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


ALS DE CLUBKAS DROOG STAAT... 

 

 

KAVVV&FEDES steunen verenigingen samen met 
Beer 4 Nature. 

KAVVV&FEDES starten een samenwerking met de brou-
werij Beer 4 Nature.  

Zij staan hun marges af om samen met ons jullie club-
kassa 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 beta-
len per doosje €9 incl. btw aan Beer 4 Nature.  

Op 9 mei organiseren wij een ophaalmoment voor de verenigingen aan ons nieuw gebouw in Zwijnd-
recht (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 omlig-
gende 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 ma-
nier 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 dranken-
handel, supermarkt… waar ze leeggoed aannemen.  



  

 

  

VOETBAL ANTWERPEN 

TEN VELDE VAN… 

Benne B - Olymp  2-0 

Met slechts één punt voorsprong op National 
is winst noodzakelijk om zeker kampioen te wor-
den, vandaar het zenuwachtig begin van de wed-
strijd. Tijdens de eerste helft waren er zo goed als 
geen kansen voor de thuisploeg. We noteerden 
wel een bal op de paal en net voor rusten toch de 
openingstreffer voor Benne B, dankzij de mede-
werking van de bezoekende doelman. Bij een in-
zenden voor doel misrekende de brave man zich 
zodat de Benne-spits geen moeite had om de bal 
in doel te werken, 1-0! Na rust bleef Benne B toch 
de betere van een moedig Olymp die weer een 
doelpunt dienden te incasseren door een flateren-
de doelman 2-0 zodat de kampioenenviering kon 
beginnen! 

Benne A - Daltons  1-1  

Leider Daltons moest de moeilijke verplaatsing 
naar Benne winnend afsluiten gezien ze slechts 1 
punt voorsprong hadden op hun naaste achtervol-
ger Sava A.  Onder een echt massale belang-
stelling werd ook deze wedstrijd vol spanning aan-
gevat en dienden we in feite weinig doelgevaar te 
noteren tot een domme fout in de 16 meter 
een terecht toegekende strafschop de gelegenheid 
gaf aan de bezoekers om de stand te openen (0-
1). Benne A kwam nu, eigenaardig genoeg, beter 
in de wedstrijd en kwam af en toe gevaarlijk op-
zetten en de dwarsligger hield hen van de gelijk-
maker. Het was slechts uitstel van executie want, 
met nog 5 minuten te spelen diende Daltons de 
gelijkmaker te slikken en was de titel op weg naar 
Sava A.  Van een drama gesproken, weg titel voor 
de Daltons en de degradatie voor Benne A, ook 
dat is voetbal!    

Foxes - Visboys 1-2 

Slechts 2 wedstrijden op het programma wat onze 

keuze uiteraard vergemakkelijkte maar ook omdat 

wij, spijtig genoeg, melding hadden gekregen dat 

Umicore volgend seizoen niet meer zal aantreden. 

Het is niet onze bedoeling om een U bloemlezing 

te geven van wat er allemaal, gedurende een 30-

tal jaren is gebeurd op en rond de velden van 

Umicore. Wat we echt niet kunnen of willen verge-

ten is toch wel het kantinegebeuren waar menige 

clubs, soms tot in de late uurtjes, hun traditionele 

nabeschouwingen hielden. Uiteraard met de nodi-

ge drankjes en ook niet te vergeten de hotdogs 

en/of broodjes worst met zuurkool. Ook het ont-

vangst van alle betrokken leden van onze Federa-

tie, hetzij scheidsrechters, medewerkers en be-

stuursleden, waren gedurende toch een 30-tal ja-

ren niet te versmaden. Marleen, U weet wel, die 

sympathieke en vriendelijke uitbaatster van de 

kantine, zal na al die jaren hard labeur het nu wat 

rustiger aan kunnen doen, het is haar van harte 

gegund! Als blijk van waardering werd Marleentje 

door onze Federatie met een fikse ruiker bloemen 

bedacht. Och ja, ik zou het bijna vergeten, Vis-

boys won de wedstrijd met 1-2, maar dat was af-

gelopen zaterdag van secundair belang. 

‘Ten velde van...’-reporter  

http://www.compufact.be/
http://www.soccertime.be/


VOETBAL ANTWERPEN 

KAMPIOENENVIERING 

Vrijdag 25 maart jl werden de kampioenen en de winnaars van de sportiviteit van het afgelopen voet-

balseizoen in de bloemetjes gezet bij Bowling Planet te Ekeren.  Naast de mooie trofeeën werden ook 

de drankjes en hapjes ten zeerste geapprecieerd: een waardige afsluiter van een mooi seizoen 2021-

2022! 
KAMPIOENEN 

Afdeling 1 Racing Gobi A (verbondskampioen) 

 Houtbeurs A (vice-kampioen) 

Afdeling 2A Sava A 

Afdeling 2B The D-C Boys 

Afdeling 2C Swinchester 

Afdeling 3A Chossel sport 

Afdeling 3B Antwerp Boys 

Afdeling 3C Benne 1980 B 

Afdeling 4A Nieuw Stabroek 

Afdeling 4B De Gaawe Leeuw 

SPORTIVITEIT 

Afdeling 1 Club BP 

Afdeling 2A De Brug 

Afdeling 2B Katastroof 

Afdeling 2C Swinchester 

Afdeling 3A Den 144 

Afdeling 3B An Sibhin 

Afdeling 3C Benne 1980 B 

Afdeling 4A Sava C 

Afdeling 4B Kon. Aloysius 



In juni 1995, na het spelen van een voetbal-, vol-
leybal- en korfbaltornooi in Kasterlee (Met ge-
mengde ploegen d.w.z. voetbal (3 dames & 3 he-
ren), volleybal (3 dames & 3 heren) en korfbal (4 
dames & 4 heren), kwam een goede vriend van 
mij, Eddy De Koninck, me vragen of ik niet te-
rug wou gaan voetballen (op ’t veld)! Ik was toen 
44 jaar en reeds enkele jaren -door een lastige 
blessure- gestopt met veldvoetbal. Na enkele da-
gen en nachten bedenktijd zei ik toe! 

We gingen van start in de Antwerpse Vrienden-
clubs, met een samensmelting van het vroegere 
FC Pressing en de B-ploeg van AC DE HEIDE.  

De eerste officiële match na zovele jaren was een 
bekermatch. We wonnen deze match met 0-1 en 
je mag één keer raden wie toen scoorde! Ja, juist! 
Dus na de douche en de nodige pinten achteraf 
heb ik toen gezworen dat ik zou blijven shotten 
tot ik niet meer kon?!? Elke zaterdag stond ik 
klaar (zoals ne cadet van 12 jaar, om met blin-
kende shoes op de Antwerpse voetbalvelden te 
gaan shotten en scoren! En achteraf te verbroede-
ren met de nodige pinten! Ik heb er héél wat goe-
de vrienden (Jef, Serge, Frank enz.) Ik kan ze 
niet allemaal opnoemen en kennissen aan over 
gehouden. We zijn met dezelfde ploeg wel enkele 
keren onder een andere naam (de nodige sponso-
ring hé!) gaan spelen, nl. AC De Heide B, Cat-
leya, Eendracht en De Kroon! Er was ook een 
tekort aan scheidsrechters (Dat is een al een héle 
tijd een probleem in alle sporten !) Dus ben ik ook 
de cursus “scheids” gaan doen en begon ik aan 
een tweede leven bij de toenmalige KAVVV! Dat 

beviel me wel, maar stilaan werd het toch moeilijk 
om me te motiveren om te gaan fluiten! De mees-
te ploegen (95%) zijn echt OK. We doen allemaal 
wel eens fouten hé! En dat was meestal geen pro-
bleem voor hen en voor mij. Maar bij sommige 
wedstrijden werd het me wel eens te veel van het 
goede! Fysiek ging het nog, maar mentaal was 
het vat af…….Daarom heb ik dit seizoen besloten 
om af te haken en me toe te leggen op het gaan 
kijken met een paar vrienden naar enkele mat-
chen, en in een andere sport (korfbal) nog wat 
gelegenheidsscheidsrechter te zijn! 

Ik heb bij de KAVVV&FEDES tijdens deze 27 sei-
zoenen héél wat toffe mensen leren kennen! Ik ga 
er toch enkelen vermelden: Tom Horemans, 
Marc Van Riel, Roger Thijs, Werner De Brauwer, 
Jean Spiloes en nog véél andere toffe bestuursle-
den, scheidsrechters en voetballers!  

Het was een plezante tijd die ik nooit vergeten 
zal! 

Nog héél véél succes gewenst aan jullie allen! En 
denk er aan…Dit verbond zorgt er voor dat je ’s 
zaterdags een aangename en sportieve dag kan 
beleven ! 

Doe dat niet naar de klot……. Hé !! 

 
Tot binnenkort ergens langs de lijn !! 

                                                                          

VOETBAL ANTWERPEN 

 

27 seizoenen  

voetballer & scheidsrechter bij KAVVV&FEDES 

Wouters Emiel 



TENNIS 

DAAR IS DE LENTE, 

DAAR IS DE ZON,...   

EEN VROLIJK LIED VAN 

JAN DE WILDE 

Naar de tekst van Jan De Wilde. 

Daar is de lente, daar is de 

zon. Bijna -maar ik denk dat ze 
weldra zal komen. De fallus 
impudicus staat al in bloei. En de 
blaadjes krijgen bomen!  M'n 
vrouw en m'n kat zijn allebei 
krols. Het valt me moeilijk ze 
rustig te houden. Ik zal binnen-
kort weer een heleboel Nesten 
moeten bouwen. Want Daar is de 
lente, daar is de zon. We voelen 
het allen kriebelen en weten 
waarom.   
Het nieuwe seizoen staat voor de 
deur. Terreinen worden opge-
maakt.  De tennisraket is op-
nieuw besnaard.  Gloednieuwe 
ballen zitten in de sportzak.  Bui-
tenpantoffels worden bovenge-
haald.  Tenuetjes worden gepast, 
of de coronakilo’s geen impact 
gehad hebben en het geen te-
nues zijn geworden.  Dus we zijn 
er klaar voor.  Hopelijk hebben 
we terug een normaal seizoen,  
na de twee voorafgaande.  We 

hebben ondertussen ook niet stil-
gezeten en hier en daar een aan-
passing aan onze website laten 
doen.  Een algemene vergadering 
stond eveneens op het program-
ma met een zeer goede opkomst.  
De sfeer was zeer goed.  Het 
contact deed deugd.  De goesting 
droop er al vanaf. U kan het ver-
slag van deze vergadering lezen 
op onze website van de tennisaf-
deling 
“www.tennis.kavvvfedes.be”.  
Een paar clubs hebben er jam-
merlijk genoeg de brui aangege-
ven.  Maar er is ook positief 
nieuws.  We mogen een nieuwe 
club ontvangen ’T LEER.  We ho-
pen dat zij zich goed zullen voe-
len in ons midden en wensen hen 
en alle andere clubs een prettig 
seizoen toe. 

 

Theo Vissers 

WEEK ETHIEK IN DE SPORT 16/05 - 20/05 

ONTDEK HET PROGRAMMA  

Van maandag 16 mei tot en met vrijdag 20 mei 

organiseren we onze eerste Week Ethiek in de 

Sport. We werkten een mooi programma uit met 

interessante sprekers en boeiende inzichten. 

Overdag organiseren we sessies voor sportfedera-

ties en sportdiensten. 's Avonds kunnen ook trai-

ners, sportclubbestuurders en club-API's aanslui-

ten op onze interessante webinars. 

           Ontdek het programma hier  

 
GOKKEN IN DE SPORT  

Benieuwd naar de link tussen sport en (risicovol) gokken? Check dan 

onze nieuwste infographic, gemaakt in samenwerking met het VAD en 

gebaseerd op onderzoek van de UGent uit 2019. Lees meer... 

ADVIES: NAAKT DOUCHEN  

Het al dan niet verplicht douchen leidt soms tot conflicten in sport-

clubs. Samen met het Kinder-rechtencommissariaat, Sensoa en 

Unia beantwoorden we enkele veel gestelde vragen. Lees meer... 

GEZOCHT: SAFE SPORT ALLIES CLUB  

Wil jouw sportclub werk maken van een aanpak tegen grensoverschrijdend 

gedrag? Registreer je dan nu als Safe Sport Allies club en ontvang een gra-

tis workshop en een gratis online webinar. Lees meer... 

http://www.compufact.be/
https://www.ethischsporten.be/weekethiekindesport/
https://www.ethischsporten.be/nieuwe-infographic-over-gokken-in-de-sportclub/
https://www.ethischsporten.be/adviezen-standpunten/verplicht-naakt-douchen/
https://www.ethischsporten.be/word-een-safe-sport-allies-club/


 
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 
rubriek levendig kunnen houden!… 

Foto uit 2013 Beker Tony Martens: winnaar Ten Hoeve (bedankt Theo Vissers voor deze inzending) 

mailto:info@kavvv.be


BILJART 

CBP KROONT ZICH TOT VERBONDSKAMPIOEN 2021-2022 

De eerste twee laureaten van het seizoen 2021-2022 zijn gekend: 

CBP is verbondskampioen en behaalde in 18 wedstrijden 337.390 punten. 

KVE 1 won in 18 wedstrijden 84 wedstrijdpunten, en kroonde zich tot winnaar matchpunten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

Ondertussen is de bekercompetitie van start 
gegaan. 

Noteer in jullie agenda 
Bekerfinale 
Dinsdag 26 april e.k. om 19h30. 
Lokaal Bekaert te Hemiksem 

Ook hier gebeurt de prijsuitreiking aan ver-
bondskampioenen, winnaar matchpunten + 
hoogste reeks + kortste match. Iedereen wel-
kom. 

KAMPIOENSCHAP 2021-2022 

 Club Wed Punten 

1 CBP 18 337.390 

2 KVE 1 18 334.992 

3 De Zoete 18 327.203 

4 Kameraadschap 18 325.733 

5 BASF 18 322.189 

6 Lusitano 18 317.375 

7 Goorhof 18 311.864 

8 KVE 2 18 301.876 

9 BC Hemiksem 18 301.505 

10 Bekaert 18 279.384 

MATCHPUNTEN 2021-2022 

 Club Matchptn 

1 CBP 87 

2 KVE 1 84 

3 Basf 82 

4 Kameraadschap 77 

5 Lusitano 76 

6 Goorhof 75 

7 KVE 2 65 

8 De Zoete 61 

9 BC Hemiksem 57 

10 Bekaert 54 

Elst Eddy 

KAVVV&FEDES 

BADMINTONCOMPETITIE 

COMPETITIEFORMULE 

Dubbel Duo 

Gemengd 

START: HALF SEPTEMBER 2022 

ZAAL WIJNEGEM 

VASTE SPEELDAG 

 

ALLE NIVEAUS WELKOM: 

MEER INFO OP 0476 67 63 85 - info@kavvv.be 



MINIVOETBAL DRUIVENSTREEK 

FINALEAVOND 1 APRIL 2022 

 

Dit is de planning voor de finales. Aansluitend op de finales wordt het einde van het seizoen gevierd 

met een prijsuitreiking. Wij hopen dat jullie hier met zijn allen op vrijdag 1 april aanwezig kunnen zijn.  

 

 

 

Finales  

20:00 Elvis Leeft - Broo's United 

21:00 Winnaars van maandag 

22:00 Winnaars van dinsdag 

 

 

 

 

 

 

RACING EVDW KAMPIOEN 2021-2022 

 

 

EINDKLASSEMENT BEKER 2021-2022 

Poule A Team M + - = D+ D- S PTN 

1 Racing EVDW 4 4 0 0 35 8 27 12 

2 Mini Dynamo Wijndaal 4 2 2 0 35 23 12 6 

3 De Kinépraktijk 4 1 2 1 28 36 -8 4 

4 Angus 4 1 2 1 21 32 -11 4 

5 Elvis Leeft 4 0 2 2 12 32 -20 2 

Poule B Team M + - = D+ D- S PTN 

1 Betsy Boys 4 4 0 0 41 9 32 12 

2 Los Pollos Hermanos 4 3 1 0 46 20 26 9 

3 Forza Exitroom 4 2 2 0 24 19 5 6 

4 Inter Cantina 4 1 3 0 20 39 -19 3 

5 Broo’s United 4 0 4 0 11 55 -44 0 

VERBONDSKAMPIOENSCHAP 2021-2022 

 Team M M+ M- M= D+ D- S PTN 

1 Racing EVDW 18 16 2 0 163 59 104 48 

2 Betsy Boys 18 14 2 2 144 76 68 44 

3 Mini Dynamo Wijndaal 18 13 4 1 162 86 76 40 

4 Los Pollos Hermanos 18 13 5 0 139 76 63 39 

5 De Kinépraktijk 18 10 7 1 132 83 49 31 

6 Forza Exitroom 18 6 9 3 105 107 -2 21 

7 Elvis Leeft 18 6 11 1 83 105 -22 19 

8 Inter Cantina 18 5 13 0 75 142 -67 15 

9 Angus 18 2 16 0 70 160 -90 6 

10 Broo’s United 18 1 17 0 35 214 -179 3 

VOETBAL VLAAMS-BRABANT/OOST-VLAANDEREN 

AANSLUITEN VAN NIEUWE SPELERS...NIEUW! 

Volgens artikel 24 van onze reglementen kunnen nieuwe spelers en bestuursle-
den aangesloten worden tot 1 februari.  Om de clubs de mogelijkheid te geven 
om nieuwe spelers te testen of te laten trainen kan men dit jaar na 1 februari 
spelers aansluiten.  Deze spelers zijn maar pas speelgerechtigd vanaf 
1/7/2022 voor competitiewedstrijden. Maar ze zijn wel verzekerd. 

De clubs betalen hiervoor een gastbijdrage (niet de volledige bijdrage).  Vanaf volgend seizoen beta-
len ze dan de volledige bijdrage. 

Men kan een nieuwe speler aansluiten als volgt: 

Stuur een mail naar: info@kavvv.be met de volgende gegevens van de nieuwe speler: 

Naan en Voornaam, Adres, Emailadres, Telefoonnummer, Naam club, Kopie van de voor- en achterzij-
de van ID-kaart. 

mailto:info@kavvv.be


             

From zero to hero! Mijn eerste triatlon 

Veel sporters zijn steeds op zoek naar nieuwe uit-

dagingen. Zo willen velen ooit eens een triatlon 

zwemmen, fietsen en lopen of een duatlon lopen, 

fietsen en lopen.  Reinout Schuylenbergh, tevens 

zelf fervent multisporter en coach van heel wat 

triatleten, vertelt je meer over triatlon en hoe je 

hieraan moet beginnen. Zeker de moeite om deze 

prachtige sportdiscipline te leren kennen! Lees 

verder  

10 technologische vernieuwingen die je in de 

toekomst bij de kinesist kan ontdekken 

De meeste sporters moeten - jammer genoeg - al 

eens naar de kinesist om optimaal te revalideren 

van een opgelopen blessure. Ben je benieuwd hoe 

jouw bezoek aan de (sport)kiné eruit zou kunnen 

zien in de toekomst? Sportkinesist Lander 

Vansteene vertelt je alles over de laatste technolo-

gische snufjes die je bij de sportkinesitherapeut 

kan terugvinden.  Lees verder  

Eetstoornissen in de sport: 

de atleet in disbalans of op de balans? 

(Top)sport gaat vaak gepaard met strikte eetge-

woontes, maar soms helt de balans over naar de 

verkeerde kant. En hoewel er een taboe heerst 

over eetstoornissen bij zowel sporters als niet-

sporters, wil dit niet altijd zeggen dat er sprake is 

van een eetstoornis. Sportdiëtiste Inge De Ridder 

vertelt je hier meer over. Lees verder  

Congres Astma en Sport  

 Zaterdag 15 oktober 

Aud. Vanden Driessche VUB Jette 

Meer info  

 

Acute knieblessures in de voetbalsport 

Donderdag 17 november 

Bosuilstadion te Antwerpen 

 Meer info 

Traditioneel wordt de herfsttitel uitgereikt in de 
laatste weken van de herfst, zo net voor de 
kerst- en feestdagen.  Vraag dat maar aan de 
geel-blauwen van het ooit zo glorieuze “Union 
Soixante” dat aan een ware wedergeboorte be-
zig is.  Door de extra-lange corona-break van 
december tot midden februari werden te titels 
van herfstkampioen pas in het begin van maart, 
en op maandag zelfs pas op 14 maart, amper 1 
week voor het begin van de lente uitgereikt.  In 
beide reeksen kunnen we spreken van soeverei-
ne leiders.  Hoe anders kan je een leider om-
schrijven die nog ongeslagen bleef en elke hen 
voorgeschotelde quiz naar zich toetrok?  Op 
dinsdag is Carolus ongeslagen (4 op 4, en bij 
het ter perse gaan zelfs al een 5 op 5).  En ook 
op maandag blijft La Squadra Oscura na 6 
van de 12 speelrondes ongeslagen.  Twee te-
rechte herfstkampioenen, ook al was dat … bij-
na in de lente. 

Walter Vercammen 

QUIZ 

HERFSTKAMPIOEN  

IN DE LENTE 

BASKETBAL 

AFSCHEID STAF VAN GEEBERGEN 

Op dinsdag 15 maart overleed onze convoca-
teur, Staf Van Geebergen.  Reeds tientallen ja-
ren was hij actief binnen onze federatie als 
scheidsrechter en bijna 10 jaar was hij verant-
woordelijk voor het aanduiden van de scheids-
rechters voor onze afdeling Basketbal, waarbij 
hij als harde werker ervoor zorgde dat bij alle 
wedstrijden de nodige scheidsrechters werden 
voorzien.  Verder was hij binnen het basketbal 
uiteraard ook gekend als coach en als strenge 
maar rechtvaardige scheidsrechter, en was 
daardoor een graag geziene gast op alle basket-
balvelden.   

We willen dankbaar zijn voor het vele werk dat 
hij gedaan heeft bij de KAVVV, maar vooral voor 
zijn vriendschap, zijn lach, zijn kunst om van 
het leven te genieten: we verliezen een groot 
man en monument binnen het basketbal. 

https://gezondsporten.be/l/mailing2/link/67793e9a-8572-4687-b7eb-37009b0f8279/445
https://gezondsporten.be/l/mailing2/link/67793e9a-8572-4687-b7eb-37009b0f8279/445
https://gezondsporten.be/l/mailing2/link/67793e9a-8572-4687-b7eb-37009b0f8279/444
https://gezondsporten.be/l/mailing2/link/67793e9a-8572-4687-b7eb-37009b0f8279/446
https://gezondsporten.be/l/mailing2/link/67793e9a-8572-4687-b7eb-37009b0f8279/449
https://gezondsporten.be/l/mailing2/link/67793e9a-8572-4687-b7eb-37009b0f8279/450


PETANQUE ANTWERPEN 

DE PENtaNquEvriend van deze maand 

Naam:   Spoelders 

Voornaam:   Bart 

 

 

 

 

Club:    PC Kalmthout 

Hobby’s:   Wandeltochten maken, lopen   

    en petanque 

Favoriete sport:  Lopen 

Sportidool:   Wout Van Aert 

Favoriete film:  Intouchables 

Favoriete acteur: Omar Sy 

Favoriete actrice: Uma Thurman 

Favoriete zanger: Stromae 

Favoriete zangeres: Angèle 

Lievelingsgerecht: Stoofvlees met frieten, sushi 

Lievelingsdrank:  Jägermeister 

Lievelingsdier:  Hond 

Vakantiebestemming: Scandinavië 

Link met KAVVV&FEDES 
Lid bij PC Kalmthout 
 
Leukste herinnering aan de sport 
Winst van de Vlaamse Interclubbeker met PC Lier 
 
Welk sportmoment zal je voor altijd bijblijven? 
De gouden medaille van Tia Hellebaut op de OS van 
2008.  

 
Welke van je dromen wil je zeker nog verwezenlijken? 
Een trektocht met de rugzak door Canada en Nieuw
-Zeeland.  

KAMPIOENSCHAPPEN 

Na twee jaar zonder kampioenschappen 

kunnen we mogelijk opnieuw kampioen-

schappen –dubbel heren, dubbel dames en 

dubbel gemengd– organiseren.  Om zoveel 

mogelijk uit de slipstream van andere orga-

nisaties 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 kampioen-

schap en data op info@kavvv.be 

GEWIJZIGDE TORNOOIDATUM 

Noteer alvast in uw kalender: 

Het Jos Pauwels tornooi, geor-

ganiseerd door PC Horizon 

wordt verplaatst naar 10 sep-

tember 2022! 

DE WINTERCOMPETITIE 

De wintercompetitie gaat zijn laatste speel-

dagen in.  De uitslagen en klassementen 

zijn steeds terug te vinden op de website. 

DE ZOMERCOMPETITIE 

De inschrijvingsdocumenten voor de zo-

mercompetitie worden eerstdaags overge-

maakt aan de clubsecretariaten.  De avond 

en 50+ zomercompetitie zal worden ge-

speeld in doublet. 

CLUBVERGADERING 

De clubvergadering van het voorjaar wordt 

niet georganiseerd.  Wijzigingen zijn er 

voorlopig niet, met uitzondering van enkele 

reglementswijzigingen die met de zomer-

competitie worden ingevoerd (cfr. de en-

quête die werd afgenomen eind 2021)  De-

ze zullen in de volgende nieuwsbrief be-

sproken worden. 

 

BEZOEK REGELMATIG DE WEBSITE 

VAN DE AFDELING PETANQUE! 

 club datum Tornooi Soort   

PC Fortje 7/05/2022 Open Lente Tornooi Tripletten AFGELAST 

Mercurius 14/05/2022 Fort VIII Tornooi 50+   

Sodipa PC 26/05/2022 Hemelvaarttornooi Tripletten AFGELAST 

PC Kalmthout 15/07/2022 Zomertornooi 50+ doubletten   

PC Kalmthout 16/07/2022 Zomertornooi Open tornooi doubletten   

PC Horizon 10/09/2022 Jos Pauwels Tornooi Tripletten   

petanque.kavvv.be
https://petanque.kavvv.be/
https://petanque.kavvv.be/


MINIVOETBAL ANTWERPEN 

HET EINDE VAN ONZE COMPETITIE IS 

IN HET VIZIER! 

Eindelijk hebben wij nog eens ” normale competi-
tie” kunnen afwerken, ondanks de vele forfaits, al 
dan niet door corona en kwetsuren. 

In de donderdagreeks, spelende in de sportzaal 
Mariënborgh, is de winnaar al een tijdje gekend. 

De eerste plaats ging naar onze nieuwkomer Balo-
ma Planca; de tweede plaats was voor De Glazen 
Boterham. 

Deze twee ploegen komen in aanmerking om ver-
bondskampioen te worden op 21/04/2022 in de 
sportzaal van Mariëborgh. 

De twee andere ploegen van sportzaal EDU zijn 
Triton International en Kielse All Stars. 

Wie kampioen wordt in deze reeks is nog niet ge-
weten. De laatste speeldag is hiervoor allesbepa-

lend. 

De nacompetitie is nog steeds aan de gang en 
hierbij zijn Baloma Planca in reeks 1 en Evlier 
Specerijen in reeks 2 de grootste kanshebbers. 

De nieuwe aansluitingsformulieren werden reeds 
verstuurd, en ik hoop dat we ook volgend seizoen 
kunnen rekenen op onze ploegen. 

 
Krekels Henri 

Verplichte vergadering en kampioenviering  

 

Donderdag 28 april 2022 

Mariënborgh  

Doornstraat 69, Edegem 

20u.   

 

Een persoonlijke uitnodiging 

volgt. 

ZAALVOETBAL ANTWERPEN 

INTERESSE IN ZAALVOETBAL? 

Op vraag van enkele geïnteresseerde clubs om naar analogie van onze competitie “Zaalvoetballiga 

Asse-Zellik” een soortgelijke competitie op poten te zetten in het Antwerpse, willen wij graag eens 

peilen welke leden, clubs er nog interesse hebben in dergelijke zaalvoetbalcompetitie.  Ook een da-

mescompetitie is mogelijk bij voldoende interesse! 

 
Wat bieden wij aan? 

Laagdrempelige instap met zeer beperkte kosten 

 

Opstart club van A tot Z 

Zeer beperkte administratieve rompslomp 

Sportverzekering* + opvolging ongevalsdossiers 

Opmaak speelkalender** 

Verzamelen en publiceren van de uitslagen en klassementen 

Opmaak subsidieattesten 

Sportinfo algemeen (GDPR, gedragscodes, ...) 

 

* Voor spelers die reeds verzekerd zijn bij KAVVV&FEDES veldvoetbal of minivoetbal betalen het eer-

ste seizoen geen bijkomende verzekering. 

** Elke club heeft zijn thuiszaal.   

De bedoeling is te starten met de competitie in september 2022.   

DOWNLOAD HIER UW AANSLUITINGSFORMULIER 

Wat te doen bij uiteraard vrijblijvende interesse? 
KAVVV&FEDES  Davy Van Bogaert     0476 67 63 85      info@kavvv.be      www.kavvv.be 

VOLG KAVVV&FEDES OOK OP FACEBOOK 

https://www.kavvv.be/files/ALGEMENE%20BESTANDEN/Allerlei/Aansluitingsformulier%20Zaalvoetbal%202022.pdf
mailto:info@kavvv.be
http://www.kavvv.be
https://www.facebook.com/Kavvv.be


TAFELTENNIS 

DE KAMPIOENEN ZIJN GEKEND 

Bij het verschijnen van deze nieuwsbrief zal de competitie afgelopen zijn. De kampioenenploegen en 
individuele kampioenen zijn inmiddels reeds gekend. 

De bekercompetitie is deze week 
van start gegaan en de volgende 
2 weken hebben de verbonds-
kampioenschappen plaats. 

  

Op 20 mei zijn er de bekerfina-
les, gecombineerd met de kam-
pioenenviering. 

  

En dan kunnen we beginnen aan 
de voorbereiding van het sei-
zoen 2022-2023... 

  

Afdeling Kampioen Individueel 

1 Rupel A Kristof Van Bergen (Wilraco A) 

2 De Gouden Leeuw A Patrick De Bruyn (Brasgata A) 

3 Aartselaar B Benny Poppe (Sokah B) 

4 Sint Lenaarts A Wesley Janssens (Uilenspiegel A) 

5 Sodipa B Luc Haven (Sodipa B) 

6 Stabelino B 
Marc Andries (Stabelino B)/ 

Joseph Peeters (Whiff’s B) 

7 Sint Lenaarts C Marc Dupont (Sodipa C) 

8 Umicore C Paul Schouwaerts (Smash A) 

Meer info KAVVV&FEDES TAFELTENNIS 
 

FRANK CELIS 
 

Tel: 03 326 22 50 

GSM: 0477 45 70 04 

E-mail 

Sportieve groeten 

 

Celis Frank, 

Cusseneers Roby 

en Sels Davy 

ROMPSTABILISATIETRAINING 

Om goed te kunnen bewegen en/of te kunnen sporten is 

een sterke romp noodzakelijk. In een rechtop staande 

houding moet de romp het lichaam te allen tijde in balans 

houden. Een stabiele romp vormt een belangrijk onderdeel 

bij het overbrengen van krachten van het ene lichaams-

deel naar het andere, waardoor het lichaam vooruitkomt. 

(bijv. wandelen, hardlopen, schaatsen) of waardoor we 

voorwerpen in beweging kunnen brengen (bijv. iets optil-

len, krachttraining, gooien en/of trappen). Een stabiele 

romp draagt bovendien bij aan de preventie van blessu-

res. De laatste jaren is het belang van een goede romp-

stabilisatie dan ook een onderdeel van de blessurebehandeling, blessurepreventie en de prestatie 

bevorderende trainingsprogramma's.  

TIPS 

 Behoud steeds de neutrale rugkromming!  

 Pas steeds lumbale bracing toe = diepe buik– én rugspieren aanspannen 

 Eerst basisoefeningen zonder beweging 

 Dan moeilijker oefeningen met beweging (bv. romprotaties) en instabiliteit 

 Graduele opbouw van intensiteit, duur, herhalingen, reeksen!  

mailto:frankc@pandora.be


ATLETIEK 

HET VELDLOOPSEIZOEN ZIT ER OP… 

  Veldloopkampioenschap Veldloopcriterium 

Categorie Naam Club Naam Club 

Ben. Meisjes Van Raemdonck Renée ZWAT De Beleyr Pauline WALO 

Ben. Jongens Vaerewyck Obe WALO Vaerewyck Obe WALO 

Pup. Meisjes Colomier Kaat ACSS Colomier Kaat ACSS 

Pup. Jongens Staut Tim ACK Fissers Thibaut ACSS 

Min. Meisjes Swinnen Norah ZWAT Swinnen Norah ZWAT 

Mini. Jongens Verbiest Pieter ACK Dogbe Sander ZWAT 

Cad. Meisjes Aerts Marthe WAV Aerts Marthe WAV 

Cad. Jongens Punselie Witse ACK Boeykens Enzo WALO 

Sch. Meisjes Boeckx Jente ACK De Clerck Morgane ZWAT 

Sch. Jongens Verschooten Axl WAV Pauels Floris SAV 

Jun. Dames Van Hooydonck Julie SAV   

Sen. Dames David Joke WALO Gheeraerts Lore WALO 

Dam. +35 Beerlings Elke AA Beerlings Elke AA 

Dam. +40   Van Sanden Nele WAV 

Dam. +45 Van De Velde An AA De Bruyn Jenny SAV 

Dam. +50   Jochems Carine AVN 

Dam. +55 Van Tendeloo Carine AA Van Hooydonck Carine ACK 

Dam. +60   Van Tendeloo Carine AA 

Dam. +65 Torfs Christiane ACSS Claes Judy AVI 

Dam. +70   Van Beek Rita WALO 

Dam. +75 Bakkers Joanna KLP Bakkers Joanna KLP 

Jun. Heren Michielsen Gijs SAV Michielsen Gijs SAV 

Sen. Heren Jordaens Siebe ACSS Jordaens Siebe ACSS 

Her. +40 De Rooy Andy CST Martens Dietrich ZWAT 

Her. +45   Engelen Tom AA 

Her. +50 Geerts Pascal AA Van De Water Nico Team 17 

Her. +55   Bartholomeeusen Eric ACR 

Her. +60 D’Hondt Herman WALO D’Hondt Herman WALO 

Her. +65   Martens André WALO 

Her. +70 Caluwé Freddy KLP Caluwé Freddy KLP 

Her. +75   De Ryck Frans KLP 

Her. +80 Barrat Roland APSO Barrat Roland APSO 

Her. +85   Moorkens Frans APSO 

 



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 21 maart 28 maart 

 Fietsen # km Lopen # km Wandelen # km 

1 Cornelissens Ekke 525,5 Hertogs Guido 116,4 Helskens Jorn 61,2 
2 Van Tuyn Eddy 301,7 Kennis Kevin 89,3 Martens Andre 55,6 
3 Van Den Heuvel Guido 254,3 Van Acker Dries 54,2 De Donder Joeri 51,5 

Week van 14 maart 20 maart 

 Fietsen # km Lopen # km Wandelen # km 

1 Cornelissens Ekke 318,1 Hertogs Guido 89,3 Van Bogaert Davy 46,3 
2 Van Tuyn Eddy 286,5 Kennis Kevin 76,9 De Donder Joeri 46,2 
3 Adriaensen Anita 255,1 Callerts Ellen 58,4 Gorrebeeck Carine 38,8 

Week van 7 maart 13 maart 

 Fietsen # km Lopen # km Wandelen # km 

1 Cornelissens Ekke 330,2 Hertogs Guido 112,4 Van Bogaert Davy 55,7 
2 Adriaensen Anita 238,3 Van Acker Dries 70,6 De Donder Joeri 53,9 

3 Van Den Heuvel Guido 161,4 Kennis Kevin 62,3 Van Springel Dirk 49,0 

week van 28 februari 6 maart 

 Fietsen # km Lopen # km Wandelen # km 

1 Cornelis Werner 311,7 Kennis Kevin 80,7 Kerremans Ine 75,6 
2 Adriaensen Anita 278,1 Callaerrs Ellen 80,6 Van Bogaert Davy 54,4 
3 Van Tuyn Eddy 219,0 Hertogs Guido 78,0 De Donder Joeri 54,1 

Meeste kilometers sinds begin registratie op 30/11/2020 

  Fietsen # km Lopen # km Wandelen # km 

1 Cornelissens Ekke 20882,3 Hertogs Guido 5734,8 Van Bogaert Davy 2288,56 

2 Van Tuyn Eddy 13505,5 Kennis Kevin 5284,3 Van Springel Dirk 2259,29 

3 Van Den Heuvel Guido 9198,3 Van Acker Dries 4226 Van Loy Kathleen 2117,13 

4 Deckx Gregory 8151,6 Callaerts Ellen 3098 Jacobs Marijke 2092,92 

5 Van Springel Dirk 6083,7 De Cuyper Thomas 3081,7 Martens André 2048,89 

6 Sels Davy 5909,3 Jacobs Marijke 2898,9 Michiels Carina 1884,68 

7 Helskens Jorn 4880 Van Springel Dirk 2674,6 Cornelissens Ekke 1477,64 

8 Kennis Kevin 4443,3 Beerlings Elke 2584,8 Oostvogels Anne 1236,79 

9 Lockkamper Christel 4416,1 Dombrecht Dorien 2460,8 Van Dongen Marijke 1098,56 

10 Jacobs Marijke 3993,4 Deckx Gregory 2378,7 Lockkamper Christel 1067,81 

11 Janssens Ronny 3843,6 Martens André 2332,9 Helskens Jorn 1034,74 

12 Hertogs Guido 3623 Van Der Reysen Macht. 2026,8 Adriaenssens Nancy 964,06 

13 Loos Jeroen 3326,8 Van Hove Frederik 2001,4 De Maeyer Rudy 839,06 

14 Morry Mike 3184,6 Stuyts Bart 1812 Van De Wiel Ellen 776,07 

15 Van Hoofstat Simon 2458,5 Decoen Eric 1690,6 Meeussen Françoise 771,31 

https://clicktime.symantec.com/3KJQzyxLt1qiHbfwcZYnMFx6H2?u=https%3A%2F%2Fwww.strava.com%2Fclubs%2FKAVVVFEDESwandelenjoggenlopen
https://www.kavvv.be/files/ALGEMENE%20BESTANDEN/Allerlei/Strava%20week%2021%20maart%2027%20maart.pdf
https://www.kavvv.be/files/ALGEMENE%20BESTANDEN/Allerlei/Strava%20week%2014%20maart%2020%20maart.pdf
https://www.kavvv.be/files/ALGEMENE%20BESTANDEN/Allerlei/Strava%20week%207%20maart%2013%20maart.pdf
https://www.kavvv.be/files/ALGEMENE%20BESTANDEN/Allerlei/Strava%20week%2028%20februari%206%20maart.pdf


IK DENK(SPORT) DUS IK BEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vervang de cijfers in het raster door de letters en ontdek het puzzelwoord op de 6e lijn 



 
 

Sommigen kijken er misschien een beetje mee-
warig en neerbuigend op neer.  Een rommel-
markt.  Wie gaat daar naartoe?  Daar koop je 
toch niks?  Daar wil je toch niet betrapt worden! 
De naam zegt het toch zelf: Rommelmarkt!  En 
toch …  Op één van deze markten hoorde ik ooit 
een verkoper aan een door zijn bananen- en an-
dere dozen snuisterende man het als volgt om-
schrijven : “Ach mijnheer, op een rommelmarkt 
zoek je niets.  Op een rommelmarkt vind je iets.”  
Levenswijsheid van de bovenste plank. 

Ik kan het alleen maar beamen.  Zelf doe ik ook 
niets liever dan op een zalige zaterdag of een 
zonnige zondag er met mijn fiets op uit te trekken 
om op een markt op ontdekkingstocht te gaan.  
Naar een rommelmarkt of garageverkoop vertrek 
je niet zoals naar een supermarkt.  Je vertrekt 
niet met een boodschappenlijstje à la dit en dat 
moet ik zeker meebrengen.  Naar een rommel-
markt en nog veel meer naar een garageverkoop, 
vertrek je zoals een  pasgeboren baby aan het 
leven begint : met – of nog beter “als” - een on-
beschreven maagdelijk wit blad.   

Met een open geest ga je er op expeditie. Be-
nieuwd naar wat er vandaag 
weer verborgen ligt onder 
een al dan niet door de ver-
koper zorgvuldig wegge-
vaagd laagje stof.  Benieuwd 
naar de lang vergeten herin-
neringen die er op je liggen 
te wachten en plots terug 
tot leven komen door het 
ene of andere voorwerp.  Je 
laat je er verrassen.  En 
misschien vind je er ergens 
op het in alle vroegte met 
zorg op de sprei (de naam 
zegt het zelf) uitgespreide koopwaar inderdaad 
wel net dat éne pareltje  dat voor jou, maar dus 
veel minder voor de zijn of haar zolder of ander 
kamer legende verkoper of verkoopster, van on-
schatbare waarde is.   

De tijd dat een – en laten we meteen afspreken 
dat we het vanaf nu een “brocante” zullen noe-
men in plaats van het negatief klinkende - 
“rommel”markt een plek was voor wie het niet 
breed had, is al lang voorbij.  Ook en steeds va-
ker vooral hippe jongeren gaan er ondertussen 
graag op ontdekkingstocht.  Op zoek naar vintage 
of retro heet het dan.  Da’s hip. Da’s cool.  Daar 
kan je straks mee uitpakken nu je terug je ken-
nissen of vrienden thuis mag ontvangen. 

Brocantes zijn van alle tijden hoor je zo soms.  En 
dat klopt ook wel.  Voor de 20e eeuw sprak men 
trouwens ook niet van een “rommel”-markt maar 
van “oude markten” waarbij die oude natuurlijk 
verwees naar de verkoop van reeds gebruikte 
maar daarom nog niet versleten goederen.  D’Ou-
de Markt in Leuven was dus zo een plaats.  Recy-
clage en met respect omgaan met grondstoffen, 
of zelfs “slimme consumptie” of “circulaire econo-
mie” noemen economen dat nu maar al te graag.   

In de 15-16e eeuw werden deze markten in onze 
en ook in alle andere grotere steden in Europa 

zelfs wekelijks georganiseerd door de gerespec-
teerde ambachten.  Zelfs veel van onze nu we-
reldwijd zo bejubelde Vlaamse schilders werden 
op deze ambachtsmarkten – vaak letterlijk voor 
een appel en een ei - aan de man gebracht. Op de 
wekelijkse “oude markt” van de schildersgilde kon 
je zowel een Breughel als een 2e of 3ehands bed, 
-inboedel of -garderobe kopen.  De Antwerpse 
vrijdagmarkt is daar nu nog steeds een levend 
restant van.    

Met de industriële revolutie en de daarmee ge-
paard gaande massaproductie, en de daaruit 
voortvloeiende mindere kwaliteit van de gebruikte 
grondstoffen, evolueert ook het aanbod op deze 
oude markten meer en meer naar minder duurza-
me goederen van mindere materialen om uitein-
delijk binnen onze wegwerpmaatschappij het pre-
dicaat “rommel”-, “luizen”- of “vlooien”-markt te 
krijgen.  Het waren niet meer de ambachten die 
er de kwaliteitsproducten van hun leden aan de 
man brachten.  Het waren minderwaardige pro-
ducten waar je er in de kleren (zo werd toch snel 
verteld) de luizen of vlooien gratis bij kreeg.  Wie 
daar kocht, had geen geld om in een echte winkel 

te kopen.  Daar moest dus 
door wie dat wel kon, op 
neergekeken worden.  Zo 
dicteerde ons althans de 
steeds groter geworden con-
sumptiemaatschappij.   

Vandaag slenteren over onze 
garageverkopen en brocan-
tes vooral rommelmarktoe-
risten en verzamelaars.  De 
éne met open geest op reis 
in eigen dorp.  De andere 
met zijn shoppinglijstje in de 
hand op zoek naar dat éne 

album, die éne elpee of strip die nog ontbreekt in 
zijn collectie.  Op zoek naar dat voorwerp met die 
unieke “patina” of glans die je in een nieuwwinkel 
nergens vindt.  Niet alleen wij, maar ook onze in-
boedel moet geleefd hebben.  Hij moet sporen 
van een verleden hebben.  Zelfs schrijvers als Vic-
tor Hugo – niet dat we onze schrijfselen met die 
van deze meester durven te vergelijken – haalde 
in zijn werken meermaals aan hoe graag ook hij 
over (Brusselse) brocantes struinde op zoek naar 
dat éne bij het krieken van de dag ook voor hem 
nooit verwachte of bedachte voorwerp of boek dat 
voor hem van bijzondere waarde bleek.    

Wanneer je er dan dat iets vindt, overvalt je een 
oprecht gevoel van gelukzaligheid.  Een brocante 
heeft de charme van het avontuur dat een kind 
van de consumptiemaatschappij vaak enkel denkt 
te kunnen vinden in reizen naar verre bestemmin-
gen.  Terwijl hetzelfde gevoel op hem of haar mis-
schien ligt te wachten ergens op een dekentje 
achter de hoek van de straat.  Netjes en met zorg 
voor hem uitgestald in alle vroegte … 

KAVVV&FEDES CURSIEFJE 
NETJES UITGESTALD IN ALLE VROEGTE …  

Walter Vercammen 
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Wens je de VriendenClubsonline-nieuwsbrief 

niet langer te ontvangen? Stuur dan jouw 

emailadres naar 

secretariaatkavvv@skynet.be en je wordt uit-

geschreven uit de nieuwsbrief. 

Je kan intekenen op deze nieuwsbrief door hier 

te klikken. 

OPLOSSING LEZERSVRAAG 

VORIGE MAAND   

De bruggen die op onze Eurobiljetten staan 
werden in het Nederlandse Spijkenisse (net 
onder Rotterdam) ook in het echt over een 
lokale gracht nagebouwd.    

 

Maak kans op een sponsorbudget van 5.000 € 

Als lokale telerscoöperatie supportert BelOrta altijd voor het beste van het veld … en het sportveld! 

Om Belgische sportclubs een opkikker te geven na de moeilijke coronaperiode, lanceren we onze wed-

strijd Het Plezantste Legioen. 

Wat valt er te winnen? 

We verdelen maar liefst € 9.000 aan sponsoringsbudget! De grote winnaar krijgt € 5.000 euro club-

sponsoring, vier andere gelukkigen kunnen rekenen op elk € 1.000. 

  

Informeer je leden 

Deelnemen is eenvoudig: sportclubs maken een verbazend plezante ploegfoto en uploaden die op 

www.verbazendplezant.be/nl/plezantstelegioen. Alle sporten komen in aanmerking. 

Veel succes! 

SCHRIJF JE IN 

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

