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Je hoeft zelfs nog niet te gokken op wie er naast onze Duivels ook nog verder gaat naar de 

volgende ronde.  Na de eerste ronde, krijg je een vervolgformulier met de volgende 

wedstrijden. Je hebt dus al zeker alle 16 ploegen die zich plaatsen voor de 1/8e finales juist! 

 

Je kan slechts één formulier per deelnemer indienen. 

Voor iedereen, lid, geen lid, 

vrienden, familieleden, kennissen,…  

Iedereen mag meedoen! 

Leden: gratis 

Niet-leden: 1,50 € 

Vul uw pronostiek in voor 5 

juni 2021! 

 

KLIK HIER OM JE PRONOSTIEK  

IN TE VULLEN 

TENNIS - EINDE VAN DE TUNNEL IN ZICHT 

Na een moeilijke periode is er concreet wat uit de bus gekomen; uiteraard tot grote vreugde van alle 

sporters.  Wij hebben groen licht gekregen om vanaf 9 juni terug amateurwedstrijden te organiseren.  Ik 

merk dat onze ploegen en spelers alvast gedreven zijn.  Door de goede medewerking van de clubs hebben 

de ploegen hun uiterste best gedaan om nieuwe data te vinden; waarvoor onze dank.  Zo verkregen we 

een grotendeels nieuw aangepaste kalender.  Nieuw in onze werking is de uitslagenverwerking via onze 

website.  De ploegkapiteins hebben allen een log in en handleiding gekregen om uitslagen in te voeren. 

 

Ondanks de afzegging van verschillende clubs en ploegen door Covid hopen we de wedstrijden veilig te 

kunnen afwerken.  Neem geen enkel risico, hou je aan de door de overheid opgelegde regels zodat we op 

een gezonde en verantwoorde manier er toch nog iets leuks van kunnen maken. 

Door de gehavende kalender hebben wij ook besloten om geen inschrijvingsbijdrage per ploeg aan te 

rekenen; wel verzekering voor de spelers die meespelen bij beker Claus.  Voor de ploegen die uitstapten 

en die hun spelers bij een andere federatie verzekerden, hebben we de verzekering bij ons stopgezet. 

Zo wens ik jullie alvast nog een veilig en prettig seizoen.  
Theo Vissers 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNyiEHz7NBQVgxNEd6WC4HlVACMdPokdvqYoA4HGTnQybOrg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNyiEHz7NBQVgxNEd6WC4HlVACMdPokdvqYoA4HGTnQybOrg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNyiEHz7NBQVgxNEd6WC4HlVACMdPokdvqYoA4HGTnQybOrg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNyiEHz7NBQVgxNEd6WC4HlVACMdPokdvqYoA4HGTnQybOrg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNyiEHz7NBQVgxNEd6WC4HlVACMdPokdvqYoA4HGTnQybOrg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNyiEHz7NBQVgxNEd6WC4HlVACMdPokdvqYoA4HGTnQybOrg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNyiEHz7NBQVgxNEd6WC4HlVACMdPokdvqYoA4HGTnQybOrg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNyiEHz7NBQVgxNEd6WC4HlVACMdPokdvqYoA4HGTnQybOrg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNyiEHz7NBQVgxNEd6WC4HlVACMdPokdvqYoA4HGTnQybOrg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNyiEHz7NBQVgxNEd6WC4HlVACMdPokdvqYoA4HGTnQybOrg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNyiEHz7NBQVgxNEd6WC4HlVACMdPokdvqYoA4HGTnQybOrg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNyiEHz7NBQVgxNEd6WC4HlVACMdPokdvqYoA4HGTnQybOrg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNyiEHz7NBQVgxNEd6WC4HlVACMdPokdvqYoA4HGTnQybOrg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNyiEHz7NBQVgxNEd6WC4HlVACMdPokdvqYoA4HGTnQybOrg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNyiEHz7NBQVgxNEd6WC4HlVACMdPokdvqYoA4HGTnQybOrg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNyiEHz7NBQVgxNEd6WC4HlVACMdPokdvqYoA4HGTnQybOrg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNyiEHz7NBQVgxNEd6WC4HlVACMdPokdvqYoA4HGTnQybOrg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNyiEHz7NBQVgxNEd6WC4HlVACMdPokdvqYoA4HGTnQybOrg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNyiEHz7NBQVgxNEd6WC4HlVACMdPokdvqYoA4HGTnQybOrg/viewform


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEZERSVRAAG 

Welke landgenoot is de bedenker 

van het (fiets)knooppuntensysteem 

waardoor u en ik deze zomer op 

onze 2 wielen weer van nummer 

naar nummer kunnen bollen?   Een 

mailtje met je naam en je aange-

sloten sportclub en -activiteit (en de  

ANTWOORD 

De Jupiler-League zit erop.  Vanaf nu gaat alle 

aandacht naar onze Duivels.  Hopelijk mogen 

we straks met meer dan 3 man en een 

paardenkop en onze KAVVV&FEDES EK 

PRONO in de hand, ergens voor een groot 

scherm onze Duivels gaan aanvuren.  Arnout 

Vaninbrouckx  (Lokomitiv Centrum) en 

Abel Tachelet (FC Den 144) zijn in elk geval 

volledig geëquipeerd.  Zij stuurden het juiste 

antwoord “Lamme Goedzak” naar onze 

quizmaster, en mochten ondertussen een 

Rode-Duivels-supporter-pakket ontvangen.   

 

 

 

juiste oplossingen natuurlijk) naar 

walter.vercammen@skynet.be volstaat.  

Ook nu hebben we weer een toepasselijke 

attentie vol fiets, auto of stapsuggesties 

in eigen land klaarliggen. 

 

CORONA – Wat brengt de nabije toekomst? 

Waar nu sportief niets indoor kan voor =>13 jarigen, is er perspectief voor sport – steeds onder 

voorwaarden: 

 

Vanaf 9/06 

Indien 8 op 10 kwetsbare mensen (65-plussers en alle volwassenen met onderliggende aandoening) 

beschermd zijn met een richtdrempel van 500 bezette COVID-bedden op intensieve zorg, mogen o.a.: 

• fitnesscentra opnieuw openen 

• niet-professionele sporten doorgaan met 50 personen binnen en 100 personen buiten (met 

uitzondering voor contactsporten). 

• evenementen (culturele voorstellingen, optredens of sportwedstrijden ,… ) doorgaan 

o Binnen: tot 200 personen of 75% van de zaalcapaciteit (zittend, met mondmasker en op veilige 

afstand van elkaar) 

o Buiten: tot 400 personen (met mondmasker en op veilige afstand van elkaar) 

• Verenigingsactiviteiten en -kampen doorgaan met 50 personen (zonder overnachting en pre-testing 

is ten zeerste aanbevolen) 

 

Vanaf 1/07 

Indien 6 op 10 volwassenen hun eerste vaccin hebben gehad, er een gunstige trend in hospitalisaties 

merkbaar is en met een richtdrempel van 500 COVID-bedden op intensieve zorg, mogen o.a.: 

• niet-professionele sporten doorgaan zonder beperkingen 

• evenementen (culturele voorstellingen, optredens of sportwedstrijden) doorgaan 

o Binnen tot 2.000 personen of 80% van de zaalcapaciteit (zittend, met mondmasker en op een 

veilige afstand van elkaar) 

o Buiten tot 2.500 personen (met mondmasker en op veilige afstand van elkaar) 

• verenigingsactiviteiten en -kampen doorgaan met 100 personen en met overnachting (re-testing ten 

zeerste aanbevolen) 

 

Vanaf 30/07 

Indien 7 op 10 volwassenen hun eerste vaccin hebben gehad, er een gunstige trend in hospitalisaties 

merkbaar is en met een richtdrempel van 500 COVID-bedden op intensieve zorg, mogen o.a.: 

• evenementen (culturele, optredens of sportwedstrijden) doorgaan: 

o Binnen met 3.000 personen of 100% van de zaalcapaciteit (met mondmasker en op veilige 

afstand van elkaar) 

o Buiten met 5.000 personen. Vanaf 13 augustus zijn massa-evenementen buiten toegelaten bij 

voorleggen van bewijs van vaccinatie of een recente negatieve PCR-test. 

• verenigingsactiviteiten en -kampen doorgaan met 200 personen en met overnachting (pre-testing 

ten zeerste aanbevolen) 

 

Zoals je weet : spelers van ploegen aangesloten bij KAVVV&FEDES vzw zijn steeds verzekerd gebleven, en 

trainen buiten was en is steeds gedekt.  

 

Lokaal kunnen er strengere restricties gelden. Deze kan je nakijken op de website van jouw provincie of 

gemeente. 

Op de officiële website van het federale crisiscentrum over het Coronavirus vind je ook info over de federale 

maatregelen. 

 

mailto:walter.vercammen@skynet.be


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAFELTENNIS – RIP RAYMOND JANSSENS (°15/07/1943-†05/05/2021) 

Beste KVE bestuur, tafeltennisploegmaten, oud ploegmaten, en iedereen die Mon 

(Raymond Janssens) gekend heeft. 

Op het einde van vorig Tafeltennisseizoen had Mon al last van zijn heup, en ook fysiek 

was het een beetje minder.  Nu na de valse start dit jaar, heeft hij zich toch laten 

nakijken, en bij een van die onderzoeken heeft men een verdachte plek op zijn longen 

gevonden. 

Het moet wel een heel agressieve kanker geweest zijn, want we zijn amper een goede 

maand verder, en ik moet tot mijn ontsteltenis horen dat Mon woensdag thuis bij zijn 

familie overleden is.  

Mon was een gezelschapsmens, tijdens de match vechten tot de laatste snik, niet buigen.  Maar na de match 

was dat vergeten en mocht het wat gezellig zijn. 

Mon was ook een ploegspeler in hart en nieren, zowel in de voetbal als bij het tafeltennissen, ging het 

ploegbelang voor.  Ik heb hem nooit forfait weten geven, dan moest er al veel gebeuren. 

Behalve dan de vrijdagavonden, die gaf hij niet graag op, dan moest hij met ons Paula gaan dansen.  Voor 

de rest mocht je hem zonder problemen driemaal in de week opstellen. 

Een mooie voetbalanekdote heb ik dikwijls horen vertellen. Mon nam de rode kaart van de scheidsrechter 

af en scheurde ze in twee stukken. “Na zei hij, gooi ons er nu maar allebei af”; resultaat: ze mochten beiden 

blijven spelen. 

Bij “Kring Nut en Vermaak” de vriendenkring van zijn werkgever de AGM was hij een zeer actief lid. 

Vele jaren heeft hij daar gevoetbald, en in de goal gestaan. In 1966 kwam hij de tafeltennisploeg versterken, 

en is dit blijven doen, ook wanneer in (1990 ?) de vriendenkringen samengeslagen werden met KVE.  Ook 

bij KVE is hij steeds een goede ploegmaat geweest, altijd op de afspraak, vechten voor iedere match, en 

altijd super sportief. 

Ik zal mij / wij zullen ons Mon herinneren als een ruwe bolster, (soms een beetje macho), maar als het er 

op aan kwam een klein (peperkoeken) hartje.  

Het ga je goed, Mon! 

 

KVE, afdeling Tafeltennis 

TAFELTENNIS – ZOMERBEKER 2021 

Er is momenteel nog weinig sportief nieuws te melden, maar als de coronamaatregelen het toelaten (en dat 

lijkt zo te zijn), blijven we niet bij de pakken zitten en starten we op 16/6/21 met onze "Zomerbeker". 

De inschrijvingsformulieren zijn verzonden naar de secretarissen van de clubs. Inschrijven kan tot 9/6/21. 

Even de belangrijkste regels van de zomerbeker op een rijtje :  

• Ploegen van 2 spelers. 

• Per ploeg moet minstens één speler aangesloten zijn bij KAVVV&FEDES in seizoen 20-21. 

• Eén niet aangesloten speler per ploeg is toegelaten. 

• Een niet aangesloten speler krijgt een klassement gelijk aan het hoogste klassement bij andere 

verbonden + 1. 

• Een ontmoeting bestaat uit 4 enkelspelen naar 3 gewonnen sets. 

• Geen dubbelspel. 

• Indeling per reeks volgens de klassementen van seizoen 20-21. 

• Enkel de poules worden door het verbond voorbereid, de feitelijke wedstrijddatum is in onderling 

overleg te bepalen tussen startdatum en 23 augustus. 

Ondertussen bereiden we ook het seizoen 21-22 voor. De formulieren hiervoor worden binnenkort aan de 

clubs bezorgd. 

Laat ons hopen dat 21-22 een sportiever seizoen wordt dan 20-21 ... 

 
Bestuur Tafeltennis 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAVVV&FEDES OMNISPORT 

 

Ja, altijd verzekerd via de  

KAVVV&FEDES-omnisportverzekering, 

inclusief hartfalen 

Fietsen – wandelen – lopen 

fitness - zwemmen 

“U gaat op zondagmorgen alleen of met de 

vrienden een ritje maken met de koersfiets, u 

brengt de kinderen met de fiets naar school, u 

haalt geregeld uw loopschoenen vanonder het 

stof, u gaat graag eens een wandeling maken 

met de hond, u gaat te voet boodschappen doen, 

u gaat fitnessen of zwemmen…” 

Maar zijn wij wel verzekerd zowel in 

binnen- als buitenland? 

Gezinspolis:       20,00 €/jaar 

Individueel:       8,00 €/jaar  

Meer info bij Davy Van Bogaert 

0476 67 63 85 – info@kavvv.be 

of download je inschrijvingsformulier hier! 

 

 

SAMEN BEWEGEN MET STRAVA… 

GEREGISTREERDE STRAVA-PRESTATIES  

AFGELOPEN MAAND 

WEEK 22     WEEK 23     WEEK 24     WEEK 25     WEEK 26 

   

 

 

 

Uiteraard zijn collega’s, clubgenoten, vrienden, 

kennissen en familie nog steeds welkom om ons te 

vergezellen bij onze loop-, wandel- en 

fietsactiviteiten. 

Lentekriebels, Sportkriebels… 

Na enkele stevige winterprikken in februari, keek 

iedereen reikhalzend uit naar warmere temperaturen en 

drogere dagen.  Een looptochtje in korte broek, een 

wandeling in T-shirt of een fietstochtje met fris water in 

plaats van warme koffie in de drinkbus, zelfs deze 

lenteplannen moesten we de afgelopen maanden 

opbergen.   Koude en stevige regenbuien haalden het 

van het lentezonnetje.  Maar er is beterschap op 

komst…als we Sabine Hagedoren mogen geloven (en wie 

gelooft haar niet?), mogen we begin juni de zonnecrème 

eindelijk rijkelijk beginnen smeren. 

Vermoedelijk zal ook het mooie weertje uitnodigen meer 

te gaan bewegen en sporten; wat uiteraard merkbaar zal 

zijn in het aantal geregistreerde STRAVA-activiteiten… 

we zijn benieuwd! 

We zijn in elk geval paraat voor een mooie sportieve 

zomer…het “sportkriebelt” 

 

 

Ethias Dispenser 

Sevos TTC, één van de gelukkige clubs 

die een dispenser van Ethias heeft 

gewonnen, bezorgde ons alvast een 

fotootje uit hun lokaal. 

 

http://www.soccertime.be
http://www.soccertime.be
http://www.soccertime.be
http://www.soccertime.be
http://www.soccertime.be
http://www.soccertime.be
mailto:info@kavvv.be
https://www.kavvv.be/files/ALGEMENE%20BESTANDEN/Omnisport/KAVVVFEDES%20OMNISPORT%20aansluitingsformulier%202021.pdf
http://www.soccertime.be
http://www.soccertime.be
http://www.soccertime.be
http://www.soccertime.be
http://www.soccertime.be
https://www.kavvv.be/files/ALGEMENE%20BESTANDEN/Allerlei/Strava%20week%2026%20april%202%20mei.pdf
https://www.kavvv.be/files/ALGEMENE%20BESTANDEN/Allerlei/Strava%20week%2026%20april%202%20mei.pdf
https://www.kavvv.be/files/ALGEMENE%20BESTANDEN/Allerlei/Strava%20week%203%20mei%209%20mei.pdf
https://www.kavvv.be/files/ALGEMENE%20BESTANDEN/Allerlei/Strava%20week%203%20mei%209%20mei.pdf
https://www.kavvv.be/files/ALGEMENE%20BESTANDEN/Allerlei/Strava%20week%2010%20mei%2016%20mei.pdf
https://www.kavvv.be/files/ALGEMENE%20BESTANDEN/Allerlei/Strava%20week%2010%20mei%2016%20mei.pdf
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https://www.kavvv.be/files/ALGEMENE%20BESTANDEN/Allerlei/Strava%20week%2017%20mei%2023%20mei.pdf
https://www.kavvv.be/files/ALGEMENE%20BESTANDEN/Allerlei/Strava%20week%2024%20mei%2030%20mei.pdf
https://www.kavvv.be/files/ALGEMENE%20BESTANDEN/Allerlei/Strava%20week%2024%20mei%2030%20mei.pdf
http://www.soccertime.be
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http://www.soccertime.be
http://www.soccertime.be


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

duivels µ 

KAVVV&FEDES CURSIEFJE 

Fietsen in eigen land.  Da’s leven als god in … 

Virologen herhaalden het de voorbije maanden 

zonder ophouden.  De veiligste plaats is buiten.  In 

open lucht.  Wandelen of fietsen werd het voorbije 

jaar voor velen van ons DE ontdekking van het jaar.  

Fietswinkels deden tussen de lock-downs door 

gouden zaken.  Zelden of nooit werden aan de 

nochtans al behoorlijk fietsgekke Vlamingen zoveel 

tweewielers verkocht als de voorbije 15 maanden.  

Maar een fiets kopen is één ding.  Een land, of zelfs 

je eigen streek vanop die 2 wielen ontdekken blijkt 

nog iets heel anders, en bleek voor velen plots de 

echte revelatie van het corona-jaar.   

Verbazend hoeveel meer je van op 2 in plaats van 

tussen 4 wielen kan zien.  Het landschap schuift als 

een tableau vivant aan je voorbij.  Plots kreeg je oog 

voor die koeien in de wei, die wandelwegeltjes links 

en rechts van je route of – en dat was het nadeel – 

het zoveelste gesloten café waar je dus alweer je 

dorst niet kon lessen.  Pomp noch pint was te vinden 

tussen kassei, asfalt of grint.  Maar een mens leert 

uit eigen fouten.   

 

Daarna verspreidden de Limburgse nummers zich 

als een niet te stoppen virus over het volledige 

Vlaamse landschap.  Gelukkig brengen sites of apps 

zoals Vlaanderen-fietsland.be of fietsnet.be het hele 

netwerk online in kaart.  Een fietstocht plannen iets 

verder van je eigen voordeur – en ondertussen wel 

van terras naar terras - wordt daardoor kinderspel.    

In Wallonië zijn knooppunten (voorlopig) nog eerder 

zeldzaam.  Wallonië zag, met dank aan een steeds 

meer snoeiende NMBS (of moeten we in dat geval 

zeggen SNCB), meer muziek in Ravel.  Niet de 

componist, al is zijn oeuvre natuurlijk ook best te 

pruimen.  Onze zuiderburen hingen hun wagonnetje 

al snel aan de door de SNCB gretig afgeschafte 

spoorlijnen.  “Niet rendabel voor hen, wel 

interessant voor ons” moet een snuggere en zonder 

twijfel fietsvriendelijke fonctionaire over de 

taalgrens gedacht hebben.  Zo bouwden zij al snel 

een ook bij Vlaamse fietsfanaten bijzonder 

gewaardeerd netwerk van uitstekend verharde, door 

stoom- 

start nog snel een picknick meegepakt, en je kon 

weer als een volleerde Livingstone of Stanley op weg 

voor alweer een volgende ontdekkingstocht in en 

van je eigen streek.  Opnieuw genietend van wat ons 

land al die tijd al aan prachtige uitzichten te bieden 

had en nog steeds heeft, terwijl wij die uitzichten 

pré-corona als brave slaafjes van de Ryan, Tui’s of 

Jet-airs van deze wereld elke keer weer in het 

buitenland gingen zoeken.  Who knew ? 

Bijzonder handig daarbij zijn de zogenaamde 

knooppunten.  Ook te voet loodsen nummers op 

paaltjes je van de éne onverwachte plek naar de 

andere.  Heerlijk wandelend of fietsend langs 

rustige, vergeten wegen, ver weg van auto of moto.  

Die knooppunten blijken trouwens een Belgische 

uitvinding.  Ze schoten niet toevallig in de Vlaamse 

fietsprovincie bij uitstek voor het eerst uit de grond. 

Limburg, waar fietsers bij het overschrijden van hun 

provinciegrens steevast een warm welkom wordt 

gewenst in hun paradijs.  Dat ze daar als eerste “uit 

de grond” schoten is meer dan alleen maar een 

woordspeling.   Het was een Limburgse mijn-

ingenieur die op gegeven moment het 

(mijnwerkers)licht zag, en zich realiseerde dat het 

knooppuntensysteem van de ondergrondse 

mijnschachten en -gangen, ook bovengronds zou 

kunnen functioneren.  En opnieuw, (what’s in a 

name) het is dus dankzij Hugo Bollen dat wij nu 

feilloos van nummer naar nummer .. ..  

gewaardeerd netwerk van uitstekend 

verharde, door stoom- of andere 

locomotieven verlaten spoorwegen, die 

ze dus hun RAVeL noemden.  Hun 

Réseau Autonome de Voies Lentes of 

hun netwerk voor tragere 

weggebruikers.  En toegegeven, hun 

RAVeL’s zijn nog beter en nog rustiger 

dan de Vlaamse knooppunten, want 

zelden of nooit lopen ze over wegen die 

ook met koning auto moeten gedeeld 

worden.   

 RAVeL’s zijn nog beter en nog rustiger dan de 

Vlaamse knooppunten, want zelden of nooit lopen ze 

over wegen die ook met koning auto moeten gedeeld 

worden.  De fiets kreeg er écht zijn eigen netwerk. 

Die spoorwegen koppelden ze aan tal van routes 

langs rivieren, kanalen en andere waterwegen. Zo 

groeiden de provincies Henegouwen en het zuiden 

van de provincie Namen uit tot een nieuw fietsmekka 

dat het alom geprezen Limburgs fietsnetwerk 

moeiteloos naar de kroon steekt.  En omdat 

locomotieven maar een hellingsgraad van maximaal 

1,5 à 2 % aankonden, fietst elke pedaalridder over 

de biljartvlak geasfalteerde wegen, als een trein naar 

een volgend uitzichtpunt.  Zelfs de meest plompe 

klimmer (ondergetekende is daarin 

ervaringsdeskundige) kan er intens van genieten.  

Fietsen langs Samber en Maas, het oude Canal du 

Centre (met zijn prachtige scheepsliften), de oude 

spoorlijnen richting Binche, Thuin, Mariembourg, 

Chimay, Maredsous, de bovenloop van de Maas van 

Hoei via Namen, Yvoir, Dinant tot aan de Franse 

grens … Hoe vaak dacht ik op die fietsroutes ergens 

in Frankrijk te zitten.  Fietsen in Wallonië… da’s 

fietsen als god … in België.   

 

uit eigen fouten.  Bij je tweede uitstap  

wist je al beter.  Snel in diezelfde 

fietsenwinkel nog een passende fietstas 

bijgekocht (en die vermaledijde 

herstelkit  waar je vorige keer dus niet 

bij had stilgestaan tot die lekke band je 

had verplicht dat wel te doen).  Voor de 

start nog snel een picknick meegepakt, 

en je kon weer als een volleerde 

Livingstone of Stanley op weg voor 

alweer een volgende ontdekkingstocht 

in en van je eigen streek.   

Walter Vercammen 

Stuur een mailtje naar info@kavvv.be en je Strava-activiteiten worden mee 

opgenomen in de wekelijkse KAVVV&FEDES klassementen!  

 

https://www.vlaanderen-fietsland.be/nl/routeplanner
https://www.fietsnet.be/routeplanner/default.aspx
https://ravel.wallonie.be/home/carte-interactive.html
mailto:info@kavvv.be


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUBBELS VAN TIEN 

 

 

Bubbels van 50, van 25, van 10 … weinig kan ons er van 

weerhouden om maximaal sport te blijven aanbieden. Aan 12-

jarigen, -13-jarigen, tot 18 jarigen, met of zonder trainer 

inbegrepen, … we zijn ondertussen vertrouwd met alle 

varianten. Naast sporttechnische kennis in de praktijk 

omzetten en sportplezier voorzien, kennen we ondertussen ook 

behoorlijk wat over alcoholgels, mondmaskers, apart sanitair 

en boterhammen eten in je eigen bubbel.  

 

 

 

We zijn heel blij om in Brugge, Ruiselede, Zwevezele 

precies 180 deelnemertjes – jawel, 18 bubbels van … 

10 – een andere sportieve week te hebben kunnen 

bezorgen tijdens de paaspauze. En natuurlijk  vergeten 

we in geen geval ons danskampje in en voor de 

gemeente Harelbeke.  

 

 

 

We kijken uit naar een zomerstart 

met bubbels van … 50, en hopelijk 

laat later in de schoolvakantie  de 

vaccinatiecijfers toe om social 

distancing soms even te vergeten.  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wens je de VriendenClubsonline-nieuwsbrief niet 

langer te ontvangen? Stuur dan jouw emailadres 

naar secretariaatkavvv@skynet.be en je wordt 

uitgeschreven uit de nieuwsbrief. 

Je kan intekenen op deze nieuwsbrief door hier te 

klikken. 

KIDS-CORNER – EEN DUIVELSE EDITIE 

Onze duivels leggen al eens graag een kaartje zo tussen twee gewonnen wedstrijden tussendoor.  Maar als 

deugnietje  Dries enkele troeven extra in z’n mouw verstopt ontbinden de andere Duivels hun duivelse 

duivels.  Ze kunnen dan ook niet tegen hun verlies.  Zijn ze ook niet gewoon.  Sfeer is goed …  Gelukkig 

zitten ze tijdens het jaar ver genoeg uit elkaar.   

Welke Duivel speelde afgelopen seizoen bij welke ploeg? 

 

 

Oplossing Kids-Corner 

 

 

http://www.compufact.be
mailto:secretariaatkavvv@skynet.be
http://www.kavvv.be/index.php?view=nieuwsbrief&id=2
http://www.compufact.be
http://www.compufact.be
http://www.compufact.be
http://www.compufact.be

