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KMS vzw

Turnkring D&V

Bossaball

Joledi

Kinemusikei

Werkten mee aan deze Heraut
Dorien Boonen | Bart Carmen | Gerd Clijsters | Erik Cop | Helga Deuvaert | Luc Follaets | 
Tim Follaets | Philippe Van Hecke | Vincent Van Minnebruggen | Pieter Van Regenmortel |  
Bart Verbraeken | Sonja Vercammen | Murielle Vlaisloir | Willy Wolters
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Het sportseizoen is afgesloten en hopelijk heeft iedereen er veel plezier aan beleefd.  
De meeste verenigingen bollen nu uit met BBQ’s, sportkampen, eindeseizoensactiviteiten en 
zomerweekends. 
Met het EK en de Olympische spelen voor de deur zullen we ons heus niet vervelen en zal het 
weerom vlug september zijn.

Ik wens iedereen een zonnige en ontspannende vakantie toe!

Luc Follaets 
Voorzitter KMS vzw

Voorwoord

Beste leden, medewerkers en lesgevers

Ik ben me ervan bewust dat er al heel veel over gepraat en geschreven is, maar dit kleine 
landje werd nu ook getroffen door zijn 3/22 naar analogie van 9/11.

Toegegeven dat beide aanslagen in omvang niet met elkaar vergeleken kunnen worden, maar 
elk slachtoffer is er één te veel en daar ligt wel een grond van vergelijking.

Wij kunnen het veiligheidsgevoel vergroten door meer blauw en kaki op straat te brengen 
en mensen uren te laten aanschuiven in luchthavens en evenementen. Dit werkt alleen maar 
koortswerend en doet weinig aan de oorzaak. Deze maatregelen zijn op lange termijn ook niet 
vol te houden en wat daarna?

U vraagt zich misschien af waarom ik dit onderwerp aansnijd en dan nog wel in een voor-
woord van De Heraut. De link is misschien niet zo voor de hand liggend maar toch reeds door 
vele vorsers gelegd.

Het verenigingsleven en dus ook het onze, is van onschatbare waarde in de strijd tegen 
radicalisering.

Extremistische gevoelens worden namelijk gevoed door discriminatie en uitsluiting.  
De meerwaarde die wij als vereniging kunnen bieden, is niet alleen samen sporten maar ook 
voor een stukje leren samen leven. Hierdoor kunnen we proberen de voedingsbronnen weg 
te nemen maar ook onze jeugd weerbaarder te maken tegen beïnvloeding. Dit alles gebeurt 
al sportend en spelenderwijs. Wij dragen geen blauw of kaki maar ik denk wel dat we ons 
steentje kunnen bijdragen om de oorzaak aan te pakken. 

Ik kan daarom elke vrijwilliger die hieraan 
meewerkt niet genoeg bedanken en gelukkig 
hebben we er nogal wat, maar nooit genoeg. 
Als je er iets voor voelt om een beetje vrije tijd 
te investeren in onze verenigingen, aarzel dan 
niet en contacteer iemand van het bestuur.  
Wij zijn haast permanent op zoek om 
vacatures in te vullen.  
Gewoon doen!

Voorwoord

Op 30 maart 2016 werd KAAT geboren. Zij is het 
dochtertje van Katrien Boeykens (Turnkring D&V Blijf-Fit) 
en Bart Henderieckx.

Wij wensen hen van harte proficiat!

Jan Wittockx, echtgenoot van Jacqueline Wouters 
(Joledi Damesturnen), is op 30 april 2016 overleden.

Op 23 mei 2016 overleed Simonne Moris, weduwe van 
Hugo Janssens (beiden oud-medewerkers Turnkring 
D&V). Zij is de grootmoeder van Mitch en Nick Joostens 
(leiders Turnkring D&V).

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

Beste clubgenoten

Een club is ‘zijn leden’, hoort men wel eens 
zeggen, en daar schuilt veel waarheid in. 
Het is immers de doelgroep waar alles om 
draait. Zonder de leden heeft het geen zin 
een sportieve omkadering te voorzien. Onze 
leden zijn dus onze reden van bestaan. Het 
enthousiasme waarmee zij elke week blijven 
komen naar onze recreatieve lessen, of 
competitievoorbereidingen of evenementen, is 
bepalend voor onze werking. 

Maar een club is ook ‘zijn trainers’. Stel je voor dat we elke week onze 
kinderen laten samenkomen zonder daarvoor deskundige begeleiding te 
voorzien, lang zal het niet duren. Turnkring D&V is gelukkig gezegend met een 
fantastische groep gediplo meerde trainers die duidelijk weten hoe onze sport 

aan uw kind 
aan te leren, 
ze in groep te 
laten werken 
en vooral ze 
op meerdere 
(buiten-
schoolse) 
vlakken te 
laten groeien. 
Een mooi 
staaltje van 
deze enthou-
siaste duizend-

poten werd nog op foto vastgelegd tijdens onze laatste turnshow in maart. 

Een club is ‘zijn bestuur’ werd nog beweerd, en zeker niet onterecht. Zonder 
het werk, meestal achter de schermen, van het bestuur zou er geen geld zijn 
voor de werking. Geen verzekering of huur van zalen. Afspraken met de stad 
en nog zoveel andere dingen: Saai werk? Neen, helemaal niet. Het resultaat 
is dat uw kinderen op een verantwoorde manier hun sport kunnen beleven. 
En, kijk naar onze activiteiten, met enorm veel plezier. Een mooiere beloning 
bestaat er niet.
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Een club is ‘zijn medewerkers’ zou men kunnen stellen want het zijn die 
tientallen, soms ongekende, stille werkkrachten die de werking mee mogelijk 
maken. Vele handen maken nog steeds licht werk.

Een club is vooral al deze dingen SAMEN. 
Neem één van de peilers weg en verval zal 
snel intreden. Daarom richt ik mij tot al wie 
zich aangesproken voelt, als turner, als trainer, 
bestuur of medewerker. Neem deel aan onze 
werking. Doe mee! We zijn zeker voor volgend 
werkingsjaar nog op zoek naar jongeren of 
ouderen (of iets daartussen) die nog mee in 
het bestuur willen stappen of als medewerker 
mee de club willen vormgeven. Een mailtje 
aan ons volstaat om de figuurlijke bal aan het 
rollen te brengen. 

Namens het bestuur van Turnkring D&V

Bart Carmen, Voorzitter

Rummikubavond – 5 februari 

 
Reuze

Uitdagingen

Mee

Maken

sImultaan met

Klassieke

rUmmikub-

Blijdschap
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Allemaal

Verenigd

Op

Nen

Dolle avond!

Gidsverslag van Turnshow 2016
 
Vanwaar je ook kwam of in welke richting je ook ging… 
uiteindelijk belandden we allemaal via een levensgroot 
stratenplan, 

 

 
waar Alle wegen leidden naar  
de bebouwde kom van…,  
in het Mortsels decor. 

 
Mijnheer de Burgemeester van de Turnkring himself opende plechtig zijn stadsshow. 
Hij toverde lovende woorden uit z’n hoge hoed en een aantal bewoners die hier al lang 
geadresseerd zijn, werden daarvoor in de bloemen gezet. 

 
’t Is niet al Goudklompjes dat blinkt. 

Schitterend hoe de ridderlijke Kleuters 
A & B van De Perenpit en Mortsel-
Dorp achter Draken jagersden zodat 
die zonder de staart 
tussen de benen 
moest afdruipen.

Deze majestueuze 
Overwinnings werd 
uitbundig gevierd in de 
balzaal van Kasteel 
Cantecroy.
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Tromtrommeldetrompommes, kordate soldate van wacht, marcheerden 
naar het appel. 

Met militaristische discipline 
streepten de sterren  
van AGH brialmonte 
manœuvres op hun mouw. 

Si Fort 4 dat het op zijn 
grondvestingen daverde. 

Acro Omnigym Jong Edegem bolde het even Af  
in de buurgemeente. 

Ze gebroken al hun kunde om op Mortsels  
t(er)rein een berm van een gastnummer neer te 
planten. 

Vlot overbrugden ze de meest moeilijke bouwsels.

   
De klepels van de  
Juniores & Aspirant-Seniores 
luidden de klok en sprongen 
verduiveld high. Way to go! 

De helse Route 11 was zo hemels 
dat vanaf nu vele easy(DC)riders 
Mortsel willen doorkruisen op hun 
motoren.

 

Alvorens Den Bessem sloot, plonsden de Miniemen Oude God 
nog snel in het zwembad-. 

Eend voor een doken 
ze vanaf de kant in 
een boeiend nummer 
waar de  redders  het 

gesplash in goeie baantjes leidde. 

Chloorieus wat er daar gebeurde! 

De Cadetten B van het orakel van Mortsel-Dorp wijkten uit naar 
Oude God. En daar verbleekte men lichtjes bij het zien van deze 
mythische passage. 

Het was te voorspellen 
dash de witter-dan-
wit-gewaden goddelijk 
gingen flaneren.

 
Gastgroep Kinemusikei 
huurde de Mark Liebrecht 
Schouwburg af om hun 
performance te showen. 

De dansers van onze D&V- Familia zetten met hiphop, thans 
een zeer explosion optreden neer op de theaterplanken.

 

Kukeleku!!!  Klaar 
voor het avondlied?

De Miniemen 
Mortsel-Dorp 
flakkerden hard 
verwarmend rond 
het kampvuur op. 

De vrolijke vrienden knoopten hun D&V,-Da’s om de nek en durvden 
moedig al die jeugdige bewegingen verkennen! 
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De Leiding bolde als een verkeerstsunami uit de turnel om bovengronds een 
spectaculaire Route uit te stippelen. 

Ze omstreden rond met een 
gepersona li seerde nummer(plaat). 

Zo baanbrekend dat z11s 
tegenstanders riepen om een 
Bisnummer.

 

Halverwege onze sightseeingtour was er een       auze voorzien om even de keel te smeren in de lokale 

café(taria) en/of uit te wijken om een al of niet betalende, voorbehouden parkeerplaats te zoeken.

 
Sirenes galmden over 
’t stad.

Gelukkig bleef iedereen 
toch zitten voor het 
volgende nummer want 

het sloeg in als een Bom. Men Loste het ene turnsalvo na het 
andere. 

De Recreatieve wedstrijdgroep bracht een bevrijdend oorlogsspektakel en dat is geen 
5-aprilgrap.

Hahahahappy waren de CliniCadetten A Mortsel-Dorp. 

Langs hun 
rode  
neuzen weg 
grapten  
en grolden ze 
de tranen van 
onze wangen. 

Een stevig infuus van opbeurende oefeningen  
to (ziek)be(d) or not to (ziek)be(d). 

Ondanks enkele Oud(?)-Gymnasten doorheen hun 
nummer raasden, stonden ze toch tegen 200 per 
uur in de File. 

Tuut… allee vooruit met de 2CV…. tuuuuuuuut!!! 

De omwonenden verkeerden rustig in de weer met 
het bewonderen van die turnkunstige k(n)arren.

 
Hoeve ik nog te zeggen dat de Cadetten A Mortsel-Dorp 
& Oude God er 
keurig in slagerden 
om hun (Steen)

akker te bezaaien met een pittige, oogststrelende en 
beestachtige nummer. 

Er werd hard gewerrek, mensch! 

Doe nog maar een schelleke extra, mijnheer Liekens.

De Scholieren trokken hun afgeborstelde fluo-overal aan. 

Ze deden stof opwaaien met hun 
Propere, Magnifieke en Degelijke 
oefeningen. 

Here cometrainer,  
en de rest van the garbage men, 
poetsen aan een schone stad en 
dat ISFAK! 

Langs de alpenkoeien heen, jodelden de Kleine Cadetten B Oude 
God, met Zwitserse precisie, een nummer over berg en land. 

Adembenemend van de 
ijle lucht waar ze hoge 
toppen scheerden. Ze 
kletsten op hun billen 
van contentement. 

Schnapps gedaan!
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Alle onderdelen van de Seniores bewogen als een 
geoliede machine. 

Als Min ervan vond 
dat het Erlang niet 
synchroon aan toeging, 
had het misgeschoten. 

Aan de lopende band 
geoefend tot het een 
auto-matisme was waar 
geen enkel fabricagefoutje werd toegelaten.

Op ’t einde van de lijn stonden alle inwoners van de Turnkring te 
wachten aan de Terminus om terug huiswaarts te dansen. 

De tram of ’t busje kwam zo… 

ware het niet dat die plots halte 
hield door een storing in de 
elektrische bovenleiding… 

Uiteindelijk zijn we toch nog op tijd thuis geraakt.

Zoals gewoonlijk waren het de dorpsgekken die het heft in handen namen om ons door 
Mortsel te gidsen met de meest zotte en absurde verbindingswegen.

Zo, deze Mortsel(se) info zit er weeral op. De volgende editie komt eraan in maart 2017.

Tijd voor de stadsdichter om afscheid te nemen van u en z’n stad.

De Turnshow herbeleven?

De volledige film is  
verkrijgbaar op memory-
stick voor 10 euro per 
stuk.

Bestellen doe je via  
http://turnkring.d-en-v.be/
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Recreatoernooi - 30 april & 2 mei

Op het recreatoernooi zagen we topprestaties van onze turners!

Tijdens de eerste wedstrijd 
lieten Jerome, Maxime en 
Arthur zien wat ze tijdens 
de lessen geleerd hadden, 
ze wisten perfect welke 
oefeningen ze moesten 
doen en zelfs alle tenen 
werden gestrekt. Dit heeft 
de jury ook gezien want ze 
kregen alle drie een gouden 
medaille! Proficiat jongens!

Lies stond er helemaal alleen 
voor tijdens wedstrijd twee maar 
liet zich niet doen, zij heeft de 
jury verblindt met haar lach en 
een perfecte oefening op de 
balk laten zien.  
Ze haalde een zilveren medaille 
binnen.  
Super goed gedaan! 
 

 
Daarna kwamen onze vier 
stoere jongens aan de beurt, 
namelijk Jelle, Basil, Seppe 
en Wout. In het begin waren 
er veel zenuwen aanwezig 
maar toen ze hun oefeningen 
uiteindelijk mochten uitvoeren, 
vlogen de vonken eraf.  
Basil kreeg een bronzen 
medaille, Wout een zilveren 
medaille en Jelle en Seppe een 
gouden medaille, proficiat! 

     

 
Op het einde van de dag was het aan de grootste turners. Axelle, Amber, Emma, Lise, Jasper 
en Matthijs hebben allen het beste uit zichzelf gehaald en voor spektakel gezorgd, zowel bij 
de opgelegde oefeningen als bij de vrij samengestelde oefeningen. Wat een toppers! 
Amber behaalde in deze wedstrijdreeks een bronzen medaille en de jongens kregen allebei 
een gouden medaille. 

                    

       

 

 
 

 
Turnkring Deugd & Volharding was dus goed vertegenwoordigd op het tornooi, doe zo verder!
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Brevettendag – 22 mei 2016 …

Groet. 
Bij het krieken van de dag zakten een 60-tal gymnasten af naar turnzaal de Sterre om te laten 
zien wat ze allemaal in hun mars hadden. De oefeningen werden nauwkeurig in de gaten 
gehouden door de strenge maar rechtvaardige jury. 

Uiteindelijk bleek dat iedereen winnaar was en de winaars die op de 1ste, 2de of 3de plaats 
stonden kregen een eremetaal om de nek.

Miniemen

Cadetten B

Cadetten A
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Een applausje voor onszelf en volgend jaar weer volle bak ertegenaan! 
Groet.

… en daguitstap naar Hofstade

En wederom was het weer geen weer.  Maar… D&V zou D&V niet zijn als we daar geen 
oplossing voor hadden. Na een telefoontje met Frank en Sabine werd de regenkraan 
toegedraaid. 

Sommigen speelden in de tuin, anderen baseden met de ball en een aantal onverschrokkenen 
deinsden er zelfs turngewijs niet voor terug om een duik te wagen in het al bij al toch niet zo 
heel koude water.

Voila, deze dag was een perfecte opwarming voor het turnkamp. Tot dan!

Scholieren

Recrea

Gymplus
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! 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 

Wedstrijdverslagen Gymplus 
 
Provinciale Kampioenschappen

De provinciale kampioenschappen Toestelturnen jongens werden een succes over de hele 
lijn voor Gymplus. De club trad aan in de verschillende jeugdreeksen en haalde er in elke 
leeftijdscategorie de titel binnen. Zo wonnen we in totaal zes keer goud aangevuld met twee 
keer brons. Hiermee eindigden alle wedstrijden waar er jongens van ons aan deelnamen met 
een van hen op de eerste plaats.

De wedstrijd die geturnd werd in het sportcomplex van Houthalen bracht een provinciale 
titel voor Matteo Lesy in de jongste categorie van de 8-jarigen. Sofyan D’Haene en Thomas 
Loriot wonnen met een ex aequo de reeks 9 jaar. Bob Neyrinck kon de titel wegkapen bij de 
10-jarigen en Kilan Van der Aa haalde de eerste plaats in de categorie 11 jaar. Briek Janssens 
won de titel in de A categorie 12-13-jarigen, Pieter Weyn deed hem dit na in de B-categorie. 
Brons was er tenslotte nog voor Maarten Olyslaeghers en Noam Patel. Ook onze andere 
deelnemers: Robbe Van Berckelaer, Len Bruers en Oliver Vandriessche haalden mooie 
plaatsen.

Vlaamse kampioenschappen

Op basis van de resultaten van de provinciale kampioenschappen wist iedereen zich te 
selecteren voor het Vlaams Kampioenschap in Izegem.

De eerste categorie die daar aan mag deelnemen was die van de 9-jarigen. Sofyan eindigde 
mooi 7de, Thomas kende pech aan het paard met bogen en werd uiteindelijk 18de. Bij de 
10-jarigen was er een hele mooie zilveren medaille voor Bob na een spannende strijd. De 
overstap naar de topsportschool werd zo al direct met een resultaat “verzilverd”. Kilan viel 
net naast het podium in de categorie 11 jaar. Hij kwam twee tienden te kort en werd zo 
toch knap vierde. Hopelijk zit er op het Belgisch kampioenschap toch nog iets meer in. Bij 
de A-categorie 12-13 jaar werd nog een fantastisch resultaat binnengehaald: Briek werd 
tweede! Ook hij gaat met grote ambitie richting het BK in Gent! In de B-categorie moest Pieter 
na enkele foutjes tevreden zijn met de 16de plaats. Hij wist zich wel te plaatsen voor het 
Belgisch, klaar voor revanche. Noam turnde zich in zijn categorie A 13-15 jaar naar een mooie 
zesde plaats op 12 deelnemers.

Dit succes is het resultaat van trainingsweken die variëren van 10 tot meer dan 20 uur les. 
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.

Belgisch kampioenschap

Op het groot BK in Gent eindigden Bob en Kilan vierde, Briek haalde brons en Noam werd 
ook nationaal zesde. Voor Kilan en Briek zat er meer in, maar enkele cruciale fouten deden 
hen de das om. Maar toch een mooi resultaat van de jongens die bij Gert trainen. Ze mogen 
er trots op zijn. Pieter turnde in het B-circuit jammer genoeg ook geen foutloze wedstrijd en 
moest tevreden zijn met een 23ste plaats.
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Bossaball Club Mortsel
bossaball.d-en-v.be

Beste lezer

Nu we bijna aan het einde zijn van ons derde seizoen wil ik samen met u even 
terugblikken op wat we toch al bereikt hebben in al die jaren.

Onze sport, Bossaball, heeft zeker al een groep sportieve doorbijters 
opgebracht, die hun beste beentje wekelijks voorzetten om nog beter te 
worden dan ooit tevoren, maar die vooral ook Fun kunnen hebben in een 
gemengde groep.

We hebben veel geleerd en de sport is zeker gegroeid naar een beter 
afgelijnd geheel. Bossaball staat voor velen, na het zien van een demonstratie 
of match, op het netvlies gebrand als een spectaculaire en dynamische sport 
met nog een mooie toekomst voor zich.

De competities in binnen- en buitenland verlopen ook efficiënter, alhoewel we 
toch graag meer Belgische clubs zouden willen ontmoeten. Het oprichten 
van meer clubs in België blijft een zeer hoge drempel die weinigen durven te 
nemen. In Mortsel namen we de drempel en zijn nu klaar voor een groei naar 
meer volwassenheid.

Een mooi voorbeeld van hoe een werking kan evolueren was onlangs nog 
te zien in Sporthal Den Drab waar het ‘Open Belgisch’ werd georganiseerd 
door onze club in samenwerking met Bossaball België. De competitie verliep 
vlot en zulke evenementen doen je zin krijgen in meer. (Foto’s van het ‘Open 
Belgisch’ verder in dit boekje).

We moeten echter wel eerlijk blijven want ook onze club begint aan bloed-
armoede te lijden in zijn bestuur. Wenst u de uitdaging aan te gaan om voor 
één jaartje (of meer) de werking van onze club, als bestuurslid, te steunen, 
neem vandaag nog contact op met ons via info@bossaball.d-en-v.be .

Werk hard, train hard, speel hard, maar vooral 

HAVE                               FUN.

Bart Carmen 
Voorzitter Bossaball Club Mortsel

Ook dit jaar is Sfinks, voor de 2016-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  
28 juli namiddag, 29 juli namiddag, 30 en 31 juli:  

verschillende shiften mogelijk.
De inschrijvingen verlopen dit jaar via de site van Sfinks zelf. Vraag je gepersonaliseerde 
inschrijving of gebruik code 2371 in stap 3 van je inschrijving. Ons mailen kan ook naar adres 
info@sfinksdagsecurity.d-en-v.be  of via onze site http://sfinksdagsecurity.d-en-v.be.

Informatie en voorwaarden kan je hier ook terug vinden.

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.

Hopelijk mogen we je verwachten voor deze editie van Sfinks.
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Bossaballcompetitie

Op 31 januari 2016 vertrokken Jeroen, Wout, Piet, Vincent en hun trainer Jeroen naar het 

3de tornooi van de bossaballcompetitie (maandelijkse competitie tussen Belgische en 

Nederlandse bossaballclubs) in Groningen. Na een lange, maar amusante reis kwamen ze 

aan in ‘Binnenpret’ te Groningen en ging het tornooi van start. De eerste twee matchen 

gingen erg vlot voor het team uit Mortsel: 21-1 en 21-2. Na een korte pauze konden ze er 

weer tegenaan en wonnen ze ook hun twee volgende matchen: 21-7 en 21-14. Het spel 

verliep beter dan ooit, de passen kwamen goed aan en ze hadden veel pret tijdens de 

wedstrijden. In de laatste match was het niveau veel hoger en verloor ons Belgisch team nipt 

met 17-21. Het was een prachtige dag met een geweldige teamgeest. Uiteindelijk reden ze 

met een voldaan goed gevoel weer naar huis.

Vincent

Belgian Open
4 mei, Den Drab Mortsel

28 29Bossaball Bossaball

Gebruiker
Line



Beste sportliefhebbers

Het seizoen 2015 - 2016 zit er weeral op. De competitie is volledig ten 
einde en ook de recreanten kunnen uitzien naar een, hopelijk zonnige, 
zomervakantie. Vooraleer je met vakantie vertrekt wil ik toch nog even onze 
dropping (vrijdag) of wandeling (zaterdag) sterk aanbevelen. Nog zin om mee 
te genieten van deze fantastische activiteit, neem dan contact op met de 
organisatoren om je alsnog in te schrijven. Voor de laatste keer blik ik nog 
even terug op het voorbije sportjaar.

Onze dames die elke dinsdagmorgen aan hun conditie werken in de turnhal 
De Sterre, kunnen weeral terugblikken op een actief en leuk turnjaar zoals 
jullie kunnen lezen in hun verslag verder in deze editie. 
Geniet van jullie eindeseizoensreceptie, dames, en drink een glaasje op jullie 
gezondheid!

De recreanten die wekelijks op maandag en vrijdag hun geliefde sport 
beoefenen, genieten weer van de volleybaltornooien die op het einde van het 
competitieseizoen door verschillende clubs georganiseerd worden, zowel 
binnen als buiten. Het klassement is dan niet het hoofddoel, deelnemen is 
belangrijker dan winnen. 

De herenploeg in 3de afdeling heeft een welverdiende zevende plaats 
gehaald. Het was niet altijd even gemakkelijk om een ploeg op terrein te 
krijgen. Wanneer zij meer met de voltallige ploeg hadden kunnen aantreden, 
dan zouden zij zeker wel wat hoger geëindigd zijn. Dit hebben ze toch 
alleszins bewezen tijdens de bekermatchen. In de halve finale waren de 
kampioenen van 4de afdeling Smash Lier te sterk. De herenploeg heeft zich 
in het verleden dikwijls laten zien in de bekercompetitie dus doe zo verder, 
gasten.

De herenploeg in 4de afdeling heeft ook een moeilijk jaar achter de rug. Ook 
hier was het dikwijls zoeken naar zes man en verschillende keren hebben 
zij beroep moeten doen op hun reservespelers om een forfait te vermijden. 
De voorlaatste plaats in de competitie is hier ook het gevolg van. Zij starten 
volgend seizoen terug met een voltallige ploeg en hopelijk is dan het verschil 
te zien. 

Onze damesploeg heeft een mooie 5de plaats gehaald. De punten liggen heel 
dicht bij elkaar, dus een matchke meer gewonnen had jullie een derde plaats 
kunnen opleveren. Daar zit dus muziek in voor het volgend seizoen, dames. 

Joledi
joledi.d-en-v.be

De meisjesploeg van Joledi heeft de hoogste ranking gehaald. Zij zijn 
geëindigd op een welverdiende 4de plaats. Zij kregen van Kadee Bornem 
felicitaties van de coach toen zij erin slaagden om een setje te pakken tegen 
deze kampioenen die maar tegen drie ploegen een set verloren hebben. Bij 
deze ploeg stond ik 6 jaar geleden mee aan de wieg. Toen startten deze 
meisjes bij de miniemen met de competitie in AVF. Met 4 personen op terrein 
een matchke spelen was toen de start van een nieuwe ploeg. Deze ploeg 
breidde uit en wanneer zij over gingen naar de cadetten stonden er genoeg 
spelers om met 6 op een volledig volleybalterrein te spelen. Het niveau steeg 
stelselmatig en er werd af en toe eens gewonnen. Het laatste seizoen in AVF 
speelden de meisjes mee naar de top. In Sporta, bij de dames, was het niet 
gemakkelijk het eerste jaar. Sommige ploegen hadden heel wat meer ervaring 
maar trainer Maarten gaf hen meer spelinzicht en haalde hun niveau nog 
verder omhoog. Dit was te merken in dit seizoen. Jammer genoeg treed deze 
ploeg volgend seizoen niet meer aan. Sommigen stoppen met volleyballen 
en studies zijn zeker belangrijker. Op de laatste match werd deze ploeg 
uitgewuifd door de vele supporters die er aanwezig waren. Na de match 
werd er een fles gekraakt, gefeest, en werd er nog afgesproken om de match 
tegen de ouders te spelen. Deze werd natuurlijk gewonnen door de meisjes. 
Aangezien het geen zin had om de wisselbeker nog door te geven hebben 
alle meisjes een afscheidsbeker gekregen met daarbij een foto van de ploeg. 
Het ga jullie goed, meisjes, en hopelijk zie ik jullie nog wel in Den Drab te 
Mortsel.

Als laatste wil ik het bestuur, medewerkers, ploegverantwoordelijken, 
kapiteins, spelers en supporters bedanken voor de aangename samen-
werking tijdens de jaren van mijn voorzitterschap. Zoals ik reeds vermeld had 
heb ik voor de laatste keer een terugblik gedaan naar het afgelopen seizoen. 
Ik verlaat Joledi nog niet want volleybal blijft mijn passie maar ik ga de fakkel 
doogeven. Het bestuur is dan ook op zoek naar nieuwe medewerkers. Een 
secretaris, een scheidsrechter of gewoon bestuurslid om mee nieuwe ideeën 
naar voor te brengen. Voel jij je hierdoor aangesproken moet je echt niet 
langer wachten. Geef ons een seintje.

Bart Verbraeken

Hebt u nog wat tijd en een hart voor de sport, 
het bestuur heeft u nodig!  

Neem contact op met een van onze bestuursleden 
of stuur een mailtje naar 

joledisecretariaat@hotmail.com.

Het bestuur en zijn leden danken u!
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Voor de wafeltjesslag van dit sportjaar werden in totaal 
278 dozen besteld.

Volgende verkopers verdienen een extra vermelding:

de familie Vlaisloir  50 dozen 
Annelies Verbraeken 23 dozen 
Philippe Van Hecke 22 dozen 
Mieke De Cock  15 dozen

Zij werden beloond met cinematickets.

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.

Het bestuur

Wafeltjesslag 2016

Het laatste weekend van juni is het Joledi-weekend. Kruis dit weekend dus zeker aan op je 
agenda.

Op het programma staan de dropping (in groep inschrijven) op vrijdagavond, wandeling op 
zaterdagochtend (10 u.) en een BBQ aansluitend vanaf 14 u. 

Voor de voetbalfans hebben we natuurlijk een groot scherm voorzien zodat we niets moeten 
missen van onze Rode Duivels!!!

Inschrijven kan voor elk van deze activiteiten apart, maar uiteraard kan je ook het 
hele weekend blijven plakken. Graag zelfs! Overnachten is mogelijk. Alle formules 
kan je vinden op de website of onderaan deze nieuwsbrief.

Op ons ruime terrein zullen allerhande activiteiten voorhanden zijn om de kinderen bezig te 
houden, dus zij zijn uiteraard ook allemaal van harte welkom. 

Voor meer info en inschrijvingen kan je terecht op http://joledi.d-en-v.be/.

Wij zouden het zeer fijn vinden om jullie hier allen te mogen verwelkomen!

Sportieve groetjes 
Joledi dropping-team

Overzicht Formules:

Programma 1 (€ 25 pp)
•  Dropping + overnachting
•  Ontbijt

Programma 2 (€ 15 pp)
•  Dropping zonder overnachting

Programma 3 (€ 20 pp - kinderen € 10 pp)
•  Wandeling
•  BBQ

Programma 4 (€ 40 pp)
•  Programma 1 + programma 3

Bij vragen of onduidelijkheden, stuur een mail naar joledisecretariaat@hotmail.com
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Onze competitieploegen

Dames 2 • 5de afdeling B
1 Kadee Bornem 18 15 3 0 0 0 0 54 3 0 54

2 VOS Schilde 18 9 1 1 3 3 1 42 24 0 35

3 WEK Loenhout 3 18 6 2 5 0 2 3 41 27 0 34

4 Joledi 2 18 6 2 2 1 4 3 36 30 0 29

5 Osta Berchem 2 18 2 6 2 2 2 4 36 34 1 29

6 Mavoc Mechelen 2 18 2 4 3 0 4 5 31 37 0 24

7 Vosco 3 18 5 2 0 2 6 3 31 35 0 23

8 VOS Reinaert 5 18 2 1 1 6 1 7 25 45 1 16

9 Okee VC 18 1 2 1 1 2 11 16 46 0 12

10 Jong Edegem 3 18 0 3 1 1 2 11 16 47 0 12

Volleybal

Eindklassement
Dames 1 • 5de afdeling A

1 Simikos 20 8 7 1 1 1 2 51 21 0 48

2 Volley Niel 20 10 3 2 3 2 0 53 22 0 46

3 Jong Edegem 2 20 6 5 2 1 4 2 45 30 0 38

4 TESLA Lint VC 2 20 6 4 3 1 4 2 45 31 0 37

5 Joledi 1 20 2 6 4 3 1 4 43 38 0 35

6 WEK Loenhout 2 20 5 3 2 5 2 3 42 37 0 33

7 Mavoc Mechelen 1 20 3 4 0 3 4 6 31 43 0 24

8 Osta Berchem 1 20 2 1 4 4 6 3 35 48 0 21

9 Geel-Zwart Wijnegem 3 20 2 3 1 2 4 8 26 47 0 19

10 Racing Deurne OB 20 1 2 4 1 6 6 29 49 0 18

11 Bovo 2 20 0 1 3 2 5 9 21 55 1 10

Heren 1 • 3de afdeling B
1 Mentha 22 15 5 2 0 0 0 66 9 0 64

2 Herenthout VC 22 11 8 1 1 1 0 63 16 0 60

3 OV Dennenbad 22 11 4 1 1 3 2 53 24 0 48

4 Blokkeer Zandhoven 22 11 3 0 2 3 3 49 27 1 43

5 TESLA Lint VC 4 22 4 4 3 0 5 6 38 43 0 30

6 Dosko@De Kar Essen 2 22 3 5 1 2 5 6 36 46 0 28

7 Joledi 1 22 5 2 2 1 5 7 34 45 0 26

8 Geel-Zwart Wijnegem 2 22 3 3 3 0 3 10 30 48 0 24

9 Kokaz 4 22 1 4 3 1 7 6 33 52 0 22

10 Woka 2 22 2 3 0 4 2 11 25 54 0 19

11 Osta Berchem 1 22 2 3 0 1 7 9 24 54 0 16

12 ‘t Pleintje 22 0 4 0 3 7 8 25 58 0 12

Heren 2 • 4de afdeling A
1 Sloep VC 2 22 8 11 1 1 1 0 63 19 0 60

2 Sveka Schoten 3 22 15 4 1 0 1 1 61 12 0 59

3 Vosco 2 22 14 1 1 2 1 3 53 21 0 49

4 Bravoc Ranst 3 22 7 5 4 2 1 3 53 31 0 46

5 Hellvoc 22 9 2 1 1 3 6 41 34 1 35

6 Pannenhuiseke VK 2 22 7 2 3 1 4 5 42 38 0 34

7 Cantincrode 22 5 2 3 2 4 6 38 44 0 29

8 Den Doedelzak VC 22 1 5 0 4 5 7 31 53 0 22

9 TESLA Lint VC 5 22 2 1 4 1 4 10 27 54 0 18

10 Komart 3 22 2 2 2 4 3 9 29 54 2 18

11 Joledi 2 22 2 3 1 1 3 12 23 53 1 17

12 Woka 3 22 1 0 0 2 8 11 15 63 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
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Als we eens met te weinig waren vond haar mama 
het geen probleem om even mee te spelen.

Caro kende niet alleen Marie, maar ook een 
blonde verschijning die ons team kon aanvullen. 
Daar kwam Annelies, die na een paar jaar een 
jaartje pauze nam om ons dit jaar nog beter te 
vervolledigen dan ze daarvoor al deed.

Tijdens dat jaartje liet ze ons echter niet in de 
steek, want Annelies had ook vriendinnen. Ze 
zorgde voor een vervangster: een sportieve spring 
in ‘t veld, of beter gezegd, een springt naar overal 
in ‘t veld. We weten allemaal wel over wie we het 
hebben. Marlies vulde ons team en ons veld op 
op alle plek ken waar op een bepaald moment 
niemand stond.

Voor Marlies haar komst deed Astrid al mee. Eerst enkel met matchen maar daarna ook 
trainingen. Zij groeide in de ploeg persoonlijk maar liet ook de ploeg groeien en zorgde er 
bijvoorbeeld voor dat de ploeg wat ballen aan haar lijf kreeg.

Astrid zorgde ervoor dat Tinne bij ons in de ploeg kwam. Zonder haar zou de ploeg dit jaar 
niet meer hebben bestaan. Ze maakte onze ploeg compleet, haar humor zorgde voor een 
zorgeloze sfeer en een geweldige training. Haar lief, Glenn, zorgde ervoor dat er toch bijna 
altijd zeker één iemand op de tribune zat. 

Nooit stonden we er alleen voor: Helga en Willy stonden alle thuismatchen paraat. Al was 
het maar voor een plakkertje, een extra fles water of het scorebord. Ook daar ben ik enorm 
dankbaar voor.

In de 9 jaar dat ik bij Joledi speel heb ik niet alleen veel speelsters weten komen en gaan, 
maar ook veel trainers: Lot, Bart, Tinne, Laura, Lieve, Jonas, Tim enzovoort. 2 jaar geleden 
kregen we Maarten als trainer, een speelse en soms iets serieuzere maar toch ook weer niet 
trainer. Je hoort het al: een perfecte match met tettertrienen zoals wij dus.

Op één vaste waarde konden we altijd rekenen als een trainer niet kon komen: Bart, de beste 
invallercoach die we ons maar kunnen wensen.

Ook mijn eigen ouders wil ik nog even bedanken om onze ploeg te steunen, net als alle 
andere ouders, en mij overal naartoe te brengen, zeker vóór Astrid haar rijbewijs. Mijn mama 
toch nog eens extra om onze stinkende truitjes toch tegen elke training weer proper te krijgen.

Doorheen de 9 jaar dat ik bij deze ploeg 
speel is me duidelijk geworden wat er 
bedoeld wordt met een vriendenploeg. 
Ik zie jullie allemaal als mijn vriendinnen: 
we hebben elkaar getroost en geholpen 
en zoveel bangelijke momenten beleefd 
samen. Ik ga dat nooit meer vergeten. 
Jullie blijven, samen met Joledi, voor altijd 
in mijn hart zitten. Laat ons er daar nog 
ene op drinken!

De ploeg in 2013-2014 met trainer  
Maarten en coach Koen

Afscheid van een toffe ploeg
Volgend seizoen zal de tweede damesploeg van Joledi niet meer deelnemen aan de 
competitie wegens gebrek aan speelsters. Na hun laatste match die ze verdiend gewonnen 
hebben met 3-0, werden ze nog in de bloemetjes gezet en voor we toostten met bubbels en 
genoten van een stuk taart had ploegverantwoordelijke Murielle nog het volgende in petto:

Ik zag het als mijn plicht om, als ancien van de ploeg, nog een paar melige 
woordjes te zeggen op een avond als deze.

Toen ik 11 jaar was ging ik met 
een klein hartje naar mijn eerste 
training bij Joledi. Ik voelde me er 
meteen thuis, jammer genoeg is er 
geen enkel gezicht meer van toen, 

maar voor elke keer dat er iemand wegging, kwam er 
iemand van jullie bij en zo groeide mijn hart groter en 
groter in Joledi.

Ongeveer een jaar na mijn eerste training stond ik in 
de zaal oog in oog met een meisje dat ik al van ergens 

kende, 
Lara. 
Opeens 
kregen onze trainingen ook een eenmans publiek. 
Aleksandar vond het leuk om te komen kijken en 
ondertussen zelf nog 
wat aan zijn eigen 
conditie te werken. 
Met haar dinosaurus 
aanvalletjes 

veroverde Lara al 
snel een plaatsje in de ploeg, of waren het Nadira haar lekkere 
desserten die ons omkochten?

De volgende die de minisporthal binnen kwam 
gewandeld was Caro, ook een aanwinst vcor 
onze ploeg. Niet alleen ons geroep op het veld 
werd een pak luidruchtiger maar ook de tribune 
waarop nu al 3 fanatieke vaders bij elkaar zaten.

Caro kende een vriendin die ook wel eens 
wilde komen proberen. De altijd vrolijke Marie 
maakte haar intrede met haar soms vreemde 
geluidjes en rare manieren om op de grond 
te vallen. Met haar altijd lachende gezicht en 
haar gezellige karakter paste zij perfect in onze 
Joledipuzzel.  

Minitornooi 18 januari 2009 in Kontich 
met trainster Lot

Vriendjesdag Volleyrakkers mei 2010

De meisjesploeg in 2011-2012 met coach Filip
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De laatste wedstrijd
Hij MOEST en hij ZOU er komen. De intussen klassieke afsluiter van het volleybalseizoen voor 
onze jongste damesploeg: wedstrijd “meisjes-ouders”.

Na 
tientallen 
mails, 
berichtjes, 
telefoontjes, 
… dan toch 
eindelijk 
een datum 
en een 

sporthal gevonden.  
De ploeg “ouders” wordt 
een beetje versterkt 
(hopen ze toch) door 
enkele vrienden van 
de meisjes en we zijn 
vertrokken. Maar ja … 
tegen zo’n getrainde en 
op elkaar ingespeelde 

ploeg het opnemen? Een eerlijke strijd is dat 
eigenlijk niet meer. Komt dan ook de trainer 
de meisjesploeg wat versterken. Het resultaat 
is dan ook een totale overwinning voor de 
meisjes. Natuurlijk ontbraken er bij de ouders 
enkele belangrijke spilfiguren zoals Aleksandar 
en Koen en wie weet of zij het verschil hadden 
kunnen maken?

Al even klassiek wordt er na de 
wedstrijd verbroe derd bij een 
gezellig etentje. De wisselbeker 
voor deze wedstrijd is dit keer 
vervangen door een beker 
voor alle meisjes en een kleine 
attentie voor 
hen en de 
ouders.

Willy

Een mooi einde van hun laatste match bij Joledi

We hebben jullie zien groeien, letterlijk en figuurlijk, tot volwassen volleybalspeelsters.

Jullie waren een toffe ploeg waar we met veel plezier gingen naar kijken.

Hopelijk zien we jullie allemaal terug op een of andere activiteit, samen met de 
supporters.

We wensen jullie alle succes toe en veel geluk voor de toekomst.

Veel liefs van 
Helga en Willy
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Damesturnen
Het turnseizoen loopt weeral tot zijn einde.... Met lede ogen moeten we binnenkort afscheid 
nemen van onze ‘geliefde rode turnmat’.

Soms voelen we ons daar zelfs op de rode loper.... Ja, echt hoor.

De manier waarop ‘onze juf’ al onze spieren en evenwichtshoudingen traint is niet min. Ze 
let er goed op dat we onze bilspieren en zitvlak strak houden en de heupen soepel. Met de 
bedoeling dat we kunnen stralen in onze zomerjurken. Wat ze allemaal niet voor ons doet, 
nietwaar?

Daarbij observeert ze ons heel nauwkeurig en ik kan je verzekeren, de oefeningen zijn niet 
zomaar uit de lucht gegrepen maar met de nodige ‘background’ uitgekozen. Ja, moet wel 
natuurlijk op onze jeugdi ge leeftijd.

Ook kijken we natuurlijk al uit naar onze jaarlijkse afscheidsreceptie  op 8 juni... waar later 
verslag van volgt.

Dat zal weer een leuke bedoening worden met ons ‘jolige’ turngroepje. Want dat zijn we wel, 
we doen de organisatie Joledi echt wel eer aan. Enfin, je moet maar eens komen kijken op 
een dinsdagvoormiddag... plezier verzekerd.

Maar ook een portie stevige, weldoordachte oefeningen, met de nodige variatie en steeds 
bewust gekozen om elk lichaamsdeel te trainen. Sommige spieren trainen w e uiteraard 
automatisch.

De verbluffende relaxatie stoomt ons steeds weer klaar om de dag met een supergoed gevoel 
door te komen (al of niet met spierpijn) .

Tot slot alvast een prettig verlof voor onze juf en alle medeturnsters-vriendinnen en we klinken 
er op in Hove Tennisclub De Pijl om 19.30 u. op 8 juni      .

G rtjs, Sonja

P.S. Alleen met de oefening waarbij we ‘friste’ 
moeten ervaren heb ik nog problemen.  
Jullie ook????

Dat betekent dan dat we met z’n allen volgend 
seizoen terug moeten inschrijven!!!!

Kinemusikei
kinemusikei.d-en-v.be

Voor nieuws over Kinemusikei

verwijzen we u graag naar

de eerstvolgende editie

van De Heraut.
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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


