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Voorwoord

Beste leden en medewerkers

We zijn alweer toegekomen aan de laatste editie van dit seizoen.

Het is echter nog niet helemaal gedaan en een blik op de agenda onthult dat er nog vele 

activiteiten in het verschiet liggen bij de verschillende deelverenigingen. Niet in het minst de 

eindeseizoensinitiatieven die uitnodigen om nog eens goed uit de bol te gaan voor we met z’n 

allen aan een welverdiende vakantie beginnen.

Het is nu ook het moment om het sportjaar te evalueren maar vooral ook om vooruit te 

blikken en ervoor te zorgen dat we feilloos kunnen opstarten in september.

Voor de bestuursploegen begint het puzzelwerk om zalen, lesgevers, medewerkers en leden 

in een zo efficiënt mogelijke planning te stoppen. Zoals elk seizoen, zullen zij ervoor zorgen 

dat we opnieuw een kwaliteitsvol werkingsjaar kunnen aanbieden.

Traditiegetrouw maak ik van het laatste voorwoordje graag gebruik om alle bestuursleden, 

lesgevers en medewerkers van harte te bedanken voor al het noeste werk en de inzet in de 

voorbije maanden. Ik hoop op jullie te kunnen blijven rekenen in de toekomst want jullie zijn de 

vereniging.

Uiteraard bedank ik ook al onze leden die jaar na jaar blijven terugkomen en alle ouders die 

ons hun vertrouwen schenken. Ik hoop jullie in september terug te zien.

Mijn bijzondere dank gaat ook naar de website ploeg. Deze mensen spenderen aardig wat 

tijd en moeite om onze site bij te werken en ervoor te zorgen dat we niet achterlopen op de 

ondersteunende software.

De site onderging onlangs nog een verjonging en ik nodig iedereen uit om eens een kijkje 

te nemen. De site is beschikbaar 7/7 - 24/24 om inlichtingen op te vragen of personen te 

contacteren. Aarzel niet om deze bron te gebruiken!

Ik wil ook nog een warme oproep doen naar mogelijke vrijwilligers die zich willen inzetten.  

Als je het voelt kriebelen, contacteer dan iemand van je bestuursploeg.  

Voorwoord
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Zij kunnen je wegwijs maken in de openstaande taken. Zoals in elke vereniging, kennen ook 

wij een verloop van mensen en hopen we regelmatig nieuwe krachten te vinden die functies 

invullen.

Tot slot wens ik alle studenten veel succes tijdens de proefwerken en uiteraard goede 

resultaten.

Luc Follaets 

Voorzitter KMS D&V vzw

Mick Mets (scheidsrechter Joledi Volleybal) en 
Inge Rutten (medewerkster Joledi) meldden ons de 
geboorte van hun kleindochter LUCE op 9 april 2017.  
Zij is de dochter van Joost Wouters en Lien Mets en 
kleine zus van Leon.

Op 20 april 2017 werd MIL geboren. Hij is de zoon van 
Maarten Follaets en Marianne Remes, kleine broer van 
Nelles (Kleuter Turnkring D&V) en kleinzoon van Luc Follaets (voorzitter KMS D&V) en 
Veerle Rutten (medewerkster Joledi).

Wij wensen allen van harte proficiat!

Jos Follaets overleed op 29 januari 2017. Hij was de 
vader en schoonvader van Luc en Veerle Follaets-
Rutten (resp. voorzitter KMS D&V en medewerkster 
Joledi), grootvader van Tim Follaets (voorzitter Joledi) 
en overgrootvader van Emilie, Louis en Nelles Follaets 
(leden Turnkring D&V). Hij werd 94 jaar.

Op 12 mei 2017 overleed Jeanne De Wilde (oud-
medewerkster Turnkring D&V) op 90-jarige leeftijd. Zij was de moeder van Wim en 
Walter Duré (beiden medewerkers Turnkring D&V).

Marcel Pauwels (oud-medewerker Turnkring D&V) overleed op 29 mei 2017.

Wij bieden de families onze innige deelneming aan.

Personalia

In Memoriam
 
 
Jeanne De Wilde

Jeanne werd geboren op 14 oktober 1926 en was de weduwe 
van Staf Duré. Zij waren zeer trouwe medewerkers van onze 
turnkring, vroeger zei men gewoon “de kring”.  
Jeanne was moeder van 8 kinderen en een heel harde werkster. 
Elk jaar met de kringavond of mosselsouper was zij de helpende 
hand. Ook met de wafelenbak was zij een trouwe inpakster, op de 
leeftijd van 80 jaar pakte ze nog vrolijk wafels in. 
Jeanne was een zeer sportieve vrouw, haar lievelingsport was 
atletiek, maar de turnwereld kreeg ook haar interesse. Een 
vereniging kan niet leven zonder fantastische medewerkers, nu 
nog zijn haar zonen Wim en Walter trouw aan de turnkring. 
Jeanne, wij danken u voor al die mooie jaren en aan de familie 
betuigen wij ons medeleven bij dit overlijden. 

 
Marcel Pauwels

Op 29 mei 2017 overleed Marcel Pauwels op 83-jarige leeftijd. Marcel was jarenlang voorzitter 
en voortrekker van de groep medewerkers van turnkring Deugd en Volharding. Zo was hij 
samen met nog enkele anderen, zoals o.a. Bert Geeraerts, de drijvende kracht achter de 
befaamde mosselsoupers in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw. Menigeen heeft toen de 
mosselen laten smaken en nadien meer dan één danspasje op de vloer geplaatst. Ook tijdens 
de wafelbak en bij het 50-jarig bestaan was Marcel mee een van de drijvende krachten.
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Turnkring D&V
turnkring.d-en-v.be

Beste clubgenoten

Nadat in het begin van dit sportjaar het bestuur werd 
uitgebreid met jong en vers bloed vanuit het Technisch 
Comité met Daan, Michiel en Tom, kunnen we weer 
iemand nieuw welkom heten in ons midden.  
Eén van de ouders zal vanaf nu de financiën van onze club 
in handen nemen. Wim, je bent meer dan welkom en we 
hopen je niet teveel hoofdbrekers te bezorgen met onze 
facturen, kostennota’s en bonnetjes. Tevens ook een heel 
dikke merci aan Kris die als penningmeester de club 

wist te sturen de afgelopen jaren en zich nu nog zal bezighouden met de 
ledenadministratie. Toffe mensen met wie we graag samenwerken.

Hebben jullie ook zo genoten van onze 
turnshow in maart? D&V op Congé was 
weer een avondvullend programma dat 
nooit verveelde en een explosie aan energie 
liet zien. Van klein tot groot deed iedereen 
zijn uiterste best om te schitteren op de 
werkvloer. Ik heb vooral genoten van de 
bindnummers met onze eigen boys-band 
die hun avonturen ‘op congé’ verfilmden en 
dan nog tijd vonden voor een life optreden. 
Na de vele positieve reacties denk ik wel van ze volgend jaar terug te zien. 

Maar de kers op de taart blijft het enthousiasme te zien van de ganse groep 
die in het eindnummer 
ook bewijzen van 
samen tot resultaten te 
kunnen komen. Onze 
leidingsploeg is de 
drijvende kracht achter 
de werking en we kunnen 
ze hiervoor niet genoeg 
bedanken.  
Doe zo voort, jongens en 
meisjes!

 

Het sportjaar is weer voorbijgevlogen en na de succesvolle 
D&V-Quiz en de brevettendag met uitstap achteraf rest er ons 
nog af te sluiten met ons kamp en onze medewerking aan 
Sfinks festival Boechout.

De formule van ons turnkamp in Turnhout zal u wel bekend zijn want jaar na 
jaar merken we dat we steeds sneller aan het maximum aantal deelnemers 
komen. Ons kamp is niet alleen bekend in Mortsel en omstreken voor zijn 
sportieve inhoud maar zeker ook voor het hoogstaand culinair niveau. Een 
topkeukenploeg legt de sportievelingen een ganse week in de watten. Heb je 
interesse om mee te helpen met deze ‘keukensport’-ploeg, laat het ons snel 
weten. We kunnen nog helpende handen gebruiken.

Tot slot nog een woordje over onze competitie afdeling, ook wel onze 
‘keurturners’ genoemd. Deze groep jongens turnen nu reeds verschillende 
jaren onder de clubnaam ‘Gymplus’ maar blijven zeer nauw verbonden met 
onze club. De groep ‘AGH’ of ‘toestelturnen jongens’ werden opgeleid tot 
wedstrijdgymnasten door onder andere de bekwame trainers Pieter Van 
Regenmortel en Benny Verbraecken. Beiden geven volgend seizoen de fakkel 
door aan Piter en Dries. Bedankt, Pieter en Benny, voor de jarenlange trouwe 
dienst (en meerdere kilo’s edelmetaal dat door onze turners mee naar huis 
mocht genomen worden), en ‘GO FOR IT’ Piter en Dries. We blijven achter 
jullie staan, door dik en dun.

Namens het bestuur van Turnkring D&V

Bart Carmen 
Voorzitter
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Onze turngroepen van het sportjaar 2016 – 2017

Het sportjaar nadert stilaan haar einde. Tijdens dat jaar hebben we veel turnoefeningen geleerd 

en vooral veel plezier gemaakt met elkaar! Om dat voor eeuwig te herinneren volgen hier de 

groepsfoto’s van dit sportjaar. Dit met een variatie van spontane en gekke momentopnames:

Kleuters B 
De Tandem

Kleuters A 
De Tandem

Juryleden – Toestelturnen jongens

Naar gewoonte wordt de internationale puntencode voor het toestelturnen om de 4 jaar 
aangepast, dit telkens na de Olympische Spelen.

Dit houdt in dat ook alle juryleden om de 4 jaar opnieuw cursus dienen te volgen en examen 
af te leggen om hun brevet te vernieuwen.

Voor onze kring slaagden volgende personen en hernieuwden dus hun jurybrevet voor 4 jaar:

• Jan Liekens, categorie I

• Dirk Mahieu, categorie II

Roland Pattijn nam niet meer deel. We houden eraan om Roland te bedanken voor de 

jarenlange inzet als jurylid op de diverse wedstrijden.

Verder wil ik er toch nog even op wijzen dat er steeds juryleden tekort zijn. 

Voel je je geroepen, graag een seintje aan janliekens.osteo@skynet.be of 

aan het bestuur van de turnkring.
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Miniemen 
Atheneum

Miniemen 
De Tandem

Cadetten A 
De Tandem 
maandag

Cadetten A 
Sportschuur

Cadetten A 
De Tandem 
dinsdag

Cadetten B 
De Tandem
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Cadetten B 
Sportschuur

Scholieren

Juniores

Bedankt voor een geweldig sportjaar!!

Seniores

Recrea
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Reisverslag van Turnshow 2017
 
Tiens, is het reisburo gesloten?! Oh nee, ze zijn toch niet fiat? 
Bijlange niet!

Er hing een klein briefje uit waarop stond dat                      was. 
Langs een kleine zijdeur konden we
gelukkig nog binnen en in de vertrek-
hal hadden we de keuze Tui de meest
uiteenlopende bestemmingen.
Necker mann!

De mannen van de bindnummers waren gelukkig op tijd om de show 
bij te wonen want ze kwamen net terug van een uitstapje naar zee.  
We konden hun tussendoorse avonturen op groot scherm bekijken. 

 

“Ladies and gentlemen”, this was our captain speaking.  
De Piloot van de Turnkring nam ons mee op een vlucht  
naar vakantieland in Vlaanderen en ver daarbuiten.

Petje af voor de stewards en 
stewardessen die al een jubileum  
aan vlieguren hadden gemaakt.  

Met gevleugelde woorden werden ze op 
het tarmac geroepen en kregen wings 
opgespeld omdat ze hun epauletten al 
jaren onder de club zetten. 

”Joepie, Wij Gaan Naar Zee!”, riepen een 60-tal  
Kleuters A&B De Perenpit en Mortsel-Dorp. 

Ze strandden 
massaal aan 
de kustlijn en 
schupten de 
schattigste 
oefeningetjes  
uit het zand. 

Een dijk van een prestatie want geZwind 
turnden ze de Panne van het dak.

14 gedrilde matrozen klommen 
aan boord van hun Zeilschip. 
Ahoy!

Met de tocht vanachter en de 
hoge golven kliefde de schuit  
door de woeste branding. 

 

De Cadetten B Oude 
God zetten al fluitend hun 
beste zeebeentje voor  
en bewogen erg beau  
en fort rond op het dek.

Ontroerend schoon 
vakmanschip. 

Fitopia hoorde Beats out 
Of Africa en ging daarop  
stevig tekeer. 

Voor mijn Part 1 van de  
strafste danssteppe die  
men zulu zien. 
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Caramba! Caramba!  
De Miniemen Oude God zorgden met hun vrolijke nummer dat de 
somberero wolken in Mexico verdwenen als sneeuw voor de zon.

 
Ze conquistadoorden Aztekend  
de Plaza de la sporthal.

De toeschouwers 
maakten vele  
foto’s en zelfs  
enkele dia’s.

Olé!

 

Een hart- en beenverwarmende prestatie van Toestelturnen 
jongens en dat zouden we gezweten hebben.

A qualiteit geen tekort tijdens deze 
Aerobicsles.

Jane fon da de jongens een 
Bangelijke, Beregoede en Beheerste 
sessie hadden volbracht. 

Er werden dan ook geweldig veel 
calorieën verbrand tijdens deze vette work-out.

Hey Bobby, het is tijd voor een wissel van de wacht. 

God, save the nummer van de Cadetten A Mortsel-Dorp 
dinsdag.

Zij verenigden zich, gaven het volle pond en bezochten 
Buckingham Palace 
en zetten zo de kroon 
op hun werk.

Queen Elisabeth 
zette vol ontzag hare 
majesteitshoed af. 

Tringeling,…! 

Pas Op want als ’t an dem Scholieren lag, staken ze 
vanVoor nog een tandwieltje bij.

En je kon ze niet niet gezien hebben. Fluorescerend 
pedaleerden De Fietsende toeristen zich schitterend 

in het rond met aaneen-
geschakelde straffe toeren.

Helaba, niet te ver weg, 
Turn ne keer terug naar de 
kring. 

De Miniemen Mortsel-Dorp reden richting jungle om daar Op jacht te 
gaan. Ze wilde dieren zien en schoten de mooiste kiekjes van hen.

Er werd een gnoeie fotoreeks op toneel 
gebracht.

Daarmee verdienden 
ze zeker een grote 
jachttrofee en een  
Big high five. 

Strafari! 

De conducteur van de Seniores wou de 
Oriëntaalse richting opsporen.

Express nerveus stoom-
den de reizigers zich klaar 
om hun valiezen te pakken.

Ze treinden hard en  
tjokten zo ijzering- 
wekkend weg in een op 
rails gezet nummer. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hierna pauzeerden we even met een 
tussenstop om wat bij te tanken en wat 
te saneren. 

We konden kiezen met welk vervoer-
middel we verder zouden reizen en tijdens 
welke vakantie we dat zouden doen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Om Op Vakantie te 
gaan, vulden gymnasten 
de ruimte en ze 
lanceerden zichzelf 
bijzonder graav(ity)  
Naar De Maan. 

Houstond erbij en keek naar een verlichtend 
verschijnsel.

The sky is the limit voor Al d rin de  
Recreatieve wedstrijdgroep zitten. 

De boys and girls van de 
Cadetten A Mortsel-Dorp 
maandag waren de hele  
Vakantie druk in de weer  
om een liefje te vinden. 

Verleidelijk aan schoten ze hun pijlen liefdevol af. 
Cup i do nog zo gezee dat ze elkaars en ons hart gingen 
veroveren.

Er werden Kangaroos geSpott ing het Oceanisch 
continent.

Het was dik in the 
pocket buidel.

De Rope Skipping 
jumpten down under 
en over de koord met 
de meest aboriginele 
sprongen.

De Beach Boys trokken naar hun Temptation Island om daar 
The Battlen in een poging een schone verleidster voor zich te 
winnen.

Ze rolden met hun spieren en showden 
machogewijs de impressionantste 
oefeningen.  
De aanhouder won en ging vol lOf lopen 
.......met The Strandstoel.

D&V heeft sinds kort een nieuwe groep, genaamd de Cadetten 
Airlines Oude God.

Ze startten baan-
brekend en In the air  
turnden ze mooie Lines. 

Stu waard allemaal boeingd aan het zien 
hoe de vliegeniers hun vleugels spreidden en 
luchtig de ruimte vulden.

High, er wacht de Juniores en Aspi’s een 
stevige trektocht naar de Mountains.

Lhotse nog maar 
wat wandelen 
in de club dan 
blijven ze stevig 
ingevette stappen 
voorwaarts maken.

Erverest mij nog te zeggen dat ze nu al hoge toppen scheerden.

Let’s surf and Ride The Waves! 

De coole Cadetten B Mortsel-Dorp 
branding van verlangen om een 
tsunami van oefeningen te showen. 

Hamaï, was me dat een O’Neill  
f(r)akke performance van de bovenste 
surfplank.
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Nog steeds hoorden we de Beats out  
Of Africa.

Sa va, nne Party laten wij 
niet aan ons voorbijgaan, 
dacht Fitopia en ze zetten 
een 2de keer hun berberste 
dansbeentje voor.

De oudjes van de Leiding wilden rustig overwinteren in 
Benidorm maar de jonge Bastards waren gekomen 
om het feestelijk nachtleven in te duiken.

Ali, can taar niet wat overeengekomen worden?  

DeJu toch! 
 

Spanje krachten samen en 
dan verkrijg je een knallende 
nummero van, en door,  
een sterk team.

Costa gezien worden of niet?! 

Om de vakantieperiode af te sluiten ging 
iedereen van de Turnkring nog even op 
Wereldreis.  
Ze dansten zowaka alle culturen bij elkaar 
en staken er allemaal met vlag en wimpel 
bovenuit.

De toeschouwers waren wederom zeer 
continent.

 
Zo, dat was het dan alweer voor deze jaarlijkse trip.  
Nu neem ik een zeer welverdiend verlof want van al dat                                       ben ik wat 
vermoeid. 
Geen paniek, binnen een jaar of 2 kom ik nog  
ene keer terug.

Zonnige groeten, T.

 

 

 

 

 

 

 
 

En ook dit jaar zat het goed vol. Wel 30 ploegen betreedden de tatami en 
probeerden als echte Spiderman’s de rode draadjes van het Webb 
aaneen te spinnen. Tot gravity hun frank aan 9,81 m/s² deed versnellen 
en Newton de schuldige bleek! 

Wie wist dat Snickers wel veel 
energie bevat, maar niet zo 
hoog scoort op de schaal van 
Scoville? Wie had het 
fluorescente idee dat een 
Francesinha een slechte 
vervanger zou zijn voor de big 
mac index? 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het mag gezegd worden. Deze geüpdatete editie van de D&V quiz was 
een succes! 

 

 

 

Er werd duim gezogen 
en gekop‐gekrabd 

Gelachen, 
gedronken en 
gevierd! 

Quiz 06 mei 2017 

Na een jaartje weggeweest was 
hij er dit jaar weer; een 
geüpdatete versie van onze quiz! 
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aaneen te spinnen. Tot gravity hun frank aan 9,81 m/s² deed versnellen 
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Het mag gezegd worden. Deze geüpdatete editie van de D&V quiz was 
een succes! 

 

 

 

Er werd duim gezogen 
en gekop‐gekrabd 

Gelachen, 
gedronken en 
gevierd! 

Quiz 06 mei 2017 

Na een jaartje weggeweest was 
hij er dit jaar weer; een 
geüpdatete versie van onze quiz! 

 

Want wie niet wist dat pangram geen isogram was, en zich niet wou 
verlagen tot spionage of bedrog kon als amateur‐zytholoog ook voor de 
drankprijs gaan. En die bestond ook dit jaar uit nog meer drank! 

Voor de hoofdprijs helaas 
geen reis naar 
Ulaanbaatar of een Eggo‐
keukenbon, maar wel een 
nieuwe tajine (wat 
blijkbaar iets anders is 
dan tahin) of een mooie 
tas die elke toch wel 
meerdere Renaissance‐
briefjes waard zijn! 

Proficiat aan Boer van Babylon. Jullie wisten als echte Joey’s door deze 
quiz te hoppen zonder ergens in een ravijn te rijden. Maar ook proficiat 
aan alle deelnemers. Ik hoop dat jullie het een fijne editie vonden! 

 

Voila, rest er mij nog iedereen te bedanken die meegewerkt heeft aan 
deze fantastische avond. Kenliebediebedauchu! Tot over twee jaar! 
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Brevettendag – 21 mei 2017

Op 21 mei vond onze jaarlijkse Brevettendag plaats. Er was een talrijke opkomst van onze 

leden wat alleen maar bijdroeg tot het competitiegevoel in iedereen. Ze hebben het beste van 

zichzelf gegeven. 

Zo zagen we 

zowel Miniemen, 

Cadetten A, 

Cadetten B, 

Scholieren en zelfs 

een Junior strijden 

voor de eerste 

plaats. 

Uiterste concentratie gemengd met geweldig gezelschap maakte van de voormiddag er 

een om niet snel te vergeten. Zeker omdat Maxim jarig was en voor iedereen aanwezig een 

traktatie had voorzien. Nogmaals een gelukkige verjaardag Maxim!
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Na de interclub namen we de bus naar het Zilvermeer te Mol. We hadden geen beter weer 

kunnen wensen. We begonnen met onze lekkere boterhammetjes of koffiekoeken op te eten. 

Na de lunch hebben we met leiding en leden een geweldig spel frisbee gespeeld. En ik kan 

zeggen dat het met een stralende zon en een broek vol zand intensief genoeg was. 

Daarna eindelijk zwemmen! 

Lekker even afkoelen in 

het frisse water van het 

Zilvermeer en racen op de 

glijbanen. Ook de leiding 

liet zich van hun beste kant 

zien op de glijbanen, zo 

zagen we Mitch bijna af de 

baan glijden. Echt een zicht 

om nooit te vergeten. Al 

moet ik toegeven dat het 

water toch iets aan de frisse 

kant was, maar ja deugd & 

VOLHARDING.

Maar jammer genoeg 

kunnen ook wij als 

leiding de tijd niet 

doen vertragen en 

moesten we naar huis 

gaan. We namen nog 

een paar geweldige 

groepsfoto’s en ver-

trokken met de bus 

richting Mortsel. Ik 

kijk alvast uit naar het 

turnkamp, jullie ook?
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Ook dit jaar is Sfinks, voor de 2017-editie, weer van de partij in Boechout en zoals elke jaar 
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: 
 

 
 
De inschrijvingen verlopen dit jaar weer via onze eigen site: www.sfinksdagsecurity.d-en-v.be 
Bij eventuele vragen kan je ons bereiken op ons mailadres: info@sfinksdagsecurity.d-en-v.be 
Informatie en voorwaarden kan je ook op onze website 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. 
 

 

27 juli 

28 juli 

29 juli 

30 juli 

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

Sportief bezig zijn staat zonder discussie bij iedereen bovenaan zijn lijstje met 
goede voornemens. Niet alleen omdat het leuk is en je veel sociale contacten 
kan opbouwen, maar zeker ook omdat het je zowel geestelijk als lichamelijk 
gezond houdt.

Jammer dat we moeten constateren dat na de leeftijd van 14 steeds vaker 
school of werk de sportieve bezigheden verdringen. Bossaball blijft daarom 
des te meer een leuke bezigheid waar je zowel uniek plezier als ultieme 
inspanning van al je spieren in één training van 2 uren gecombineerd ziet. 
Volhouden is echter de boodschap want de deugd zit hem vooral in de 
volharding!

BELGIAN OPEN Bossaball 2017: RECREA-LEAGUE

 Maar wij staan 
ook open voor 
het serieuzere 
werk zoals het 
Belgian Open 
Bossaball Tornooi 
dat georganiseerd 
werd in mei in 
Sporthal Den 
Drab. 16 ploegen 
waren op het 
appel en ze 
speelden een 
ganse dag op 3 
bossaballvelden. 

Onze club 
scoorde 
schitterend met 
eerste plaats in de 
Recrea-League 
en een tweede 
en derde plaats in 
de Pro-League. 
En dat is veel 
edelmetaal! 

BELGIAN OPEN Bossaball 2017: PRO-LEAGUE
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Proficiat aan de sportievelingen die de uitdaging aangingen maar zeker ook 
aan de organisatoren. 

Misschien zijn jullie er volgend jaar wel bij met een ploegje?

Graag willen we onze werking verderzetten in Mortsel en omstreken en 
indien mogelijk in de toekomst meer diverse trainingen aanbieden zodat 
competitieploegen zich als ploeg beter kunnen voorbereiden. Uiteraard 
dienen naast het sportieve nog heel wat andere aspecten aangepakt te 
worden zoals lidmaatschap, verzekeringen, zaalhuur, materiaal aankoop en 
onderhoud enz. Het bestuur tracht alles in goede banen te leiden samen met 
de collega’s van de Multisportvereniging Deugd en Volharding waar Bossaball 
een afdeling van is.

Heb je interesse om sportief samen te werken aan een groeiende club, in  
een dynamische sport waar zeer kort op de bal gespeeld wordt, laat het  
ons dan weten. Alle info kan je terugvinden via onze vernieuwde website  
http://bossaball.d-en-v.be. 

WE NEED YOU

Werk hard, train hard, speel hard, maar vooral

HAVE FUN.

Bart Carmen 
Voorzitter Bossaball Club Mortsel

Hopsaké

Mijn eerste seizoen als voorzitter zit erop. Het was in het begin even de kat 
uit de boom kijken om te kunnen vaststellen hoe onze clubwerking en zijn 
doelstellingen er daadwerkelijk uitzagen en hier gepast naar te handelen.  
Een eerste projectje was al snel op poten gezet en daar konden we eind 
augustus reeds de eerste vruchten van plukken: er werden nieuwe e-mail-
adressen en mailinglijsten gemaakt met de domeinnaam van de club  
“@joledi.d-en-v.be”. Het is heel handig om een ganse ploeg te bereiken door 
slechts 1 e-mailadres in te geven! Verder in deze Heraut kan u deze adressen 
nogmaals terugvinden. 

Op volleybalgebied waren er dit jaar weinig tot geen grote problemen.  
Al onze competitieploegen waren goed gestart en zijn het seizoen zonder 
kleerscheuren doorgekomen. Heren 1 eindigde op een 4de plaats en 
strandde in de halve finale van de beker. Dames 1 eindigde op een knappe 
6de plaats en Heren 2 kon zich in de reeks 4b moeilijk vinden en werd 12de.

Onze recreatieve ploegen op maandag en vrijdag hebben zich vanaf de eerste 
week van september vol voor de bal gegooid! Ze waren duidelijk niet meer te 
stoppen en bleven trouw op post. Meer zelfs, zij speelden zoals elk jaar een 
aantal recreatieve buitentornooien mee.

De damesturners hebben het seizoen afgesloten met hun eindejaarsreceptie 
en hebben mij al laten weten dat ze nu reeds uitkijken naar de start van het 
nieuwe sportjaar!

Joledi organiseert 4 nevenactiviteiten waarvan 3 activiteiten om de clubkas 
wat te spijzen. Zo kunnen we de lidgelden geweldig laag houden en bewijzen 
we keer op keer dat leuk sporten niet altijd gigantisch duur hoeft te zijn.

Het uitwerken van deze clubevenementen vraagt echter enige inzet. Ik wil hier 
dan ook graag een warme oproep doen aan alle clubleden om een steentje 
bij te dragen en af en toe eens de handen uit de mouwen te steken.

Vele handen maken het werk licht en ontlasten de bestuursploeg van deze 
extra inzet. Op deze wijze komt er tijd vrij om alle aandacht te richten op de 
dagelijkse werking welke noodzakelijk is om jullie te laten genieten van een 
zorgeloos sportjaar.

Ik ben ervan overtuigd dat jullie het ook leuker zouden vinden om samen 
activiteiten te organiseren dan louter deel te nemen aan evenementen die 
door het bestuur opgezet worden.  

Joledi
joledi.d-en-v.be
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Met het vijftigjarig bestaan voor de deur kunnen we best nog een steuntje 
gebruiken. Misschien iets om met je ganse ploeg de schouders onder te 
zetten?

Wie zin heeft om mee op de boot te stappen, daag ik uit om mij voor 25 juni 
een e-mail te sturen met vermelding “Ik doe mee” en verkrijg een korting op je 
lidgeld met je daadwerkelijke inzet voor een activiteit. 

Tot slot wil ik Willy Wolters even in de bloemetjes zetten voor het harde werk 
aan onze website waarvan binnenkort een vernieuwde versie wordt verwacht 
en voor het verzorgen van de e-mailadressen en mailinglijsten. Bedankt Willy!!! 

Dit gezegd zijnde kan ik alleen maar terugblikken op een tof en gezellig 
sportjaar. Dit heb ik onder meer te danken aan de mensen die mij en de club 
enorm steunen met veel inzet en goede vibes, nl. de ganse bestuursploeg. 
Zonder hen zou er volgend jaar geen club zijn die 50 kaarsjes mag uitblazen.

In De Heraut van september zal je hierover al heel wat meer kunnen lezen!!!

Ik wens jullie allemaal nog een fijne vakantie en zie jullie graag terug bij de 
start van seizoen ’17 - ‘18.

Tim

JOLEDI 50 JAAR

Wens je graag mee te brainstormen, heb je toffe ideeën, zin om mee dingen te 
organiseren of gewoon een handje te helpen, aarzel dan niet om een e-mail te sturen 

naar activiteiten@joledi.d-en-v.be of bestuur@joledi.d-en-v.be.

Alvast bedankt!

In de week van 6 maart konden we weer wafeltjes, frangipanes en 
carré confituurtjes aan de man/vrouw brengen. Dit is enkel mogelijk 
dankzij de inzet van leden en medewerkers van onze club.

Volgende verkopers verdienen een extra vermelding:

Monique Doisy 17 dozen 
Mieke De Cock 15 dozen 
Philippe Van Hecke 14 dozen 
Ron Van den Branden 13 dozen 
Yvonne Praet 12 dozen 
Julien Daemen 11 dozen 
Eddy Noens 10 dozen

Per ploeg hebben we volgende aantallen:

 9 leden Recreatieploeg vrijdagavond 43 dozen 
 18 leden Damesturnen 39 dozen  
 4 leden Heren 1 38 dozen 
 10 leden Recreatieploeg maandagavond 29 dozen 
 4 medewerkers 27 dozen 
 6 leden Heren 2 12 dozen 
 3 leden Damesploeg 11 dozen

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

Hopelijk mogen we volgend jaar weer op jullie rekenen en dragen 
ook de andere leden hun steentje bij.

Het bestuur

Wafeltjesslag 2017

Handige e-mailadressen
 
Bestuur:  bestuur@joledi.d-en-v.be 
Voorzitter: Tim Follaets: voorzitter@joledi.d-en-v.be 
Secretaris Sporta: Jos Sergoynne: secretaris@joledi.d-en-v.be 
Penningmeester: Dimitri Van Parys: penningmeester@joledi.d-en-v.be 
Raadslid: Philippe Van Hecke: activiteiten@joledi.d-en-v.be 
Ledenadm. + Damesturnen: Helga Deuvaert: helga@joledi.d-en-v.be 
Ploegverantwoordelijken:  ploegverantwoordelijke@joledi.d-en-v.be 
Ploeg Heren 1:  heren1@joledi.d-en-v.be 
Ploeg Heren 2:  heren2@joledi.d-en-v.be 
Ploeg Dames:  dames1@joledi.d-en-v.be 
Recreatieploeg maandag:  recreatie.maandag@joledi.d-en-v.be 
Recreatieploeg vrijdag:  recreatie.vrijdag@joledi.d-en-v.be 
Groep Damesturnen:  damesturnen@joledi.d-en-v.be 
Voor informatie:  info@joledi.d-en-v.be
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Onze competitieploegen

Volleybal

Eindklassement
Heren 1 • 3de afdeling B

1 Smash Lier VC 20 14 2 3 1 0 0 59 11 0 55

2 Tesla Lint VC 4 20 16 1 1 1 0 1 56 9 0 54

3 Jong Edegem 2 20 5 4 3 2 2 4 42 34 0 35

4 Joledi 1 20 4 5 2 2 2 5 39 36 0 33

5 Kokaz 3 20 3 5 2 3 1 6 37 39 0 31

6 Mavoc Mechelen 20 3 3 4 3 0 7 36 41 0 29

7 Mortsel Kon VC 20 5 0 4 4 2 5 37 41 0 27

8 Woka 2 20 1 6 1 1 3 8 29 44 0 24

9 Komart 2 20 5 0 1 3 7 4 31 44 0 20

10 Oxaco BVC Antw 2 20 1 3 2 3 5 6 29 49 0 19

11 Vosco 2 20 0 0 1 1 7 11 12 59 0 3

Heren 2 • 4de afdeling B
1 ‘t Pleintje 22 14 6 0 1 1 0 63 12 0 61

2 Tesla Lint VC 7 22 7 8 1 0 4 2 52 28 1 46

3 Vosco 3 22 7 6 1 4 0 4 50 32 0 45

4 Pannenhuiseke VK 2 22 6 6 2 4 4 0 54 34 0 44

5 Hellvoc 22 4 5 5 1 2 5 46 39 0 38

6 Osta Berchem 2 22 5 3 5 1 6 2 47 40 1 34

7 Don Bosco Hoboken VC 22 3 5 1 2 3 8 34 46 0 28

8 Komart 4 22 5 2 2 2 6 5 37 45 1 26

9 Oxaco BVC Antw 3 22 5 3 1 1 4 8 33 44 1 26

10 Woka 3 22 3 3 0 2 9 5 31 51 0 20

11 Kokaz 4 22 1 2 4 1 6 8 29 55 0 18

12 Joledi 2 22 1 0 0 3 4 14 13 63 0 6

Dames • 5de afdeling B
1 JOH Volley 18 12 4 0 2 0 0 52 10 0 50

2 WEK Loenhout 3 18 11 2 2 0 1 2 46 15 0 43

3 Volley Niel 18 12 0 2 0 2 2 44 16 0 40

4 Mavoc Mechelen 18 8 3 0 2 2 3 39 24 0 35

5 Fixit Wuustwezel 4 18 4 4 2 1 3 4 35 32 0 29

6 Joledi 18 4 3 1 2 2 6 30 35 1 24

7 Jong Edegem 3 18 2 2 2 3 1 8 25 42 0 19

8 Bovo 2 18 2 2 1 1 4 8 21 43 0 15

9 Dosko@Ristorno 2 18 1 1 1 1 2 12 13 48 0 9

10 Osta Berchem 3 18 0 0 2 1 4 11 12 52 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

In de BEKER VAN ANTWERPEN bereikte Heren 1 de halve finale maar moest dan de 
duimen leggen tegen Smash Lier VC die eveneens de finale won en ook in de competitie 
als eerste eindigde.

We duimen voor volgend seizoen!
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Damesturnen
 
Beste Herautlezers

Hierbij weer een woordje van de damesploeg turnen. 
Voor een keertje iets anders dat wel laat blijken hoe ’hecht’ onze groep is geworden.  
Deze keer heb ik de eer aan ons aller Lilly gelaten om dit prachtig te verwoorden.  
Oordeel zelf maar. 

“CHARTER van de VRIENDSCHAP”

Het is iets wat je niet kunt zien...

Het is iets dat je niet kunt proeven...

Het is iets wat je niet kunt ruiken...

Het is iets wat je niet kunt horen.....

Het is iets wat je niet met geld kunt kopen...

Het is iets wat troost geeft...

Het is iets dat vleugels geeft...

Het is iets dat vreugde in het leven geeft...

Het is iets dat altijd oud is en toch ook weer nieuw....

Het is iets dat je de wereld met andere ogen laat zien...

Het is iets wat je geborgenheid geeft....

Het is iets wat iedereen zoekt....

Het is iets wat iedereen nodig heeft...

Het is iets wat iedereen kan pakken....

Het is iets dat de zon ook op regenachtige dagen laat schijnen...

Het is iets wat mensen verbindt...

Het is iets wat niemand wil verliezen...

Het is iets wat niemand kan beschrijven...

Het is iets wat niemand kan verbreken...

Het is gewoon ”VRIENDSCHAP”....!

 
BEDANKT juf Aline voor de “T-T’s”(=toffe turnlessen)

Mooi hé...

En met deze na het heffen van weer een sprankelend glaasje op onze receptie van 1 juni 🍸🍸.

Een héééél 
leuke vakantie 

en we beginnen 
er samen 

weer aan op 
5 september!!!

En remember....
you never walk 

alone 😉😏

Lieve groetjes 
Sonja

 
en nog een speciaal bedankje aan Aline en het Joledi-bestuur van mij persoonlijk voor de 
‘appreciatie’ 😘😘.
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Kinemusikei
kinemusikei.d-en-v.be

Beste dansliefhebber

Dit is alweer de laatste editie van het dansjaar 2016-2017. Ja het gaat 
inderdaad razendsnel.

Er waren wel wat veranderingen afgelopen jaar: 
Katrien Verdijck werd door een serieuze blessure in schouder en rug 
vervangen door Doriane Dubost. Zij is van Franse nationaliteit en heeft 
intussen onze Vlaamse taal al aardig onder de knie. De dansertjes waren 
aanvankelijk wat teruggetrokken maar Doriane wist hen snel gerust te stellen. 
Ook het taalprobleem werd binnen de kortste keren opgelost, ik hoorde zelfs 
de kleutertjes Franse woorden gebruiken. 
De drukke agenda van Judith Clijsters liet geen plaats meer voor onze dans-
lessen, maar wel voor de yogalessen op zaterdagvoormiddag. Ook zij werd 
vervangen door een toffe docente Giada Castioni, zij is van Italiaanse afkomst. 
Taalprobleem stelt zich hier nauwelijks vermits zij de volwassenen onder haar 
hoede neemt, doceert in het Engels en soms ook in het Vlaams. 
Beiden zijn volledig geïntegreerd bij Kinemusikei en we zijn er heel blij mee. 
Een grappige opmerking van één van de ouders was: Amaai zeg, jullie gaan 
op de internationale tour, chic! 
Ja ja, zo zie je maar. 
Bezige bij Manuella Verzwijvel heeft er een speciaal jaar opzitten met heel 
wat emoties. Begin dit jaar werd ze geconfronteerd met het overlijden van 
haar schoonvader wat een zware periode voor hen was. Maar enige tijd later 
kwam ze met het super leuke nieuws......in oktober verwachten zij hun eerste 
kindje! Dat het een danser(tje) zal zijn lijkt me wel evident. Ook wij zijn super 
blij voor hen. 
Jens Van den Broeck die de hiphoppers wekelijks liet zweten, gaat ons 
verlaten. Hij gaat verder studeren en kan dit niet meer combineren. Jammer, 
want hij is toch al enkele jaren bij Kinemusikei, maar we hebben alle begrip 
hiervoor. Uiteraard zullen deze lessen blijven doorgaan maar met een nieuwe 
docent(e).

Vanaf september zullen alle lessen doorgaan in de nieuwe 
sporthal “de sportschuur” vermits de balletzaal niet meer kan 
gebruikt worden.

Op zondag 30 april hielden we een “wandeldansvoorstelling” in de hoeve 
Dieseghem. Dit stond in het teken van de WAK (Week van de Amateur-
Kunsten). Het was een schitterende, zonnige dag met enthousiaste dansers 
en een groot publiek.  
Doordat dit een verlengd weekend was konden niet alle dansers deelnemen 
en waren de groepen dus niet voltallig, maar de dansers hebben toch 
een toffe en verrassende voorstelling neergezet, mede dankzij de zeer 
getalenteerde docenten natuurlijk.  
Enkele sfeerbeelden vind je iets verderop. Meerdere foto’s vind je op onze 
website www.kinemusikei.d-en-v.be. Indien je alle foto’s van je groep graag 
hebt, stuur een mailtje naar kinemusikei.dans@gmail.com.

Ik wil hier ook nog graag het volledig dansteam bedanken voor de inzet keer 
op keer, alle studenten wens ik veel succes met de examens en voor iedereen 
een deugddoende vakantie!

Heel graag tot in september.

Annemie Urbain
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Wandeldansoptreden tijdens de
Week van de AmateurKunsten

30 april 2017 
Hoeve Dieseghem

Modern 14+ Volwassenen Open level

Selectie (Anoek en Stefanie)

Selectie 
(met Andrea)

Prédans
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Modern 10+

Volwassenen Gevorderd

Kleuterdans Modern 8+

Selectie (Kato en Kathleen)
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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


