpte in style op het 
boenkeboenkeritme. Ow Jéah!

Vanop het podium kwam de AGH Gymplus in the 
Picture. 

Voor een optreden van het 1e - 3e leerjaar, dat 
zich dubbel plooide om de perfecte uitvoering te 
benaderden, lieten de festivalfotografen hun camera 
extra flashen.

 
 

Ook een Very Impressive Performance van het  
4e - 5e leerjaar. 

Hun 
bekendheid 
kan zo alleen 
maar nog 
groter worden.

De Cadetten A Mortsel-
Dorp hadden tijdens de 
generale repetitie nood 
aan hun eigen EHBO. 

Eén van hun crewmembers turnde zichzelf helaas in de plaaster 
en kon aldus een gRood Kruis maken over zijn avondshift. Er 
werden dan ook spectaculaire bewegingen verpleegd op een lang 
turnbedje.

 

Nog wat Vanslag van de vorige groep, kwamen we terecht bij het 
mundiale Sfinksfestival. 

Roffelende djembées maakten serieus van hun tamtam met hun 
opgetrommelde Afrikaanse tonen. 
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“They‘re after my Miniemen”!, 
hoorden we door leiding vanuit 
de backstage roepen.

Herman, Chokri en consoorten waren zo onder de indruk van 
de Miniemen Oude God dat ze de groep koste wat kost op 
hun affiche wilden toetsen. 

Vandaar de gevleugelde woorden:
Pianissimo, bravissimo!

Om alles in 
goede en 
veilige banen te 
leiden, werd er 
beroep gedaan 
op security. 

Voor de 
Cadetten B 
Mortsel-Dorp 
komt Safety 
dan ook altijd 
op de first 
place, knoop 
dat in je oortje.          

Er werd op elke post discreet geturnd en af en toe deden ze een 
positionswitch om niks onbewaakt te laten.

 
AAAAAAAAAAAAIJT!? 

In dië cultuur hebben ze een zekere 
Ganesha die altijd Godgeklaagde: “Kumbh 
Me lange slurf nodig om die Seniores in de 
juiste maat te toeteren”.

Hin doe heel goed hun best om een 
glinsterende performance neer te 
olifantenpoten.

Hierna werden we via de Gangestuurd…

... naar de food & drinks-tent om onze bonnen te consumeren tijdens de pauze.

Wie gebruik wilde maken van 
het sanitaire blok had een 
ruime keuze.

We waren wel op onze hoede want 2 nummers geleden 
vermeldde de Joeri behoorlijk kordaat wat wel en niet kon.
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AAAAAAAAAAAAIJT!? 

                                                                
In dië cultuur hebben ze een zekere 
Ganesha die altijd Godgeklaagde: 
“Kumbh Me lange slurf nodig om die 
Seniores in de juiste maat te 
toeteren”. 

Hin doe heel goed hun best om een glinsterende 
performance neer te olifantenpoten. 

 

 

 

 

                                                  
Hierna werden we via de Gangestuurd… 

 

... naar de food & drinks‐tent om onze bonnen te consumeren tijdens de pauze.             

 

Wie gebruik wilde maken 
van het sanitaire blok had 
een ruime keuze.                                

 

                                                                                                                                                        
We waren wel op onze hoede want 2 nummers 
geleden vermeldde de Joeri behoorlijk kordaat 
wat wel en niet kon. 
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De party werd in part 2 meteen in 
kleur gezet dankzij de Recreatieve 
wedstrijdgroep. 

Door de blacklight-oplichtende 
kleuren waanden we ons in de 
disCo. Lor Festivaluitvoering 
werd op schilderachtig, fluwelen 
handschoenwijze in de verf gezet.

 
Shame on you folks als je het rock-
nummer van de Cadetten A Oude 
God zou hebben gemiSt.

Patrick’s gezicht vertoonde de Day 
erna nog altijd een brede glimlach 
van het bekijken van het groene 
feestgeluk. 

 
Daarvoor doe ik mijn hoedje af.

Ir ish een klavertje 3 om het te 4-en. 

Kinemusikei 
schudde vol 
enthousiasme hun 
Polé Polékes los, 
alsook de rest van 
hun ledematen. 

So you think they 
can dance? 

Ze brachten hedendaags 
een dans ten berde die 
door Dan Karaty werd 
bekroond met een 14+.

 
 
 

 
In Mexico hielden de Cadetten B Oude God een uitbundig 
en toch ingetogen Fiesta. 

De losse beenderen herschikten zich tot spierwitte 
skeletten, waar men zich waarschijnlijk half muertos  

aan gewerkt 
heeft, die 
zichzelf 
vanonder 
hun zerk 
naar een 
gra(a)f 
nummer 
knok(t)en. 

Wervelend 
drong het 
door merg 
en pijp.
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The gymnasts of de Juniores & 
Aspirant-Seniores lieten vandaag 
zien dat ze niet van gisteren 
waren.

 
Hun spectaculaire trampolinesprongen waren even hoog als 
de decibels die in het turnland van                             werden 
geboomd.

Zo verkrijg je eerder vandaag dan morgen internationale 
faameuze bekendheid.

Tijd voor een rappe clip. Hip hop hurray!

De chicks van Fitopia fiX’n daarom coole 
danceTricks aan elkaar. 

A realy dizzelende shizzelende regie in 
the mix. 

Vermits de andere al 
bezet was, hadden 
de Scholieren voor 
Camping B gekozen.

Goed uitgeslapen piketten ze op het veld bed- 
overend stentationele oefeningen uit de grond.  
Zeilden een intensere nachtrust gezien. 

Ze stonden Up, pakten stellingstukken en 
veiligheidsgordel en -town en dan konden ze 
aan het Podium beginnen bouwen. 

Prachtig teamwork van een ijzersterke Leiding. 

Ze M & M Ilegems opgebouwd met behulp van 
een bedrijvige sponsor.
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De turnshow 
herbeleven?

De volledige film is verkrijgbaar 
op memorystick (8GB).

10 euro/stuk
Bestellen doe je via 

http://turnkring.d-en-v.be
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Als laatste op de affiche stonden alle snollebollekes van de Turnkring.

Ze eindigden met een 
megafeestelijke 
knettergekke 
Polonaiseuuuuuuh!!! 

Plezier en zottigheid
krioelden vrolijk in alle 
richtingen in het rond.

Een spetterend 
carnavelske 
afsluiter!

 
Om alles aan elkaar te jammen, hadden we een groep (en 1 buitenaardse)

artiesten op de guestlist staan die live de meest uiteenlopende liedjes

musiceerden om de toestelwissels te coveren.

Waar was hét feesje!? Hier was hét feesje!

musiceerden om de toestelwissels te coveren.musiceerden om de toestelwissels te coveren.
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Quiz (25/04/2015)

De 1ste editie van onze 

D&V-quiz mag een gigantisch 

succes genoemd worden! 

Omwille van de beperkte 

capaciteit van ’t Parkske 

klokten we af op 30 

ploegen en moesten we 

er noodgedwongen nog 7 

weigeren… 

We beproefden de quizzers met vragen uit een hele hoop verschillende thema’s. 

Cumulonimbus, Nathalie Meskens, De Spar, De Grotten van Remouchamps, omerta en 

Loïc Nottet zijn slechts enkele van de antwoorden die we zochten. Indien ze u niets zeggen, 

wordt het misschien hoog tijd om te beginnen oefenen voor de volgende editie? 

Met een rijkelijk gevulde prijzentafel hoefde u zelfs niet echt goed te quizzen om beloond te 

worden. Zo hadden we enkele friteuses, flessen wijn,… in de aanbieding. Verder was er de 

consumptieprijs om elkaar naast kennis ook op andere capaciteiten uit te dagen! De ploeg die 

voor het hoogste bedrag consumeerde, kreeg 2 flessen whisky! Meer dan de moeite om het 

onderste uit de kan te halen, lijkt ons.  

De winnaars hadden blijkbaar wel al genoeg drank gezien, want ze hebben zelfs hun 2de fles 

afgestaan aan de tweede in rang. Dat noemen we een mooie strijd! 

Graag danken we jullie voor de omvangrijke opkomst! Met een gezonde dosis stress startten 

we die avond met de quiz, maar dankzij de positieve reacties en de nuttige bemerkingen, 

hebben wij al veel goesting in de volgende editie! 

Hopelijk bent u dan opnieuw zo talrijk aanwezig!

Quizzersgroeten!
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Brevettendag 2015

 Eerst inoefenen.

 

 

 
Op zondag 17 mei was het weer zover: brevettendag. 

Eerst weken vooraf keihard oefenen en dan het onderste uit de kan halen 
voor de jury 

 

 

 

                                

 

 

 

  

En dan voor punten!

Dan het moment waarop iedereen aan het wachten was:  

de prijsuitreiking  

 

                                                

                                  

 

 

  

De Miniemen op de foto.

De jongsten van Gymplus.

De Cadetten B.
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Overzicht resultaten wedstrijden AGH 
Op de provinciale kampioenschappen Artistieke Gymnastiek Heren 
in Houthalen zorgde Gymplus voor een opvallende medailleoogst. Er 
werden drie provinciale titels en vier keer een tweede plaats behaald. 
Hiermee wonnen alle zeven deelnemers minstens zilver! De uitslag: 
Sofyan Goud, Thomas Zilver, Bob Zilver, Kilan Goud, Briek Goud, 
Pieter Zilver, Noam Zilver. 

Deze resultaten bleven niet onopgemerkt want niet alleen verscheen 
er een artikel in de Gazet Van Antwerpen, de jongens werden ook 
uitgenodigd voor een uitzending van Sportcafé op ATV!

Op het Vlaams kampioenschap in Houthalen was er vervolgens 
een zilveren medaille voor Briek en brons voor Kilan. Verder werd 
Pieter zevende, Bob negende 

en Noam veertiende. Allen respectievelijk in hun eigen 
leeftijdscategorie op het hoogste A-niveau, mooie 
resultaten dus!

Tenslotte kregen we op het Belgisch kampioenschap in 
Malmedy voor A-niveau een herhaling van het scenario 
van het Vlaams: Briek werd tweede en Kilan derde. Ze 
waren zelfs heel dicht bij een plaatsje hoger, maar alleszins 
fantastisch om op het podium te staan van het Belgisch 
kampioenschap. Verder werd Pieter nog tiende en Noam 
zeventiende.

Aan alle deelnemers, proficiat met deze mooie prestaties! Dit succes is het resultaat van 
trainingsweken die variëren van 10 tot meer dan 20 uur training. De eerste jaren trainen 
de jongens in de turnhal in Mortsel, daarna gaan ze verder in de topsportscholen van de 
Gymnastiek Federatie in Mechelen en Gent.

26 27Turnkring D&VTurnkring D&V

Gebruiker
Line



Ook dit jaar is Sfinks, voor de 2015-editie, weer van de partij in Boechout en organiseert 
turnkring Deugd en Volharding de dagsecurity (ook wel publieksbegeleiding geheten).  

Een toffe job met verantwoordelijkheid, met een ervaren team, in een ontspannen sfeer, met tal van 
voordelen voor de medewerkers en onze dagsecurity-medewerkers. 

Beleef Sfinks zoals je het nog nooit beleefde.

We willen je graag in ons team en je de mogelijkheid bieden het festival ook eens als medewerker 
mee te maken.

helpers gezocht voor  
23 juli namiddag, 24 juli namiddag, 25 en 26 juli:  

verschillende shiften mogelijk.
Dit jaar kan je je inschrijven via een online formulier op: http://sfinksdagsecurity.d-en-v.be 
Informatie en voorwaarden kan je hier ook terugvinden.

Wacht niet met je inschrijving, maar vul het vandaag nog in zodat we met je voorkeuren rekening 
kunnen houden. Kom met familie, vrienden of sportmakkers: dat maakt het nog leuker.

Vrienden, familie of kennissen die ook interesse hebben voor deze job, kan je deze site doorsturen 
of vermeldt ze bij je inschrijving. Na je inschrijving contacteren we je persoonlijk voor verdere 
afspraken. Hopelijk mogen we je verwachten voor deze editie van Sfinks.
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Bossaball Club Mortsel
bossaball.d-en-v.be

Beste lezer

Uit de vele reacties die we mogen ontvangen, onder andere via onze site, 
blijkt duidelijk dat Bossaball echt wel gesmaakt kan worden. We kunnen 
helaas niet alle aanvragen om initiatie te komen geven, beantwoorden en daar 
zijn verschillende redenen voor.

Bossaball Club Mortsel bezit geen licentie om commerciële activiteiten uit te 
bouwen met de sport en de infrastructuur (lees: het veld). Uiteraard zijn we 
wel steeds op zoek naar goede evenementen om onze sport te promoten. 
Het speelveld mag dan wel hoofdzakelijk uit lucht bestaan, toch heeft het 
verhuizen van de 2 speelhelften, de trampolines en blazers heel wat voeten in 
de aarde. Merk op dat beide helften samen toch zo een 900 kg wegen. Alleen 
al het opzetten en afbreken van het veld is een sport op zich. 
Onze trainers zetten zich voor de 100% in voor hun sport maar omdat de 
Bossaball-wereld nog niet zo groot is, voeren zij ook promotie via onze 
zusterclub Puyenbroek en de Belgische nationale ploeg. Meestal zijn deze 
sportievelingen ook nog actief in andere sporten waardoor de tijd ons soms 
ontbreekt om verder promotie te voeren. 
Commerciële activiteiten blijven mogelijk maar worden uitbesteed aan de 
zusterclub.

Zoals u hoort zijn bossaballers echte hyperkineten. Stilzitten hoort er niet bij. 
En dit vertaalt zich in de competities die her en der worden opgezet. Dit jaar 
werd voor de eerste keer een echte BENE-league wedstrijd uitgevochten 
tussen Nederland en België. Onze club nam ook deel met een jongeren-ploeg 
en een +17-ploeg. De wedstrijden zijn nog niet geheel afgewerkt maar we 
boeken mooie resultaten.

Het BELGIAN OPEN BOSSABALL toernooi op 17 mei in sporthal Den Drab 
in Mortsel werd een historische primeur. Maar liefst 26 ingeschreven ploegen 
streden om de podiumplaatsen op maar liefst 4 bossaballvelden, allemaal 
onder 1 dak. Een explosie van energie nog nooit gezien in Mortsel en 
omstreken en alles onder de deskundige leiding van onze Jeroen VC en 
Howest Hogeschool.  

Uiteraard mocht de Belgische selectie niet verliezen en ze kwamen dan ook, 
voor VC Mortsel, op het hoogste podium.

Het opstarten van deze nieuwe sport in Mortsel was 2 jaar geleden zeker 
geen gemakkelijke opdracht, maar de trein is nu goed aan het bollen en 
zal weldra op kruissnelheid komen. We verwelkomen daarom enthousiaste 
medewerkers die mee de club willen vormgeven in het bestuur of als losse 
medewerker. Neem contact via onze site.

Werk hard, train hard, speel hard, maar vooral 

HAVE                         FUN.

 
Bart Carmen
Voorzitter Bossaball Club Mortsel
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Beste volleyballers en turnsters

Het einde van het sportjaar is weer in zicht. De competitie is volledig 
afgelopen en binnen enkele weken zit het er ook voor de recreanten en de 
damesturners weeral op. 
Hopelijk heeft ook dit jaar iedereen zich weer geweldig geamuseerd met het 
beoefenen van zijn favoriete sport.

Even terugblikken op de competitie. 
Onze dames en onze herenploeg in 4de afdeling hebben er een moeilijk 
seizoen opzitten. Voor beide een laatste plaats in de competitie. Voor de 
dames betekent dit dat zij volgend seizoen moeten aantreden in 5de afdeling.  
De herenploeg blijft in 4de spelen.

De meisjesploeg in 5de afdeling en de herenploeg in 3de afdeling zijn ook op 
dezelfde plaats geëindigd. Beide ploegen zijn uitgekomen op de zesde plaats 
in hun reeks. Voor de meisjesploeg zat er wel wat meer in maar het was niet 
altijd gemakkelijk om een ploeg bijeen te krijgen. Ook de planning van de 
wedstrijden was dit jaar niet eenvoudig. Wij zijn nu al bezig met de opmaak 
van de kalender dus hopen wij minder problemen te hebben in volgend 
sportjaar.

De recreanten blijven deze maand nog verder spelen om dan de vakantie-
maanden in te gaan.

Onze turnsters hebben ook het seizoen afgesloten met een fijne bijeenkomst 
waar ze eindelijk eens kunnen babbelen en lekker kunnen smullen.

Wat staat er nog op het programma? 
De laatste activiteit van dit sportjaar is onze dropping, wandeling en BBQ.
Deze sportieve en gezellige activiteit is zeker een aanrader. Heb je dit over het 
hoofd gezien, schrijf je dan nog snel in om er een prachtig weekend van te 
maken.

Met het bestuur zijn we volop bezig met de voorbereidingen voor volgend 
seizoen. Het is niet altijd even gemakkelijk om dit alles rond te krijgen. Het 
bestuur is daarom ook vragende partij om ons mee te ondersteunen en mee 
te werken naar het verdere beleid binnen Joledi. 

Joledi
joledi.d-en-v.be

Je moet hiervoor geen functie uitoefenen binnen het bestuur maar mee het 
reilen en zeilen van de club bespreken, je ideeën geven of de nodige inspiratie 
geven voor een bepaalde activiteit is al meer dan voldoende. Wanneer je nog 
meer informatie wil i.v.m. deze prachtige uitdaging mag je mij steeds hierover 
aanspreken.

Tot slot wil ik ieder van jullie bedanken voor de inzet van het voorbij sportjaar, 
het bestuur, leiding, coaches, ploegverantwoordelijken, medewerkers en 
sympathisanten. Hopelijk kan ik ook volgend jaar op jullie steun rekenen.

Geniet van de vakantie en tot in september voor een nieuw sportjaar.

Bart Verbraeken
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Voor de wafeltjesslag van dit sportjaar hebben 6 leden 
een extra inspanning gedaan en samen 70 dozen 
verkocht. In totaal hebben 43 leden 183 dozen besteld.

Als we het per groep bekijken spant Damesturnen de 
kroon met 37 dozen, gevolgd door de Recreatieploeg 
van vrijdagavond en het Bestuur met elk 30 dozen, de 
Medewerkers met 18 dozen, de Recreatieploeg van 
maandagavond met 17 dozen, Dames 2 met 16 dozen, 
Dames 1 en Heren 1 met elk 15 dozen en Heren 2 met 
5 dozen.

Het is wel zo dat de groep Damesturnen de meeste leden 
telt en dat enkele bestuursleden ook meespelen bij Heren 
1 en 2.

Wij danken alle verkopers voor hun inzet wat de clubkas 
ten goede komt zodat het lidgeld zo laag mogelijk kan 
gehouden worden.

Hopelijk mogen we volgend jaar weer op jullie rekenen en 
misschien wordt jullie ploeg wel de beste verkoper.

Het bestuur

Wafeltjesslag 2015
Onze competitieploegen

Dames 2 • 5de afdeling B
1 Wemmenem 22 12 7 1 1 1 0 63 15 0 60

2 Woka 4 22 5 9 4 1 1 2 57 29 0 51

3 Vojaka 3 22 12 1 4 3 2 0 59 24 0 50

4 Volley Niel 22 8 5 4 3 1 1 58 28 0 50

5 WEK Loenhout 3 22 6 3 2 3 3 5 42 40 0 34

6 Joledi 2 22 6 3 1 2 4 6 38 41 0 31

7 VOS Reinaert 5 22 5 4 1 1 5 6 37 42 0 30

8 Fixit Wuustwezel 4 22 3 3 4 2 6 4 40 47 1 27

9 Osta Berchem 2 22 3 1 2 5 4 7 32 53 0 21

10 Jong Edegem 3 22 1 2 3 2 5 9 27 56 0 17

11 Mavoc Mechelen 2 22 2 1 1 3 4 11 22 57 2 12

12 Sveka Schoten 6 22 1 1 1 2 4 13 17 60 0 10

Volleybal

Eindklassement
Dames 1 • 4de afdeling B

1 Dosko@Volkshuis 2 24 11 9 1 2 1 0 68 20 0 64

2 Sveka Schoten 5 24 11 8 1 1 1 2 63 22 0 60

3 Kokaz 5 24 10 7 0 0 5 2 56 28 0 51

4 JOH Volley 24 10 6 0 3 4 1 58 30 0 51

5 VOS Reinaert 4 24 5 6 6 1 3 3 56 39 1 45

6 Volmar Ekeren 3 24 5 5 0 4 4 6 42 47 0 34

7 Bravoc Ranst 3 24 3 5 3 2 5 6 42 50 0 32

8 Pannenhuiseke VK 24 2 4 5 4 2 7 43 53 0 32

9 Oxaco VC 24 6 1 3 4 6 4 44 49 0 31

10 Volleydots 24 6 2 2 1 7 6 39 48 1 28

11 Sloep VC3 24 2 3 1 1 8 9 28 59 0 18

12 Jong Edegem 2 24 1 0 3 2 5 13 21 66 1 10

12 Joledi 1 24 1 1 1 1 6 14 17 66 0 9
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Heren • 3de afdeling B
1 Boechoutse VC 22 13 8 0 1 0 0 65 11 0 64

2 Sveka Schoten 3 22 13 5 1 0 2 1 59 16 0 56

3 Woka 1 22 11 6 2 0 1 2 58 19 0 55

4 Mentha 22 11 5 0 0 3 3 51 23 0 48

5 Blokkeer Zandhoven 22 7 5 0 1 5 4 43 35 0 37

6 Joledi 1 22 3 5 0 2 4 8 32 47 0 26

7 OV Dennenbad 22 2 2 4 4 4 6 36 52 0 24

8 Kokaz 4 22 2 3 2 2 6 7 31 52 1 20

9 Dosko@Volkshuis 2 22 2 2 3 2 5 8 30 53 1 19

10 ‘t Pleintje 22 0 4 2 1 6 9 26 56 0 17

11 Cantincrode 1 22 4 1 0 1 8 8 25 52 0 16

12 Vosco 2 22 1 2 1 1 4 13 18 58 0 12

Heren • 4de afdeling A
1 Osta Berchem 1 22 12 9 1 0 0 0 66 11 0 65

2 Woka 2 22 11 7 2 0 1 1 61 17 0 58

3 Mortsel Koninklijke VC 2 22 5 7 6 2 2 0 60 31 0 50

4 Oxaco VC 2 22 7 4 2 2 6 1 49 35 0 39

5 Bravoc Ranst 3 22 5 3 3 2 5 4 42 42 0 32

6 Sloep VC 2 22 5 4 1 2 6 4 40 42 0 31

7 Pannenhuiseke VK 2 22 6 1 2 2 5 6 36 44 0 27

8 TESLA Lint VC 6 22 1 6 2 2 4 7 35 49 0 27

9 Komart 3 22 1 4 3 3 3 8 33 52 1 23

10 Don Bosco Hoboken VC 22 2 3 2 2 6 7 31 52 0 21

11 Vojaka 1 22 0 1 3 4 6 8 26 61 0 13

12 Joledi 2 22 0 1 0 6 6 9 21 64 1 8

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

We schrijven 1985 toen de toenmalige herenploeg 
van de club KBTS zich aansloot bij Joledi. De 
competitiematchen werden gespeeld in het Vlaams 
Katholiek Sportverbond (VKS) dat later Sporcrea werd 
en in 2010 met Sporta fusioneerde.

Tijdens de kampioenenviering 
op 7 mei ll. werd Joledi 
gehuldigd voor het 30-jarig 
lidmaatschap en mocht 
onze Sporta-secretaris een 
aandenken in ontvangst 
nemen.
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Damesturnen
De heel ijverige turngroep van dinsdagmorgen heeft, zoals naar jaarlijkse gewoonte, het 

‘turnjaar’ afgesloten met een aangename receptie op donderdagavond 4 juni. 

Onder een stralende zon en met een fruitig, sprankelend glaasje cava hebben we samen 

genoten van elkaars gezelschap en natuurlijk ook om onze allerbeste Aline nog even in de 

‘bloemetjes’ te zetten.

Uiteindelijk is het dankzij haar deskundige begeleiding dat al onze ‘spieren en gewrichten’ nog 

steeds in goede conditie zijn. De kaart die we haar hebben gegeven sprak boekdelen...  

met andere woorden: we willen nog lang doorgaan. En dan bedoel ik niet alleen met die 

glaasjes cava drinken!!

Ondertussen is onze laatste turnles ook gepasseerd en daar heeft ze ons nog in sneltempo 

klaargestoomd als “prima ballerina’s”. Ja, de wonderen zijn de wereld nog niet uit. 

Als ultiem afsluitingsmoment kwam dan nog het wegdromen bij het beeld van waterlelies om 

ons totaal te ontspannen en voor te bereiden op die lange vakantie.

Met deze nog een prettige, zonnige vakantie aan al de ‘turnvriendinnen’ en tot ziens op 

8 september.

Ciao Sonja

P.S. Nieuwe leden moeten vanaf dit jaar een kwalificatieproef afleggen.

Kinemusikei
kinemusikei.d-en-v.be

Beste dansfanaten

Het einde van ons dansjaar is weer in zicht. Het was een jaar vol verrassingen.

De hiphop dansers traden voor de eerste keer op in het stadhuis tijdens de 
kampioenviering, een hele ervaring vermits ze zo dichtbij het publiek moesten 
dansen en dan nog wel in het stadhuis!!! Jens had hen wel goed voorbereid 
en ze hebben het super gedaan.

De jonge dansers van Manuella schitterden tijdens de turnshow in de sporthal. 
Het was weer even geleden dat we daar nog aan meegewerkt hadden. Ze 
hadden het erg naar hun zin en willen graag nog meer op het podium staan.

Katrien zorgde voor een flashmob tijdens de week van het WAK, spijtig dat er 
velen reeds op vakantie waren en er niet bij konden zijn.

Meteen werd er ook reclame gemaakt voor Manuella die op het podium van 
SYTYCD stond. En ja, dat was toch een zeer speciale periode voor haar maar 
ook voor ons. Elke zondag zaten we vol spanning naar tv te kijken en stonden 
er ook mededansers vlak naast het podium om haar performances te kunnen 
aanschouwen. Telkens weer was het bang afwachten of er voldoende werd 
gestemd. Ze eindigde als 4de finaliste, de jury vond haar de beste vrouwelijke 
danseres, gedreven en talentvol. Eender welk dansgenre zet ze met volle 
overgave neer! Er waren dan ook meer dan één kippenvelmomenten! We zijn 
ongelofelijk trots op haar en zijn zeer blij haar in ons midden te hebben.

Judith bracht haar solo “Same self defined, 28 years later” in het ccBe 
op woensdag 13 mei, een prachtige voorstelling. Choreografie, kleding, 
belichting, alles was tot in de puntjes afgewerkt. Diegenen die er niet bij 
waren hebben zeker iets gemist! Nogmaals proficiat, Judith. Zij werd ook 
door Charlie Magazine geïnterviewd, dit kan je iets verder in dit blad lezen. 
Interressante lectuur, zo leer je Judith even op een andere manier kennen.
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Wij zijn uiteraard al volop bezig met het plannen van de activiteiten voor 
volgend dansjaar. Noteer alvast Dance Explosion 28 & 29 mei 2016.

Onze nieuwe uurrooster vind je terug op onze website ‘kinemusikei.d-en-v.be’ 
alsook alle verdere info en foto’s.

Ik dank alle medewerkers voor hun inzet telkens weer, leuk te weten dat je 
steeds op je collega’s kan rekenen. Indien je graag deel uitmaakt van ons 
team, laat maar weten, we kunnen altijd mensen en ideetjes gebruiken.

Voor iedereen en alleman een zeer fijne en leuke vakantie en tot in september.

Annemie Urbain

“Ik word lastig als ik niet kan bewegen.”

Ik & mijn lijf: Danseres Judith Clijsters

Waarom dans je?

“Dans kwam al heel vroeg in mijn leven en is er ononderbroken gebleven, in verschillende 
vormen en met wisselende intensiteit. Ik kan er gewoon niet rond: het is zo een wezenlijk deel 
van mezelf dat ik het niet in vraag stel.

Als ik er dan toch een reden aan moet geven: dans is vooral een heerlijke manier om hyper-
sensitief en aandachtig met mijn lichaam bezig te zijn. Het is een medium om mijn bergen 
energie te laten stromen. Mijn fascinatie voor de relatie tussen lichaam en geest te delen 
met anderen via workshops of via performance, geeft me het gevoel dat ik op een heel 
persoonlijke manier iets kan bijdragen aan ons kleine wereldje.”

Jij bent je meer bewust van je lichaam dan andere mensen. Hoe uit zich dat?

“Het interesseert me enorm hoe mensen in hun lijf zitten. Ik ben me bewust van dagelijkse 
veranderingen in mijn lichaam: energie, spieren, gewicht, flexibiliteit en kracht. Ik heb enorm 
veel behoefte aan regelmatige beweging. Als ik een paar dagen niet heb kunnen bewegen, in 
dans of in yoga, lijkt het alsof er opgekropte energie onder mijn vel zit. Dan wil ik die kwijt. Als 
het te lang duurt, word ik zelfs vervelend. Hoe ik mij voel, hangt in hoge mate af van hoe mijn 
lijf eraan toe is.”

“Trying to define yourself is like trying to bite your own teeth.”

Je nieuwe voorstelling gaat over zelfbeeld. Wat bedoel je daarmee?

“De mensen rondom ons spelen de hoofdrol in de manier waarop we onszelf percipiëren, 
want alleen via de ander krijgen we informatie over onszelf. Hoe je met die informatie omgaat, 
hangt dan weer van jezelf af. De kwaliteit van ons zelfbeeld hangt daar rechtstreeks mee 
samen: hoe verwerken we de informatie van anderen? Dit thema bleef me bezighouden. Het 
werd uiteindelijk een voorstelling die poogt het ‘zelf’ te definiëren. Wat is het zelf? En wat is 
het ‘zelf’ door de jaren heen? Wat is constant en wat is constant in beweging?

In Same self defined, 28 years later, probeer ik enkel vanuit introspectie tot beweging te 
komen. Videoprojectie en speech van filosoof en auteur Alan Watts begeleiden mij als 
performer, maar begeleidt ook het publiek in deze ‘introspectie’. De choreografie vertrekt 
vanuit mijn persoonlijk proces maar evolueert naar iets universeels en relativeert met o.a. de 
conclusie ‘Trying to define yourself is like trying to bite your own teeth’ (Alan Watts).”
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Vind je dat op school dans en/of lichaamsbewustheid meer aan bod zouden moeten 
komen?

“Ja! Of het perse via dans moet gebeuren, weet ik niet. Ik ben er wel van overtuigd dat meer 
(echte) aandacht voor het lichaam enorm zou bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen en 
jongeren. Op dit moment wordt het lichaam algemeen zeer eenzijdig behandeld en benaderd. 
Net zoals de ontwikkeling van het denken en het leren trouwens aan vernieuwing toe is.”

Wat zie je als je in de spiegel kijkt? Eerlijk antwoorden.

“Een mens met nog een heel leven voor zich.”

Bron:  Charlie, 7 mei 2015 
http://charliemag.be/lijf/judith/

KINEMUSIKEI DANS MORTSEL 
SEIZOEN 2015 - 2016 

It’s impossible to be unhappy when you’re dancing.

DANSLESSEN Lidgeld

Kleuterdans  (3+)

woensdag 14u15 - 15u € 110

Prédans (6+)

woensdag 15u - 16u € 140

Modern (8+)

woensdag 16u - 17u € 140

Modern (10+)

vrijdag 18u - 19u € 140

Modern (14+)

vrijdag 19u - 20u € 140

Hip Hop Basic

woensdag 18u - 19u € 140

Hip Hop Gevorderden

woensdag 19u - 20u € 140

Hip Hop Crew (na selectie)

woensdag 20u - 21u € 100

Techniek (15+)

vrijdag 20u - 21u30 € 180

Volwassenen: Modern (gevorderd)

woensdag 19u - 20u30 € 180

Volwassenen: Modern (open level)

woensdag 20u30 - 22u € 180

Volwassenen: YOGA (NIEUW op zaterdag)
 
De lessen starten op woensdag 2 september 2015. 
Gratis proefles voor alle nieuwe leden.
 
Yoga vanaf september (op zaterdagvoormiddag).  
Meer info over hip hop audities (crew) en de 
uren en locaties van alle lessen vind je weldra op: 
www.kinemusikei.d-en-v.be
contact: kinemusikei@gmail.com

V.U. Annemie Urbain - kinemusikei@gmail.com 
Niet op de openbare weg gooien aub

flyer kinemusikei.indd   2 27/05/2015   23:09:08
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Hout creaties

maatwerk meubilair
 vloeren  deuren  keuken  badkamer

dressing
Tijdloos en eenvoud op maat

Dirk Ivo
Heuvelstraat 72
2530 Boechout
ivodirk@gmail.com
0473723295




