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Turnkring D&V

Joledi

Werkten mee aan deze Heraut

Wilfried Billiet | Bart Carmen | Erik Cop | Helga Deuvaert | Luc Follaets | Tim Follaets |  
Jan Liekens | Elena Mannens | Ron Van den Branden | Jeroen Vande Casteele |  
Tuur Vernieuwe | Hilda Vertommen | Willy Wolters

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 

Boechoutsesteenweg 136 bus 6, 2540 Hove 
tel. 03 449 08 79 
e-mailadres: helga.deuvaert@scarlet.be
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Op 14 oktober 2022 overleed Roland Pattijn, echtgenoot 
van Anny Quant. Hij was oud-voorzitter en medewerker van 
Turnkring D&V en werkend lid van de algemene vergadering 
van MSV D&V Mortsel vzw.

Wij bieden de familie onze innige deelneming aan.

Personalia

In Memoriam Roland Pattijn  Gestorven op 14 oktober 2022

In oktober 1986 werd een artikel gewijd aan Roland Pattijn, nieuwe 
voorzitter van Deugd en Volharding (jongens), in ‘t Periodiekske.  
De eerste zinnen gaan als volgt:  
‘Het gaat de jongensafdeling van de Katholieke Multisport
vereniging VZW Deugd en Volharding duidelijk voor de wind, 
inzoverre er zich een bepaalde vorm van bestuurs organisatie 
opdrong. Dat betekent konkreet dat Jacques Van Anderlecht de 
algemene – lees overkoepelende – voorzitter is geworden en aan 
het hoofd van de jongensafdeling turnen werd opgevolgd door 
het bestuurslidnijveraar en fervent ijveraar voor het gymnastiek 
Roland Pattijn.’

Afkomstig uit West-Vlaanderen en zelf actief geweest 
als turner vestigde hij zich in Mortsel als elektricien 
met een zaak op de Liersesteenweg. Zijn twee 
kinderen kwamen ook al snel met de turnsport in 
aanraking en Benny bleek wel talent te hebben. Als 
trouw begeleider van zijn succes volle zoon werd 
hij dan ook gevraagd deel uit te maken van het 
bestuur. Zo werd hij achtereenvolgens afdelings-
verantwoordelijke bij de keurturners, onder voorzitter 
en voorzitter. Een taak die hij bleef uitoefenen van 
1986 tot 1995.

En daar bleef het niet bij want Roland vond ook nog de energie om de cursus jurylid met 
succes af te ronden. We hebben steeds kunnen rekenen op hem voor interclubwedstrijden 
en hij vertegenwoordigde met glans ons als jurylid op vele andere wedstrijden. Tevens zetelde 
hij in de gemeentelijke sportraad waar hij de belangen van D&V kon verdedigen en kracht 
bijzetten. Maar hij was vooral een goed voorzitter waar ik nog naar opgekeken heb. Iemand 
die de olympische gedachte eer aandeed. Een voorbeeld voor wie geen moeite teveel was 
om zijn rol ten volle te spelen voor de turnsport in Mortsel, en zijn verantwoordelijkheid wist te 
nemen om de jongeren op zowel sportief als sociaal vlak naar een hoger niveau te tillen.

De twee voorzitters aan het werk voor D&V

Beste clubleden en medewerkers

De goede Sint alsook de Kerstman hebben hun thuisoorden terug opgezocht.  
Een nieuwe kalender vol voornemens en plannen hangt wellicht 
aan de muur of zit ergens in een geüpdatete versie opgeslagen in 
de cloud. 

Ik mag hopen dat alle D&V-activiteiten genoteerd zijn want 
ondanks het feit dat we al een half jaar gevorderd zijn in het 
sportjaar blijft de agenda nog goed gevuld.  
Op onze website www.d-en-v.be en/of facebook Turnkring D&V 
Mortsel | Mortsel | Facebook kunnen jullie ook altijd terecht voor 
de laatste nieuwsjes en updates. 

In november kwam de algemene vergadering (AV) van de vzw samen in de hoeve Dieseghem. 
Deze was de eerste fysieke vergadering na 2 digitale coronaversies. De vroegere Tecemo 
locatie is niet langer beschikbaar aangezien deze momenteel te koop staat. 

Twee bestuurders, Vincent Van Minnebrugge en Jeroen Vande Casteele, verlaten het 
bestuursorgaan. Zij maakten deel uit van het Bossaball afdelingsbestuur waarvan de werking 
gestopt is. Ik wens het Bossaball bestuur te bedanken voor hun inzet binnen de afdeling en in 
het vzw bestuur. 

We stonden ook even stil bij het overlijden van Roland Pattijn, gedurende vele jaren voorzitter 
van de turnkring, lid van de algemene vergadering en gewaardeerd jurylid toestelturnen 
jongens. Roland zal steeds in het collectieve geheugen van onze vereniging aanwezig blijven. 

Na het financieel overzicht en de begroting van het sportjaar, verkregen de bestuurders 
unaniem de kwijting voor het voorbije boekjaar. 

Uit de verslaggeving bleek nogmaals dat we er jaar na jaar in slagen om aan een laag 
tarief sport aan te bieden voor iedereen. We hopen dan ook de impact van de huidige 
prijsstijgingen tot een minimum te kunnen beperken. 

Tot slot wil ik iedereen veel vrede en geluk toewensen in dit nieuwe, pas aangesneden jaar. 

Luc Follaets  
Voorzitter MSV D&V Mortsel vzw 

Voorwoord
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Multisportvereniging
Deugd en Volharding Mortsel vzw

Verslag van de Algemene Vergadering
van 27 november 2022

Na 2 jaar online was het weer fijn om een fysische algemene vergadering te kunnen 
organiseren. 
Totaal aanwezigen: op deze vergadering waren 14 werkende leden effectief aanwezig en 7 bij 
volmacht.  
Er waren 9 afwezigen.
De voorzitter heette vooreerst iedereen hartelijk welkom. Er werd nogmaals even stilgestaan 
bij de rechten en plichten van de algemene vergadering als hoogste orgaan binnen de vzw, 
en het verschil tussen rechten en plichten van deze algemene vergadering en het bestuurs-
orgaan werden belicht. We stonden tevens even stil bij het overlijden van Roland Pattijn, 
gedurende vele jaren voorzitter van de turnkring, lid van deze algemene vergadering en 
gewaardeerd jurylid toestelturnen jongens. Roland zal steeds in het collectieve geheugen van 
onze vereniging aanwezig blijven. 

Verslag algemene vergadering 2021
Dit verslag werd door de aanwezige leden zonder verdere opmerkingen goedgekeurd.

Bestuursorgaan

We noteerden het ontslag zowel uit het bestuursorgaan als uit de algemene vergadering van 
Jeroen Vande Casteele en Vincent Van Minnebruggen. Dit ontslag is het gevolg van het ter 
ziele gaan van de afdeling Bossaball. Spijtig werden er geen bestuursleden gevonden die 
bereid waren om deze afdeling te leiden.

Financiële verslagen

Fiscale balans betreffende inkomstem 2021/aanslagjaar 2022 werden door de leden unaniem 
goedgekeurd.
De financiële verslagen over het voorbije sportjaar 2021-2022 en de begroting voor het 
lopende sportjaar 2022-2023 werden aan de aanwezige leden voorgelegd .
Voor de vzw werd deze taak gekweten door Hubert De Peuter. De vergadering keurde beide 
verslagen goed.
Wat de turnkring aangaat was het Wim Dermaut die deze taak op zich nam en de vergadering 
stemde in.

www.d-en-v.be
Correspondentieadres: Jan Liekens, Binnensteenweg 240/A.09, 2530 Boechout

We hebben ook een mooi archief van hem geërfd. 
Toen er allang geen interesse meer was in de oude 
muziek instrumenten die vroeger een zo belangrijke 
rol speelden in de kring, heeft Roland nog enkele 
exemplaren kunnen redden en jarenlang trouw 
bewaard. Ze maken nu deel uit van ons heem kundig 
materiaal en zullen verder onderhouden worden in 
ons archief.

Roland is tot 
zijn laatste 
snik trouw 
gebleven aan 
onze kring en 
toonde zijn interesse, als het enigszins mogelijk was, 
door aanwezig te zijn op onze activiteiten. Iets wat nooit 
onopgemerkt bleef.

Op 24 oktober hebben we afscheid genomen van hem 
met een mooie delegatie van MSV vzw en Turnkring 
Deugd en Volharding. We mogen zonder twijfel stellen 
dat Roland er mee voor zorgde dat we ook nog 
vandaag kunnen genieten van een sterke en gezonde 
vereniging.

Bedankt Roland!

Bart Carmen 
Voorzitter Turnkring D&V

Als ernstig jurylid op één van de talloze wedstrijden

Jarenlang verantwoordelijk voor de belichting 
tijdens de turnshows
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Verdeling aantal leden onder de onderscheiden afdelingen periode 2021-2022

Turnkring 220 48 %
Joledi 81 17 %
Tecemo 150 32 %
Bossaball 9 3 %
Totaal vzw 460 100 %

 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021 2021 - 2022

 665 598 587 500 460

Tim Follaets gaf de uiteenzetting voor wat Joledi betreft. Financieel verslag en begroting 
werden goedgekeurd.
Tecemo werd financieel vertegenwoordigd door Wilfried Billiet die zich voortreffelijk van zijn 
taak kweet. Het financieel verslag 2021-2022 en begroting 2022-2023 werden door de 
aanwezige leden goedgekeurd. 
Voor Bossaball werd het financieel verslag voorgelegd door Luc Follaets en dit werd door de 
aanwezige leden goedgekeurd. 
De aanwezige leden van de MSV Deugd en Volharding Mortsel vzw gaven unaniem kwijting 
aan de leden van het bestuursorgaan.

Adminstratieve jaarverslagen
Dan werden de administratieve verslagen aangaande het voorbije sportjaar 2021-2022 aan 
de vergadering voorgelegd en zonder opmerkingen goedgekeurd. Hetzelfde gebeurde met de 
vooruitzichten betreffende de werking voor het lopende sportjaar 2022-2023.

Evolutie ledenaantal binnen de totale vzw
Wat het ledenaantal van de totale vzw betreft wordt er een lichte daling van het aantal leden 
genoteerd, vnl. een gevolg van het stopzetten van de afdelingen Kinemusikei en Bossaball.

Ook werd een overzicht gegeven betreffende 
• inkomsten/uitgaven sportjaar 2021-2022
• leden/lidgelden sportjaar 2021-2022
• inkomsten uit sport- en niet-sportactiviteiten 2021-2022 
 

Resultaten van de stemmingen

JA NEEN ONTHOUDING

Goedkeuring rekeningen en budgetten 21 0 0

Kwijting aan bestuurders 21 0 0

Goedkeuring aangepast intern reglement 21 0 0

Hiermede dankte de voorzitter alle aanwezigen voor de aangename samenwerking, maar ook 
een welgemeende dank aan allen uit alle afdelingen die in het voorbije coronajaar er toch in 
geslaagd zijn om de drive erin te houden.

Jan Liekens, D.O.
Secretaris

Vermits de algemene vergadering het hoogste orgaan is binnen de vzw, vinden wij het 
geraadzaam dat er steeds voldoende aantal personen deel uitmaken van deze algemene 
vergadering. Ben jij hetzij als lid van een afdeling, hetzij als ouder van een van de leden, 
hierin geïnteresseerd, graag heten wij je dan welkom.  
Een mail aan janliekens.osteo@skynet.be of aan secretariaat@d-en-v.be volstaat.

Een tuin van Eden wens ik jullie toe

De juiste noten voor de meest betoverende muziek

Een pientere geest

Liefde en vriendschap om ter meest

Een lichaam vol souplesse en kracht

Waardering die je net niet had verwacht

Verwondering voor het grote, doch ook het kleine

Een glimlach op elke snoet die je ontmoet

Tussen de witte en de zwarte toetsen, volledige harmonie

Voor je eigen concerto, jouw sublieme symfonie

Een fijn en positief

2023

Jan
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Activiteitenkalender

ma 26/12 – zo 08/01 KERSTVAKANTIE

zo 08/01     Joledi  Kersttornooi

do 26/01 – zo 29/01 Tecemo  Winterweekend

za 11/02    Turnkring D&V  Quiz

ma 20/02 – zo 26/02 KROKUSVAKANTIE

zo 05/03    Tecemo  Federaal tornooi

za 18/03    Turnkring D&V  Turnshow

za 25/03    Tecemo  Spaghettimiddag

  
ma 03/04 – zo 16/04 PAASVAKANTIE

ma 01/05    Tecemo  Memorial ‘t Kelderke

zo 14/05    Turnkring D&V  Brevettendag

wo 24/05    Tecemo  Algemene Ledenvergadering

 /06    Joledi  Eindeseizoensdrink Damesturnen

za 03/06    Turnkring D&V  Kleuteractiviteit

za 17/06    Turnkring D&V  Einde sportjaar 

za 01/07 – do  31/08 ZOMERVAKANTIE

zo 02/07 – zo 09/07 Turnkring D&V  Sportkamp

     Tecemo  Memorial Frank Wuyts

       BBQ

januari 
2023

februari 
2023

maart 
2023

april 
2023

mei 
2023

juni 
2023

juli 
2023

Datums 
nog niet  
gekend

Turnkring D&V

Beste lezer, D&V-fanaat

Welkom alweer in een nieuw kalenderjaar. Niet te verwarren met ons sportjaar 
dat van september tot einde augustus loopt. Beste wensen mogen zeker niet 
ontbreken bij een dergelijke nieuwe start en we hopen dat jullie allen hebben 
kunnen genieten van de feestdagen rond Kerst en Nieuwjaar, met familie, al 
dan niet op een tropische of besneeuwde vakantielocatie. We zijn het snel 
vergeten maar vorig jaar rond deze periode droegen we nog de gevolgen 
van de covid maatregelen die soms toch wel zwaar wogen op onze werking. 
Wat nogmaals benadrukt dat een goede gezondheid toch de welgemeende 
nummer 1-wens is voor iedereen. Wij hopen dat onze turnkring hierbij kan helpen.

En natuurlijk hierbij vergeten we niet de 
gezondheid van onze club zelf. Zo mochten 
we nogmaals van Gymfed het goede nieuws 
ontvangen dat onze club geslaagd was over de 
ganse lijn voor Q4Gym. Dit is een kwaliteitslabel 
dat werkelijk de gezondheid en robuustheid van 
je club in detail onderzoekt, scores aanlevert 
voor goede prestaties, en tips & tricks aanreikt 
om de werking nog te verbeteren. Hartelijk 
dank aan al diegenen die de Q4Gym-auditor te woord stonden en hem de 
informatie aanleverden.

Dat we na covid, en de uitzonderlijke (uitgestelde) activiteiten rond de viering 
van onze 100-jarig bestaan, terug op kruissnelheid geraken, bewijst een vlotte 
opstart in september. De trainersgroep groeide aan met veel enthousiaste 
nieuwe trainers, die nu al bewezen dat ze klaar staan voor onze kinderen.  
We hopen dat ze met plezier de taak, zeg maar soms ‘uitdaging’, opnemen 
en dat ook nog lang zullen blijven overbrengen aan onze turners.

De activiteiten volgen mekaar dan ook in een snel tempo op. Naast de 
wekelijkse trainingen in de verschillende turnzalen in Mortsel, trachten we nog 
samen als club naar buiten te komen in activiteiten als de Family Day&V die 
doorging in november, de quiz die zal doorgaan in februari, onze turnshow in 
maart, brevettendag en turnkamp.  

turnkring.d-en-v.be
Correspondentieadres: Yasmine Van Gogh, Lode Vissenaekenstr. 2 bus 2, 2600 Berchem
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Wenst u op de hoogte te blijven van al deze activiteiten, lees dan de flash-
mails die regelmatig verstuurd zullen worden of raadpleeg onze website 
http://turnkring.d-en-v.be. 

Helaas moesten we ook afscheid nemen in oktober van onze ex-voorzitter 
Roland Pattijn. Hij bouwde mee aan de gezondheid van onze vereniging en 
bleef altijd een trouw medewerker van onze kring. Je leest er alles over in het 
‘In Memoriam’ elders in dit blad.

Rest me nog jullie veel sportplezier toe te wensen in het tweede deel van ons 
sportjaar. Komaan doe mee, met D&V, voel je super OK. Weet je met jezelf 
geen blijf … zet je luidsprekers op 10 en brul mee met ons clublied (je zal 
zien, het werkt!).

Namens het bestuur van Turnkring Deugd en Volharding

Bart Carmen 
Voorzitter

Kleuters B De Tandem 1

Kleuters A De Tandem 1

Onze keitoffe D&V-turnafdelingen

Kleuters Sportstudio

Miniemen De Tandem 2
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Miniemen Sportschuur

Cadetten A De Tandem 2

Recrea

Cadetten A Sportschuur
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Cadetten B De Tandem 2

Cadetten B Sportschuur

Scholieren

Seniores

Juniores
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MET D&V

Al uw zorgen 
uit uw brein

Een batterij vol nieuwe levens energie

Plotsklaps
Super

energiek
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Het werkt

D&V is                  pure magie

heel komiek

Foto : 

Family Day&V
Op zondag 27 november was het weer zover, onze jaarlijkse Family Day&V! Waar ook dit jaar 
veel kinderen een leuke dag zijn komen beleven met hun broertjes, zusjes en vriendjes.

De dag begon met een sportieve voormiddag in turnhal De Sterre. Eerst met een opwarming 
op het D&V-lied en vervolgens op het liedje ‘Ochtendgymnastiek’, waarbij ze hun beste 
dansmoves moesten bovenhalen. Nu ze helemaal waren opgewarmd, konden ze eraan 
beginnen. De hele zaal stond vol turntoestellen waar de kinderen allerlei turnoefeningen deden 
met hun leeftijdsgenootjes. Van de brug en grond, tot de maxitrampoline en meer. Dan was 
het tijd voor de prijzen! Wie veel wafels verkocht had, kreeg daar een leuke beloning voor. 

Na een sportieve voormiddag waren we helemaal klaar voor de ontzettend leuke namiddag! 
Want… we gingen rolschaatsen! Een activiteit waar de kinderen enorm naar uitkeken. We 
verlieten het mooie Mortsel om naar Aalst te gaan, naar Rollerland! Dat deden we met de bus. 
Daar hebben we ons enkele uren superhard kunnen amuseren! Het was een hele grote zaal, 
met een rolschaatsbaan (uiteraard) en 2 speeltuinen. De kinderen, en de leiding 😉, hebben 
zich daar superhard geamuseerd!

Na enkele uren was het helaas weer tijd om naar huis te gaan. Iedereen stond klaar om terug 
op de bus te stappen, terug naar mama en papa. Maar wel met een hele leuke dag achter de 
rug!

Dank je wel aan iedereen die massaal wafels heeft verkocht! En aan iedereen die van de 
Family Day&V mee een topdag heeft gemaakt, zeker onze turners 😉. Tot volgend jaar!

18 19Turnkring D&VTurnkring D&V
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Wafelrecensie 2022
 
Op 8 en 9 oktober was het wederom een Brussels wafelfestijn in de Mortselse contreien. 
 
Onze junior en senior salesmanagers zijn er dit jaar in geslaagd om 4450 exemplaren te 
verkopen. Zij werden daarvoor beloond met o.a. een middagje rolschaatsen. Daarover meer in 
deze Heraut. 
 
Om de wafelenbak in goede banen                                                                                                                     
te leiden was er zoals gewoonlijk een                                                                                                            
samenwerking van een volhardende                                                                                                                  
heel-veel-sterrenploeg onder leiding                                                                                                                   
van een topteam bakchefs. 
  
 
De deeglijke bereidingen worden gemaakt op basis van een, helaas geheime, samenstelling 
van ingrediënten. Topsecret van topchefs!  
 
Op zondag kon men die goudgele lekker-                                                                                                     
nijen komen proeven in het pop-up D&V-                                                                                            
restaurant.                                                                                                                                                                    
 
Dit jaar kregen we zelfs het bezoek van Luc.                                                                                                                             
Die doet zeker een Bellingske rinkelen, niet?                                                                                                                              
 
Hij werd door Gault, Millau én Michelin                                                                                           
uitgezonden om de heerlijke creaties te beoordelen.                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onnodig te zeggen dat zijn recensie heel veel deugd deed! 
Eerlijkheidshalve eraan toevoegen dat we ondanks onze bescheidenheid niet helemaal verrast waren…        
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Joledi
joledi.d-en-v.be
Correspondentieadres: Tim Follaets, Ganzenbollaan 10, 2550 Kontich

Beste leden en sympathisanten

Het jaar 2022 zit erop en het jaar 2023 zijn we gelukkig goed begonnen. Ons 
jaarlijks Kersttornooi heeft terug kunnen plaatsvinden (na 3 jaar afwezigheid 
door corona). Deze editie hebben we ervoor gekozen om dit met onze 
vrienden van Mortsel Volleybalcub te organiseren. En wat een succes, liefst 
7 ploegen hebben zich een hele middag gegeven om die eerste overwinning 
binnen te halen in het nieuwe jaar. Veel meer lees je in het verslag een beetje 
verder in De Heraut.

In de vorige edities van De Heraut konden jullie mijn oproep lezen betreffende 
de bestuursfuncties. Deze oproep is ook geldig voor 2023 😊. Graag 
wensen wij 1 à 2 personen erbij te hebben, die mee in het bestuur stappen 
om de taken wat te kunnen herverdelen. Als we de beperkte taken kunnen 
onderverdelen aan 5 bestuursleden worden de 3 bestuursleden van nu een 
beetje ontlast en zal de opgave voor hen ook iets lichter worden. (We blijven 
tenslotte ook maar vrijwilligers met ieder zijn persoonlijke agenda). Elk nadeel 
heeft zo ook een voordeel: bestuursleden van Joledi worden beloond voor 
hun engagement. De bestuursleden van Joledi betalen immers geen lidgeld! 
Heb je vragen of graag wat meer info, stuur alvast een vrijblijvend mailtje naar 
bestuur@joledi.d-en-v.be.

Verder wens ik jullie natuurlijk een spetterend 2023, met een goede 
gezondheid en een gezonde dosis sport. 

Tot snel!!!

Tim

! SAVE THE DATE !
TURNKAMP 2023

2 tot 9 juli
Inschrijven vanaf 18/03/2023

Meer info op http://turnkring.d-en-v.be

Ook dit jaar weer de 
onvergetelijke 

Turnshow 
Namiddagvoorstelling

18 maart ‘23
Info : 

http://turnkring.d-en-v.be
Foto’s : Dries Carmen
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Volleybal

Onze competitieploegen
Klassement  
t/m 22/1/2023

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

Heren • 3de afdeling B
1 Tesla Lint VC 5 15 9 5 0 0 1 0 43 8 0 42

2 Sloep VC 2 15 5 4 2 0 2 2 35 20 0 31

3 Osta Berchem 2 16 4 4 1 2 3 2 34 27 0 28

4 Joledi 15 4 4 0 2 2 3 30 25 0 26

5 Komart 2 15 4 3 2 0 2 4 29 25 0 25

6 Volmar Ekeren 2 15 3 3 3 1 2 3 31 27 0 25

7 Mortsel Volley Antw 14 4 4 0 2 0 4 28 22 2 24

8 Oxaco BVC Antw 3 14 6 1 1 0 3 3 27 21 0 23

9 Jong Edegem 2 16 4 2 1 3 4 2 31 31 0 23

10 Sveka Schoten 2 15 2 2 2 1 5 3 25 33 0 17

11 Vosco 2 15 0 0 1 1 3 10 8 44 0 3

12 Cantincrode 15 0 0 0 1 5 9 7 45 0 1

Dames • 5de afdeling
1 Blokkeer Zandhoven 12 6 6 0 0 0 0 36 6 0 36

2 WEK Loenhout 2 15 9 2 1 1 2 0 40 13 0 36

3 Dosko@Ristorno 3 13 8 0 2 0 1 2 31 13 0 28

4 Tesla Lint VC 4 14 6 2 1 1 0 4 29 19 0 27

5 Dosko@Ristorno 4 11 6 1 1 2 0 1 28 12 0 25

6 Joledi 13 5 2 1 1 2 2 28 19 0 24

7 Fixit Volley Kalmthout 4 14 3 1 2 3 2 3 26 29 0 19

8 Tesla Lint VC 5 15 2 1 2 2 2 6 21 35 0 15

9 BMV 12 3 1 0 1 2 5 16 25 0 13

10 Osta Berchem 2 13 1 0 2 0 2 8 11 34 0 7

11 Racing Deurne OB 14 2 0 0 1 3 8 11 36 0 7

12 Osta Berchem 3 14 0 1 0 0 1 12 4 40 0 3

Joledi Kersttornooi
 
Eerlijk gezegd: de voorbije twee jaren waren niet onze fraaiste. In 2020 werd onze werkelijk-
heid bijzonder bruusk en bovendien totaal ongrammaticaal verbogen: we leerden dat het 
meervoud van volleybal ook vollebalen kan zijn, wanneer wegens globale opwarming van de 
lichaamstemperatuur virulent wordt verboden om het huis te verlaten, laat staan de lessen 
lichamelijke opvoeding bij te wonen. We probeerden het dan thuis maar zo gezellig mogelijk te 
maken, vol isolerende bubbels, olympisch zetelhanggedrag, origami van toiletpapier. Zelfs de 
bijtjes zoomden almaar virtueler.

En toch… Dat stak, dat vrat, dat hamsterde, dat golfde maar door. 

Misschien hebben we ons wat laten gaan; laten we zeggen dat er wel ruimte was voor goede 
voornemens, eind 2022. Helemaal bovenaan onze lijst: ein-de-lijk weer eens een Kersttornooi, 
en – waarom niet – meteen ook eens de proper gewassen handen in elkaar geslagen met 
de vrienden van Mortsel Volley Antwerpen? Dat bleek een gouden (voor)zet: maar liefst 7 
ploegen kwamen ons op 8 januari 2023 als lichtende voorbeelden op weg zetten naar beter, 
en ons die voorgenomen woorden uit de mond nemen (of er net in leggen, dat laten we in het 
midden).

Hierbij beloven wij plechtig werk te maken van volgende aandachtspuntjes:
1.  Buikriemen: aanhalen die handel: gegarandeerd hoogspanning ten top
2.  Vroegere vogels: beter dan 10 wekkers in de lucht
3.  Geheelonthouders: wier vlees niet sterk is, moet slim zijn
4.  Betere voornemers: mocht het dit jaar helemaal lukken met al die andere
5.  Beste beentjes: schoppen het verst
6.  Lichaamsbewegers: want wie hemel en aarde wil bewegen, begint best bij zichzelf
7.  Nicotineplakkers: als we ooit roken zouden overwegen, dan liefst verantwoord 

opbouwen

Als gedeelde vreugde 
dubbel telt, is 2023 
alvast half gewonnen: na 
oorverdovende stilte is dit 
het startschot geworden 
dat we nodig hadden! 
Zes wedstrijden lang 
was de strijd behoorlijk 
stevig, maar minstens 
even sportief. Nadien 
dampte de spaghetti des 
te traditioneler. 

Wat ons betreft, en om taalkundig kéihard terug te slaan, staat baldrang al met stip op kop als 
volgende woord van het jaar, op de voet gevolgd door één van dank, aan iedereen die dat is 
komen bewijzen: spelers, supporters, broodbeleggers, drankentappers en afwassers. Fijn dat 
het weer kon, wat ons betreft: graag tot volgend jaar!

Ron

In de beker-
competitie 
hebben de 
heren de 
wedstrijd in 
de 1/8e finale 
gewonnen. 
De 1/4e finale 
gaat door op 
17/2/2023 in 
Den Drab tegen 
Tesla Lint VC 4. 

Veel succes, 
mannen! 
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Damesturnen
We dachten dat we erdoor waren met het pandemie gedoe, maar nee hoor, krijgen 
we een oorlog ver van hier, maar toch zo dichtbij, want we voelen het allemaal in ons 
budget.

We maken er in 2023 het beste van, we dobberen verder in onze dagdagelijkse 
dingen, we houden het hopelijk gezond en maken plezier ieder op zijn manier.

We hebben onze kerstdrink gehad op 20/12/2022, Jeroen had de cafetaria van de 
sporthal gereserveerd. Het was een gezellige bende bijeen met een mooie opkomst 
en veel gebabbel.

Ik wens dan ook iedereen van de ganse D&V-gemeenschap prettige feestdagen in 
alle gezelligheid en een sportief 2023 toe.

Met lieve groeten 
Jeroen en Hilda

Hout creaties

maatwerk meubilair
 vloeren  deuren  keuken  badkamer

dressing
Tijdloos en eenvoud op maat

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

Vakenderveld 9.3
2500 Lier
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