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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

Beste leden, medewerkers en lesgevers

Rond deze tijd van het jaar is het meer dan gebruikelijk om jullie allemaal een prettig en 
beloftevol nieuwjaar toe te wensen. Ik hoop vele medewerkers, bestuursleden en lesgevers te 
kunnen ontmoeten voor een gezellige babbel op de nieuwjaarsreceptie. De deelname is op 
uitnodiging van je bestuur en is gepland op 16 januari in het Tecemocenter.

Aangezien we moeilijk iedereen op dit bedankingsmoment kunnen uitnodigen, hou ik er toch 
aan om alle leden en ouders te bedanken voor hun inzet en de keuze die jullie gemaakt 
hebben om zich aan te sluiten bij een van de deelverenigingen.

Toen ik de verslaggeving voor de statutaire deelgenotenvergadering in november opmaakte, 
stelde ik vast dat het geconsolideerde ledenaantal van de vzw in de laatste 5 jaar in rechte lijn 
gestegen is van 592 naar 723. 
Dit is een veelbelovende trend en wie durft beweren dat de jeugd niet meer beweegt, is eraan 
voor de moeite. Het is ook een bewijs dat er naast voetbal ook andere disciplines in de smaak 
vallen en dat het geen toeval is dat onze verenigingen deze aanbieden.

Op de deelgenotenvergadering is gebleken dat alle verenigingen financieel gezond en stabiel 
zijn, wat een absolute voorwaarde is om een goede werking te waarborgen. We hebben ook 
een paar nieuwe gezichten mogen begroeten als deelgenoot en helaas ook afscheid moeten 
nemen van een aantal leden van de vergadering. Het aantal deelgenoten bepaalt rechtstreeks 
het aantal bestuursleden in het dagelijks bestuur. De betrachting is om 2 bestuursleden per 
deelvereniging in het bestuur te hebben en dus is het belangrijk om het aantal deelgenoten op 
peil te houden. Nieuwe leden zijn steeds welkom en als je je geroepen voelt, laat dit dan weten 
via je bestuur of aan onze vzw-secretaris.

En dat er goed gewerkt wordt mag geweten zijn. Door vele helpende handen slagen we erin 
om een mooi aanbod te brengen van activiteiten die het clubleven doen bruisen. Heel veel 
dank voor alle geleverde, vrijwillige en onbetaalde inzet! 
Met een cliché zegt men wel eens dat vrijwilligers niet betaald worden omdat ze eigenlijk 
onbetaalbaar zijn. Ik ben er sterk van overtuigd dat dit geen cliché is!

Ondertussen zijn we ook reeds in de helft van het seizoen 
aanbeland. Voor de competitie spelende leden een 
gelegenheid om de strategie te evalueren en bij te sturen waar 
nodig. Voor alle andere leden een moment om te evalueren 
wat ze allemaal hebben verwezenlijkt en uit te kijken naar wat 
er nog geprogrammeerd staat.

Ik hoop dat jullie er allemaal veel plezier aan beleven!

Luc Follaets 
Voorzitter KMS vzw

Voorwoord
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Stan werd geboren op 18 november 2015. Hij is het 
zoontje van Dimitri Van Parys (secretaris Joledi) en 
Debbie Gyselinck en kleine broer van Nina.

Wij wensen hen van harte proficiat!

Op 8 november 2015 overleed Bob Brullemans. Vanaf 
1977 was hij een van de beheerders van Turnkring D&V en 
bij de oprichting van de KMS D&V vzw in 1983 was hij lid 
van de Raad van Bestuur tot 1984.

Rik Carmen overleed op 20 december 2015. Korte tijd 
later, nl. op 4 januari 2016 is zijn echtgenote Leen Torfs 
heengegaan. Zij waren de ouders van Bart Carmen 

(voorzitter Turnkring D&V en Bossaball), schoonouders van Lieve Voets (medewerkster 
Turnkring D&V) en grootouders van Toon, Dries, Bert (allen turnleiders) en Tuur 
Carmen (Scholieren Turnkring D&V). Dries is ook bestuurslid Bossaball.

Lieve Wenselaers overleed op 3 januari 2016. Zij was de partner van Rik Van Laer 
(Blijf-Fit Turnkring D&V).

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 | Dorien Boonen | Bart Carmen | Gerd Clijsters | Anoek Dedecker |  
Helga Deuvaert | Luc Follaets | Tine Goyvaerts | Jan Liekens | Annemie Urbain |  
Ron Van den Branden | Bart Verbraeken | Sonja Vercammen | Willy Wolters

Kath. Multisportvereniging
Deugd en Volharding vzw
www.d-en-v.be

Verslag van de Algemene Vergadering
van 22 november 2015

Er zijn 32 stemgerechtigden aanwezig (26 effectief en 6 bij volmacht) – 10 deel genoten waren 
onwettig afwezig.

Luc Follaets heet iedereen van harte welkom, in ’t bijzonder de nieuwe deelgenoten Anoek 
Dedecker (Kinemusikei) en Pieter Van Regenmortel (Turnkring).

Er werd nog eens duidelijk het onderscheid uitgelegd tussen rekening(en) financieel jaar en 
sportjaar. Voor belastingaangifte dient de rekening handelend over de ganse vzw, ingediend te 
worden over een kalenderjaar, doch wat de werking betreft bespreken wij de financiële toestand 
per sportjaar omdat dit dan ook een beter overzicht geeft over de exacte werking van de 
onderscheiden verenigingen. 

Nadien werd nogmaals de taak en bevoegdheden van de leden van de Algemene Vergadering 
toegelicht. Deze zijn:

 –  controleren en goedkeuren van de rekeningen en begrotingen
 –  kiezen en aanstellen van de leden van de Raad van Bestuur
 –  uitsluiten van deelgenoten
 –  wijziging van de statuten van de vereniging
 –  ontbinding van de vereniging

Het verslag voor het financieel jaar 2014, aanslagjaar 2015 betreffende de ganse vzw werd door 
de aanwezige leden unaniem goedgekeurd.

De financiële verslagen over het voorbije sportjaar 2014-2015 en de begroting voor het lopende 
sportjaar 2015-2016 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 Bart Carmen die deze taak op zich nam en de vergadering 
stemde in. 
Inge Rutten 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 2014-
2015 werd goedgekeurd. De begroting 2015-2016 werd tevens door de Algemene Vergadering 
goed bevonden. 

Gebruiker
Line
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Tecemo werd financieel vertegenwoordigd door Wilfried Billiet die zich voortreffelijk van zijn taak 
kweet. Het financieel verslag 2014-2015 en begroting 2015-2016 werden door de aanwezige 
leden goedgekeurd.  
Voor Bossaball werd het financieel verslag voorgelegd door Bart Carmen evenals de begroting 
en deze werden door de aanwezige leden goedgekeurd. 

Dan werden de administratieve verslagen aangaande het voorbije sportjaar 2014-2015 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.

 
 
 

Ook werd een overzicht gegeven betreffende 

• inkomsten/uitgaven sportjaar 2014-2015
• leden/lidgelden sportjaar 2014-2015
• inkomsten uit sport- en niet-sportactiviteiten 2014-2015

Verkiezing

Overeenkomstig de statuten van de vzw dienden volgende bestuursleden herkozen te worden: 
Luc Follaets, Annemie Urbain en Wilfried Billiet. 
Ook Rézy Clement diende herkozen te worden, doch zij stelde zich geen kandidaat meer. In 
haar plaats stelde zich Anoek Dedecker kandidaat. 
Er zijn 32 stemgerechtigden (26 effectief aanwezig en 6 bij volmacht). 
Als stemopnemers werden Helga Deuvaert en Erik Cop uitgeloot. 
De resultaten van de stemming waren als volgt:

VERKIEZING JA NEEN ONTHOUDING

Luc Follaets 32 0 0

Annemie Urbain 32 0 0

Wilfried Billiet 32 0 0

Anoek Dedecker 32 0 0

Allen werden met algemeen applaus en unaniem herkozen.

 2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015

 592 624 668 704 723

Verdeling aantal leden onder de onderscheiden verenigingen periode 2014-2015

Turnkring 297 42 %
Kinemusikei 92 13 %
Joledi 114 15 %
Tecemo 184 25 %
Bossaball 36 5 %
Totaal vzw 723 100 %

Schrapping als deelgenoot

Volgens art. 9c dienden volgende deelgenoten geschrapt te worden: Annemie Buys, Sandra 
Pattijn en Hans Fierens.

Stemming was als volgt:

SCHRAPPING JA NEEN ONTHOUDING

Annemie Buys 30 2 0

Sandra Pattijn 30 2 0

Hans Fierens 30 2 0

Hierdoor maken deze personen geen deel meer uit van de Algemene Vergadering. Wij houden 
er nochtans aan om ze nogmaals te bedanken voor hun inzet en aanwezigheid op de talrijke 
vergaderingen. 

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 aan te denken dat je zorgt voor 
een volmacht. 
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 dankt de voorzitter alle aanwezigen voor de aangename samenwerking en wenst hen 
ook nog een prettige zondag toe. 
Ook wordt er nog even aan herinnerd dat de nieuwjaarsreceptie gehouden wordt op zaterdag 
16 januari 2016.

Jan Liekens, D.O. 
Secretaris

VOOR  ALLE  LESGEVERS / LESGEEFSTERS

WE  VERGETEN  ZEKER  NIET  DE

NIEUWJAARSRECEPTIE
16  JANUARI  2016  OM  20.00  U.

Gebruiker
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 /05  Bossaball   Drab tornooi ‘Open Belgisch’

vr /05  Tecemo  Ontmoeting Mortselse  
     tafeltennisclubs 

za /05  Tecemo  Volleybal Cantincrode

za 30/04 – zo 01/05 Turnkring D&V  Recreawedstrijd

zo 01/05  Tecemo  Memorial ‘t Kelderke

vr 29/04 – zo 08/05 Kinemusikei  Deelname WAK (Week van de 
     Amateurkunsten)

wo 04/05 – zo 08/05 Tecemo  Zomerweekend

vr 06/05  Tecemo  Zaalvoetbal

wo 18/05 Tecemo  Alg. Ledenvergadering

zo 22/05 Turnkring D&V  Brevettendag

zo 29/05  Kinemusikei  Dance Explosion 7

 /06 Bossaball  Teambuilding activiteit

 /06 Joledi  Dropping

vr 17/06 Turnkring D&V  Einde sportjaar

za 18/06 Tecemo  Bestuursetentje

za 25/06 Tecemo  BBQ 

vr 01/07 – wo 31/08 ZOMERVAKANTIE

vr 01/07 Tecemo  Tafeltennis ontmoet tennis 

zo 03/07 Tecemo  Tennis ontmoet tafeltennis

zo 03/07 – zo 10/07 Turnkring D&V  Turnsportkamp

   Joledi  Pizzafestijn

    Wedstrijd ouders/jeugd

    Eindeseizoensreceptie Damesturnen

   

mei 
2016

juni 
2016

Data  
nog niet  
gekend
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za 16/01 KMS D&V  Nieuwjaarsreceptie

zo 17/01  Kinemusikei  Nieuwjaarsfeestje

vr 29/01 – zo 31/01 Tecemo  Tecemoweekend

ma 08/02 – zo 14/02 KROKUSVAKANTIE

vr 05/02  Turnkring D&V  Rummikubtornooi

do 18/02  Kinemusikei  optreden tijdens kampioenenviering  
     in MLS

week van 22/02 Kinemusikei en Joledi
     Wafeltjesslag

za /03  Tecemo  Spaghetti-etentje Jeugd

za 05/03  Turnkring D&V  Turnshow

ma 28/03 – zo 10/04 PAASVAKANTIE

ma 28/03 – zo 10/04 PAASVAKANTIE

vr /04 Tecemo  Dubbel kampioenschap met voorgift 

za /04  Tecemo  Filmavond 

wo 13/04  Kinemusikei en Tecemo 
     Deelname Buitenspeeldag Mortsel

vr 29/04 – zo 08/05 Kinemusikei  Deelname WAK (Week van de 
     Amateurkunsten)

za 30/04 – zo 01/05 Turnkring D&V  Recreawedstrijd

januari 
2015

januari 
2016

februari 
2016

maart 
2016

april 
2016

Activiteitenkalender

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

Beste Bossaball-fanaat

Ons derde sportseizoen als Bossaball Club Mortsel zit er al bijna voor de 
helft op en zo aan de start van een nieuw kalenderjaar mogen we even 
terugblikken en vooruitkijken.

Alhoewel de uitbouw van de 
sport in ons eigen landje niet 
als een raket van start gaat, 
zien we toch veelvuldige 
initiatieven ontstaan in het 
buitenland. De interesse is 
er wel en dat mochten we al 
meermaals ondervinden dit 
sportjaar. Secundaire en hogere 
scholen en universiteiten zien 
de spectaculaire sport best 
wel zitten en willen dan ook 
tijd besteden aan het uittesten 
van de speelbaarheid. Sven 
is als echte evangelist in 
Zuid-Amerika de sport gaan 
promoten en mocht spelen in 
een stadion met 20 000 kijkers. 

Ook Rusland toonde interesse en wilde zelfs een deel van hun reportage over 
Antwerpen aan onze sport wijden. 
Voor vele startende clubs is echter het beheer van het speelveld een struikel-
blok. Een drempel die Mortsel niet meer moet nemen. Ons veld is ‘rond en 
gezond’.

Een club is echter niets zonder bestuur, dat beseffen we allemaal wel, denk 
ik. De keuze om de stap te nemen naar een vrijwillige bestuursfunctie blijkt 
toch nog zeer moeilijk. De club heeft echter dat draagvlak nodig. Gelukkig 
kan onze club rekenen op de steun van zijn zusterverenigingen en het bestuur 
van de vzw Multisportvereniging D&V. 

Bij de start van dit nieuwe kalenderjaar wensen we u allemaal, jong en oud, sporter en 
niet-sporter, een gezond nieuwjaar toe. We doen ons best om u en uw kinderen gezond te 
houden door ze te laten sporten. Toch ook hierbij de vraag aan de ouders van onze sporters: 
Overweeg toch eens wat u verder nog kan betekenen voor onze club.  
Straal uw sportiviteit uit door een functie op te nemen in ons bestuur. Contactnummers van 
ons bestuur zijn terug te vinden op onze site.

Tot slot nog vermelden dat onze website vanaf dit kalenderjaar in een nieuw jasje zal 
verschijnen. Makkelijker te openen op uw smartphone, tablet of pc. Met nog meer informatie 
en nieuwigheden over onze sport. Neem alvast eens een kijkje: http://bossaball.d-en-v.be.

Aan al onze bossaballers: Maak er een fantastisch jaar van met mooie competitieresultaten. 
Aan al hun ouders: We hopen dat u mee met ons de club zal vorm geven.

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

Bart Carmen
Voorzitter Bossaball Club Mortsel

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

Beste sportvrienden

Midden in de donkere winterdagen hebben jullie hopelijk allemaal genoten van 
een gezellig haardvuur op Kerstavond of een feestelijke tafel met Nieuwjaar. 
Mocht het haardvuur ontbreken dan zullen je vrienden, familie en kennissen 
je wel warm gehouden hebben met of zonder borreltje. Toch willen we jullie 
hierbovenop ook onze beste wensen aanbieden voor een gezond 2016.

Weer een jaar voorbij en niet alleen onze leeftijd vordert op die manier maar 
ook die van onze club. 

We schrijven 1920: Het parochiaal lokaal aan de Statielei, genaamd “’t Klokske”, 
is de thuishaven van de St.-Jan Berchmanskring. Deze bevat een studiekring, 
een toneelafdeling en een voetbalploeg. Omdat Th. Kuijpers de jeugd niet 
alleen moreel wilde vormen, maar ook hun lichamelijke ontwikkeling wilde 
bevorderen, rijpte in hem de gedachte een turnkring op te richten. Men moet 
vermelden dat de turnerij zijn oorsprong vindt in de SCHERM- en WAPEN-
CLUBS van de militairen waar discipline over lichaam en geest de hoofdregel 
was. ... Er kwamen tientallen vergaderingen aan te pas op neutraal terrein, 
namelijk in Café Royal... Het waren uiteindelijk de jongens van Th. Kuijpers 
als toonbeeld van de Deugd (geduld) en de Volharding, met de studiekring 
als vennoot, die uiteindelijk de knoop konden doorhakken. Op 26 november 
1920 heeft de stichting plaats van de “ST.-JAN BERCHMANS TURNKRING 
DEUGD EN VOLHARDING”, benaming die korte tijd later gewoon “DEUGD 
EN VOLHARDING” werd.

Tot zover de geschiedschrijving, en wat kort rekenwerk leert ons dat onze 
turnkring dus de gezegende leeftijd van 95 jaar heeft bereikt. Maar nog 

steeds ....

Alive and Kicking

De vereniging kende door de jaren zijn ups en downs, maar er zijn altijd 
mensen gevonden die zijn blijven vechten en blijven geloven in het belang 
van een turnkring in Mortsel. En het is ook dankzij hen dat we vandaag met 
enige fierheid over onze leeftijd mogen spreken en mogen tonen dat de club 
gezond en wel doorleeft.

Het gaat goed met onze club. We zijn financieel gezond, genieten respect in 
Mortsel en omstreken, hebben een stabiele en betrouwbare trainersgroep en 
een degelijke werking met een goede mix tussen recreatieve en competitieve 
sportelementen en randactiviteiten. In ledenaantallen groeien we jaarlijks nog 
lichtjes en als het aantal trainers en beschikbare sportaccommodatie dat 
toelaten zijn we nog niet van plan te stoppen met groeien. 

We stevenen dus af in rechte lijn naar onze honderste verjaardag, maar 
wel met een moderne visie over onze functie als sportclub. In de komende 
jaren zal er werk gemaakt worden om de archieven van onze vereniging te 
onderhouden. Langs deze weg een oproep aan diegenen die nog ‘Deugd 
en Volharding’-archiefmateriaal willen binnenbrengen en/of beheren. Ook 
via onze site en ons clubblad willen we u in de toekomst mee laten genieten 
van het kleurrijk verleden van onze club, en we kunnen dus alle hulp hier 
gebruiken. Contactgegevens van het bestuur zijn te vinden via onze site 
http://turnkring.d-en-v.be.

We wensen iedereen nog een super sportjaar toe en super veel pret tijdens 
onze activiteiten. Blijf gezond, blijf turnen.

Namens het bestuur van Turnkring D&V

Bart Carmen 
Voorzitter

In vorige Heraut werden de juryleden niet correct vermeld en dat wordt hiermede rechtgezet:

Juryleden toestelturners jongens: 

Jan Liekens – Roland Pattijn – Dirk Mahieu

Recrea competitie:

Tine Goyvaerts – Tom De Weerdt – Danny Winkelmans – Yves Adriaenssens – Piter Ivo

Gebruiker
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Trainer in de kijker: Danny Winkelmans
Trainer Danny geeft al 25 jaar (!) training aan de oudste turngroep: de Senioren. Hoog tijd dus 
dat onze reporter hem enkele vragen stelt.

Hoe lang geef je al les in D&V? 

Ik ben op mijn 16de begonnen als hulpleiding op sportkamp bij de Cadetten. Vanaf mijn 18de 
ben ik les beginnen geven tijdens het jaar. Het eerste jaar nog als hulptrainer bij de Miniemen, 
de jaren daarna als trainer bij verschillende leeftijden gaande van Cadetten tot Junioren. In 
totaal geef ik dus al 30 jaar training.

Wanneer en waarom ben je beginnen lesgeven aan de Senioren?

Ik ben op mijn 23ste begonnen als trainer bij de Senioren omdat de vorige trainer ermee 
stopte. 

Waarom is het leuk om les te geven aan de Senioren?

Het turnniveau van de groep is heel gevarieerd, waardoor je zowel zeer eenvoudige als zeer 
moeilijke oefeningen kan geven. Het is ook een vriendengroep waar regelmatig grappen 
worden uitgehaald en waar veel gelachen wordt. 

Denk je eraan om ooit les te geven aan een andere groep?

Enkel als het echt nodig zou blijken. Aangezien ik al aan verschillende leeftijden heb 
lesgegeven, weet ik ook dat ik mij het beste voel bij +18.

Wat is jouw favoriete turnoefening?

Zelf heb ik niet direct één favoriete turnoefening maar verschillende:

Aan de rekstok reuzendraai, aan het paard Thomaskreitsen, aan de ringen kruishang, aan de 
brug luchtrol, op de grond Japanse salto en op de sprong Tsukahara.

Sommige kon ik zelf, andere zijn gewoon prachtig om uitgevoerd te zien worden.

Wat vind jij de leukste turnlessen?

De leukste turnlessen zijn die waar iedereen goed bezig is en je ziet dat ze zich goed 
amuseren met de training.

Wat is jouw mooiste D&V-herinnering?

Het tentenkamp dat we ooit in Zepperen gedaan hebben. Omdat we niet konden over-
nachten in de slaapzalen van het internaat moesten we in tenten slapen. Daarbij had elke 
leeftijdsgroep zijn eigen tent. Zelf was ik toen kampleider. Op het einde van het kamp ben ik 
toen als grap nog met vier piketten aan de grond vastgemaakt. 

Zal je nog lang blijven lesgeven?

Zolang ik mezelf amuseer bij het lesgeven en mijn vrije tijd het toelaat, zal ik het blijven doen.

Nieuwe outfit D&V-leiding

Je zult de D&V-leiding binnenkort zowel in rode als blauwe kleur zien. De broek hadden we 
al, maar nu maakt de trainingsvest het plaatje compleet! Yasmine geeft alvast het goede 
voorbeeld:

Gebruiker
Line
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Wafelenbak – 17 en 18 oktober
 
Tijdens het weekend van 17 en 18 oktober was het weer zover: de allerlekkerste wafels 
werden gebakken in de lokalen van Tandem 2. Het begint al vroeg in de ochtend waar de 
frisse wafeltellers klaarstaan om de bakkers te begeleiden.

Na het bakken en tellen worden 
de wafels zorgvuldig verpakt. De 
D&V-chauffeurs zorgen ervoor dat de 
wafels veilig op hun adres aankomen.

En als kers op de taart is er nog een 
wafelcafé op zondag! Daar word je 
bediend met de glimlach en omringd 
door de geur van versgebakken 
wafels. Dat in combinatie met een 
koffietje kan wel gesmaakt worden.

Dankzij de inzet van onze vele verkopers konden we er weer een topwafelenbak van maken. 
Smakelijk!

Jeugdnamiddag – 15 november
 
Na die lekkere wafels van 
de wafelenbak,  
zijn we gaan schaatsen op 
ons gemak. 

Antarctica was de 
uitverkoren plek.  
Aan leden en leiding geen 
gebrek. 

We waren maar liefst met 95 personen!  
Een goed moment dus om ons schaatstalent te tonen.

Na wat kunstjes hier en daar,  
stond de ‘schaatsramp’ al klaar. 

Een ramp was de jump vast en zeker. 
Turnen kunnen we toch heel wat beter.

Maar naast de vele rondjes op buiten- en binnenbaan, 
hebben we nog meer gedaan. 

Zoals het rondschaatsen in een treintje,  
of handen vasthouden in een lijntje.

 

  

Na de sportieve 
inspanning, 
met hier 
en daar 
een scheve 
schaats,  
begaven we 
ons naar de 
parkingplaats. 

Gebruiker
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Want daar was het eindelijk tijd  
om de winnaars bekend te maken van de wafelwedstrijd. 

Al die trotse verkopers en verkoopsters kregen een prijs.  
Bedankt en tot volgend jaar, het was vree wijs!

Vriendjesdag met de Sint

 
Zie de maan schijnt door de bomen. Zou de Sint wel naar D&V komen?

Hoor de wind waait door de bomen. Zelfs in “De Sterre” waait de wind!

Zou die goede Sint wel komen? Ziet hij wel graag een turnend kind?

Makkers staakt uw wild geraas! Turn als een flinke meid of baas!

Dapper gaan die kindervoetjes, rond de rekstok, met lachende snoetjes.

Trippel trappel trippel trap, over de balk met fiere stap!

En wat is voor groot en klein, groot en klein, groot en klein, die 
maxi-trampoline toch zo reusachtig fijn!

En dan… wordt daar aan de deur geklopt! Had hij zich achter de ouders 
verstopt?

Zijn knechten staan te lachen en roepen ons toe: “Sinterklaas hoort graag 
‘De Stoomboot’, dus zingen maar, toe!”

En we zingen en we springen en we zijn zo blij, want er zijn geen stoute 
kinderen bij!

En we zingen en we springen en we zijn zo blij, want Sinterklaas heeft voor 
iedereen wat bij!

Gebruiker
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Op 6 december 2015 kwamen er om 13 uur zo’n 

105 kinderen bijeen in “De Sterre” onder begeleiding van 

onze enthousiaste trainers. Ze turnden in circuit vorm op 

6 verschillende toestellen. Om 15 uur kwamen Sinterklaas 

en 2 Zwarte Pieten langs! Ze namen de tijd om elk kind de 

hand te schudden en tekeningen in ontvangst te nemen.

De kinderen kregen allemaal een zakje met wat lekkers en 

een speelgoedje en gingen vrolijk naar huis.

Hopelijk turnen 

alle kinderen het 

komende jaar even 

flink, dan komt 

Sinterklaas misschien 

volgend jaar weer 

terug!

Vrijdag februari
organiseert de turnkring het 

D&V

 
TORNOOI

Plaats: Refter in Den Tandem ,

Mortsel

Start: u

Deelname: Slechts € p/p.

Leuke prijzen te winnen! 

Spelregels: zie site

Inschrijven: Mitch@d-en-v.be

Activiteitenkalender

vrijdag 05/02/2016  Rummikubtornooi

zaterdag 05/03/2016  Turnshow

zaterdag-zondag 30/04-01/05/2016  Recreawedstrijd

zaterdag-zondag 30/04-01/05/2016  Recreawedstrijd

zondag 22/05/2016  Brevettendag

zondag-zondag 03-10/07/2016  Turnsportkamp

februari
2014

februari 
2016

maart 
2016

april 
2016

mei 
2016

juli 
2016

Gebruiker
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“Alle wegen leiden naar 
Mortsel!”

Zaterdag 5 maart 2016 
Start show: 19h

Tickets&info bij verantwoordelijke
Inclusief gastoptredens!

Turnshow Deugd&Volharding presents:

! SAVE THE DATE !
TURNKAMP 2016 – 3 JULI TOT 10 JULI

INSCHRIJVEN VANAF 1/3
Slechts €195 voor leden, €210 voor niet-leden

Meer info op turnkring.d-en-v.be 

Gebruiker
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Beste sportliefhebbers

Eerst en vooral een gezond en voorspoedig nieuwjaar gewenst voor alle 
sporters, supporters en hun familie. Dat 2016 veel geluk en véééél sportieve 
en winnende momenten mag brengen.

Toch nog even terugblikken.

Op 11 november vond onze jaarlijkse wandeling plaats. Zoals vorig jaar 
zakten we af naar Érezée. Naar jaarlijkse gewoonte wordt er een wandeling 
gedaan waar we een 6-tal uren kunnen genieten van de natuur. Met een 
knapzak en de nodige flessen en versnaperingen vertrekken we dan in de 
voormiddag aan de wandeling. Tegen de late namiddag staat het aperitief 
te wachten om nadien lekker te gaan smullen in een plaatselijk restaurant. 
Het was weerom een geslaagde dag waarvan je een verslag verder in deze 
Heraut vindt.

Ons kersttornooi was ook dit jaar weer een fijn treffen. Met 4 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. Ook dit jaar hebben we 
zelf de catering gedaan van de cafetaria en de keuken. Hier hebben een 
aantal vrijwilligers zich de ganse namiddag ingezet om iedereen te voorzien 
van drank. Na al het sporten kon iedereen genieten van een overheerlijke 
spaghetti. Langs deze weg wil ik alle vrijwilligers hartelijk bedanken voor hun 
bereidwillige medewerking.

Onze herenploeg in 4de afdeling heeft het moeilijk. Zij kampen met een tekort 
aan spelers. Het is dikwijls zoeken achter een reservespeler om een forfait te 
vermijden. Wat extra spelers zoeken is de boodschap, heren. Tracht tevens 
nog wat wedstrijden te winnen om weg te geraken van de voorlaatste plaats. 

De herenploeg in 3de afdeling draait op volle toeren ook al is het daar soms 
wat zoeken om met 6 te geraken. Het is steeds vechten voor elke wedstrijd 
te winnen maar het jonge geweld aan de andere kant van het net doet hen 
soms de das om. In de rangschikking ligt alles kort op elkaar dus jullie kunnen 
nog gerust enkele plaatsen hogerop klimmen. Hopelijk inspireert het nieuwe 
jaar jullie om de tegenpartij te verslaan.

Joledi
joledi.d-en-v.be

De damesploeg heeft een grote stap vooruit gedaan. Zij staan op een 5de 
plaats in hun rangschikking en er zit zeker nog meer in. De top zal moeilijk 
zijn maar een derde plaats is zeker nog mogelijk. Tracht in 2016 eens een 
wedstrijd te winnen met een 3-0 score op het bord. Veel succes.

Onze meisjesploeg kende ook een moeilijke start maar deze ploeg draait 
nu op volle toeren met een welverdiende 4de plaats in de rangschikking tot 
gevolg. De sfeer en het niveau is de hoogte ingegaan. Iedereen vecht voor 
elke bal met mooie punten als gevolg. Blijf dit zo volhouden, meisjes en 
misschien is de tweede of derde plaats wel iets voor jullie.

Op maandag- 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. Dat er tussendoor wel eens 
geapplaudisseerd wordt om een mooie redding, gelachen wordt om een 
blunder of gediscussieerd wordt of een bal binnen of buiten was, hoort daar 
nu eenmaal bij.

Ook dit seizoen is op dinsdagmorgen de vloer in de turnhal goed bezet door 
onze dames. Dat er aan de conditie echt wel gewerkt wordt maar ook dat het 
er gezellig aan toegaat kan je even verder in deze Heraut lezen. Volhouden is 
de boodschap, dames!

Sportieve groeten

Bart Verbraeken

Activiteitenkalender

week van 22/02/2016  Wafeltjesslag i.s.m. Kinemusikei 

vrijdag /06/2016  Dropping 

   Pizzafestijn

   Wedstrijd ouders/jeugd

   Eindeseizoensreceptie Damesturnen

februari 
2016

juni 
2016

Data  
nog niet  
gekend

Gebruiker
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Wapenstilstand
 
11 november 1918 om 11 u. begint de wapenstilstand, een paar 
uur eerder getekend in het Forêt de Compiègne.

11 november 2015 om 11 u. is er niks stilstand in het Bois de 
Nalogne. Met meer dan 20 mannen, vrouwen en kinderen zijn 
we aan de afdaling begonnen naar het dal van de Aisne. Hier en 

daar hebben de bosbouwmachines het 
pad lelijk verprutst en is het uitkijken 
waar je loopt. Maar we 
bereiken heelhuids de 
rustplaats bij de brug 
over die Aisne. Een goeie 
reden om de rugzakken 
te openen en de kleine 
bekertjes te vullen.

Zoals meestal, na een bergaf 
komt een bergop. Een flinke deze 
keer en dus af en toe eens 
stoppen, de paardjes een 
schouder klopje geven en 
natuurlijk genieten van de weidse 
panorama’s. Het omgekeerde is 
natuurlijk ook waar, na een 
bergop komt meestal een bergaf. 
Deze keer tot in het dorpje Wéris 
en het is rond het middag uur als 

we daar aan komen. Hier zou bij de 
église Ste-Wal burge de fourrage moeten 
klaar staan met een heerlijk warme 
koffie of thee voor bij ons lunchpakket. 
Klein misverstand maar 5 minuten later 
arriveert de koffie. De zon doet moeite 
en daar wordt van geprofiteerd.

Na deze korte pauze trekken we 
terug verder. We laten de dolmen en 
menhirs van Wéris voor wat ze zijn en 
krijgen weer een flinke klim onder de 
voeten. De menhir “La pierre Haina” is 
misschien niet zo’n goed idee om op te 
klimmen maar die mooie boom, daar 
kunnen we toch niet uitblijven, hé. 

Natuurlijk is dat niet 
voor iedereen zo en 
dus wordt een leuke 
groepsfoto getrokken 
met een boom   toerist en 
de rest eronder. 

Op vraag van ??? volgt 
nu een stukje “boenken” 
oftewel azimut lopen 
over een terrein waar 

niet zo lang geleden nog een 
bos stond. Niet voor lang en 
eenmaal goed en wel terug 
op een begaanbare weg is 
een pijnlijke voet een heel 
goed excuus om weer wat 
goeie moed te drinken.

Dat was wel nodig want 
er wordt besloten om toch 
maar weer van die weg af 

te stappen, recht het bos in. 
Nu duurt het wat langer vooraleer 
we terug een weg zien en hebben 
we een vrij steile helling afgedaald. 
Dat was wel leuk, dachten er een 
paar en die trokken aan de andere 
kant van de weg terug het bos in 
naar boven. Moeite voor niks want 
een paar honderd meter verder 
kwamen ze terug op dezelfde weg 
uit die de anderen gevolgd hadden.

Het dorpje Fanzel komt in zicht en er zijn blikken van herkenning. 
Ja, hier hebben we nog wel eens gewandeld. We zijn dus duidelijk 
op de terugweg maar wel een met hindernissen. Een boer heeft 
duidelijk last om z’n koeien in de wei te krijgen en zij lopen op 
de weg die wij ook moeten nemen. Dan maar weer even de boer 
gehol pen om z’n beestjes op het goeie pad te krijgen. We passeren 
het gehucht Oster en even later zitten we weer gezellig bij elkaar 
bij een aperitiefje en een knabbeltje straffe verhalen te vertellen.

We sluiten deze mooie dag af met een diner in het restaurant van de 
camping van het dorp. Dat was weer iets anders dan volleyballen!

Willy

Gebruiker
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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.

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

Onze competitieploegen

Volleybal

Klassement t/m 10/1/2016

Heren 1 • 3de afdeling B
1 Mentha 14 10 3 1 0 0 0 42 5 0 41

2 Herenthout VC 14 6 7 0 0 1 0 40 10 0 39

3 Blokkeer Zandhoven 13 6 3 0 1 2 1 31 15 0 28

4 OV Dennenbad 14 4 4 0 1 3 2 29 22 0 25

5 TESLA Lint VC 4 14 3 1 3 0 3 4 24 28 0 18

6 Geel-Zwart Wijnegem 2 14 2 2 3 0 2 5 23 29 0 18

7 Dosko@De Kar Essen 2 14 2 4 0 0 4 4 22 28 0 18

8 Joledi 1 14 2 2 1 1 4 4 21 31 0 15

9 Woka 2 14 2 2 0 1 2 7 16 32 0 13

10 ‘t Pleintje 13 0 3 0 2 5 3 18 33 0 11

11 Osta Berchem 1 11 1 2 0 1 3 4 14 26 0 10

12 Kokaz 4 13 0 2 0 1 6 4 14 35 0 7

Heren 2 • 4de afdeling A
1 Sloep VC 2 14 4 8 1 1 0 0 41 13 0 39

2 Sveka Schoten 3 13 10 2 0 0 1 0 37 5 0 36

3 Vosco 2 13 7 1 1 1 0 3 29 15 0 27

4 Bravoc Ranst 3 13 5 3 1 1 1 2 30 17 0 27

5 Cantincrode 13 4 2 2 0 2 3 26 21 0 22

6 Hellvoc 14 6 1 0 1 3 3 26 22 1 21

7 Pannenhuiseke VK 2 14 3 0 3 1 4 3 24 30 0 16

8 Den Doedelzak VC 13 1 3 0 2 2 5 18 30 0 14

9 Komart 3 13 1 1 2 2 2 5 18 32 1 11

10 TESLA Lint VC 5 13 1 0 3 1 2 6 16 33 0 10

11 Joledi 2 13 1 2 0 1 1 8 12 32 1 9

12 Woka 3 14 1 0 0 2 5 6 12 39 0 5

Gebruiker
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Belofte maakt schuld! 
Er werd aan Dames 2 een 
traktatie beloofd indien ze 5 
opeen volgende competitie-
matchen zouden winnen. Na 
het kersttornooi en de spaghetti 

konden 
zij dan 
ook 
genie-
ten van 
een 
lekker dessert. 
Dankjewel Eric en 
proficiat dames!

Dames 2 • 5de afdeling B
1 Kadee Bornem 11 11 0 0 0 0 0 33 0 0 33

2 VOS Schilde 11 6 1 1 1 1 1 27 12 0 24

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

4 Joledi 2 12 4 2 1 0 3 2 24 19 0 20

5 Vosco 3 11 3 2 0 1 3 2 20 20 0 16

6 Osta Berchem 2 8 1 3 1 0 1 2 16 14 0 14

7 VOS Reinaert 5 12 1 1 0 5 0 5 16 31 0 11

8 Okee VC 10 0 2 1 1 1 5 12 25 0 9

9 Jong Edegem 3 10 0 1 1 1 0 7 8 27 0 6

10 Mavoc Mechelen 2 9 1 0 1 0 4 3 10 23 0 5

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 • 5de afdeling A
1 Jong Edegem 2 12 5 4 1 0 1 1 31 12 0 29

2 Volley Niel 13 7 2 0 2 2 0 33 14 0 29

3 Simikos 13 4 4 1 1 1 2 30 18 0 27

4 WEK Loenhout 2 13 4 2 2 2 1 2 29 21 0 24

5 TESLA Lint VC 2 12 5 2 0 1 2 2 25 17 0 22

6 Joledi 1 12 0 4 4 1 1 2 27 24 0 21

7 Mavoc Mechelen 1 12 1 4 0 3 2 2 23 25 0 18

8 Osta Berchem 1 11 1 0 2 2 5 1 18 28 0 9

9 Racing Deurne OB 12 0 2 1 1 4 4 15 31 0 9

10 Geel-Zwart Wijnegem 3 13 1 1 1 1 3 6 14 33 0 9

11 Bovo 2 13 0 1 2 0 4 6 13 35 1 6

Joledi Kersttornooi
Vroege vakbondsacties? Dolle 
rode hond? Winterzonnebrand? 
Kerstrozenverkopers? Zwemverbod 
door niet aflatende zeespiegelstijging 
aan Drabstraat-plage? Superbloedmaan 
bij klaarlichte dag? Andere tijdsgeestes-
ziekten? U wil niet weten wat er nog 
door onze hoofden flitste toen sporthal 
Den Drab afgelopen 27 december 
2015 bloedrood kleurde. Eenendertig 
rood aangelopen knapen en knapinnen 
troffen we daar rond het middaguur 
aan, even strak in het gelid als van 
blik, snakkend naar verademing 
tussen Kerstavondetentje, Kerstdis, 
Tweede Kerstdiner, eindejaarsborrel en 
nieuwjaarsdrink, -receptie en -banket, 
schoonfamiliefeesten niet bijgerekend. 
Wij van Joledi, met onze neus voor 
gezonde geesten en lichamen, wisten 
wel wat gedaan: wijd opengooien, 
die deuren en die rode mensenzee 
laten binnenstromen voor het Joledi 
Kersttornooi, editie 2015. 

 
Nu zouden ongenuanceerde waarnemers 
van Joledi Kersttornooien kunnen beweren 
dat de opkomst dit jaar ietwat bescheiden 
was. Zij zouden dwalen. Er werd immers 
met vuur bewezen dat zielen en vreugde niet 
noodzakelijk recht evenredig zijn: er was volk 
genoeg voor vier heldhaftige ploegen, plezier 
genoeg voor tien ploegen, tijd genoeg voor 

uitgebreide wedstrijden van drie sets, talent genoeg voor gelijk opgaande scores in heerlijk 
spannende rally’s en diversiteit genoeg voor een halve sportencyclopedie. Aandachtige 
waarnemers zagen flarden sambavolley, netvoetbal, truken van de bossabalfoor en 

gymnastisch verantwoorde 
reddingsreflexen. Bloedvorm, 
zoveel was duidelijk. Iedereen 
gooide het beste van zichzelf 
en elkaar in de strijd, maar 
uiteraard komt puntje ooit bij 
paaltje:

De tappersDe loltrappers

De pronostikeerders

Eerst opwarmen

Gebruiker
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1. Red Lions: hadden duidelijk geen red bulls nodig om naar de top te zweven

2. Red Devils: bereikten ook zonder paniekvoetbal de absolute subtop

3. Reddertjes: hebben knap de meubelen gered met hun mooie derde plaats

4. Red Dragons: geen schaamrood nodig meisjes en jongens, jullie eindigen toch mooi in de  
 top 5

Wie dacht dat na het laatste fluitsignaal de hartslag-
meter weer rustig uit de gevarenzone kon wegzakken 
was er aan voor de moeite, want algauw werd weer 
rood alarm geblazen: de 
spaghetti naderde zijn 
kookpunt! Dat liet niemand 
zich twee keer zeggen 
na zo’n pittige namiddag, 
en algauw werd de dag 
smaakvol herbeleefd in de 
verhalen aan tafel.

Bedankt 
iedereen 
voor deze 
reuze fijne 
aflevering, 
deel en 
verdubbel 
de vreugde 
met wat 
extra 
vrienden 

in onze volgende editie. Wij kijken er al naar uit en 
houden jullie nog op de hoogte. Leg alvast die rode 
stift klaar naast de agenda!

Door de finalematchen viel de 
pronostiek toch anders uit dan de 
meesten hadden gedacht. Alleen onze 
secretaris Dimitri Van Parys had het 
bij het juiste eind. Proficiat!

De kookmoeders en de afwassers

De supporters Even pauzeren

Even uitblazen

Hier zijn we dan weer met een paar woordjes van de ‘elite’ damesploeg turnen van 
dinsdagmorgen.

Ja, zo mogen we ons terecht wel noemen want we worden dan ook op een zeer deskundige 
manier getraind        ......men zegge dit niet voort......

Tegenwoordig spitst onze turnjuf zich wat minder op de 
oefeningen met de elastieken (oef!) wat ons zeer gelukkig maakt 
en richt ze zich ook wat meer op ‘evenwicht’

in alle mogelijke vormen zowel lichamelijk als mentaal.

Laat ons maar niet vragen welke reden ze daar voor heeft.

De initiatieoefeningen aan de ‘bar’ heeft ze noodgedwongen 
moeten stopzetten want die werkten teveel op onze tong- en lachspieren.

Aangezien er 5, sorry 6 (ja, de leeftijd hé) jarigen waren in december 
hebben we dit samen gevierd met een drankje. Dus nogmaals proost, 
medejarigen!!!!!

Aline was zo respectvol om de turnles wat in te korten zodat we er nog 
langer konden van genieten. 
Dat mag wel eens in het jaar, hé.

Natuurlijk was het weer gezellig.

Met deze wil ik dan nog graag aan iedereen een 2016 wensen met veel liefde en vooral een 
goede gezondheid en een belangrijke boodschap...... 

maak van elke dag een klein beetje feestdag.

 
Liefs voor allen  
Sonja

Damesturnen
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Kinemusikei
kinemusikei.d-en-v.be

Beste dansfanaat

Ons dansjaar is bijna halfweg en zoals je al gemerkt hebt is er het een en 

ander veranderd.  

De dansers van vrijdag die les kregen van Manuella, moeten haar al een 

hele tijd missen. Door de wijziging van de repetitieplaats en -uren voor haar 

deelname aan de voorstelling “Under my Skin” van Isabelle Beernaert, werd 

het haar onmogelijk om tot bij ons te komen. Ze vertelde me wel dat ze alle 

dansers erg mist en blij zal zijn dat ze eind februari eindelijk terug op post kan 

zijn, Wij kijken er ook erg naar uit.  

Wie haar aan het werk wil zien en geen tickets heeft besteld kan deze 

misschien nog verkrijgen via de site van Isabelle Beernaert of via de 

Stadsschouwburg van Antwerpen. Wel snel zijn want de voorstelling is een 

succes!!

Jente Witvrouwen die haar tijdelijk vervangt, heeft het niet altijd makkelijk 

maar doet toch zijn uiterste best om de lessen zo aangenaam en waardig 

mogelijk te maken. Voor zijn jonge leeftijd slaagt hij hier zeker niet slecht in en 

is bereid om gevraagde aanpassingen te doen. Hij werkt trouwens regelmatig 

samen met Manuella en weet heel goed wat zij wil.

Ook de beide volwassenengroepen moeten Judith tijdelijk missen. Zij is druk 

in de weer met repetities en performances van onder andere “Dans Verder” 

voorstelling te Antwerpen die doorging op vrijdag 11 december. Meer info 

over haar en haar performances vind je terug op www.judithclijsters.be. 

Zij wordt vervangen door Marta Kosieradzka en iedereen is er heel tevreden 

over, toch zullen we blij zijn wanneer Judith in januari de danslessen weer 

voor haar rekening zal nemen.  

Yoga op zaterdagochtend wordt wel steeds door haar gegeven, dus helemaal 

weg is ze niet!

Sinds oktober gaan alle danslessen door in de turnzaal en niet meer in de 

balletzaal. Reden hiervoor was de slechte staat van de vloer; geregeld werden 

dansers geplaagd met splinters op allerhande plaatsten. Als tegemoetkoming 

voor dit euvel kregen we van de sportdienst een extra spiegel doch is er iets 

mis gelopen met de afspraken en staat hij nog steeds beneden in de hall. 

Desbetreffende firma houdt zich duidelijk niet aan de afspraken!  

Enkele weken geleden heeft deze vloer toch een opknapbeurt gekregen 

en ziet er veelbelovend uit. Vanaf januari zullen dus de lessen van de 

volwassenen opnieuw verhuizen naar de balletzaal.

Op woensdag 11 november gaf Jens Van den Broeck een hiphop workshop 

in ‘t Fort van Mortsel ten voordele van de 11.11.11-actie. Mede door het 

minder goede weer en tal van andere activiteiten voor deze actie was er niet 

zoveel volk. Maar diegenen die er wel waren hebben ervan genoten en veel 

plezier gehad. Ik heb mijn kleizoon van 8, die het aanvankelijk niet zag zitten 

om mee te doen, toch met de nodige aandacht zien dansen. En hij vond 

het zeer leuk, vertelde hij me later. Zo zie je maar dat dansen ook wel voor 

jongens is (die het eerst toch maar zozo vonden).

Ons jaarlijks nieuwjaarsfeestje zal doorgaan op zondag 17 januari van 14.00 

tot 16.00 u. in de turnzaal Sint-Lutgardisschool. Het zal opnieuw een toffe 

middag worden, daar zijn we al van overtuigd, dus kom en breng gerust nog 

iemand mee die graag danst.

Ook de wafeltjesslag komt eraan! De opbrengst hiervan wordt volledig 

gebruikt voor onze voorstelling Dance Explosion 7 einde mei. Wij rekenen 

op een massale verkoop zodat we alle dansers een nieuwe outfit kunnen 

bezorgen. Trouwens wordt er voor de beste verkoper een extra kadootje 

voorzien en krijg je vanaf 15 verkochte koekjesdozen een cinematicket 

aangeboden.

Nog even dit: 

Neem regelmatig een kijkje op onze website www.kinemusikei.d-en-v.be, 

daar vind je ook alle info op.

Hierbij wens ik iedereen een gelukkig, gezond, leuk en dansend 2016.

Annemie Urbain

Gebruiker
Line



Dansstijlen

Modern dans

Modern dans is een dansstijl die focust op het 
interpreteren van de eigen dansideeën. Zo probeert 
men los te breken van de regels die bepaalde 
dansen opleggen, wat te vergelijken valt met wat 
gebeurde begin de 20ste eeuw. Men probeerde 
toen los te breken van de regels en de strikte 
danspassen die het klassiek ballet oplegden. Zo probeerde men vaker en vaker de eigen 
dansideeën uit te voeren en brak men los van de klassieke kostumering. Zo trad men vaak op 
blote voeten op.
De stijl die men gebruikt bij het modern dansen is dan ook niet vastgelegd en varieert van 
danser tot danser. Bij danslessen van deze danssoort probeert men de leerlingen dan ook 
aan te sporen om hun gevoelens en stemming te gebruiken bij het uitvoeren en uitvinden 
van hun eigen danspasjes. Daarom dan ook dat het niet ongewoon is dat de dansers van 
het modern dansen vaak hun eigen danspasjes gebruiken in plaats van reeds bestaande 
patronen waarop men kan dansen. Het is vaak een mengeling van de beide die een geheel 
complete dans tot stand brengen. In tegenstelling tot het ballet waar men probeert zo licht 
mogelijk te blijken, zodat men als het ware door de lucht kan zoeven en springen, probeert 
het modern dansen zich te focussen op het gebruik van het lichaamsgewicht om de dans te 
versterken. Zo zijn vallen met opzet vaak een deel van de dans die men uitvoert. Men breekt 
los van de verplichte rechte vorm van het lichaam die bij het klassiek ballet zeer typerend is. 
Moderne dansers zijn daarom niet noodzakelijk tegen het gebruik van klassieke danspassen 
uit het ballet, maar zijn eerder tegen het verplicht verbruik ervan. 

Hiphop dans

In tegenstelling tot wat men denkt is hiphopdansen niet 
hetzelfde als breakdansen. Breakdance is zonder twijfel 
een dansstijl die behoort tot de hiphopcultuur en eveneens 
onder de naam hiphop valt, maar is eerder een subgenre 
van de algemene hiphopstijl. Bij hiphop in het algemeen 
worden de dansbewegingen al staande uitgevoerd, daar 
waar breakdance zich vooral op de grond afspeelt, zijnde zittend, liggend of kruipend. De 
vrijheid die men heeft bij hiphop is zo groot dat men werkelijk een enorme ruimte heeft voor 
improvisatie of toevoeging van andere danspasjes. Zo kan men per persoon een compleet 
andere aanpak zien, doordat deze zijn eigen karakteristieke bewegingen heeft ingevoerd in 
het hiphopdansen. Dit is dan ook een van de grote unieke voordelen die hiphop kent ten 
opzichte van talloze andere dansen die vastzitten aan opgelegde dansregels.
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12 - 31 - 364 - 2016 - veel

12… 

Al 12 jaar dans ik bij Kinemusikei. Vol enthousiasme begon ik aan de lessen moderne en 
hedendaagse dans. Na les 1 hadden de danskriebels me te pakken. Sindsdien hebben ze 
me nooit meer losgelaten. Jaar in jaar uit, 1 - 2 - 3 keer per week. Door weer en wind rijd 
ik wekelijks met m’n fiets naar ‘den dans’. Heb ik een zware dag gehad, dan is dansen het 
perfecte medicijn om m’n zorgen te vergeten. Samen met de vriendinnen lachen en dansen 
doet altijd echt deugd. 

31… 

De teller staat op 31 optredens. Telkens is het toch een hoogtepunt als we met trots mogen 
tonen wat we hebben geleerd. Of ik nu 10, 16 of 23 jaar ben, het blijft spannend. We 
hebben al op de meest uiteenlopende locaties mogen optreden: de basiliek van Edegem, 
’t Werkhuys in Borgerhout, de Dieseghemhoeve, Fort IV, de Mark Liebrecht Schouwburg,… 
met de mooiste choreografieën van Sofie, Katja en Manuella. Gezweet, gevloekt, gelachen 
en gedanst (veel gedanst) hebben we voor de Dance Explosions, de WAK, Dansproject, 
de Cultuurmarkt, de Turn- en Dansshows,… 

364… 

Zo’n 364 blauwe plekken en wondjes, op plaatsen waar ik niet eens wist dat je ze kon 
hebben, heb ik de afgelopen jaren met plezier verzameld. Het kunnen er ook een paar meer 
of minder geweest zijn (ik moet toegeven dat ik de tel ergens ben kwijtgeraakt). Rollen, 
springen, vallen, draaien, sliden… Een goeie dansles is er nu eenmaal een waar je elk 
spiertje van je lichaam hebt gevoeld en helaas kom ik, ondanks de knielappen, meestal niet 
ongehavend uit zo’n les.  

2016…

Het nieuwe jaar 2016 staat voor de deur. Het wordt een mooi jaar: het aftellen naar Dance 
Explosion 7 kan beginnen, maar eerst zijn er nog het nieuwjaarsfeestje, de wafeltjesslag, 
de Week van de Amateurkunsten,… Vanaf nu neem ik ook de taak van penningmeester van 
Kinemusikei op mij. En wie weet wat staat er nog allemaal te gebeuren… 

Veel…

En we kunnen weer dansen, heel veel dansen.

Ik ben er helemaal klaar voor! 

Anoek Dedecker

Gebruiker
Line



De grootste bron aan hiphopdansers die geen breakdance doen zijn terug te vinden in 
de hedendaagse hiphopcultuur, met name dan op MTV en muziekclips van bekende 
rappers. Hierin ziet men allerlei personen typische bewegingen maken die eigen zijn aan 
de hiphopcultuur. Het is dan ook van hieruit dat de interesse uitgaat naar de hedendaagse 
jongeren die in de ban zijn van hiphop om dergelijke dansen aan te willen leren. Om hiphop 
aan te leren moet men over een goed gevoel voor ritme beschikken alsook de wil om te 
blijven oefenen. Het vergt de nodige ervaring en vaardigheden om een perfecte dans te 
kunnen uitvoeren. Zelfs de simpelste danspasjes vergen de nodige coördinatie van zowel de 
voeten als de andere bewegingen.

Enkele danstermen die je zeker zal herkennen

Arabesque: De danser balanceert op één been, met het andere been omhoog en naar 
achteren gestrekt.

Attitude: Lijkt op een arabesque, maar het opgetilde been is gebogen bij de knie.

Dansfrase: Een bepaalde reeks van opeenvolgende dansbewegingen, dans(onder)deel dat 
in een doorgaande beweging (stroom) wordt gedanst.

Danstechniek: De verrichtingen die nodig zijn om in de danskunst iets tot stand te 
brengen.

En dehors: Het naar buiten draaien.

Grands battements: Een oefening aan de barre waarbij bet been omhoog zwaait tot 
heuphoogte of hoger en dan weer langzaam naar beneden komt. Wordt meestal en croix 
geoefend.

Grand jeté: Een grote, verre sprong, met de armen en benen gestrekt.

Isolatie: Het afzonderlijk bewegen van lichaamsdelen in de dans.

Lichaamshouding: Hoe je je armen, rug, hoofd, enz. houdt als je staat, zit, of beweegt.

Lichtplan: Het ontwerp op papier, voor een bepaalde voorstelling gemaakt door een 
lichtontwerper i.s.m. de choreograaf, met daarop de plaatsen en de posities van de spots 
rond het podium. Tevens wordt hierin aangegeven wanneer en met welke lichtsterkte spots 
aan en uit moeten gaan.

Moderne dans: Een dansstijl die begin 2Oste eeuw ontstaan is in Amerika en Europa, 
waarin vanuit persoonlijk emoties gezocht werd naar een eigen (expressionistische) danstaal. 
Grondleggers waren Martha Graham (VS) en Mary Wigman (Duitsland). De moderne dans 
is minder aan regels onderworpen en minder gestructureerd dan het klassiek ballet. Het 
gemeenschappelijke van moderne dansvormen is dat deze technieken niet gebaseerd zijn op 
het en dehors principe van de academische danstechniek.

Pirouette en dedans: Een pas waarbij de danser naar binnen draait, naar het standbeen 
toe. Pirouettes worden uitgevoerd en pointe of demi-pointe.

Plaatsing: De correcte houding van het ene lichaamsdeel t.o.v. het andere.

Plié: Een basisbeweging van het ballet, waarbij de knieën worden gebogen.

Port de bras: De arm- en handbewegingen van het ballet.

Posities: De meeste balletpassen beginnen en eindigen met de armen en benen in een van 
de posities. Van de armposities zijn er vijf genummerd en nog drie posities met Franse namen, 
van de voeten zijn er ook vijf genummerde posities, waarvan de vierde twee variaties kent

Voetposities: In alle posities worden de benen gestrekt gehouden. De voeten draaien 
zo ver uit als je knieën. Het gewicht rust op de voorvoet en je hielen raken de grond, maar 
hoeven er niet doorheen!

Er zijn vijf verschillende wijzen van staan waarbij je gewicht dus op beide voeten rust, hoe je je 
lijf verder ook houdt.

Eerste positie: Hielen tegen elkaar, knieën en voeten uitdraaien vanuit de heupen.

Tweede positie: Voeten uit elkaar plaatsen met ongeveer anderhalf keer je voetlengte er 
tussen.

Derde positie: De hiel van je ene voet halverwege de andere zetten en uitdraaien.

Vierde positie open: Schuif vanuit de eerste positie je voet dertig cm naar voren.

Vierde positie gekruist: Vanuit de vijfde positie een voet naar voren schuiven.

Vijfde positie: Zet de ene hiel tegen de grote teen van de andere voet en andersom.

Kick (1 tel): Een kick is een schop naar voor, naar achter of opzij. Je buigt de knie en strekt 
hem weer met een schoppende beweging.

Kick Ball Change (2 tellen): De kick ball change zijn drie passen in twee tellen en kan 
met RV of LV beginnen. De kick ball change kan zowel naar voor als diagonaal uitgevoerd 
worden.

Slide: Een slide is het bijslepen van de niet dragende voet na een lange pas. Een slide kan uit 
meerdere tellen bestaan en kan in alle richtingen uitgevoerd worden.

Spotten: Techniek die dansers gebruiken om te voorkomen dat ze duizelig worden tijdens 
het draaien. Je richt je ogen op een vast punt, en probeert dat punt na de draai zo snel 
mogelijk weer te vinden.

40 41Kinemusikei Kinemusikei

Gebruiker
Line



42 43Kinemusikei Kinemusikei

Beste danser

Eerst en vooral wenst het hele Kinemusikei-team je een 

gezond en gelukkig 2016 toe! 

Zoals jullie ondertussen misschien al weten, staat de

WAFELTJESSLAG 

terug voor de deur.

Jullie kunnen de clubkas steunen door eerst en vooral zelf veel te kopen, 

maar ook door veel reclame te maken bij je familie, vrienden en kennissen 

zodat vanaf 24 februari de koekjes-dozen de deur uitvliegen!!! 

De opbrengst wordt volledig besteed aan de outfits en 
accessoires voor Dance Explosion 7!

Ook dit jaar hebben we hetzelfde gamma.

Voor de luttele prijs van 6 EURO kunnen jij, je familie en je vrienden heerlijk 

smullen van al dat lekkers. Wij stellen jouw inzet enorm hard op prijs!

En voor elke danser die 15 koekjesdozen verkoopt, ligt er een cinematicket 

klaar! Voor de beste wafeltjesverkoper is er een extra verrassingsprijs!

Veel succes 

Het Kinemusikei-team

!!! De briefjes van de bestelling moeten uiterlijk woensdag 10 en/of 
vrijdag 12 februari 2016 bij de groepsverantwoordelijke worden 

afgegeven! Levering vanaf 24 februari 2016.

 

 
 
 

Wafeltjesslag                          
levering vanaf 24 februari 2016 
…. dozen (700 g) vanillewafels x € 6 = €  …………… 
…. dozen (700 g) vanillewafels choco x € 6 = €  …………… 
…. dozen (700 g) krokante boterwafels x € 6 = €  …………… 
…. dozen (700 g) krokante boterwafels choco x € 6 = €  …………… 
…. dozen (700 g) frangipanes x € 6 = €  …………… 
…. dozen (700 g) carré confituur x € 6 = €  …………… 

                                                      Totaal: €  …………… 
 
Naam verkoper: ………………………………………………………… 

Afdeling: ……………………………………………………………….. 
 
Voor inlichtingen en bijbestellingen: Helga Deuvaert 03 449 08 79  

Strook voor de koper 
Strook voor de verkoper 

Naam koper: …………………………………………………………..… 

Adres: ………………………………………………………….………... 

…. dozen (700 g) vanillewafels x € 6 = €  …………… 
…. dozen (700 g) vanille chocolade x € 6 = €  …………… 
…. dozen (700 g) krokante boterwafels x € 6 = €  …………… 
…. dozen (700 g) krokante boterwafels choco x € 6 = €  …………… 
…. dozen (700 g) frangipanes x € 6 = €  …………… 
…. dozen (700 g) carré confituur x € 6 = €  …………… 

                                                      Totaal: €  …………… 
(ten laatste afgeven op wo 10 en/of vrij 12 februari 2016) 
Levering vanaf 24 februari 2016 
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…. dozen (700 g) frangipanes x € 6 = €  …………… 
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