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AANSPREEKPUNT INTEGRITEIT KAVVV&FEDES
Davy en Joost zijn de eerste opvang- en doorverwijspunten binnen de federatie. Op basis van interne procedures, reglementen en externe kanalen zoals ICES, worden meldingen gecapteerd en opgevolgd 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

ALS DE CLUBKAS DROOG STAAT...

KAVVV&FEDES steunen verenigingen samen met
Beer 4 Nature.
KAVVV&FEDES starten een samenwerking met de brouwerij Beer 4 Nature.
Zij staan hun marges af om samen met ons jullie clubkassa aan te vullen.
Dit met de verkoop van doosjes bier!
Hoeveel verdienen jullie?
€6 incl. BTW per verkocht doosje van 6 flesjes
bier gaat naar de clubkas!

Hoe werkt dit?
Jullie verkopen met de vereniging doosjes van 6 flesjes bier voor €15 incl. BTW (in voorverkoop) aan
vrienden, familie, supporters… in de periode van 1 april tot 1 mei.
Na 1 mei geven jullie het exact aantal verkochte doosjes door aan ons: info@kavvv.be en jullie betalen per doosje €9 incl. btw aan Beer 4 Nature.
Op 9 mei organiseren wij een ophaalmoment voor de verenigingen aan ons nieuw gebouw in Zwijndrecht (Statiestraat 8, 2070 Zwijndrecht).
Het bier wordt aangeleverd in dozen van 24flesjes en de doosjes van 6 krijgen jullie mee.
De doosjes van 6 vouwen en vullen jullie zelf met het bier, met een paar helpers is dit zo klaar!
Wie is Beer 4 Nature?
Een brouwerij uit Mol met een leuk initiatief!
Met de winst van hun bieren kopen ze bosgronden.

Dit omdat er steeds meer bossen verdwijnen, slecht beheerd worden of afgesloten zijn van de omliggende natuur.
Na de aankoop staan ze in voor een goed beheersplan en garanderen het verder bestaan van deze
bossen die toegankelijk blijven voor iedereen.
Zo zorgen we er samen voor dat onze kinderen kunnen blijven genieten van de mooie natuur die ons
land te bieden heeft!
Waarom doen we dit?
Het koppelen van jullie als verenigingen met het initiatief van Beer 4 Nature lijkt ons een ideale manier om jullie clubkassa aan te vullen.
Zo creëren we een win-win voor onze clubs en de natuur!
Wat doen we achteraf met de lege flesjes?
Er staat leeggoed op elk flesje, die kan de koper dus gewoon binnenbrengen bij de lokale drankenhandel, supermarkt… waar ze leeggoed aannemen.

DE CORONABAROMETER
CODE ORANJE
Vanaf 18 februari sporten we onder “corona code oranje”.
Volgens het geupdate “Basisprocotol sport” blijft de situatie
quasi gelijk: gezond verstand blijft belangrijk.
Wat is binnen onze werking zeker relevant:
• bij georganiseerde vrijetijdsactiviteiten buiten geldt niet langer
een maxi-mumcapaciteit. Voor georganiseerde vrijetijdsactiviteiten
binnen geldt een maximumcapaciteit van 200 personen. Dit maximumaantal is niet van toepassing op sportieve activiteiten met uitzondering van sportkampen.
• de mondmaskerplicht geldt vanaf 18/02 vanaf de leeftijd van 12
jaar (niet langer vanaf 6 jaar)
• kantines: mondmaskers zijn nog verplicht voor personeel. Het sluitingsuur verdwijnt, net als de
beperking op het aantal personen per tafel en het verplicht zittend consumeren. (informatief:
nachtleven aan een capaciteit van 70%).
• het belang van een goede ventilatie van binnenruimtes: bij het bereiken van de limietwaarde
van 1500 ppm CO2 of een debiet van 18m3 ventilatie per persoon of 18m3 luchtzuivering per uur
per persoon moet de capaciteit worden beperkt of moeten andere maatregelen worden genomen.
• alle publieksevenementen binnen en buiten zijn toegelaten. Het mondmasker dient te worden
gedragen bij niet-dynamische binnenactiviteiten en bij dynamische binnen- en buitenactiviteiten
door het personeel
• het CST is verplicht voor alle binnenactiviteiten vanaf 50 personen en voor buitenactiviteiten
vanaf 100 deelnemers. Het vaccinatiecertificaat is 270 dagen geldig bij een basisvaccinatie en
onbeperkt bij een boostervaccinatie. Een testcertificaat zal 24 uur geldig zijn voor een Rapid Antigen Test (RAT). Merk op: enkel RAT die zijn goedgekeurd op Europees niveau komen in aanmerking. PCR-testen zijn 72 uur geldig.
een capaciteit van 200 personen is steeds toegelaten, maar mag
aangevuld worden tot 70% bij dynamische binnenactiviteiten; 80% bij
niet-dynamische binnenactiviteiten en alle buitenactiviteiten; 100% bij
een luchtkwaliteit onder een gemiddeld gemeten streefwaarde van 900
ppm CO2 bij binnen-activiteiten; 100% bij buitenactiviteiten indien gewerkt wordt met compartimenten van maximaal 2.000 personen of indien bijkomende anticrowdingmaatregelen genomen worden na positief
advies van de lokale veiligheidscel.


Wij passen de regelgeving toe: de algemene regels, die specifiek voor
sport en de lokale specifieke.
Tot nu zijn we heel blij te kunnen blijven sporten, en we blijven adviseren om kleedkamergebruik en sociale interactie achteraf (sic - zeker in
binnenruimten) te beperken.

GENIET VERSTANDIG VAN SPORT!
Patrick Van Coillie

KAVVV&FEDES
BADMINTONCOMPETITIE

COMPETITIEFORMULE
Dubbel Duo
Gemengd
START: HALF SEPTEMBER 2022
VASTE ZAAL
VASTE SPEELDAG
ALLE NIVEAUS WELKOM:
MEER INFO OP 0476 67 63 85
info@kavvv.be

BILJARTCOMPETITIE
Hoogste Reeks
Speler
Goukens Lode
Peeters Jan
Gilleir Jozef
Bruyninckx A.
Geusens J.P.
Roefs Edwin
De Bondt Rudi
Martinho Helder
Verellen Noël

Ploeg
Reeks
BASF
12
De Zoete
20
Kameraadschap
36
BASF
34
BASF
13
BASF
28
Kameraadschap
93
CBP
15
KVE1
10

Pten
25
47
91
88
34
74
254
41
28

%
48,00
42,55
39,56
38,64
38,24
37,84
36,61
36,59
35,71

Kortste Match
Speler
Devriese Bruno
Heinix Robert
Goldberg Robert
Martinho Helder
Peeters Jan

Ploeg
Hemiksem
KVE2
KVE1
CBP
De Zoete

Beurten Punten Gem.
10
25
2,50
11
121 11,00
11
44
4,00
13
41
3,15
14
47
3,36

Individuele prestaties
Klik hier

ATLETIEK
DE WEERGODEN...
...waren onze competitie in februari goedgezind.
Terwijl in de loop van de week de natuur ons
voorzag van overvloedige regens afgewisseld met
soms verwoestende stormwinden, konden wij op
alle zaterdagen rekenen op een perfect weertje
om onze veldlopen te laten doorgaan.

getrakteerd op een gratis verfrissende douche.
De heren seniors werden dan weer gespaard.

Jammer genoeg was de bezetting van de wedstrijden aan de magere kant.
Waarschijnlijk zijn veel atleten beducht geweest
voor de toestand van het terrein van de doortocht
van Eunice. Er was echter geen enkel probleem
op het terrein.

Dus dames en heren atleten, noteer deze wedKleine uitzondering gemaakt voor de wedstrijd strijd in uw agenda volgend jaar, hij is het lopen
meer dan waard.
van 19/2 ingericht door A.A. in Deurne.

KALENDERVERGADERING ZOMER
Op de kalendervergadering met de clubs werd het
komende zomerseizoen voorbereid.

Er werden enkele verduidelijkingen en enkele wijzigingen in het reglement besproken:
-bij wijze van proef zullen de laatste veldlopen
voor de benjamins meisjes en jongens gestart
worden met een fluitsignaal in plaats van met een
schot.
Deze proef zal op de volgende vergadering besproken worden of er voortzetting van komt in het
volgende winterseizoen.
-het gebruik van de startblokken is in een wedDe ploeg van A.A. had voor haar primeur, het was
strijd van 400m of korter voor alle reeksen toegehun eerste veldloop, een mooi en toch selectief
laten. Het is verplicht voor de reeksen cadet,
parcours uitgetekend op de terreinen achter de
scholier, junior en senior. De starter heeft nog
piste aan het Sportpark.
steeds de autoriteit om een vrijstelling te geven
Er werd gelopen over een bospaadje dat al eens aan lopers met een beperking, kwetsuur aan de
ontaardde in een slijkwegje en op een weide die hand … Nog niet geoefend is geen geldig excuus.
goed beloopbaar bleek te zijn.
Veel sportplezier gewenst.
Ook de weergoden lieten zien dat alles mogelijk is.
Werden de eerste wedstrijden nog gelopen onder
Luc Bastenie
een flauw zonnetje dan werden de masters heren

TAFELTENNIS

Inschrijvingen via https://tafeltennis.kavvv.be.

STILLE HOOP OP NORMAAL SEIZOEN
Tussen 20/3/22 en 6/5/22 wordt de poulefase van
We krijgen stilaan de hoop om seizoen 2021-2022 de bekercompetitie gespeeld (met ploegen van 2
op een normale manier te kunnen afwerken.
vaste spelers).
En dat was al even geleden ...
Daarna volgen de kwartfinales en tenslotte op
Om de uitgestelde wedstrijden nog te kunnen af- 20/5/22 de halve finales en de finale.
werken laten we uitzonderlijk toe dat er nog geDe wedstrijddatums in de poulefase zijn in onderspeeld wordt in de week na de officiële week 22 ling overleg te bepalen, in navolging van de zo(laatste week) van de competitie. Een "week 23" merbeker van vorig seizoen.
dus.
Inschrijvingen uiterlijk op 14 maart 2022 via
De verbondskampioenschappen kunnen eveneens
frankc@telenet.be.
doorgaan :
Dubbel : 31 maart 2022
Enkel NG-F-D: 28 maart 2022

Sportieve groeten

Enkel E-C : 4 april 2022

Frank Celis,
Roby Cusseneers
en Davy Sels

Dames : 6 april 2022
Veteranen : 7 april 2022

Is het wel astma? EILO, het addertje onder

het gras
Het gebeurt dat sporters worden gediagnosticeerd
met inspanningsastma. Maar is dit wel altijd een
correcte diagnose? Sportarts Katja Van Oostveldt
Zijn we wel geëvolueerd om te bewegen?
Beweging was vroeger een natuurlijk onderdeel
van onze (werk)dag... maar nu zitten we vaak
lang stil en we zijn niet ontwikkeld om spontaan

geeft antwoord. Lees verder
“Doperende atleten onderwerpen zichzelf aan
onethische medische experimenten”

nog naar veel extra fysieke activiteit te verlan-

Het dopingmiddel waarop het 15-jarige schaatsfe-

gen. Het is dus normaal dat recreatief bewegen

nomeen Kamila Valieva is betrapt, had vermoede-

een gevoel van 'moeten' is voor jou na een lange

lijk geen positief effect op haar prestatie. “Het illu-

werkdag! Sportpsycholoog Cedric Arijs vertelt je

streert nog maar eens hoe sommige atleten naïef

meer over de evolutie van beweging en geeft op-

hun toevlucht zoeken tot experimentele medicij-

lossingen voor deze uitdaging.Lees verder

nen, zonder kennis over hun werking” Lees verder

SPORTONGEVALLEN

Na de publicatie van vorige
maand werden er nog drie
aangiftes 2021 binnen gebracht, wat het totaal op 243
brengt.

Voetbal Antwerpen komt op
94 aangiftes; terwijl ook
Voetbal Vlaams-Brabant/Oost
-Vlaanderen er nog eentje bij
deed, 89!

Clubs met meerdere ongevalsaangiftes 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Amber FC
Cafeboontjes
VK De Sjoeters
AA
Benne FC
Nederboelare FC
Nissan Essenbeek
RV Kloosterstraat
WALO
Bobo
Den 144
Depot FC
FC Flora
FC Olymp
Foxes FC
GAV
Gulle Trakteert
Molly Blooms

8
8
8
7
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Pagode United
Reunion Merxem
Sparta den Bos
SV Tijl
The D-C Boys
Thor Zaat Briel
VK 't Gareel
VOK Jezus-Eik
Wilgenhof
Antwerp Boys FC
Cabina de Peaje

Chossel Sport
Cité FC
De Brug SK
De Gaawe Leeuw
Gallica FC
J&M Tolhuis United
Jungle Boys

3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

Katastroof FC
Noeveren
Olympia Sport
PC De Topvrienden
Rio FC
Safira FC
SAVA
SC Duvelshoek
SK Ruisbroek
Tervuren Rangers
The Rapido's
Top Hat+
VC Voorced
VK Buizingen
VK Poreistampers
Volba FC
Young Boys VK

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

PETANQUE ANTWERPEN
DE PENtaNquEvriend van deze maand

DE WINTERCOMPETITIE
Na heel wat voorafgaand afwachten en
over-en-weer gebakkelei of we de wintercompetitie wel zouden kunnen van start
laten gaan, zijn we er eind januari alvast
mee begonnen. En tot op heden hebben
we nog geen wedstrijden moeten uitstellen
omwille van ons intussen welgekend Coronavirusje.
Hebben dan alle wedstrijden tot hiertoe
feilloos kunnen plaatsvinden? No way, deze keer was het stevig stormweer à la Eunice dat voor problemen zorgde. Gelukkig
werden de wedstrijden die niet konden
doorgaan, allemaal opnieuw keurig ingepland in samenspraak met de clubs.

Naam:
Voornaam:

Verheyen
Sandra

Club:
Hobby’s:

PC Lint
Petanque, paardrijden, reizen,
lekker gaan eten
Petanque

Favoriete sport:
Sportidool:
Favoriete film:
Favoriete acteur:
Favoriete actrice:
Favoriete zanger:
Favoriete zangeres:
Lievelingsgerecht:

Dries Mertens
Dying Young
Richard Gere, Patrick Swayze
Julia Roberts
Bryan Adams
Alison Moyet
Witloof met ham/kaas, Mosse
len, Lamsvlees
Lievelingsdrank:
Martini
Lievelingsdier:
Paard
Vakantiebestemming: Turkije, Spanje

Hopelijk zijn we nu in elk geval vertrokken
voor een zorgeloze afwerking van onze
wintercompetitie.
Momenteel voert Lier de forcing in de Areeks 50+; terwijl Kalmthout 2 de leiding
heeft in de B-reeks… maar de spanning zal
de komende speeldagen stijgen. Het klassement zal nog grondig door elkaar geschud worden de komende weken.
En ook in de avondcompetitie is de spanning te snijden… Momenteel neemt Lier 2
de leiding, maar het wordt op de hielen gevolgd door twee ploegen van Lint! Ook hier
kan alles nog veranderen.

LIDKAARTEN

LIDKAART 2022

De lidkaarten
2022 werden
vandaag
(28/02) geleverd en zullen
eerstdaags
verstuurd
worden naar
de clubs.

Link met KAVVV&FEDES
Secretaris Petanque Antwerpen KAVVV&FEDES, lid
bij PC Lint
Leukste herinnering aan de sport
In de petanque leer je veel volk kennen, leuke mensen – je maakt veel plezier
Welk sportmoment zal je voor altijd bijblijven?
Twee maal kampioen van Antwerpen geworden
KAMPIOENSCHAPPEN
Welke van je dromen wil je zeker nog verwezenlijken?
Het maken van een reis naar Australië – gezond zijn Na twee jaar zonder kampioenschappen kunen blijven
nen we mogelijk opnieuw kampioenschappen
–dubbel heren, dubbel dames en dubbel gemengd– organiseren. Om zoveel mogelijk uit
de slipstream van andere organisaties te blijven, willen we deze laten plaatsvinden in juli,
augustus of september. Welke clubs willen
zich kandidaat stellen om één van deze twee
organisaties op zich te nemen?
1. Dubbel dames, dubbel heren
2. Dubbel gemengd

Geef alvast een seintje welk kampioenschap
en data op info@kavvv.be

KAVVV&FEDES CURSIEFJE

CE SONT LES NOUVEAUX BILLETS …
Tempus fugit. Of de tijd vliegt. Het staat niet alleen in
koeien van letters boven de grote klok in de wachtzaal van
het mooie Sint-Pietersstation. Het is ook een waarheid zo
groot als zijn letters in het historische Gentse station. Het is
dit jaar al 20 jaar geleden dat we onze Belgische Frank
mochten inruilen voor de Euro. Er loopt op onze sportvelden ondertussen dus een volle nieuwe generatie rond voor
wie die Belgische frank niet meer is dan iets uit een ver
vreemd verleden.
Al in de laatste weken van 2001 konden we al ons eigen
pakketje van die nieuwe biljetten en munten met hun rare
zijkanten ophalen in ons vertrouwde bankkantoor. En dan
thuis minutieus bestuderen. Het was effe wennen. Niet
alleen aan het uitzicht, maar ook aan het formaat en het
gevoel. Want zelfs in de hand voelden de knispernieuwe
biljetten anders dan onze beduimelde maar vertrouwde
Ensors, Saxen of Permekes. En dan was het ongeduldig
wachten op die speciale eerste dag van het nieuwe jaar.
Vanaf 01 januari 2002 kwamen er alleen nog euro’s uit de
automaten, en mochten we ook officieel betalen met onze
nieuwe munt.

Of we ook iets konden eten? En voor de kids elk een chocomelk graag. Een warme ... Konden zij (en wij) wel gebruiken na die wandeltocht vanaf het lokale station. De piste –
uitsluitend voor sleetjes trouwens – lag er uitnodigend bij.
Die warme chocolade kon door de 2 mini-onsjes die de kou
niet vreesden niet snel genoeg naar binnen gewerkt worden. Maar wel eerst nog betalen. Want voor niets (en
voor ons) komt de zon op. Gelukkig ook op de eerste dag
van alweer een nieuw jaar.

Dat jaar was nog maar amper een half etmaal, en wij een
half eetmaal ver of het had voor onze gulle gastvrouw al
een tweede verrassing in petto. Of we dat ook al konden in
euro? Vol gezonde nieuwsgierigheid nam ze dat nieuwe
kleurrijke met enkele lagen vernis bedekte stukje katoenrestant in ontvangst. En mag ik die andere ook eens bekijken? Ze voelden wat raar aan. Of het echt geld was want
ze kwamen wat speelgoedachtig over? Het biljet werd aan
alle kanten bekeken, betast en besnuffeld. Twintig jaar na
datum herinneren ik en mijn betere helft ons nog levendig
waar en wanneer we voor het eerst met de euro betaalden. Benieuwd of omgekeerd, de dame zich nu ook nog
die eerste keer herinnert wanneer ze haar eerste euro ontIk herinner me die eerste dag nog alsof het 2 decennia geving. Weet je nog … die rare Vlamingen met hun sleetjes
leden was. Er lag sneeuw. In die tijden gebeurde dat nog …
op die 1e januari. Helemaal uit Antwerpen met de trein.
Een nieuw jaar dat zich speciaal voor ons had uitgedost in
zijn zuiverste witte winterkleed. Heel
De euro heeft trouwens een fameus
wat anders dan de lentefrisse 14 graVlaams tintje. Onder de noemer “wie het
den die we nu en in de toekomst als
kleine niet eert”, is dat vooral het geval
het nieuwe normaal moeten gaan bevoor de munten. De bruggen en poorten
schouwen in een oudejaarsnacht. Er
op de biljetten waren een Oostenrijks
lag dus een laagje sneeuw. Zeer beontwerp. Maar de euro-zijde van de
scheiden in Vlaanderenland. Een iets
munten werd ontworpen door een Belg.
dikkere mantel in d’Ardennen zoals
Op de nationale zijde mocht elk land zijn
Robin Pront ze in zijn latere prent zou
eigen trots of symbool graveren. De unibenoemen. Wij met de kids, slee informe euro-zijde met de landkaart werd
cluis, in alle vroegte richting station
ontworpen door Dendermondenaar Luc
voor een treinrit naar het dorpje met
Luyckx. Het is dus niet toevallig dat
de drie bruggen. Bleken er bij aanrechts van die landkaart onder de O van
komst trouwens geen drie te zijn. Maar Trois-Ponts lag er EURO heel minuscuul de initialen “LL” werden gegraveerd.
wel vredig en uitnodigend bij in zijn parelwitte en gelukkig Een eerbetoon aan een vergeten Vlaming.
voor ons (waar had ik anders die verdomde slee voor meeDe voor elk land unieke landzijde zorgde al snel voor een
gesleurd) veel dikkere winterjas dan het frêle zijdedunne
verzamelkoorts. Wie kon het snelst een set van alle landen
kleedje dat moeder natuur even liefdevol over het Vlaamse
verzamelen? Op quizzen regende het toen vragen à la “van
land had gedrapeerd.
welk land zijn deze munten”. Van alle landen uit de EurozoNa een fikse wandeling kwamen we boven aan de chalet ne natuurlijk. Want dat was net de essentie van de Eurovan de Mont Saint-Jacques. 1 januari … en niemand te munt. 1 munt geldig over de hele Europese unie. Geen
zien. Wellicht lagen de feestvierders van het vlak daar- wisselkoersen meer. En je kon voortaan feilloos de prijs
naast gelegen bungalowparkje nog te snurken na hun iets van een bak cola vergelijken met die aan de andere kant
te uitbundig feestje de avond voordien. Opnieuw. In die van de grens, zonder daarbij je rekenmachine te moeten
tijden gebeurde dat nog … feesten als de beesten bij de bovenhalen..
overgang van oud naar nieuw.
Het wisselgeld kregen we die dag van de kantinedame nog
De dame in de chalet leek zich een bult te schrikken toen terug in de vertrouwde Belgische Frank. Fier als een gieter
die vier gekke Vlamingen zo vroeg in de ochtend bij haar trok ze met haar Eurobiljet richting stamtafel van een paar
binnenstapten en haar rustige routine doorbraken. De klok andere gasten die even daarvoor ook hun warme Cécémel
achter haar gaf nochtans aan dat het nieuwe jaar er ook bij hadden besteld. “Regardez” hoor ik haar nog zeggen “ce
haar toch al bijna 12 uur eerder was aangebroken. Tempus sont les nouveaux billets …”
fugit.
Walter Vercammen

VOETBAL ANTWERPEN
TEN VELDE VAN...

Bibamus - Toreke 4-0
In zeer slechte weersomstandigheden werd de
wedstrijd aangevat, een zeer stevige wind waaide
over de lengteas van het veld en maakte het
voetballen echt niet gemakkelijk. Beide teams
hadden aanvallend de beste bedoelingen doch
doelkansen dienden er, tijdens de eerste helft,
niet genoteerd te worden. Enkel een doelpunt van
de thuisploeg, terecht afgekeurd voor buitenspel,
en een bal op de kruising waren het noteren
waard. Bibamus was, naarmate de wedstrijd vorderde, de betere van Toreke, zeker na rust en
met de hulp van rugwind konden doelpunten niet
uitblijven. Uiteindelijk werd de 2-de helft eenrichtingsvoetbal gekruid met 4 doelpunten voor de
thuisploeg tegen een Toreke welke zich dapper
verweerde maar niet tot een eerreddend doelpunt
kwam. Hoed af voor alle acteurs met inbegrip van
een uitstekend leidende ref van dienst.
Thor Zaat Briel - National 1-2
Amper afgetrapt
of de verdediging
van
de
thuisploeg
wordt in snelheid
genomen
en kan niet verhinderen dat de
bezoekers
met voorsprong
aan de wedstrijd beginnen (0-1). Enkele minuten later dient
een speler van Thor Zaat Briel met een zware enkelblessure afgevoerd te worden. Met slechts 11
valide spelers op het wedstrijdblad kan er dus
geen vervanging toegepast worden en dienen zijn
ploegmakkers met een numerieke minderheid de
wedstrijd verder te zetten. National, een team
met toch enkele vaardige spelers in zijn rangen,
gaat resoluut op zoek naar een 2-de doelpunt
maar dank zij de attente tussenkomsten van de
lokale doelman blijft de stand, voorlopig, ongewijzigd. Ondanks het feit dat Thor Zaat Briel aanvallend weinig kan brengen komt er toch een gelijkmaker op het bord. Een directe vrije trap verdwijnt tussen de handen en de benen van de bezoekende portier over de fatale lijn. Toch komt
National terug op voorsprong (1-2) via een snelle
counter, wat ook de stand bij de rust is. Van de
tweede speelhelft is er in feite weinig nieuws te
noteren, veel gemekker op alles en nog wat en te
weinig voetbal. Onvermijdelijk dat dit alles resulteerde in een situatie welke door het Onderzoekscomité nader zal bekeken worden.
Racing Gobi A - Watertoren 4-0
Met de kampioenstitel als inzet was de spanning
van bij de aanvang uiteraard te snijden. De thuisploeg was van bij de start baas op het middenveld en drukte Watertoren al direct in verdediging. Met hun snelle balwisselingen en technisch
vernuft dienden de bezoekers zeer alert te zijn en
het was dank zij enkele knappe reddingen van
hun doelman dat er vooralsnog niet werd gescoord. Lang bleef de nul niet op het bord staan

want omstreeks minuut 12 werd een afstandsschot vanop 25 meter hen een eerste maal fataal.
Een streep van jewelste verdween in de rechter bovenhoek en gaf de doelman geen schijn van
kans (1-0). Watertoren probeerde de bakens te
verzetten doch slaagde er slechts sporadisch in
om voor doelgevaar te zorgen. Gobi daarentegen
combineerde verder naar hartenlust en toen een
inzenden naar de verste paal tussen enkele spelers terecht kwam was de Gobi spits er als de kippen bij om nummer twee tegen de netten te duwen (2-0). In de tweede wedstrijdhelft kwam Watertoren wat meer aan bod doch konden niet verhinderen dat ze nog twee doelpunten dienden te
slikken. Het eerste na een onderschepte terugspeelbal (3-0) en het tweede na een misverstand
in de verdediging (4-0) en einde wedstrijd. Globaal genomen zagen we (en het bijna voltallige
bestuur) een wedstrijd van hoge kwaliteit tussen
2 teams die respect hadden voor elkaar wat na
afloop wedstrijd door de harde kern (!!) van Watertoren werd beaamd. Een speciale vermelding
toch voor het leidende trio welke hun taak met
grote onderscheiding hebben volbracht ...voetbal
kan dus wel een feest zijn!
De Gaawe Leeuw - Gooma 3-2
Nauwelijks afgetrapt of de leider in 4B diende al
een doelpunt te incasseren. Een vlotte aanval van
de bezoekers, een kleine aarzeling in de lokale
verdediging en de 0-1 stond op het bord. De
thuisploeg bleef niet bij de pakken zitten en
scoorde met een heerlijke volley de gelijkmaker 1
-1. De Gaawe Leeuw had het meeste balbezit
maar de counters van Gooma waren aartsgevaarlijk. Onmiddellijk na rust het zelfde scenario als bij
de aanvang van de match zodat de thuisploeg terug een doelpunt diende op te halen 1-2.
De leiders namen nu het middenveld voor hun rekening wat finaal resulteerde in een gelijkmaker
du jamais vu. Bij het ontzetten van de bal kwam
die - via het achterhoofd van een ploegmakker in het bezit van de lokale spits welke met een
heerlijke lob de Gooma portier het nakijken gaf (2
-2). De duels werden nu wat harder, zeker nadat
de thuisploeg net voor affluiten het winnende
doelpunt had gescoord doch dank zij een goed
leidende ref werden alle opstootjes in de kiem gesmoord.
‘Ten velde van...’-reporter

De kampioenviering
2021-2022 gaat door
bij Bowling Planetslijkweg 5, 2180 Ekeren- op vrijdag 25
maart om 20u00

SAMEN BEWEGEN MET STRAVA…
DOE MEE AAN DE WEKELIJKSE KLASSEMENTEN
Wekelijks worden er STRAVAklassementen bijgehouden 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 deze wekelijkse klassementen. Het is fijn om uit verschillende sporttakken mensen te verzamelen die Strava gebruiken. Mocht je nog collega’s, vrienden, 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 21 februari 27 februari
1
2
3

Fietsen

# km

Lopen

# km

Wandelen

# km

Cornelis Werner
Van Tuyn Eddy
Adriaensen Anita

248,7
180,8
159,5

Hertogs Guido
Kennis Kevin
Vandermeulen Koen

110,3
73,6
62,5

Van Springel Dirk
Van Bogaert Davy
De Cuyper Thomas

46
42,4
35,9

Wandelen
Jacobs Marijke
De Cuyper Thomas
Oostvogels Anne

# km
35,7
33
30,1

week van 14 februari 20 februari
1
2
3

Fietsen
Van Tuyn Eddy
Deckx Gregory
Cornelissens Ekke

# km
220,5
150,7
132,7

Lopen
Hertogs Guido
Van Acker Dries
De Cuyper Thomas

# km
86,6
74,6
70

week van 7 februari 13 februari
Fietsen

# km

Lopen

# km

Wandelen

# km

1
2

Cornelissens Ekke
Deckx Gregory

232,1
191

Hertogs Guido
De Cuyper Thomas

107
84,9

Van Springel Dirk
Jacobs Marijke

55,1
41,4

3

Van de Water Nico

188,9

Van Acker Dries

75,6

Martens André
Oostvogels Anne

30,5

week van 31 januari 6 februari
1
2
3

Fietsen

# km

Lopen

# km

Wandelen

# km

Van Tuyn Eddy
Janssens Ronny
Adriaensen Anita

214,1
180,2
175,8

Hertogs Guido
Kennis Kevin
Vandermeulen Koen

94,7
73,5
61,2

Van Bogaert Davy
Verhoeven Erik
Jacobs Marijke

67,6
34,5
34,4

Meeste kilometers sinds begin registratie op 30/11/2020
1
2
3
4

Fietsen
Cornelissens Ekke
Van Tuyn Eddy
Van Den Heuvel Guido
Deckx Gregory

# km
19708,5
12549,1
8369,9
7551,9

Lopen
Hertogs Guido
Kennis Kevin
Van Acker Dries
De Cuyper Thomas

# km
5338,7
4975,1
4001,6
3081,7

Wandelen
Van Loy Kathleen
Van Springel Dirk
Van Bogaert Davy
Jacobs Marijke

# km
2117,13
2103,39
2086,06
1989,12

5

Van Springel Sirk

6
7
8

Sels Davy
Helskens Jorn
Kennis Kevin

5668,7

Callaerts Ellen

5658,7
4551,6
4135,6

Jacobs Marijke
Van Springel Dirk
Beerlings Elke

2876,3

Martens André

1907,99

2726,6
2575,6
2402,3

Michiels Carina
Cornelissens Ekke
Oostvogels Anne

1874,88
1459,94
1131,89

9

Lockkamper Christel

3934,1

Dombrecht Dorien

2349,8

Van Dongen Marijke

1068,46

10

Jacobs Marijke

3694,8

11

Hertogs Guido

3368,8

Deckx Gregory

2272

Lockkamper Christel

996,61

Martens André

2237,8

Adriaenssens Nancy

933,16

12

Janssens Ronny

13
14
15

Loos Jeroen
Morry Mike
Van Hoofstat Simon

3205,7

Van Der Reysen Macht.

2006,5

Helskens Jorn

924,44

3180,7
3015,1
2315,3

Van Hove Frederik
Stuyts Bart
Decoen Eric

1877,3
1719,5
1566,6

De Maeyer Rudy
Van De Wiel Ellen
Meeussen Françoise

757,16
720,47
706,81

STRETCHING
Stretchen zorgt ervoor dat je leniger wordt en dat je spieren
zich kunnen ontspannen. Wanneer je gedurende lange tijd
een bepaalde houding aanhoudt of wanneer je een bepaalde handeling vaak moet uitvoeren, kan stretchen helpen om
je spieren te ontspannen. Stretch zeker niet wanneer
je spierpijn hebt. Dan doet het meer kwaad dan goed. We
maken een onderscheid in drie fasen van het stretchen.
Hou er wel rekening mee dat stretching uiterst interindividueel is!
1. Ter voorbereiding
van de activiteit

2. Ter afronding van de
activiteit

=
Dynamische sportspecifieke stretching

=
Statische stretching



Geen afkoeling



Veiliger



Sportspecifiek





Gradueel grotere
bewegingen

Spier op rustlengte
brengen



Deel van de cooling
down

3. Zonder sportactiviteit
=
Regelmatige statische stretching in functie van
weinig beweegbare structuren

10 gouden stretchtips
1. Stretch je spieren alleen als ze voldoende opgewarmd zijn.
2. Ga nooit stretchen na een zeer intensieve inspanning. Zware trainingen zorgen immers voor spiervermoeidheid en kunnen minuscule spierscheurtjes veroorzaken. Stretchen doet dan vaak meer kwaad dan
goed.
3. Stretch altijd op een ontspannen en rustige manier.
4. Houd de stretchoefeningen minimum 10 en maximum 60 seconden aan.
5. Stretch minimum 1 keer en maximum 3 keer en
voer de tijdsduur per herhaling op.
6. Stretch tot je een spanning voelt. Let op: als je
pijn voelt, ben je te krachtig aan het rekken.
7. Stretch nooit verend!
8. Keer langzaam terug uit de stretchpositie.
9. Tracht te stretchen in een warme ruimte zodat je
spieren niet afkoelen.
10. Adem rustig en ritmisch.

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

Foto uit 1999 van Voetbalclub BOBO, opgericht in 1972

MINIVOETBAL ANTWERPEN
START NACOMPETITIE
De reguliere competitie zit erop in de eerste afdeling; er volgt nog een nacompetitie waarbij de puntentelling blijft doorlopen. Hopelijk mogen we ook in deze nacompetitie spannende wedstrijden verwachten… In de andere afdeling blijft de competitie gewoon verdergaan.
Hieronder vind je alvast de kalender terug voor de nacompetitie.
19.15
20.15
20.15
21.10
21.10
vrij

1e speeldag nacompetitie
Evlier specerijen
F.C. vedett
Groenenhoek
Baloma Planca
Josco
Aesclepios

3/03/2022
Triflex
TP Last minute
Club DP
De Glazen Boterham
Bavianen

19.15
20.15
20.15
21.10
21.10
vrij

2e speeldag nacompetitie
Bavianen
Triflex
Evlier specerijen
Aesclepios
TP Last minute
De Glazen Boterham

10/03/2022
Baloma Planca
F.C. vedett
Club DP
Josco
Groenenhoek

19.15
20.15
20.15
21.10
21.10
vrij

3e speeldag nacompetitie
Club DP
De Glazen Boterham
TP Last minute
Groenenhoek
Aesclepios
Baloma Planca

17/03/2022
F.C. vedett
Josco
Triflex
Evlier specerijen
Bavianen

19.15
20.15
20.15
21.10
21.10
vrij
19.15
20.15
20.15
21.10
21.10
vrij

paasverlof
4e speeldag nacompetitie
Evlier specerijen
F.C. vedett
Triflex
Baloma Planca
De Glazen Boterham
Bavianen
5e speeldag nacompetitie
Groenenhoek
Evlier specerijen
Aesclepios
Bavianen
TP Last minute
josco
Donderdag 21 /04/2022

24/03/2022
TP Last minute
Groenenhoek
Club DP
Josco
Aesclepios
31/03/20224/2022
Triflex
F.C. vedett
Baloma Planca
De Glazen Boterham
Club DP
Paasvakantie

verbondskampioen
Halve finales
20.15
1e Reeks 1
20.15
1e Reeks 2

2e Reeks 2
2e Reeks 1

Finale
21u30

………………….

………………….
Henri Krekels

IK DENK DUS IK SPORT – WOORDZOEKER

TENNIS
CLUBVERGADERING OP 8 MAART


De VERPLICHTE CLUBVERGADERING die gepland
stond op 15 februari 2022 kon door onverwachte omstandigheden niet doorgaan.

Deze werd verplaatst naar 8 maart 2022 om 19u30 op Antwerp T.C.


Het mailadres van de secretaris Tennis KAVVV&FEDES
is gewijzigd. Het nieuw e-mailadres van Marcel Selens
is voortaan: marcel.selens@telenet.be.

REEKSINDELING BEKER CLAUS
DAMES

GEMENGD

1e afd D
Boom 1
Brabo
Den Otter 1
Emblem 1
Stabroek 1
Zevenbergen

1e afd G
Aartselaar
Kalmthoutse
Rommersheide 1
Savanti

2e afd D
Aartselaar
Borgerweert
Brandt
Den Otter 2
Gym
Kalmthoutse
Kooike
Laagland 1
3e afd D
7e Olympiade 1
Antwerp 1
De Chalet
De Merel 1
Den Otter 3
Peerdsbos
Rommersheide 1
T Leer 1
Vlug Vooruit 1
4e afd D
Boom 2
De Merel 2
GPH
Laagland 2
Olse Merksem
Stabroek 4
TC80
Vlug Vooruit 2
Witte Duivels

5e afd D
7e Olympiade 2
Emblem 2
Laagland 3
MTC 1
Rommersheide 2
Stabroek 2
Ten Hoeve
Vlug Vooruit 3
6e afd D
7e Olympiade 3
Antwerp 2
Blauwe Regen
Laagland 4
Linkeroever
MTC 2
Stabroek 3
T Leer 2

2e afd G
7e Olympiade
Antwerp 1
Borgerweert 1
Dennenburg
Laagland 1
Ten Hoeve
3e afd G
Antwerp 3
Borgerweert 2
Cantincrode
Laagland 2
Rommersheide 2

HEREN
1e afdeling H
Aartselaar 1
Blauwe Regen
Boom 1
Emblem 1
Kalmthout
Laagland 1
MTC 1
2e afdeling H
7e Olympiade 1
Brandt 1
De Zwaluw
Savanti
Soc 1
Ten Hoeve 1
Ter Linden
Witte Duivels 1
Zevenbergen 1
3e afdeling H
Aartselaar 2
Cantincrode
De Otter 1
Den Otter 2
GPH 1
Linkeroever
Ruggeveld 1
T Leer
Vlug Vooruit 1

4e afdeling H
Antwerp 1
Borgerweert 1
Brandt 2
Cepa
Emblem 2
Gym
Laagland 2
Peerdsbos 1
Ruggeveld 2
Stabroek 2
5e afdelin H
7e Olympiade 2
Boom 2
Brabo 2
Den Otter 3
Laagland 3
MTC 2
Olse
Ruggeveld 3
Stabroek 3
6e afd H
7e Olympiade 3
Borgerweert 2
Borsbeek
Den Otter 4
Esso
Peerdsbos 2
Rommersheide 1
Ten Hoeve 2
Witte Duivels 2

Van maandag 7
maart tot en met
donderdag
31
maart 2022 organiseert de Vlaamse Trainersschool de 2e editie van de befaamde 'VTS
Plus Marathon'.
Gedurende deze vier weken wordt hetzelfde
format gehanteerd:
Op maandag & woensdag heb je telkens keuze uit meerdere sporttakoverschrijdende
webinars.
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

OPLOSSING LEZERSVRAAG
VORIGE MAAND
14/02 het grote feest van de liefde. Het
was Paus Gelasius I die al in 496 die dag
liet uitroepen tot de dag van de Heilige Valentijn. De bubbels zijn ondertussen (met
passende passionele rode strik) tot bij de
bestemmeling (en of zijn geliefde) gebracht.
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7e afdeling H
7e Olympiade 4
Antwerp 2
Borgerweert 3
Den Otter 5
GPH 2
MTC 3
Rommersheide 2
Ruggeveld 4
TC 80
Vlug Vooruit 2

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.

