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SPORTPROJECTEN: SPARK 

2022  

IN BRUGGE 

SPARK WIL MEER SPORTENDE 

MENSEN IN DE BRUGSE PAR-

KEN MET LAAGDREMPELIGE 

SPORTACTIVITEITEN. 

Sport in het Park, -kortweg SPARK- is 
een nieuw initiatief voor laagdrempelige 
sportactiviteiten.  Het is een reeks van 
gratis sportactiviteiten op een vastge-
legde en vooraf aangekondigde locatie 
op zaterdagnamiddagen in de voorzo-
mer onder leiding van ervaren sportles-
gevers: telkens van 14u tot 17u in één 
van de grote parken in Brugge en haar 
deelgemeenten. Dichtbij en laagdrem-
pelig waardoor je last-minute mee kan 
komen bewegen, vrienden meebrengen 
of na enkele lessen nog inpikken. Met 
weinig materiaal wordt zoveel mogelijk 

bewogen op een leuke 
manier. Denk bijvoorbeeld 
maar aan frisbee, rope 
skipping, kubb, honkbal, 
tal van balspelen, estafet-
te, new games, … alle-
maal leuke groepsspelen 
waarbij je beweegt zonder 
dat je het merkt.. De ses-
sies gaan door in de open-
bare ruimte; iedereen kan 
meedoen. 

De voorlopige planning van Spark ziet er als volgt uit: 

Week 1 – za 16/04: De Polder, Stokerij 10, Dudzele 
Week 2 – za 23/04: Sportpark Koolkerke, Gemeneweidestraat 50, Koolkerke 
Week 3 – za 30/04: Tempelhof, Tempelhof 57, Sint-Pieters 
Week 4 – za 07/05: Astridpark, Stalijzerstraat 11, Brugge 
Week 5 – za 14/05: Daverlo, Dries 2, Assebroek 
Week 6 – za 21/05: Gulden Kamer, Geralaan 809, Sint-Kruis 
Week 7 – za 28/05: Koude Keuken, Zandstraat 284, Sint-Andries 
Week 8 – za 04/06: Sint-Donaaspark, Sint-Donaasstraat, Zeebrugge 
 
Uiteraard kunnen ook nog andere parken opgenomen worden in de planning.  
Meer info over Spark en hun activiteiten vind je op https://fedes.be/spark-2022/. 

https://fedes.be/spark-2022/


EINDE VAN EEN TIJDPERK 

Het einde van een tijdperk komt in zicht.  Het Huis van de Sport te Berchem zal eind dit jaar tot de 

geschiedenisboeken van de Provincie Antwerpen, en uiteraard ook tot deze van onze federatie beho-

ren.  Sinds de opening in 1996 was ons secretariaat stee-

vast gevestigd in de Boomgaardstraat, schuin tegenover 

Brouwerij De Koninck.  Door de komst van het nieuwe 

Provinciehuis waarin alle provinciale diensten werden on-

dergebracht, dienen alle residenten van sportfederaties op 

zoek naar een andere locatie.  Alle sportfederaties die ja-

renlang hun zetel en/of secretariaat in de Boomgaard-

straat hadden, moe(s)ten dus andere oorden opzoeken.  

Ook KAVVV&FEDES was genoodzaakt uit te kijken naar 

een nieuwe accommodatie.  Na heel wat zoekwerk, heb-

ben we intussen onze nieuwe stek gevonden: Statiestraat 

8, te Zwijndrecht.  Nog een aantal schilder– en renovatie-

werken dienen uitgevoerd te worden alvorens definitief 

ons secretariaat te verhuizen.  Een nieuw tijdperk met 

meer mogelijkheden breekt aan.  In de volgende nieuws-

brief houden we jullie op de hoogte van de werken in uit-

voering, en kunnen we waarschijnlijk al een datum van 

ingebruikname meedelen. 

KAVVV&FEDES SCHENKT AAN HET GOEDE DOEL 
 

Dat we bij KAVVV&FEDES ook het (sport)

hart op de juiste plaats hebben, getuigt 

het feit dat de federatie enkele kleding-

rekken en bureaus aan het goede doel (A 

little Magic) heeft geschonken.   

 

 
 

http://www.soccertime.be/


WANDELEN 

De wandelzoektocht app van KAVVV&FEDES is een feit.  Vanaf heden is het de bedoeling dat je overal 

zoektochten kan doen met behulp van onze nieuwe wandelapp.  Uiteraard is het een medium dat stel-

selmatig moet groeien zo zijn er momenteel gratis wandelzoektochten in de app te Blankenberge, Lier 

en Zwijndrecht.  Uiteraard is het de bedoeling dat we samen met onze clubs of individuen deze wan-

delapp verder uitbreiden. 

WANDELEN 

De wandelzoektocht app van KAVVV&FEDES is een feit.  Vanaf heden is het de bedoeling dat je overal 

zoektochten kan doen met behulp van onze nieuwe wandelapp.  Graag willen we zeker ook nog even 

de gunstige effecten van wandelen in the picture zetten: 

Waarom zou ik gaan wandelen? 

Wandelen is een erg geschikte manier om op een recreatieve, rustige, ongedwongen doch aangename 

en sportieve wijze aan je conditie te werken.   

Naast bovenstaande zijn er nog voordelen:   

  - het is makkelijk in te passen in je dagelijkse bezigheden. 

  - wandelen kan altijd en overal. 

  - ook bij een mindere vormcurve, kan je wandelen. 

    - iedereen kan wandelen, jong en oud. 

  - het kan individueel, in groepsverband, met vrienden, familie, … 

  - het is niet duur, een paar degelijke wandelschoenen en wandelkledij en je kan van start. 

WANDELZOEKTOCHT APP VAN KAVVV&FEDES 

Uiteraard is het een medium dat stelselmatig moet groeien zo zijn er momenteel gratis wandelzoek-

tochten in de app te Blankenberge, Lier, Lommel en Zwijndrecht.  Uiteraard is het de bedoeling dat 

we samen met onze clubs of individuen deze wandelapp verder uitbreiden. 

SFEERBEELDEN VAN DE EERSTE WANDELINGEN 

BLANKENBERGE 

LIER 

ZWIJNDRECHT 

LOMMEL 



KAVVV&FEDES WANDELZOEKTOCHT APP 

1. Download de app. 

De KAVVV&FEDES wandelzoektochten app is beschikbaar, zowel in de Google Play Store als in de Ap-
ple App store.  

Link naar Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?
id=com.pcpartner.kavvvwandelzoektocht 

Link naar Apple App Store: https://apps.apple.com/app/kavvv-fedes-wandelzoektocht/id1619977141  

Of je scant onderstaande QR-code 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Een account aanmaken 

De eerste keer dat je de app opstart, zal je moeten inloggen.  

Wanneer je nog geen account hebt zul je er eerst een moeten 

aanmaken.  

Klik op “Account aanmaken”  

 

 

Android QR-Code Apple QR-Code 

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

de wekelijkse KAVVV&FEDES klassementen!  

https://clicktime.symantec.com/3RR3etmEtJ6qUHJE2eCTVfe6Gi?u=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.pcpartner.kavvvwandelzoektocht
https://clicktime.symantec.com/3RR3etmEtJ6qUHJE2eCTVfe6Gi?u=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.pcpartner.kavvvwandelzoektocht
https://clicktime.symantec.com/3C6N6FhDe6d9h8VdYT47APe6Gi?u=https%3A%2F%2Fapps.apple.com%2Fapp%2Fkavvv-fedes-wandelzoektocht%2Fid1619977141
mailto:info@kavvv.be


3. Email en Rijksregisternummer 

Op het volgende scherm zult u een Email & rijksregisternummer kun-

nen invullen.  

1) Email: is verplicht & dit moet een geldig email zijn. LET OP! Dit 

mailadres moet geverifieerd worden.  

2) Rijksregisternummer: Hier kan je optioneel je rijksregisternum-

mer invullen.  

Als je reeds lid bent en je vult je rijksregisternummer in zullen we 

niet nogmaals vragen voor adres– en contactgegevens.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Wachtwoord kiezen 

 

De volgende stap in het registratie proces: een wachtwoord kiezen.  

U dient zelf een gekozen wachtwoord in te vullen en te onthouden.  

Mocht u toch uw wachtwoord vergeten is er een ‘wachtwoord verge-

ten’ functie voorzien op het login scherm.  

Wanneer u in stap 3 een rijksregisternummer hebt ingevuld EN het 

rijksregisternummer is bij ons reeds gekend, zal uw account aange-

maakt worden.  

U ontvangt een activatie mail van ons om uw account te activeren. 

Nadien kunt u direct van start met het gebruik van de app.  

Indien u geen rijksregisternummer had ingevuld, zult u nog een vol-

gend registratiescherm krijgen. 



5. Optioneel 

Wanneer u in stap 2 GEEN rijksregisternummer hebt ingevuld OF u 

heeft een rijksregisternummer ingevuld dat niet bij ons gekend is, zal 

u ook dit scherm te zien krijgen.  

Hier moet u al uw contactgegevens invullen alvorens uw uw account 

kunt aanmaken.  

Nadat alle gegevens ingevuld werden, ontvangt u een activatie mail 

van ons en nadien kunt u inloggen en de app gebruiken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Voorbeeld wandeling Zwijndrecht 

 

Zodra je in de buurt komt van een rood vraagteken-

tje, klik je op het vraagteken en verschijnt er een 

vraag.  Van zodra je de vraag hebt beantwoord, ver-

andert de kleur van het vraagteken naar groen, op 

deze manier kan je duidelijk zien welke vragen opge-

lost werden, en welke nog niet. 

Clubs, verenigingen, gemeentes die samen een wan-

deling in elkaar willen steken om de clubkas op een 

actieve manier te spijzen, zijn steeds welkom. 

Als alle vragen van de wandeling werden opgelost, 

zal je per mail een overzicht ontvangen met de cor-

recte antwoorden en jouw ingevulde antwoorden. 



BILJART 

DE ZOETE, BEKERWINNAAR 2021-2022 

In de bekerfinale seizoen 2021/2022, gespeeld in het lokaal van Bekaert, versloeg De Zoete met nipt 
puntenverschil de mannen van Goorhof.  Vergadering voorbereiding volgend seizoen vindt plaats op 
dinsdag 10 mei in het lokaal van Bekaert, aanvang 19u30. 

Verbondskampioen 

Clube Bilhar Portugues 

Bekerwinnaar 

De Zoete 

Elst Eddy 

UITSLAG FINALE BEKER 

GOORHOF    4  19,993 

DE ZOETE  4 21,499 

 

 

Individuele prestaties 

Klik hier 

Hoogste Reeks 

Speler Ploeg Reeks Pten % 

Goukens Lode BASF 12 25 48,00 

De Bondt Rudi Kameraadschap 112 254 44,90 

Peeters Jan De Zoete 20 47 42,55 

Gilleir Jozef Kameraadschap 36 91 39,56 

Bruyninckx A. BASF 34 88 38,64 

Geusens J.P. BASF 13 34 38,24 

Roefs Edwin BASF 28 74 37,84 

Martinho Helder CBP 15 41 36,59 

Verellen Noël KVE1 10 28 35,71 

Kortste Match 
Speler Ploeg Beurten Punten Gem. 
Devriese Bruno Hemiksem 10 25 2,50 
Heinix Robert KVE2 11 121 11,00 
Goldberg Robert KVE1 11 44 4,00 
Van der Logt René Goorhof 12 57 4,75 
Martinho Helder CBP 13 41 3,15 
Peeters Jan De Zoete 14 47 3,36 

https://www.kavvv.be/files/BILJART/Bestanden/Competitie%2020212022/Individuele%20Prestaties%204.pdf


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.  Inschrijven vóór 31 mei 

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 

 

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


MINIVOETBAL ANTWERPEN 

BALOMA PLANCA,  

VERBONDSKAMPIOEN 

Eindelijk hebben wij nog eens een volledig seizoen 
kunnen afwerken, weliswaar met talrijke afmeldin-
gen door corona en kwetsuren. Laat ons hopen dat 
wij dit alles achter ons kunnen laten.  Eerst en vooral 
wil ik de kampioenen feliciteren met behaalde titels. 

In reeks 1 sportzaal  Mariënborgh werd Baloma Plan-
ca kampioen. Merkwaardig, zij verloren geen enkele 
wedstrijd. De tweede plaats was voor  een erg ver-
dienstelijk De Glazen Boterham. 

In reeks 2 Eduardus, werd Kielse All Stars kampioen, 
gevolgd door Triton International. Hoelang is dit ge-
leden dat Triton International de titel moest prijsge-
ven? Een dikke proficiat voor beide ploegen. 

Na de regulaire competitie hebben we twee reeksen 
ingedeeld: als eerste in reeks 1 

eindigende Baloma Planca. In reeks 2 behaalde Club 

DP de eerste plaats. Voor beide ploegen een dikke 
proficiat voor de inzet. 

Op 21 april werden onze traditionele finalewedstrij-
den gespeeld. 

De finalisten waren 123 Petot, Kielse Alstars De Gla-
zen Boterham en Baloma Planca. De Finale tussen La 
Baloma Planca en De Glazen Boterham werd uitein-
delijk verdiend gewonnen door onze kampioenploeg 
Baloma Planca. 

Ondertussen zijn we reeds druk bezig met de voor-
bereiding voor het seizoen 2022-2023.  Op donder-
dag 28 april heeft onze verplichte algemene verga-
dering plaats, aansluitend de bekeruitreiking in de 
sportzaal Mariënborgh om 20u00. 

Tot besluit wil iedereen bedanken voor de goede me-
dewerking en u alle een prettig verlof toewensen en 
vooral hou u gezond. 

 

Wedstrijden verbondskampioenschap 

Halve finales 

Baloma Planca 123 Petot 6-2 

Kielse All Stars De Glazen Boterham 3-9 

Finale 

Baloma Planca De Glazen Boterham 10-0 

Baloma Planca 

Kielse All Stars 

Krekels Henri 



 

Eindklassementen Minivoetbal Antwerpen 2021-2022 

Reeks Donderdag Mariënborgh 

1) Baloma Planca 20 18 0 2 187 73 56 

2) De Glazen Boterham 20 15 3 2 112 79 47 

3) Josco 20 14 4 2 140 88 44 

4) Bavianen 20 11 8 1 142 98 34 

5) Aesclepios 20 11 8 1 124 105 34 

6) Triflex 20 11 9 0 78 80 33 

7) Evlier Specerijen 20 9 9 2 106 95 29 

8) FC Vedett 20 5 13 2 79 107 17 

9) TP Last Minute 20 5 13 2 67 115 17 

10) Club DP 20 3 15 2 69 144 11 

11) Groenenhoek 20 0 20 0 64 184 0 

         

Reeks 1 Nacompetitie Donderdag Mariënborgh 

1) Baloma Planca 4 4 0 0 38 11 12 

2) Josco 4 3 1 0 33 23 9 

3) Bavianen 4 2 2 0 25 34 6 

4) De Glazen Boterham 4 1 3 0 21 30 3 

5) Aesclepios 4 0 4 0 19 38 0 

         

Reeks 2 Nacompetitie Donderdag Mariënborgh 

1) Club DP 5 4 1 0 30 27 12 

2) Evlier Specerijen 5 3 1 1 28 22 10 

3) FC Vedett 5 2 2 1 25 17 7 

4) Triflex 5 2 3 0 32 23 6 

5) TP Last Minute 5 2 3 0 17 25 6 

6) Groenenhoek 5 1 4 0 20 38 3 

         

Reeks Maandag EDU 

1) Kielse All Stars 24 22 1 1 244 89 67 

2) Triton International 24 21 2 1 171 76 64 

3) FC Oost 24 14 8 2 153 124 44 

4) 123 Petot 24 11 11 2 166 149 35 

5) Widelco 24 8 13 3 151 186 27 

6) ING 24 8 16 0 133 186 24 

7) De Mix 24 7 15 2 139 180 23 

8) Capelse Boys 24 6 16 2 132 202 20 

9) Drinkebroeders 24 4 19 1 123 220 13 

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  

https://www.ethischsporten.be/weekethiekindesport/


SPORT & BEWEGEN 

Sport en beweeg jij ook mee met ons? 

Maak je af en toe een wandeling met de hond, ga je naar de winkel of 
neem je de fiets naar school of het werk?  Doe je soms de loopschoenen 
aan voor een ontspannend loopje? 

Starten met bewegen is vaak de moeilijkste stap om te zetten... 

Ons gedrag bestaat uit veel dagelijkse gewoontes. Bij een groot deel van ons gedrag hoeven 

we niet bewust na te denken. Denk aan stappen, lopen of fietsen. Wil je blijven bewegen of  

starten met bewegen, dan vraagt dit om een verandering van je gedrag? Dit kost energie en 

is niet altijd eenvoudig. Je moet namelijk bewust dingen anders gaan doen dan je gewend 

bent. Om de gedragsverandering te laten slagen en te voorkomen dat je terugvalt in je oude 

gedragspatroon, helpt het om een beweegplan te maken. 

Sta even stil bij de vraag: Wat wil je veranderen en waarom? 

Stel hierbij realistische doelen voorop.   

bvb. wekelijks wil ik 10 km wandelen; of wil ik 1 fietstochtje maken. 

Stel als hulpmiddel een beweegplan op.: als...dan…, “als ik van mijn werk kom, dan…” 

 

Heb je nog een extra stimulans en wat bijkomende motivatie nodig, sluit je dan aan bij onze 

wekelijkse STRAVA-klassementen van KAVVV&FEDES. 

Hoe kan je meedoen? 
Je hebt een smartphone of sporthorloge (met GPS tracking) nodig en een Strava account. 
Heb je nog geen Strava-account, dan kan je je makkelijk en gratis registreren op https://
www.strava.com/login 

Wie kan meedoen? 

Daag je vrienden, vriendinnen, collega’s, familie, 

broer en zus uit ook deel te nemen aan deze klasse-

menten die wekelijks verschijnen op onze website en onze Facebookpagina en die ook weke-

lijks worden uitgehangen aan ons kantoor te Zwijndrecht, Statiestraat 8. 

Meer info! 
Davy Van Bogaert (info@kavvv.be) of 0476 67 63 85. 

 

Stuur je emailadres naar info@kavvv.be en vanaf volgende 
maandag prijkt je naam mee tussen de wekelijkse klassementen. 

Zeer binnenkort verschijnt ook onze Wandelzoektochtenapp! 

Verzekerd voor een heel jaar wandelen en joggen: 5,00 €  

Verzekerd voor een heel jaar wandelen, joggen en fietsen: 9,00 € 

(inclusief nieuwsbrief met tips&tricks, gratis deelname WK Pronostiek, …) 

Meer info: info@kavvv.be - 0476 67 63 85 

https://www.strava.com/clubs/KAVVVFEDESwandelenjoggenlopen
https://www.strava.com/login
https://www.strava.com/login
mailto:info@kavvv.be


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 18 april 24 april 

 Fietsen # km Lopen # km Wandelen # km 

1 Adriaensen Anita 379,3 Hertogs Guido 87,4 Van Springel Dirk 61,3 

2 Cornelissens Ekke 356,7 Van Acker Dries 62,4 Jacobs Marijke 54,8 

3 Van Tuyn Eddy 267,8 Teunkens Karel 57,0 Michiels Carina 45,4 

Week van 11 april 17 april 

 Fietsen # km Lopen # km Wandelen # km 

1 Van Den Heuvel Guido 362,6 Kennis Kevin 100,3 Van Springel Dirk 61,2 

2 Adriaensen Anita 354,5 Van Acker Dries 91,9 Van Bogaert Davy 61,0 
3 Van Tuyn Eddy 328,5 Martens André 56,1 Kerremans Ine 36,9 

Week van 4 april 10 april 

 Fietsen # km Lopen # km Wandelen # km 

1 Schoenmaekers Jan 231,5 Hertogs Guido 80,5 De Donder Joeri 51,3 
2 Adriaensen Anita 170,1 Van Acker Dries 80,4 Cornelissens Ekke 47,0 

3 Cornelis Werner 166,2 Kennis Kevin 68,4 Pittoors Viviane 45,0 

Week van 28 maart 3 april 

 Fietsen # km Lopen # km Wandelen # km 

1 Cornelissens Ekke 386,4 Van Acker Dries 88,7 Van Bogaert Davy 63,6 
2 De Smedt Willem 221,0 Hertogs Guido 87,8 De Donder Joeri 42,6 
3 Van de Water Nico 175,2 Kennis Kevin 65,9 Helskens Jorn 40,7 

Meeste kilometers sinds begin registratie op 30/11/2020 

  Fietsen # km Lopen # km Wandelen # km 

1 Cornelissens Ekke 21952,5 Hertogs Guido 6019,6 Van Springel Dirk 2449,49 

2 Van Tuyn Eddy 14248,5 Kennis Kevin 5567,7 Van Bogaert Davy 2442,26 

3 Van Den Heuvel Guido 9878,8 Van Acker Dries 4549,4 Jacobs Marijke 2213,02 

4 Deckx Gregory 8450,4 Callaerts Ellen 3178,0 Martens André 2155,29 

5 Van Springel Dirk 6479,9 De Cuyper Thomas 3082,9 Van Loy Kathleen 2129,23 

6 Sels Davy 6186,1 Jacobs Marijke 3034,4 Michiels Carina 2024,08 

7 Helskens Jorn 5104,5 Beerlings Elke 2756,2 Cornelissens Ekke 1561,24 

8 Kennis Kevin 4743,7 Van Springel Dirk 2731,2 Oostvogels Anne 1323,89 

9 Lockkamper Christel 4599,3 Dombrecht Dorien 2571,5 Van Dongen Marijke 1149,26 

10 Janssens Ronny 4420,2 Deckx Gregory 2475,6 Lockkamper Christel 1144,41 

11 Jacobs Marijke 4209,8 Martens André 2459,8 Helskens Jorn 1108,54 

12 Hertogs Guido 3860,9 Van Hove Frederik 2125,0 Adriaenssens Nancy 1005,76 

13 Loos Jeroen 3521,3 Van Der Reysen Macht. 2081,3 De Maeyer Rudy 873,86 

14 Morry Mike 3303,2 Stuyts Bart 1919,3 Van De Wiel Ellen 822,87 

15 Benoy Sandra 2832,9 Verbist Lotte 1769,6 Meeussen Françoise 817,81 

https://clicktime.symantec.com/3KJQzyxLt1qiHbfwcZYnMFx6H2?u=https%3A%2F%2Fwww.strava.com%2Fclubs%2FKAVVVFEDESwandelenjoggenlopen
https://www.kavvv.be/files/ALGEMENE%20BESTANDEN/Allerlei/Strava%20week%2018%20april%2024%20april.pdf
https://www.kavvv.be/files/ALGEMENE%20BESTANDEN/Allerlei/Strava%20week%2011%20april%2017%20april.pdf
https://www.kavvv.be/files/ALGEMENE%20BESTANDEN/Allerlei/Strava%20week%204%20april%2010%20april.pdf
https://www.kavvv.be/files/ALGEMENE%20BESTANDEN/Allerlei/Strava%20week%2028%20maart%203%20april.pdf


CORRECTE UITVOERING VAN SPRONG-

LANDINGSTAKEN 

Als je een sport doet die veel rennen of springen vereist, of eni-
ge vorm van krachttraining gebruikt of terugkaatst tijdens de 
training, is het leren van de juiste landingsmechanismen een van 
de beste trainingen die je kunt doen om blessureleed te beper-
ken.  Weinig atleten oefenen springende mechanica; ze doen 
gewoon wat vanzelf komt. Sommige atleten hebben van nature 
de perfecte landingsvorm, de meeste echter hebben baat bij een 
training gericht op het verbeteren van de landingsmechanismen. 

Landingsvaardigheden kunnen in korte tijd worden geoefend en 
zullen veel voordelen op lange termijn opleveren. Om verschil-
lende redenen die te maken hebben met een levensstijl vol zit-
tende trainingsmethoden, hebben veel atleten bilspieren die vrij slapend zijn. Als je zwakke en inactieve bil-
spieren hebt en sterke quads, is het hoogstwaarschijnlijk dat je de neiging hebt om je quads te gebruiken om 
je gewicht naar voren en omhoog te bewegen tijdens het hurken en springen. 

Het gebruik van je quads in plaats van je bilspieren legt een enorme last op de heupen, rug, knieën en enkels. 
Deze krachten worden dramatisch verhoogd tijdens het landen en terugkaatsen tijdens een sprong, en terug-
kerende harde landingen kunnen de gewrichten beschadigen. 

Een slechte landingstechniek legt ook een enorme druk op het voorste kruisband in het bijzonder.  Een scheu-

ring van de kruisbanden kan optreden wanneer de atleet de voet neerzet en de knie verdraait. Atleten met 

zwakke ontvoerders (spieren van de buitenste heupen) zijn meer vatbaar voor slechte landingstechnieken.  

CORRECTE UITVOERING 

 Voeten op heupbreedte 

 Diepe heup- en kniebuiging  

(Kniehoek ±100°; Knieën boven midden van de binnen- en buitenenkel; Schouders boven de 

knieën) 

 Rug in neutrale kromming  

TENNIS 

WE ZIJN HOOPVOL GESTART! 

Een hoopvolle maar moeilijke start, zo kunnen we 
het begin van het nieuwe tennisseizoen samenvat-
ten.   Hier en daar waren er nog wat kinderziektes 
in de werking van de website, maar deze zijn in-
tussen verholpen.  Ik heb gezien dat er reeds zeer 
spannende wedstrijden gespeeld zijn met leuke 
opmerkingen op het wedstrijdblad. 

Ik wil hier echter ook een kanttekening bij maken.  
Wat heeft COVID-19 teweeggebracht?  Het is alsof 
al de frustratie er uit moet.  Ok, ik geef toe er za-
ten hiaten in ons computerprogramma.  Maar het 
wordt ook foutief gebruikt, misschien door onwe-
tendheid?  Diegene die de meeste opmerkingen 
maken, zien we het minst op de algemene verga-
dering, als er een uitleg gegeven wordt. 

Wat ik ook niet zo fijn vind: inschrijven en als de 
kalender af is, zich terugtrekken.  Dat is veel werk 
voor niets.  Zelfs voor ieder punt en komma moe-
ten wij verantwoording afleggen!  Dit heb ik tij-
dens mijn 16 jaar voorzitterschap nog niet meege-
maakt. 
 
Ik wens iedereen nog een prettig seizoen! 

Een corona-gevoelige voorzitter. 

 Vissers Theo 

BADMINTON 

COMPETITIE 2022-2023 

 

COMPETITIEFORMULE 

Dubbel Duo 

Gemengd 

 

START: HALF SEPTEMBER 2022 

ZAAL WIJNEGEM 

VASTE SPEELDAG 

ALLE NIVEAUS WELKOM 

 

De inschrijvingsdocumenten worden begin 

mei verstuurd aan de clubsecretarissen. 

 

MEER INFO OP: 

0476 67 63 85 

info@kavvv.be 

https://nl.julinse.com/verticaal-springen-verbeteren/
https://nl.julinse.com/acl-letselpreventietips/


 

“Welkom! Gaat u maar zitten”, “Neem een stoel, 
en schuif je erbij!”, “Is deze stoel nog vrij?”, “De 
poten van onder iemands stoel zagen”,.”Tussen 
twee stoelen vallen” of “Op de schopstoel zitten”.  
Dit maar om te zeggen dat onze taal bol staat van 
de uitdrukkingen rond dit bescheiden meubel dat 
we met zijn allen zo vanzelfsprekend vinden zoals 
de jonge garde zeg maar dat van hun aai- of 
smartphone vinden.  Zo vanzelfsprekend dat er 
zelfs een niet enkel op trouwpartijen maar ook in 
ondernemingen en in bestuurskringen zeer gelief-
de maar zelden efficiënte dans naar werd ver-
noemd.   

We – pun intended – STAAN er niet meteen bij 
stil, maar een stoel zoals wij die nu kennen is een 
relatief modern gegeven.  We (opnieuw : we kon-
den ‘m niet laten liggen) “steken het niet onder 
stoelen of banken”, maar ook ik had er, tot een 
ergonoom me er onlangs op wees, nooit veel aan-
dacht aan geschonken.  

Nochtans spenderen velen (of 
zelfs de meesten van ons) bijna 
8 uur van onze tijd op dit veel-
zijdige meubel.  Al dan niet 
voorzien van wieltjes om vlot 
van bureau naar bureau te rol-
len, al dan niet voorzien van een 
kogelpoot om er moeiteloos in 
een gracieuze pirouette mee 
richting die zo handig op het bu-
reau achter je geïnstalleerde 
printer te draaien. 

Laat je niet misleiden door het 
geromantiseerde beeld dat films 
à la Robin Hood of King Arthur 
ons voorspiegelen.  Rond mid-
deleeuwse tafels stonden geen 
stoelen.  Ook niet als die tafels 
rond waren.  Breughel had het 
beter gezien.  Bekijk maar eens 
zijn Boerenbruiloft.  Rond middeleeuwse tafels 
stonden vooral banken.  Lange banken waarop 
iedereen naast elkaar aanschoof.  En het mag ge-
zegd.  Dat doet wel iets voor de groepsgeest en 
de sfeer.  Iets waar men in de biertenten van de 
Beierse Oktoberfesten ook danig van kan mit-
reden.   

Gewone stoelen waren tot ver in de middeleeu-
wen een statussymbool, enkel klaargezet voor de 
rijken (lees royals) of kasteelheren.  Pas vanaf de 
16e eeuw werd de stoel een algemeen goed.  En 
pas met de industriële revolutie kwamen ze in ie-
ders bereik.   

Het was niet Ingvar Kamprad, de man die in alle 
valse bescheidenheid zijn bedrijf (I.K.E.A.) ge-
woon naar zichzelf vernoemde, die de stoel popu-
lariseerde.. Hij was wel een gewiekste zakenman, 
maar zeker niet de bedenker van het en-masse 
produceren en het als een handig flat-pack ver-

pakken van meubels die je zelf in elkaar moest 
knutselen.   

Die eer komt toe de Duits-Oostenrijks meubelma-
ker met opvallend Frans klinkende naam : Tho-
net, Michael Thonet.  Zes stukken vernuftig gebo-
gen hout, zes schroeven, twee moeren en wat 
geweven raffia.  Dat liet hij al in 1856 als een 
handig doe het zelf pakket verpakken en versche-
pen.  Meer had je volgens de man van Boppard 
langs de Rijn niet nodig om zelf een hippe stoel in 
elkaar de zetten.  Zijn Wiener Kaffeehaus-Stuhl of 
nr 14 werd overal in Europa gretig in elkaar ge-
schroefd.  Toulouse-Lautrec vond ze ook in zijn 
geliefde Moulin Rouge.  Ze staan er nog steeds… 

Neen.  Het enige dat Ingvar toevoegde was zijn 
gekende L-vormige sleuteltje.  Er is wellicht in de 
hele wereld niet 1 werkhok, gereedschapskoffer of 
keukenschuif waar niet één of meer van die din-
gen inliggen.  Want in elk gekocht pak bij IKEA zit 

voor de zekerheid een zoveelste 
exemplaar.  Je weet maar nooit dat 
net die als flat-pack verpakte stoel, 
kast of tafel bij die ene aardbewoner 
belandt die nog niet in het bezit isn 
van dit onmisbaar attribuut.  Het 
IKEA sleuteltje werd en is iconisch.   

Hetgene waar Ingvar echt zijn impe-
rium rond uitbouwde is humor.  Hu-
mor in de waanzinnige namen van 
zijn creaties.  Maar ook ecologische 
waanzin.  Zijn catalogus is of was 
het meest gedrukte boek ter wereld 
en staat bol van de grappige woord-
spelingen. Bij de productie van die 
catalogus zijn maar liefst 7 papierle-
veranciers en 39 drukkerijen betrok-
ken.  Het aantal bomen dat voor de 
papierpulp voor hun jaarlijks bijna 
200.000.000 (u leest het goed : 200 
miljoen) exemplaren moet sneuve-

len is niet te tellen, maar het benadert volgens 
sommige bronnen bijna het aantal verdwaalde 
inbussleuteltjes die overal achteraan in schuiven 
liggen te wachten op Godot.  Maar nu, na 70 jaar, 
trekt IKEA er zelf de stekker uit.  Geen papieren 
catalogus meer in het najaar van 2022.  Die van 
september 2021 was de laatste.  Alvast 1 pluim 
die Greta en haar bosbrossers op hun hun hoed 
mogen steken.  Maar er moeten er nog veel vol-
gen om al die gesneuvelde bomen voor die mil-
joenen catalogi goed te maken. 

We zullen straks in september wel zelf naar de 
Zweedse keten afzakken om kennis te maken met 
de nieuwste broertjes van Ivar, Adde, Odger of 
Udmund en om er met hun sfeervolle Svenbertil 
onder onze derrière van hun Köttbullar te genie-
ten.   

Daar gaan we even voor 
zitten... 

KAVVV&FEDES CURSIEFJE 
Daar gaan we even goed voor zitten …  

Walter Vercammen 

VOLG KAVVV&FEDES OOK OP FACEBOOK 

https://www.facebook.com/Kavvv.be


VOETBAL VLAAMS-BRABANT/OOST-VLAANDEREN 

Het is alweer een tijdje geleden dat ik nog een “Woordje” schreef, maar naar het einde van de competitie 
2021-22 is het aangewezen dat alsnog te doen.  

Het is een moeilijk seizoen geweest voor vele clubs. Zuun United startte zelfs niet en Tange C, Siamu Brus-
sel en Bleuken-Langevelde A haakten af in de loop van het seizoen. De nieuwelingen Hondzocht, De 
Zwaanzers en FC Gallica deden het zeer wisselvallig. Hondzocht doet mee voor de titel maar De Zwaanzers 
en FC Gallica betaalden leergeld en moesten vaststellen dat het niveau bij bepaalde ploegen in 3de afdeling 
toch vrij hoog ligt. 

Na de lange Coronaperiode kampten vele ploegen met spelerstekorten, oudere spelers haakten af, anderen 
ontdekten nieuwe sporten die wel konden beoefend worden, de rekrutering verliep moeizaam door de be-
perkte sociale contacten,… 

Nochtans verliep de competitie vrij vlot en waren er maar 2 algemene afgelastingen door het slechte weer. 
We telden echter een record aan forfaits wegens coronabesmettingen of onvoldoende beschikbare spelers 
en door de vele uitgestelde wedstrijden en de moeilijke situatie voor de kalender hebben we toch moeten 
beslissen 23 april als laatste speeldag vast te leggen met als gevolg dat enkele ploegen verplicht werden 
midweeks te spelen.  Onze excuses daarvoor maar het kon niet anders, mede omdat we de organisatie van 
onze kampioenenviering niet in het gedrang wilden brengen. 

Zoals reeds werd medegedeeld gaat onze kampioenenviering door op vrijdagavond 13 mei om 20h in zaal 
Den Horinck te Zellik. Die avond worden onze kampioenen, vice-kampioenen en de winnaars van de fair-
play beker gehuldigd. Ook de kampioen en de vice-kampioen van onze vrienden uit de Zaalvoetballiga Asse
-Zellik (ZLAZ) worden uitgenodigd. We zijn trouwens in een definitieve fase om vanaf volgend seizoen ook 
het Opwijkse Zaalvoetbalverbond in ons Verbond op te nemen. 

We zijn ook reeds gestart met de voorbereiding van volgend seizoen.  De uitnodiging om in te schrijven 
voor volgend seizoen 2022-23 vertrekt eerstdaags. 

Ik mag er graag op aandringen dat het inschrijvingsformulier volledig wordt ingevuld. In het verleden wer-
den te dikwijls de formulieren ingevuld met “idem verleden seizoen” met alle moeilijkheden voor onze com-
petitieverantwoordelijken. Gelieve dus alle gegevens opnieuw in te vullen zodat we over geactualiseerde 
data beschikken. 

Het is afwachten hoe de inschrijvingen zullen verlopen en hoe we de verschillende reeksen zullen invullen. 
Daarvan zal het ook afhangen of we buiten de kampioenen die naar een hogere afdeling stijgen ook even-
tueel de beste 2de laten meestijgen. Positief is dan wel dat we al aanvragen kregen van een 4-tal nieuwe 
ploegen om te starten in ons Verbond wat toch betekent dat onze goede organisatie alom wordt geappreci-
eerd en waarvoor ik graag onze bestuursleden wil bedanken. 

We nemen binnenkort ook afscheid van 2 personen die in onze organisatie vele jaren van enorm belang zijn 
geweest en die ik graag hulde wil brengen. 

Jan De Troch, onze P.R. en verbindingsman met het gemeentelijk beleid stopt er mee. Zijn drukke professi-
onele agenda alsmede zijn sociale engagementen slorpen hem te veel op en de weinige tijd die hij nog over 
heeft komt zijn gezin, kinderen en kleinkinderen toe. Jan heeft vele jaren de artikels geschreven rond vele 
clubfestiviteiten, had een grote inbreng in de goede contacten met het gemeentebestuur Asse, sprong als 
het moest bij in het Onderzoekscomité, kortom hij was met zijn innemende persoonlijkheid, zijn intelligen-
tie en zijn sociale vaardigheden van goudwaarde voor ons Verbond op moeilijke momenten. We zijn hem 
zeer dankbaar en weten zeker dat hij op de grote gelegenheden in ons Verbond nog vaak aanwezig zal zijn. 

Een andere fijne persoonlijkheid die er mee stopt om meer tijd aan zijn familie, kinderen en kleinkinderen 
te besteden is Patrick Van Der Elst.  Hij is sinds jaren een van onze toonaangevende scheidsrechters en ook 
al sinds vele jaren de secretaris van het Onderzoekscomité. Rechtvaardig in de besluitvorming maar door 
zijn lange staat van dienst in de sport begripvol voor de soms emotionele reacties van voetballers en be-
stuursleden op het veld zonder evenwel de excessen te tolereren. Een topkerel. 

Een welgemeende dank aan Jan en Patrick. 

Veel voetbalgenot! Albert Gryseels 

Kampioenen 2021-2022 

Afdeling 1 FC Petit St Guidon 

Afdeling 2A VK Vaillant 

Afdeling 2B FC De Leeuwerik 

Afdeling 3A Kv SKO Vollezele A 

Afdeling 3B VC ‘t Vraagteken 

Afdeling 3C Cristal Boys C 

Afdeling 3D Sporting Corner 



 
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!… 
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De rol van eiwitten en antioxidan-

ten in het herstelproces 

Dat sport en voeding hand in hand gaan, 

is alom bekend. Hoe je als sporter best je 

voeding aanpast, is minder bekend. Welke 

voedingstoffen moet je extra innemen en 

hoeveel om zo goed mogelijk te kunnen 

herstellen van je inspanning? Uit welke 

voedingsmiddelen haal ik dit? Moet ik ex-

tra antioxidanten innemen? Sportdiëtist 

Gino Devriendt geeft je een antwoord. 

Lees verder  

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  

Ontsteking: remmen of gas 

 geven? 

Vaak grijpen sporters bij een blessure 

naar pijnstillende of ontstekingsremmende 

geneesmiddelen als eerste behandeling. 

Maar welke soort heeft de voorkeur en is 

dit wel een goed idee? Sportarts Katja 

Van Oostveldt vertelt je het verschil tus-

sen medicatie die pijnstillend en ontste-

kingsremmend werkt en of je ze wel nodig 

hebt wanneer je met een sportblessure 

kampt. Lees verder  

mailto:info@kavvv.be
https://gezondsporten.be/l/mailing2/link/8db27e46-c95d-4269-8384-76129d463ebb/480
https://www.ethischsporten.be/weekethiekindesport/
https://gezondsporten.be/l/mailing2/link/8db27e46-c95d-4269-8384-76129d463ebb/481


VOETBAL ANTWERPEN 

TEN VELDE VAN… 

Ruisbroek - De Gaawe Leeuw  1-4 
Beker van de Voorzitter 

Nauwelijks afgetrapt of de bezoekers scoorden de 
openingstreffer via een perfect uitgevoerde coun-
ter (0-1). Ruisbroek bleef niet bij de pakken zitten 
en nette de gelijkmaker omstreeks minuut 20. Een 
afstandsschot kon door de bezoekende portier niet 
geklemd worden wat in de rebound werd afge-
straft, (1-1). Na rust werd er door De Gaawe 
Leeuw nog driemaal gescoord. Eerst via een 
prachtige volley die onhoudbaar in de winkelhaak 
verdween (1-2) en op het einde, na balverlies, 
weer via een counter (1-3). Dat er in de laatste 
minuut een inzenden, gedragen door de wind, nog 
in de verste hoek verdween, deed er niets meer 
aan toe en was enkel goed voor de statistieken (1-
4). De Gaawe Leeuw was zeer efficiënt en benutte 
elke mogelijkheid tot scoren. Ruisbroek was toch 
voor 75% de evenknie van de bezoekers, maar 
kon zich niet kwalificeren voor de volgende ronde, 
ondanks de rumoerige begeleiding van hun coach. 

Katastroof - Kloosterstraat B  0-2  
Beker Ronald Van Bouwel 

Een beknopt verslag maken van een wedstrijd is in 
principe niet echt moeilijk, dat wordt het echter 
wel als er tijdens de 70 minuten echt niets te no-
teren valt. Een "older de bolder" match op een 
"older de bolder" voetbalveld, maak daar maar 
een verslag van...... we doen ons best, zoals be-
loofd na afloop van de wedstrijd. Gelukkig was er 

op minuut 23 toch iets te noteren, een perfect uit-
gevoerde counter werd technisch knap afgerond 
door de spits van Kloosterstraat B, (0-1) voor de 
rest was het aftellen tot de rust met de hoop er 
tijdens de tweede speelhelft toch iets te mogen 
noteren. Helaas, drie maal helaas, het bleef bij die 
ijdele hoop want buiten een doelpunt van dezelfde 
spits (0-2) was er echt niets noemenswaardig te 
melden. Een moedig Katastroof deed wat kon 
maar diende toch zijn meerdere herkennen in de 
mannen van "Beurem". Gelukkiglijk was er dan 
wel een verkwikkende derde helft!   

Sporting Neerland - Rooienhoek 6-0 (3-3) 
Beker Ronald Van Bouwel 

Ondanks hun volledige inzet en veel goede wil was 

Rooienhoek niet opgewassen tegen Sporting Neer-

land. Bij de rust wezen de bordjes al 2-0, we no-

teerden het eerste doelpunt al na drie minuten via 

een knappe dieptepas, afgerond in twee tijden, en 

vervolgens - omstreeks het kwartier - een tweede 

treffer na een mooi opgezette aanval. De bezoe-

kers konden daar zo goed als niets tegenover stel-

len. Na de verfrissing werd de stand stelselmatig 

opgedreven, wat resulteerde in een geenszins 

overdreven 6-0 eindstand. Uitblinker bij Rooien-

hoek was ontegensprekelijk hun doelman met en-

kele knappe reddingen terwijl de ref van dienst de 

wedstrijd goed aanvoelde en zonder kaarten de 

wedstrijd beëindigde! 

‘Ten velde van...’-reporter  

IK DENK(SPORT) DUS IK BEN 

Deze maand met een sudoku (of twee) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.compufact.be/


PETANQUE ANTWERPEN 

DE PENtaNquEvriend van deze maand 

Naam:   Tas 

Voornaam:   Karen 

 

 

 

 

Club:    PC Horizon 

Hobby’s:   Afspreken met vriendinnen,   

    knutselen en lezen 

Favoriete sport:  Voetbal 

Sportidool:   Geen specifiek idool 

Favoriete film:  Pirates of the Carribean 

Favoriete acteur: Johnny Depp 

Favoriete actrice: Cameron Diaz 

Favoriete zanger: Bryan Adams 

Favoriete zangeres: Rihanna 

Lievelingsgerecht: Witloof met hesp en kaassaus 

    in de oven 

Lievelingsdrank:  Glaasje witte wijn 

Lievelingsdier:  Panda 

Vakantiebestemming: New York 

Link met KAVVV&FEDES 
Secretaris bij PC Horizon 
 
Leukste herinnering aan de sport 
Vele nieuwe vriendschappen 
 
Welk sportmoment zal je voor altijd bijblijven? 
De verschillende jaren als voetbaltrainster  

Welke van je dromen wil je zeker nog verwezenlijken? 
Een rondreis door Australië  

 

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 

DE ZOMERCOMPETITIE 

De inschrijvingsdocumenten voor de zo-

mercompetitie werden overgemaakt aan de 

clubsecretariaten.  De avond en 50+ zo-

mercompetitie zal worden gespeeld in dou-

blet. 

 

 

 

club datum Tornooi Soort 

Mercurius 14/05/2022 Fort VIII Tornooi 50+ 

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 

 

Bierkens Tuur 
(16/09/1933 –  april 2022) 

Lid PC Kalmthout 

Joossen Jeanine 
(14/06/1948 –  09/04/2022) 

Lid PC Kalmthout 

Volgen reglement van KAVVV&FEDES 



  

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. 

OPLOSSING LEZERSVRAAG  

VORIGE MAAND   

De gekendste brocantemarkt van Brussel gaat 
elke zondag door in de sfeervolle Marollenwijk.  
Al in 1873 verhuisde de zogenaamde 'oude 
markt' (letterlijk dus een markt voor verkoop van 
oude spullen) van het Anneessensplein naar het 
Vossenplein.  Dat plein puilt nu nog elke zondag 
uit van de onbetaalbare schatten, of beter ge-
zegd: een plein vol prularia van onschatbare 
waarde.   Maar meer dan een bezoek waard! 
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