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De Vriendenkalender februari 2022 

 

AANSPREEKPUNT INTEGRITEIT KAVVV&FEDES 
Davy en Joost zijn de eerste opvang- en doorverwijspunten binnen de federatie. Op basis van inter-
ne procedures, reglementen en externe kanalen zoals ICES, worden meldingen gecapteerd en opge-
volgd waarbij we steeds streven naar een duurzame oplossing van de gesignaleerde problemen. 
Je kan het aanspreekpunt bereiken via volgende kanalen: 
 
- Per mail (op werkdagen gegarandeerd antwoord binnen de 24 uur): 
Afdeling Oost (Davy): info@kavvv.be 
Afdeling West (Joost): clubs@kavvvfedes.be  
- Per telefoon:  
Afdeling Oost (Davy): 03 239 99 05  
Afdeling West (Joost): 050 35 13 05 

http://www.vlp.be/nieuws/algemeen/Algemeen-VLP-lanceert-haar-eigen-meldpunt-voor-grensoverschrijdend-gedrag-binnen-de-paardensport/datisnietoke@vlp.be


DE CORONABAROMETER 

Tijdens het sporten zelf gelden er geen beperkende maatregelen. Sportac-

tiviteiten kunnen op een normale manier plaatsvinden. Sporters worden 

gevraagd zich in deze periode extra gedisciplineerd te gedragen en de gel-

dende richtlijnen strikt op te volgen. Er gelden verschillende beperkende 

maatregelen voor publiek en controlerende maatregelen met betrekking 

tot de toegang tot en het beheer van sportinfrastructuur. 

Onderstaand de relevante bepalingen “code rood” voor de sport: 

 

Mondmaskers 

Van zodra je een sportinfrastructuur betreedt, moet je verplicht een mondmasker dragen vanaf 6 jaar.  

Het mondmasker is verplicht voor iedereen in de gangen, tribunes en kleedkamers... 

Over het algemeen geldt de mondmaskerplicht van het moment je de sportinfrastructuur betreedt, behalve: 

• indien dit door de aard van de activiteit niet mogelijk is (bv. tijdens het 

sporten, als actieve scheidsrechter, onder de douche) 

• om iets te eten of te drinken. 

Het mondmasker is ook verplicht op plaatsen en evenementen waar het CST 

van toepassing is. 

 

Publiek 

Jongeren tot en met 17 jaar of G-sporters die nood hebben aan begeleiding mogen zich bij hun training of 

wedstrijd laten vergezellen door maximum twee meerderjarige personen. 

Publiek is toegelaten. 

Aantal toegelaten toeschouwers: 

* Zonder Covid Safe Ticket 

Binnen: max. 50 personen, enkel niet-dynamisch publiek 

Buiten: max. 100 personen, zowel dynamisch als niet-dynamisch publiek 

* Met Covid Safe Ticket 

Binnen: vanaf 50 personen, enkel niet-dynamisch publiek  

Buiten: vanaf 100 personen, zowel dynamisch als niet-dynamisch publiek 

 

Indien meer dan 200 toeschouwers aanwezig zijn, mag het aantal niet groter zijn dan 70% van de totale 

capaciteit van de zaal/infrastructuur  

De beperking van 70% van de capaciteit valt weg als de gemiddelde CO2-waarde tijdens de duur van het 

evenement lager blijft dan 900 ppm CO2 (CO2-meter) of je een ventilatiedebiet of luchtzuiveringsdebiet van 

minstens 40m3 per persoon per uur kan garanderen (zie ook bij indoor sportinfrastructuur de paragraaf over 

luchtkwaliteit).  

Zijn er meer dan 1000 toeschouwers aanwezig, dan ben je verplicht je publiek over compartimenten 

te verspreiden. 

 

 

INDOOR INFRASTRUCTUUR 
 

Alle indoor sportinfrastructuren kunnen open blijven. 

Ook caféspelen in horecazaken mogen opnieuw plaatsvinden, op voorwaarde dat alle deelnemers een mond-

masker dragen. Hebben de activiteiten plaats in een aparte zaal zonder horeca-activiteit, dan mag dat net 

zoals bij andere sportactiviteiten zonder mondmasker. 

Je moet over een eigen actieplan inzake ventilatie en monitoring van de luchtkwaliteit beschikken. Bij de 

opmaak hiervan gebruik je het generieke implementatieplan ventilatie als leidraad. 

https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/documents/Coronavirus/Implementatieplan_ventilatie.pdf


Voor luchtkwaliteit legt het nieuwe KB een streefwaarde en een limietwaarde op: 

Streefwaarde: 900 ppm CO2 of ventilatiedebiet of luchtzuiveringsdebiet van 40m3 per persoon per uur 

Limietwaarde: 1200 ppm CO2 of ventilatiedebiet of luchtzuiveringsdebiet van 25m3 per uur per persoon 

Volgens het federale KB moet je verplicht CO2-meters plaatsen in alle besloten gemeenschappelijke ruimtes 

van inrichtingen die tot de sportsector behoren, met inbegrip van de fitnesscentra, waar meerdere mensen 

zonder mondmasker samenkomen voor een periode van langer dan 15 minuten. Voor sportinfrastructuur 

vallen enkel de sportruimtes en de kleedkamers hieronder. De CO2-meter moet aanwezig zijn wanneer de 

activiteit plaatsvindt. 

Deze CO2-meters moet je op een voor de bezoeker zichtbare plaats ophangen, maar niet naast open ramen 

of deuren en niet naast de uitgang van de ventilatie. 

De CO2 meter moet je instellen op een waarschuwingsniveau van 900 ppm. Indien deze drempel wordt 

overschreden, moet je bijkomende beheersmaatregelen nemen op basis van het hogervermelde actieplan. 

Wordt de waarde van 1200ppm overschreden, is het aangewezen te voorzien in een erkend systeem voor 

luchtzuivering of luchtfiltratie die een luchtkwaliteit verzekert die gelijkwaardig is aan 900ppm. 

Uitzonderingen: het plaatsen van de CO2-meter is niet verplicht, maar wel aanbevolen: 

* wanneer je een publiek toegankelijk alternatief weergavesysteem in realtime kan voorzien (bijvoorbeeld 

als er reeds een centraal CO2 meetsysteem bestaat zoals bij een gebouwbeheersysteem). 

* in kleedkamers waar de bezoekers minder dan 15 minuten verblijven, op voorwaarde dat je hiervoor 

over een actieplan beschikt. 

 

KANTINES 
 

In kantines gelden de regels van het horecaprotocol. CST-controle bij toegang is verplicht vanaf 16 jaar. 

Sluiting verplicht vanaf 24u00. 

 

KLEEDKAMERS 
 

Kleedkamers moeten niet verplicht gesloten worden, maar beperk het ge-

bruik ervan zo veel mogelijk. We adviseren met aandrang om een actieplan 

voor het gebruik van kleedkamers uit te werken. Adives om in dit actieplan 

minstens volgende items op te nemen: 

- Sporters komen indien mogelijk in sportoutfit naar de activiteit. Dat maakt 

kleedkamergebruik voor de activiteit grotendeels overbodig. 

- Individuen of sportgroepen mogen de kleedkamer niet langer dan 15 minu-

ten gebruiken. Ook wanneer het gebruik van de kleedkamer onder de 15 

minuten blijft, bevelen we sterk aan om een CO2-meter te gebruiken. 

- Las een vrij tijdslot in waarin individuen/sportgroepen de kleedkamer niet mogen gebruiken om maximaal 

te kunnen verluchten/ventileren. 

- Houd het mondmasker tijdens het gebruik van de kleedkamer zoveel mogelijk op (behalve tijdens dou-

chen). 

- Beperk het gebruik van douches waar mogelijk. 

- Beperk de capaciteit van de kleedkamer en vermeld de maximumcapaciteit op een zichtbare plaats. 

- inspiratie voor extra maatregelen: het implementatieplan ventilatie. 

 

SPORTKAMPEN 
 

Sportkampen mogen zowel met als zonder overnachting doorgaan. De groeps-

grootte bij sportkampen is in code rood beperkt tot 80 personen per kampgroep. 

Er kunnen meerdere kampgroepen per site actief zijn, maar de groepen moeten 

onderling steeds een veilige afstand bewaren en kunnen niet gemengd worden. 

De organisatoren moeten de algemeen geldende coronamaatregelen uit het KB 

van 28 oktober, laatst aangepast via KB van 27 januari 2022, wel opvolgen. Deze 

maatregelen staan specifiek voor de sportsector geduid in het basisprotocol Sport 

en Corona en moeten vanzelfsprekend ook tijdens de sportkampen opgevolgd 

worden. 

Op basis van het huidige Vlaamse decreet betreffende de toepassing van CST is 

het niet mogelijk om een verplichte controle van CST toe te passen op deelnemers aan sportactiviteiten. 

Lokaal kunnen er strengere restricties gelden.  

https://www.kavvv.be/files/ALGEMENE%20BESTANDEN/Allerlei/Basisprotocol%20sport%20en%20corona%20v28012022.pdf
https://www.kavvv.be/files/ALGEMENE%20BESTANDEN/Allerlei/Basisprotocol%20sport%20en%20corona%20v28012022.pdf
https://www.vlaanderen.be/het-covid-safe-ticket-als-toegangsvoorwaarde


TENNIS 

NIEUW SEIZOEN STAAT IN DE STEIGERS 

 

Het vooruitzicht voor het nieuwe seizoen is hoop-

vol.  De inschrijvingen komen vlot binnen.  Er zijn 

geen schokkende verassingen.  Tot op heden 

hebben 2 clubs zich teruggetrokken: RUA en TC 

Bornem.  Daartegenover kunnen we ook een 

nieuwe club verwelkomen, TC ’t Leer. 

De algemeen verplichte clubvergadering 

voorzien op 15 februari 2022 op Antwerp Tennis-

club kan niet doorgaan wegens onvoorziene om-

standigheden.  Deze vergadering is verplaatst 

naar 8 maart 2022. 

Met enkele foto’s van de kampioenenviering blik-

ken we nog even terug op het seizoen 2021! 

 

 

 

Wij doen nogmaals een oproep voor nieuwe 

bestuursleden en/of medewerkers.  Deze kun-

nen zich melden bij het bestuur.  

Theo Vissers 

 

http://www.compufact.be/


KAVVV&FEDES CURSIEFJE 

VALENTIJN MET EEN KEUKENHANDDOEK... 

Februari is de maand van de liefde, met 14 februari als ab-
solute hoogdag.  Zo schrijven althans de op winst beluste 
marketeers, juweliers, bloemisten en chocolatiers ons toch 
voor.   

Met die feestdag in het verschiet las ik onlangs een artikel 
over hoe het toeval soms grote gevolgen kan hebben.  Een 
schalkse blik bij een toevallige ontmoeting op een perron 
die per ongeluk leidt tot waar perrongeluk.  Toch maar eens 
gaan helpen bij een maat wanneer die sukkelt met de in-
stellingen van zijn computer.  Misschien is zijn zus dan ook 
wel in de buurt…  Het zette me aan het denken hoe het ook 
bij mij – ook niet zo ver van het perron – ook niet veel had 
gescheeld.  Die eerste ontmoeting. Dat eerste afspraakje.  
Nog ietwat onbeholpen, maar nog zonder verplichtingen 
tegenover elkaar.   

We hadden elkaar al eerder gezien.  Zelfde school.  Ik in de 
regentaatsafdeling.  Zij in het laatste jaar middelbaar.  Van 
sociale media was nog geen sprake.  De enige sociale media 
uit die periode waren de kleine papiertjes die slinks met de 
hulp van enkele medeplichtigen licht giebelend van hand 
tot hand gingen.  En soms, zo heel soms raapt één van de 
twee al zijn of haar moed bij elkaar, en 
zet de eerste stap.  Op gegeven mo-
ment stond ze daar tijdens een pauze-
moment, geflankeerd door twee 
gniffelende secondantes die wel al 
wisten wat de eigenlijke bedoeling van 
het blitzbezoekje was.  “Om wat extra 
uitleg bij een lesmoment te vragen” zei 
ze.  En of ik zaterdag iets te doen had 
… Konden we misschien ook eens af-
spreken buiten de school(uren) ? 

Thuis met een leugentje om bestwil de trein genomen naar 
de grote stad.  Afgesproken met enkele maten om eens een 
keer in Antwerpen een film te gaan bekijken.  Klonk geloof-
waardig … In de trein om een of andere reden geen zin in 
mijn traditionele kruiswoord- of cryptopuzzel.  Nochtans 
een vaste gewoonte bij de dagelijkse pendelrit in diezelfde 
trein vanuit de zanderige Kempengrond die ik, achteraf be-
schouwd, niet alleen in die trein stilaan steeds verder ach-
ter me liet, op weg naar die steeds vertrouwder wordende 
stad met de grootste parking.  Ergens in mijn hoofd, in een 
toen nog onontgonnen zone waarvan het bestaan tot die rit 
zelfs nog niet werd vermoed,  draaiden stemmetjes over-
uren.  Een oorverdovend geroezemoes van vragen zonder 
antwoorden hielden me met heel andere dingen bezig dan 
“4 horizontaal, 8 letters  : hoe meer hij droogt, hoe natter hij 
is”.   

Wat als … Hoe zal ik … Wat als zij … Meer vragen dan er 
opgaves stonden boven het bij aankomst in ’s werelds 
mooiste spoortempel nog steeds maagdelijk lege raster van 
het anders zo vlot ingevulde boekje voor mij.  Dan maar 
oningevuld wegstoppen en snel naar de hoek van de straat 

waar we even na de middag hadden afgesproken.  Gelukkig 
zat ik die dag net op die éne trein die dat jaar wel op tijd 
had gespoord.  

En dan … wachten. Hadden we niet om 1 afgesproken?  Nog 
eens kijken op mijn horloge.  Hij staat toch juist?  Of was die 
trein dan toch te laat?  Zou kunnen … Toch maar dubbel-
checken op die gigaversie daar handig bovenaan de gevel 
van die spoortempel tegenover me.  Zou ze dan toch niet 
komen?  Minuten leken uren.  Had ik maar afgesproken 
met een paar maten om een film mee te pikken.  Daar sta je 
dan.  Over 5 minuten vertrekt een trein terug naar m’n zan-
derige maar bij nader inzien misschien toch niet zo on-
vruchtbare Kempengrond.  Nog een laatste keer checken op 
m’n horloge… ik kan nog 1 minuutje wachten, maar dan 
moet ik wel rennen, anders mis ik ‘m.  Nog 1 keer opkijken 
naar de grote broer op de gevel.   

En net op dat moment komt van achter de hoek een wat 
later nog veel bekender gezicht zou worden.  “Sorry dat ik 
zo laat ben, maar ik moest van ons ma nog eerst de afwas 
doen …”  

Misschien moeten we met zijn allen toch eens van achter 
ons scherm of onze smartphone kruipen 
en in plaats van de zogenaamde sociale 
media terug echt sociaal gaan doen door 
elkaar terug in levende lijve te ontmoe-
ten.  Sociale media blijken nefast voor 
onze sociale vaardigheden.  Zouden we 
echt nog nood hebben aan de Tinders, 
Grinders of Parships van deze wereld of 
aan programma’s als First Date als we 
gewoon terug “old school” in de echte 
wereld naar elkaar op zoek gaan en el-

kaar toelaten om misschien wel met die éne ware kennis te 
maken zonder die soms door (a)sociale media opgeklopte 
argwaan?  Elkaar ontmoeten doe je niet van achter een 
scherm.  Elkaar leren kennen nog veel minder.   

En alle beweringen, formules of parameters ten spijt: voor 
de liefde moet je ook al niet te veel rekenen op de weten-
schap.  Het grote faalpercentage in programma’s als “Blind 
Getrouwd” (hier of in Australië) leert ons dat een relatie tijd 
vraagt en niet zomaar op 8 weken voor de lens van overal 
in die veel te korte periode aanwezige en opdringerige ca-
mera- en geluidsmensen kan worden geforceerd.  Het groot 
aantal kandidaten bewijst de absurditeit van het woordje 
“sociaal” in de sociale media.  Nog nooit hadden we tegelijk 
zo veel, maar tegelijk ook zo weinig “vrienden”. 

Een film, een drankje en gesprek later terug naar huis.  De 
stemmetjes in mijn hoofd hadden zich blijkbaar terugge-
trokken in vervroegde winterslaap.  Tijd voor mijn crypto-
boekje.  En dat liep als een trein.  “4 horizontaal, 8 letters  : 
hoe meer hij droogt, hoe natter hij is” : ‘tuurlijk … Een hand-
doek.  Zoals na een afwas. 

Vercammen Walter 



BILJART 

 

Vanaf het laatste weekend van januari sluit de Horeca 
om middernacht. 
  
Toch opteren we ervoor om te blijven starten om 

19.00h om het risico te vermijden dat we door eventue-

le lange matchen toch nog in de problemen zouden ko-

men. 

VOETBAL ANTWERPEN 
TEN VELDE VAN... 

An Sibhin - Antwerp Boys  1-3 

In 3B, diende leider Antwerp Boys partij te geven 
aan An Sibhin, hun directe achtervolger. Het werd 
een moeizame zege voor de leider met slechts 10 
valide spelers aan de aftrap. 

An Sibhin opende de partij met een knap doel-
punt, na een combinatie werd hun spits afgezon-
derd voor doel gebracht welke zonder aarzelen de 
score opende 1-0. De bezoekers bleven echter 
niet bij de pakken zitten en scoorden 2 fantasti-
sche doelpunten. Het eerste via een vrije trap 
schuin links voor doel, staalhard verdween de bal 
in de verste winkelhaak: 1-1 en even later een 
schot vanop afstand in dezelfde winkelhaak 1-2. 
Tijdens de 2de speelhelft noteerden we nog een 
derde doelpunt voor de bezoekers en verwoede 
pogingen van An Sibhin om alsnog een aanslui-
tingstreffer te scoren, doch steeds 
zonder succes. Met 9 punten voorsprong en een 
wedstrijd minder gespeeld zien wij Antwerp Boys 
volgend seizoen graag terug in 2e afdeling. 

 The DC-Boys - Voorced  2-0 

Tijdens de eerste wedstrijdhelft hadden de bezoe-
kers het overwicht en werd de lokale portier 
slechts eenmaal aan het werk gezet. 
Een rechtstreekse vrije trap, vanop 25 meter, 
werd door hem klasrijk gestopt zodat de nul op 
het bord bleef. De thuisploeg stelde daar enkele 
klasse flitsen tegenover doch ook zonder gevolg 
zodat de wedstrijd "gesloten" bleef. Net voor rust 
kwamen de D-C Boys onverwacht op voorsprong, 
een afgeweken bal kwam in de voeten van hun 
spits terecht welke niet talmde en de 1-0 op het 
bord bracht. Na rust was Voorced heer en mees-
ter doch de uitstekend georganiseerde verdedi-
ging van de thuisploeg gaf geen krimp. In tegen-
deel zelfs, net voor affluiten gebeurde net het 
zelfde als bij het eerste doelpunt en scoorde de 
thuisploeg de 2-0. We waren getuige van een 
wedstrijd met soms heel goed voetbal, stevig in 
de tackles doch altijd op een faire manier, zodat 
de goed leidende ref, uitstekend bijgestaan door 
zijn 2 assistenten slechts 1 gele kaart diende te 
trekken. Na afloop wedstrijd hadden we nog een 

aangenaam gesprek met betrokken partijen zodat 
deze avondwedstrijd op een aangename manier 
werd afgesloten. 

 Kloosterstraat B - De Klinkaert  1-2 

Ondanks echt winterse omstandigheden, bij 

slechts +3° C en een felle noordenwind, hebben 

de 22 acteurs er een aangename wedstrijd van 

gemaakt. In het aanvangskwartier was het dank-

zij de lokale portier dat de nul op het bord bleef. 

Een drietal open doelkansen van De Klinkaert 

werden op sublieme wijze gestopt tot plots, bij 

het uittrappen van de bal, hij zich bezeerde en 

met een serieuze liesbreuk het veld diende te ver-

laten. Bij de eerstvolgende doelpoging van de be-

zoekers verkeek de vervangende doelman zich en 

werd de nul van het bord geveegd : 0-1. Klooster-

straat kreeg daarna verschillende open doelkan-

sen doch slaagden er niet om om er één van te 

verzilveren. Na de pauze werd de stand verdiend 

in evenwicht gebracht, een hoekschop werd 

met het hoofd omgezet: 1-1. 

Finaal ging de winst naar de bezoekers via een 

doelpunt met misschien wel een buitenspel geur-

tje, de goed leidende ref van dienst keurde het 

doelpunt goed en aangezien er geen VAR tussen-

komst kwam gingen de 3 punten naar Reet. Na 

afloop wedstrijd, het festival van de gemiste doel-

kansen, werd er uiteraard nog nagepraat en de 

traditionele pint werd vervangen door een smaak-

vol en vooral warm soepke.....ééntje maar na-

tuurlijk!    

De kampioenviering 

2021-2022 gaat door 

bij Bowling Planet 

Ekeren op vrijdag 25 

maart om 20u00 

‘Ten velde van...’-reporter  



KIDS CORNER  

WE MOGEN WEER SPORTEN MET PUBLIEK!  WAT EEN VERSCHIL!  7 ZELFS. 

  

ATLETIEK 

ACK, WALO , A.A. , SAV ,  

...zijn de clubs die in februari een veldloopwedstrijd 

gepland hebben. 

Na een maand januari waarin niets kon doorgaan 

wegens de gekende redenen is er nu terug een nor-

male kalender in onze atletiek competitie. 

We hebben natuurlijk nog de maatregelen: mond-

masker, CST in de horeca, beperkt publiek, slechts 2 

begeleiders bij een minderjarige atleet of een G-

sporter… 

Wie de 

volledige 

tekst wil 

lezen, u 

kan hem 

op de site 

vinden. 

Onze eer-

ste wedstrijd is in Kalmthout, niet op de bekende 

weide waar een zware omloop ligt te wachten maar 

op het terrein waar enkele jaren geleden de sprint-

cross ingericht werd. 

Dit is een pittig alternatief  parcours. 

Er is wel een beperking in de lengte van de omloop, 

het maximum is 1200 meter. 

Daarom werd in overleg met ACK beslist om de he-

renwedstrijd te beperken tot 4800 meter verdeeld 

over 4 ronden.  De wedstrijd van de masters werd in 

twee gedeeld: er is een reeks  40 tot 59 jaar en een 

reeks 60 +.  De tijdshandicap blijft behouden. 

Het secretariaat is zoals steeds in de kantine te vin-

den.  In de kantine is enkel uithaal mogelijk. 

Op 19 februari hebben we een primeur: AA richt zijn 

eerste veldloop Groot Schijn Deurne in, voor ons al-

lemaal een nieuwe ervaring. 

Even vooruit kijken naar maart: op 5 maart staat de 

veldloop van ZWAT die in december niet kon door-

gaan, op het programma. 

Dit betreft de vijfde criteriumcross, afsluiten doen 

we een week later in Zandhoven. 

Omdat er een aantal wedstrijden zijn weggevallen en 

er door de maatregelen een aantal atleten wedstrij-

den hebben gemist, heeft het bestuur besloten dat 

het verplicht aantal deelnames dat recht geeft op 

deelname aan de veldloopkampioenschappen, opge-

schort wordt. 

Het ontwerp voor de zomerkalender is zo goed als 

klaar, we hebben terug een volle sportzomer voor u 

klaar staan. 

Tot op een van onze wedstrijden! 

Luc Bastenie 



PETANQUE ANTWERPEN 

Stilaan maar zeker raakt de website van Petanque Antwerpen gevuld.   

Na een succesvolle najaarscompetitie gingen we eind januari van start met de wintercompetitie.  Bij 

de 50+ telden we 11 ploegen, zodat we twee reeksen konden samenstellen. 

Reeks A: De Mosten, De Vinken 1, Fortje 1, Kalmthout 1, Lier en Meerosa 1 

Reeks B: De Vinken 2, Fortje 2, Kalmthout 2, Meerosa 2 en Lint 

Bij de wintercompetitie Avond kwamen de inschrijvingen wat moeizamer op gang, maar desalniette-

min konden we ook een mooie reeks samenstellen: 

Horizon, Kalmthout, Lier 1, Lier 2, Lint 1, Lint 2 en Lint 3 

Benieuwd welke ploegen in april de titels zullen wegkapen… 

 

Spijtig genoeg hebben enkele clubs hun lidmaatschap (al dan niet voorlopig) opgezegd, maar niet ge-

treurd we blijven zorgen voor een volle speelkalender. 

Zo werden volgende tornooien 2022 reeds toegezegd: 

 
 

Wie nog tornooien heeft aan te kondigen, bezorg ASAP uw gege-

vens op info@kavvv.be 

 

En last but not least…nog steeds zijn wij op zoek naar 
enkele medewerkers om de afdeling mee draaiende 

te houden.  Voel je jezelf geroepen, of heb je een ge-
schikte kandidaat binnen jouw club die af en toe de han-

den mee uit de mouwen wil steken…bezorg ook dan ASAP 
de gegevens op info@kavvv.be 

7 mei PC Fortje Open Lente Tornooi Tripletten AC mail 

14 mei Mercurius PC Fort VIII Tornooi 50+   mail 

26 mei Sodipa PC Hemelvaarttornooi Tripletten   mail 

6 augustus Horizon PC Jos Pauwels Tornooi Tripletten   mail 

Team Petanque Antwerpen 

SPORT EN  POLITIEK 

Peter Fisher, voorzitter van Antwerp 

Athletics, meets Minister van Binnenland-

se Zaken, Annelies Verlinden. 

 

Met droefenis melden wij u het overlijden van 
Justin Gahy (°21/09/1939—†07/01/2022); vader 
van Michel Gahy voorzitter Competitie  
KAVVV&FEDES Petanque Vlaams- Brabant. 
  
Langs deze weg betuigen wij onze oprechte  

deelneming aan de familie, vrienden,  

kennissen, ... 

https://petanque.kavvv.be/index.php?view=page&id=159
mailto:info@kavvv.be
mailto:info@kavvv.be
mailto:pcfortje@hotmail.com
mailto:albert.busschots@telenet.be
mailto:ludo.deckx@telenet.be
mailto:curt.vijt@telenet.be


 
De uitstelmogelijkheden voor de competitiewed-
strijden van de heenronde hebben we geleidelijk 
uitgebreid naar de eerste weken van de terugron-
de. 

Deze strategie lijkt zijn vruchten af te werpen. 

Gemiddeld zijn er slechts 2 of 3 wedstrijden per 
week die om corona-redenen worden uitgesteld 
(op een totaal van ongeveer 90 wedstrijden). 

Hoe later in de terugronde, hoe moeilijker het wel 
wordt om een nieuwe datum voor de wedstrijd te 
prikken. Tenslotte is het wel de bedoeling alles af 
te ronden tegen de laatste officiële week. Dat 
wordt voor sommigen nog een beetje puzzelen... 

 
Nu is tafeltennis op zich wel redelijk corona-proof, 
omdat je tegenstrever altijd op meer dan ander-
halve meter staat en de scheidsrechter een mond-
masker draagt. 

 

 
Een eventuele besmetting zal eerder optreden 
door het sociaal contact naast de speeltafel. 

Maar als iedereen de maatregelen in verband met 
ventilatie volgt, kunnen we het risico verkleinen. 

 
Het is bewezen dat sporten onze weerstand kan 
verhogen en tafeltennis is hier een voorbeeld van. 
De sport is toegankelijk en vraagt niet veel van 
het budget. Zowel op gebied van aansluiting bij 
een club, als op het gebied van aan te kopen ma-
teriaal. 

Wie geïnteresseerd is, kan zoeken naar een club 
in de buurt via https://tafeltennis.kavvv.be/clubs 
of kan contact opnemen met het secretariaat via 
info@kavvv.be. 

Frank Celis 

TAFELTENNIS 
CORONA IN HET TAFELTENNIS, HET VALT NOG MEE... 

ZAALVOETBALLIGA ASSE-ZELLIK—ZAALVOETBALLIGA OPWIJK 

Zoals reeds eerder aangekondigd, organiseren we, in het kader van de samenwerking met Opwijk, 
een mini-tornooi op zaterdag 21 mei 2022. 

Voor dit tornooi zijn we op zoek naar ZLAZ-ploegen die willen deelnemen.   

Met de Opwijkse Liga werd afgesproken om van elke Liga een gelijk aantal ploe-
gen te laten deelnemen, met een maximum van 5 ploegen per Liga. 

Er kunnen, buiten dit tornooi, ook vriendschappelijke wedstrijden georganiseerd 
worden met ploegen uit Opwijk. 

Daarom vragen we aan elke ZLAZ-ploeg om een keuze te maken uit volgende op-
ties en ons dit via e-mail te laten weten: 

1. Enkel interesse voor deelname aan het mini-tornooi 

2. Enkel interesse voor vriendenwedstrijd 

Interesse voor mini-tornooi en vriendenwedstrijd 

Om deel te nemen aan het tornooi vragen we een waarborg van 50€, die na afloop van het tornooi zal 
teruggegeven worden.   

Voor meer info kan u terecht op zlazliga@gmail.com 

 
 

 

BADMINTON 

 

SEIZOEN 2022 

Brainstormsessie over een nieuw  

competitieformat 

Woensdag 9 februari—19u30 

Huis van de Sport Berchem 

Gelieve uw deelname te bevestigen op  

info@kavvv.be 

VSF plant 23/02 een 

webinar over de vervan-

ger van het verenigings-

werk (feitelijke uitbrei-

ding “art.17”) LEES      

        VERDER 

Met betrekking tot vrijwilligers gelden vanaf 01/01/2022 
volgende maxima 
- €36,84/dag als onkostenvergoeding 
- Maximum jaarbedrag: €1.473,37 
- Verhoogd maximum jaarbedrag: €2.705,97 
- en steeds: max 2.000km 
MEER INFO 

https://tafeltennis.kavvv.be/clubs
mailto:info@kavvv.be
http://www.soccertime.be/
https://vlaamsesportfederatie.be/bijscholingen-begeleiding/het-statuut-verenigingswerk-hoe-zit-dat-nu
https://www.vlaamsesportfederatie.be/kennisbank/vergoedingen-voor-vrijwilligers


UIT DE OUDE DOOS… 

 
 

 

Bij deze doen we een warme oproep aan iedereen die nog fotootjes uit het 
verleden heeft liggen… bezorg ze ons op info@kavvv.be zodat we deze nieuwe 

 1e Petanque Sodipa Tornooi: 1980 

OPLOSSING VORIGE MAAND   

Onze quizafdeling wou op hun manier iedere lezer een gelukkig 

nieuwjaar wensen, en deed dat volgens een oude maar steeds 

meer vervagende traditie door deze 5 te combineren foto’s :  4 

– 3 – 5 – 6 – 7  

Volledig in het teken van de tijd van het jaar maakte je dan  

“Nieuwejaarke zoete, Ons varken heeft 4 voeten, 4 voeten en 

ne steert, Is dat gene nieuwejaar weert” 

Ook de overige 4 kon je begin deze maand her en der horen 

schallen 

Financiële ondersteuning voor op-
leiding en vorming voor Antwerp-

se sportclubs 

 
Vanaf 1 januari 2022 kan je financiële onder-
steuning aanvragen voor het volgen van vor-
mingen, opleidingen en/of trajectbegeleidingen! 

(Ver)Sterk(t)e Antwerpse sportclubs, daar wil-

len we samen met jullie aan werken. 

En daarom voorziet de stad vanaf 2022 een 

nieuwe financiële ondersteuning voor sport-

clubs. 

 

Benieuwd? Lees dan zeker verder. 

Van maandag 7 

maart tot en met 

donderdag 31 maart 

2022 organiseert de 

Vlaamse Trainersschool de 2e editie van de be-

faamde 'VTS Plus Marathon'. 

Gedurende deze vier weken wordt hetzelfde 

format gehanteerd: 

Op maandag & woensdag heb je telkens keuze 

uit meerdere sporttakoverschrijdende webi-

nars.  

Op dinsdag & donderdag bieden we je i.s.m. de 

Vlaamse sportfederaties en - organisaties 

sporttakspecifieke webinars aan. 

Deelname bedraagt € 7,50 per webinar.  

Schrijf je in voor één dezer webinars 

mailto:info@kavvv.be
https://www.antwerpen.be/info/61a0b7ee20b382063444748b/financiele-ondersteuning-voor-opleiding-en-vorming-voor-sportclubs
https://cdn.flxml.eu/lt-2177528970-4b9ef35904ad01fe9fe96900859d339bf7860e9d2721c37d


             

De nieuwe IOC richtlijnen voor intersex en 

transgender atleten 

In de sportwereld is er tegenwoordig heel wat 

discussie over de deelname van intersex en 

transgender atleten in verschillende competi-

ties. Professor Wim Derave verdiept zich graag 

in de onderliggende biologie van de bewegende 

mens en geeft je meer info over de nieuwe IOC 

richtlijnen voor deze atleten.  Lees verder  

Een trainingsplan, waarom en hoe be-

gin ik eraan? 

Een nieuw jaar brengt vaak goede voorne-

mens met zich mee, waaronder meer bewe-

gen of specifieke doelen halen zoals het uit-

lopen of uitfietsen van een bepaalde wed-

strijd. Maar hoe zorg je ervoor dat je hier-

voor klaar bent? Hoe bouw je zo'n trainings-

plan op? En op wat moet je letten? Sport-

coach Reinout Van Schuylenbergh geeft je 

een antwoord op deze vragen! Lees verder  

BELANGRIJK 
Graag willen wij nogmaals benadrukken dat 

de aangifteformulieren voor een sportonge-

val NOOIT rechtstreeks naar Ethias mogen 

verstuurd worden.  Deze MOETEN bezorgd 

worden op volgend adres:  

KAVVV&FEDES vzw 
Tav. Davy Van Bogaert 
Boomgaardstraat 22/16 

2600 Berchem 

SPORTONGEVALLEN KAVVV&FEDES 2021 

Meest voorkomende blessures 2021  5 peesscheur achillespees links 

14 verstuiking   enkel rechts  4 breuk schouder rechts 

12 verstuiking   enkel links  4 kneuzing knie rechts 

7 spierscheur   kuit links  4 kneuzing ribben links 

7 spierscheur   kuit rechts  4 luxatie schouder links 

6 breuk voet rechts  4 luxatie schouder rechts 

6 verstuiking   knie links  4 meniscus knie links 

6 verstuiking   knie rechts  4 meniscus knie rechts 

5 breuk pols links  4 hersenenschudding 

https://gezondsporten.be/l/mailing2/link/66299f88-e0fc-4cf3-a80b-6201cde88212/355
https://gezondsporten.be/l/mailing2/link/66299f88-e0fc-4cf3-a80b-6201cde88212/356


SAMEN BEWEGEN MET STRAVA… 
DOE MEE AAN DE WEKELIJKSE KLASSEMENTEN 

 
Wekelijks worden er STRAVAklassementen bijge-
houden van het wandelen, fietsen en lopen.  Neem 
jij ook graag deel aan deze gratis klassementen, klik 
dan snel op onderstaande link en vanaf volgende 
week maandag zal je jouw naam terugvinden in de-
ze wekelijkse klassementen.  Het is fijn om uit ver-

schillende sporttakken mensen te verzamelen die Strava gebruiken.  Mocht je nog collega’s, vrien-
den, vriendinnen, familie, clubgenoten… hebben die willen deelnemen of een extra stimulans willen, 
mag je hen zeker deze link bezorgen. 

https://www.strava.com/clubs/KAVVVFEDESwandelenjoggenlopen 

Blijf alvast in beweging! 

week van 24 januari 30 januari 

 Fietsen # km Lopen # km Wandelen # km 

1 Van de Water Nico 263,6  De Cuyper Thomas 81,6 Van Springel Dirk 37,9 

2 Cornelissens Ekke 262,8 Kennis Kevin 76,3 Jacobs Marijke 34,3 
3 Adriaensen Anita 208,7 Callaerts Ellen 61,9 De Maeyer Rudy 29,8 

week van 17 januari 23 januari 

 Fietsen # km Lopen # km Wandelen # km 

1 Van Tuyn Eddy 243,4 Hertogs Guido 90,6 Van Bogaert Davy 50,9 
2 Van de Water Nico 167,4 Kennis Kevin 83,9 Jacobs Marijke 50,8 
3 Adriaensen Anita 146,4 Van Acker Dries 72,6 Van Springel Dirk 37,8 

week van 10 januari 16 januari 

 Fietsen # km Lopen # km Wandelen # km 

1 Van Tuyn Eddy 217,4 Hertogs Guido 91 Michiels Carina 40,1 
2 Deckx Gregory 156,5 Van de Water Nico 85,6 Cornelissens Ekke 33,4 
3 Cornelissens Ekke 135,9 Kennis Kevin 82,5 Helskens Jorn 33,3 

week van 3 januari 9 januari 

 Fietsen # km Lopen # km Wandelen # km 

1 Van Tuyn Eddy 282,2 Kennis Kevin 100,6 Van Bogaert Davy 54,3 
2 Deckx Gregory 161,7 Hertogs Guido 85,8 Cornelissens Ekke 52,4 
3 Cornelis Werner 126,5 Teunkens Karel 70,5 Michiels Carina 47,4 

week van 27 december 2 januari 

 Fietsen # km Lopen # km Wandelen # km 

1 Cornelissens Ekke 381,3 Hertogs Guido 94,9 Van Loy Kathleen 64,7 
2 Van Tuyn Eddy 201,8 Van de Water Nico 82,3 Michiels Carina 43,7 
3 Dussart Marc 95,7 Callaerts Ellen 73,5 Van Springel Dirk 37,4 

Meeste kilometers sinds begin registratie op 30/11/2020 

  Fietsen # km Lopen # km Wandelen # km 

1 Cornelissens Ekke 19109 Hertogs Guido 4940,1 Van Loy Kathleen 2117,13 

2 Van Tuyn Eddy 11772,2 Kennis Kevin 4706,9 Van Springel Dirk 1960,49 

3 Van Den Heuvel Guido 8296,2 Van Acker Dries 3778,5 Van Bogaert Davy 1934,56 

4 Deckx Gregory 7012,5 De Cuyper Thomas 2867,9 Michiels Carina 1856,78 

5 Sels Davy 5394 Callaerts Ellen 2653,1 Jacobs Marijke 1845,22 

6 Van Springel Dirk 5350,8 Jacobs Marijke 2556,1 Martens André 1812,79 

7 Helskens Jorn 4173,8 Van Springel Dirk 2491,8 Cornelissens Ekke 1386,84 

8 Kennis Kevin 3852,8 Beerlings Elke 2253,5 Oostvogels Anne 1054,89 

9 Lockkamper Christle 3846,3 Dombrecht Dorien 2215,9 Van Dongen Marijke 1043,56 

10 Jacobs Marijke 3637,5 Deckx Gregory 2135,9 Adriaenssens Nancy 933,16 

11 Hertogs Guido 3166,2 Martens André 2064,2 Lockkamper Christel 927,31 

12 Loos Jeroen 3021,3 Van Der Reysen Macht. 1966 Helskens Jorn 885,44 

13 Morry Mike 2901,4 Van Hove Frederik 1773,6 Van De Wiel Ellen 701,67 

14 Janssens Ronny 2842,2 Stuyts Bart 1612 De Maeyer Rudy 669,76 

15 Van Hoofstat Simon 2315,3 Decoen Eric 1485,4 Meeussen Françoise 661,61 

https://clicktime.symantec.com/3KJQzyxLt1qiHbfwcZYnMFx6H2?u=https%3A%2F%2Fwww.strava.com%2Fclubs%2FKAVVVFEDESwandelenjoggenlopen
https://www.kavvv.be/files/ALGEMENE%20BESTANDEN/Allerlei/Strava%20week%2024%20januari%2030%20januari.pdf
https://www.kavvv.be/files/ALGEMENE%20BESTANDEN/Allerlei/Strava%20week%2017%20januari%2023%20januari.pdf
https://www.kavvv.be/files/ALGEMENE%20BESTANDEN/Allerlei/Strava%20week%2010%20januari%2016%20januari.pdf
https://www.kavvv.be/files/ALGEMENE%20BESTANDEN/Allerlei/Strava%20week%203%20januari%209%20januari.pdf
https://www.kavvv.be/files/ALGEMENE%20BESTANDEN/Allerlei/Strava%20week%2027%20december%202%20januari.pdf


 OPWARMING & COOLING DOWN 

Sportprestaties op een hoog niveau zonder 

sportletsels?  Het kan op voorwaarde dat we ons 

lichaam goed voorbereiden. 

De eerste van de 10 basisstrategieën die sche-

matisch werd uitgewerkt is ‘opwarming en coo-

ling down’. 

De opwarming behoort een verplicht onder-
deel te zijn van elke training of wedstrijd. Want 
met de opwarming bereidt u uw lichaam voor 
op de komende inspanning. Tijdens de training 
of wedstrijd kan de hartslag oplopen tot wel 
180 slagen per minuut. Het hart moet zich ge-

leidelijk kunnen aanpassen. Als u vooraf een opwarming doet, past het lichaam zich als volgt 
aan: 

• De hartfrequentie en de inhoud van de hartspier nemen toe. Daardoor kan het hart meer 
bloed per minuut rondpompen. Dit is van belang omdat de spieren meer zuurstof nodig hebben;  

• De luchtwegen worden wijder, omdat er meer longblaasjes opengaan. Ook de doorbloeding 
van de longen neemt toe. Daardoor kan er meer zuurstof worden opgenomen; 

• De lichaamstemperatuur in de spieren verhoogt waardoor de stofwisseling versnelt; 
De hersenfuncties passen zich aan, van rust naar inspanning. 

Bijna iedere sporter kent het belang van de opwarming. Maar dat geldt helaas niet voor de cooling-

down. De cooling-down is het omgekeerde van de warming-up: na afloop van de inspanning moet 

het lichaam naar rustniveau worden gebracht. Door niet acuut te stoppen, maar de inspanning ge-

leidelijk af te bouwen zorgt u voor een goede afvoer van de afvalstoffen uit de spieren. Daarmee 

voorkomt u gespannen, vermoeide spieren en spierstijfheid.  

Wens je de VriendenClubsonline-nieuwsbrief niet lan-

ger te ontvangen? Stuur dan jouw emailadres naar 

secretariaatkavvv@skynet.be en je wordt uitgeschre-

ven uit de nieuwsbrief. 

Je kan intekenen op deze nieuwsbrief door hier te 

klikken. 

OPLOSSING 

KIDS CORNER 

PG. 8 

 

 

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

