KKSVHO

Opgericht
Stamnr KBVB

1943 - 1944
5435

Koninklijke Kempische Scheidsrechtersvereniging Herentals en Omstreken

België - Belgique

P.B. - PP
2290 VORSELAAR
BC 30322

Tweemaandelijks tijdschrift
Jaargang 23 - nummer5 – okt - nov 09-10

KONINKLIJKE
KEMPISCHE
SCHEIDSRECHTERSVERENIGING

HERENTALS

Website : www.kksvho.be
Rek.nr. : FINTRO 142-0691290-93
Verantw. uitgever : François De Meyer, Hildering 54 - 2290 Vorselaar - 014/ 51 36 50

Activiteitenkalender 2009 - 2010

Vrijdag

23 oktober

Nacht van SVPA

Tongerlo

19.00

Vrijdag

20 november

Herfstfeestje

Buurthuis

18.00

Vrijdag

27 november

2de ledenvergadering

Buurthuis

19.30

Zaterdag

05 december

Sint Niklaas-rondgang

Vrijdag

11 december

3de ledenvergadering

Buurthuis

19.30

Zaterdag

26 december

Trekking grote tombola

Spekmolenstr.

Zaterdag

09 januari

4de ledenverg. - receptie

Vrij/zon

05-07 februari

7de gastronomisch weekend

Vrijdag

26 februari

5de ledenvergadering

Buurthuis

19.30

Vrijdag

05 maart

SVPA Soleo – KKSVHo

Bevel

20.30

Zaterdag

06 maart

Banket

Den Engel

18.30

Vrijdag

12 maart

5de Fluitjesquiz

Buurthuis

20.00

Vrijdag

19 maart

KKSVHo – Mechelse

Buurthuis

20.30

Vrijdag

26 maart

6de ledenvergadering

Buurhuis

19.30

Vrijdag

23 april

7ste ledenvergadering

Buurthuis

19.30

Zaterdag

?? mei ??

Finaledag SVPA beker

???

Vrijdag

28 mei

Statutaire vergadering

Buurthuis

Zondag

27 juni

Familie-uitstap

???

Zwart = gewijzigd en definitief

DAGBLADHANDEL

G. WENS

Weekbladen – Tijdschriften – Strips - ….

Alle fotokopiewerk : snelle en uitstekende service

Molenstraat 6 - 2290
Vorselaar – 014/ 51 29 22
1.
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Redactioneel
We zijn reeds halfweg de eerste helft van de competitie en
het is opvallend dat onze Vriendenkring weinig activiteit
ten toon spreidde. Uiteraard zijn daar de
verbouwingswerken aan het Buurthuis niet vreemd aan,
terwijl natuurlijk aangekondigd was dat de intensiteit van
de activiteiten wat zou verminderd worden.
De uitgestelde eerste ledenvergadering was alvast een eerste voltreffer die hopelijk het ganse
verdere seizoen navolging zal krijgen. Ook de eerste wedstrijd van ons voetbalteam doet het
beste voor de toekomst verhopen. Verslagen van beide activiteiten vind je elders in dit blad. De
spelers rekenen voor de volgende wedstrijd op meer (vocale) steun van de leden. Niets zo
plezant dan voor supporters te kunnen voetballen!
Met de herfst voor de deur en de winter in zicht wordt het hoog tijd dat de voorbereidingen voor
de eerste grote feestelijkheden worden aangekondigd. Info en inschrijfformulieren vormen een
tweede blok, maar bekijk vooral aandachtig de nieuwe uitwerking van het herfstfeestje. Met de
oproep om massaal af te zakken naar Tongerlo voor de traditionele Nacht van SVPA wordt het
programma voor de eerstvolgende weken vervolledigd.
Op 10 oktober jl werden, na hun examen, vier nieuwe scheidsrechters aan onze ledenlijst
toegevoegd. In de loop van de volgende weken zullen zij aan hun carrière beginnen. Zij rekenen
niet alleen op de steun van hun peters maar ook op deze van alle leden! De nieuwe ledenlijst is
er om bij te houden zodat je ten allen tijde officiëlen, bestuursleden en collega’s kan
contacteren. Spijtig genoeg onstnapt onze Kring niet aan de dalende trend!
Veel leesplezier en tot kijk op de volgende bijeenkomst!
De redactie.
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Verbraken - De Bie
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Beton- en Draadafsluitingen
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Hoekje van de opleiders.
Het nieuwe seizoen is al twee maanden ver en we stellen met genoegen vast
dat onze jonge scheidsrechters het zeer goed doen. Door hun goede prestatie
op het terrein werden twee van onze jongeren door het PSCA beloond en
overgebracht naar de categorie C1. In deze categorie zullen ze worden
klaargestoomd voor het zwaardere werk, met mogelijk promotie naar eerste
elftallen. Uiteraard zullen ze dit moeten afdwingen met zeer goede prestaties
op het terrein.
De prestaties van andere C1’s, die al enkele begeleidingen achter de rug
hebben, gaan wat op en neer. Er zit nog geen constante in hun arbitrage, maar toch mogen we hopen
dat ze kunnen doorstoten naar de eerste elftallen.
Van andere opleiders hebben we toch ook wat opmerkingen gekregen over andere leden.
Scheidsrechters die laattijdig op wedstrijden toe komen en zo hun voorbereiding de mist zien ingaan
met alle gevolgen van dien. Daarom herinneren we er onze scheidrechters aan dat voor
jeugdwedstrijden zij toch minimaal 35 min voor aanvang van de wedstrijd aanwezig moeten zijn,
zodat ze hun taken naar behoren kunnen uitvoeren. Maak je onmiddellijk bekend bij aankomst op de
club, vraag naar de afgevaardigde en informeer op welk terrein er dient gespeeld te worden. Zo kan je
tijdig het speelveld controleren en heb je voldoende tijd om ook je administratie te verzorgen. Maak
daarvoor ook een duidelijke afspraak opdat het scheidrechtersblad tijdig bij jou zou voorliggen. Zo
kan je rustig alle gegevens van spelers, trainers en afgevaardigden controleren.
We hebben ook al mogen vaststellen dat sommige scheidsrechters een loopje nemen met het
reglement. Neem je verantwoordelijkheid!! Als (een) speler(s) rood verdien(en) toon dan ook die
Rode kaart! Blijf nadien ook consequent en maak het verslag voor het bevoegd comité!
Vergeet ook niet dat de scheidsrechter steeds het tweede exemplaar van het scheidsrechtersblad mee
naar huis neemt. Hij kan aan de hand van die gegevens later thuis via kickoff de nodige formaliteiten
vervullen en liefst voor dinsdagmorgen doorsturen. Indien je als gegelegenheidsscheidsrechter bent
opgetreden, neem dan zo vlug mogelijk contact op met secretariaat van PSCA en geef door om welke
wedstrijd het ging. Zij zullen zorgen dat die wedstrijd dan op je E- kickoff verschijnt zodat je ook die
wedstrijdgegevens, met de bijhorende fairplay-punten voor jeugdwedstrijden, kan ingegeven.
Op zaterdag 10/10/09 jl. hebben onze nieuwe kandidaat-scheidsrechters met succes hun examen
afgelegd. We hopen dat de eerste wedstrijden begin november onder begeleiding van hun peters een
positieve ervaring mogen zijn en wij wensen hen daarbij een lange en succesvolle carrière toe.
De opleiders,
De Roover Luc

Jove

Stuyts Joseph

Van Genechten Gaston

-

Plaatsen van vloeren, tegels,
marmer en graniet
---------------------------------------------------------------

Joël Verstrepen
Biezenhoek 44 - 2275 Lille
---------------------------------------------------Tel : 014/ 88 37 27
e-mail : info@jove-vloeren.be
Fax : 014/ 71 01 28
www.jove-vloeren.be
Gsm : 0484/ 02 08 85
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Verslag 1ste ledenvergadering 18/09/2009.
Na heel wat geschuif met de datum door de werken aan ons lokaal
Buurthuis en de onbeschikbaarheid van onze huiskok, kon de eerste
ledenvergadering eindelijk worden aangekondigd met daarbij de beloofde
barbeque. Niettegenstaande de late wijziging was er een zeer goede
opkomst.
De vergadering werd, bij afwezigheid van onze voorzitter en secretaris beiden op vakantie, geleid door
Bart Broeckx. In sneltempo, vermoedelijk opgejaagd door de heerlijk geurende bbq, wandelde hij door
de verschillende agendapunten.
De beperkte briefwisseling vanuit het secretariaat en de afwezigheid van onze kassier die enkel
positieve cijfers had meegegeven mbt tot het veteranentornooi en de verkoop van oud ijzer, bracht
Bart al snel bij de balverlotingen. Enkele clubs gaven reeds hun fiat.
Vanuit het sportcomité werd gemeld dat de voetbalkalender nu definitief is en de eerste wedstrijd
tegen Westerlo doorgaat op 2 oktober. Het feestcomité nodigde uiteraard alle ingeschreven leden uit
om onmiddellijk na de vergadering aan de bbq aan te schuiven. Zij hoopten op minstens evenveel
deelnemers aan het herfstfeestje van 20 november ek.
Denis nam het verslag van de eerste SVPA-vergadering door en vroeg vooral aandacht voor de Nacht
van SVPA. Deze wordt dit jaar in Tongerlo door de Westelse Kring georganiseed en wordt in een
geheel nieuw jasje gestoken. Het bestuur rekent op onze leden!
Bart sloot af met enkele algemene berichten waarvan we in het bijzonder de inschrijvingen voor het
gastronomisch weekend onthouden. Eveneens te noteren de uitnodiging voor de Nacht van SVPA op
vrijdag 23 oktober in de parochiezaal van Tongerlo. De vergadering werd besloten met de viering van
de vier scheidsrechters die hun eerste jaar volmaakten. Doch enkel Kenneth Greefs was aanwezig en
mocht zijn waardebon en T-shirt in ontvangst nemen.
Bij afwezigheid van Jules Mertens, verontschuldigd, nam Luc De Roover de honneurs waar. Hij
meldde dat op de nieuwe cursus drie kandidaten waren verschenen maar nog een 4de volgende les zal
aansluiten. Met die 4 nieuwe kandidaten blijft onze VK dus statusquo wat actieve scheidsrechters
betreft. Met enkele algemene berichten en richtlijnen werd de vergadering afgesloten.

Marc
Lauwers
Bestratingswerken, Aanleg van verhardingen &
terrassen
Klinkers, kleiklinkers & kasseien
BVBA MILOR - Tielenbaan 119 – 2275 Lille
Tel. 014. 88 15 61
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VERSLAG BBQ 18/09/2009
Na de korte eerste ledenvergadering was het tijd voor onze traditionele opener van het seizoen. Het Feestcomite
had, gezien het succes vorig jaar, nogmaals voor een BBQ gekozen.
Met 55 deelnemers hadden we eens te meer een mooie opkomst.
Dankzij de vlotte samenwerking van onze bakkers van dienst, Tim en Willy, kregen we een prima bediening,
zodat iedereen snel zijn of haar stuk(ken) vlees kon afhalen hetgeen samen met het uitgebreide groentebuffet
voor een smakelijke maaltijd zorgde. Ook het nagerecht, de befaamde “Tim’s chocolademousse” vond vlot zijn
afnemers.
Ik denk dat we op een geslaagde opener van het nieuwe seizoen mogen terug blikken.
Met dank ook aan de dames Chris, Marijke (de dochter van Willy),Nora, Liesbeth, Hilde en Annie die hun
steentje hebben bijgedragen om deze avond feilloos te laten verlopen.
JVDB

Kapsalon Jan Van den Broeck
Goorbergenlaan 44 2290 Vorselaar
Tel. 014/ 51 24 06
Openingsuren : Dinsdag t/m Vrijdag
08.30 uur – 12.00 uur
13.00 uur - 18.30 uur
Zaterdag : 08.00 uur – 12.00 uur
13.00 uur – 15.30 uur
Donderdag : enkel op afspraak

HET GENOEGEN
Noorderwijksebaan 32
2200
Herentals
tel. 014/ 21 85 53
Van dinsdag tot zaterdag vanaf 09.00 uur
doorlopend geopend
Zondag open vanaf 11.00 uur
Keuken doorlopend van 11.00 tot 22.00
Na 22.00 uur - kleine snacks
Bezoek de website:
www.het-genoegen.be
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Balverloting
De brief met de vraag tot organisatie van een balverloting was
nauwelijks de pc uit of het eerste antwoord verscheen reeds op het
scherm van onze secretaris! Van klantenbinding en goede contacten
gesproken! Alvast dank aan onze vrienden in Beekhoek voor die uiterst snelle reactie. Maar ook
anderen volgden vrij snel onze oproep.
Intussen kunnen jullie bij jullie club al eens informeren of hun antwoord al is vertrokken? Uiteraard
kunnen de nodige kandidaten zich opgeven om een balverloting op zich te nemen. Vermelden we dat,
ongewijzigd tegenover de vorige jaren, er 25 euro op jullie spaarrekening voor het banket wordt
bijgeschreven als je een balverloting voor je rekening neemt.
Namen kunnen alvast aan onderstaande of het bestuur worden opgegeven.
Alvast dank.
Bart Broeckx
Datum Wedstrijd
19.12.09 FC De Kempen - Berlaar Heikant
Noordstar 20.12.09 Hezewijk - Westmeerbeek
SKS Herentals –
Pulderbos Poederlee –
13.12.09 Herenthout – Bouwel
Grobbendonk –
11.10.09 Lille – Spa
14.02.10 Beekhoek – Weelde
Vorselaar –
Wechelderzande –
VC Herentals Zoersel –
Bouwel –
Pulle -

U.S.T.

Afgevaardigden
Stijn Claessen -

Som

P.Weyers – M. Daneels
Jacques en Kristof Van Waeyenbergh

ok

Auto-service n.v.
Jef Oris

Turnhoutsesteenweg 69
tel. 014-61 52 52

2340 Beerse

Alles voor de auto van A tot Z

Extra korting voor clubs en scheidsrechters
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Herfstfeestje – 2009
20 november!!
Als de herfst in het land is, wordt het hoog tijd om voor onze
leden het traditionele “mosselfeest” te organiseren. De laatste
jaren biedt het menu nog andere lekkere schotels zodat we
terecht nu van ons “herfstfeestje” kunnen spreken. Het
feestcomité en in het bijzonder onze huiskok wil best nog wat
verandering aan het menu aanbrengen. Immers merkten we
dat onze jongere leden, op een enkele uitzondering na, niet voor deze activiteit warm te krijgen waren.
In het latere verslag vorig jaar kon je daarover nog lezen dat we misschien voor hen friet met
curryworst moesten serveren. Aan dat culinaire wenst onze kok zich niet te wagen, maar is wel bereid
gevonden om een lekkere portie spagetti bij op de menukaart te plaatsten.
Een aandachtige lezer van onze website kon al zien dat er nog een verdere vernieuwing op til was.
Waar in het verleden steeds de leden en hun partner werden uitgenodigd, vermeldde onze site reeds
geruime tijd :
Samen met familie van harte welkom.
Het is inderdaad de bedoeling van deze bijeenkomst een familiegebeurtenis te maken. We willen als
eerste proef de familiebanden niet te ver rekken omdat we in eerste instantie kwaliteit willen blijven
leveren en er in ons lokaal voldoende plaats moet zijn. We houden het dus bij de ouders, broers en
zussen, de (gehuwde) kinderen en de oma’s en opa’s kunnen er ook nog bij. Uiteraard is vooraf
inschrijven meer dan ooit noodzakelijk om een degelijke organisatie te kunnen waarborgen.
Neen, het is niet bedoeld om (meer) geld in het laadje te brengen. Onze Vriendenkring gaat de crisis
met dezelfde prijzen van vorig jaar te lijf! Bovendien is er een speciale prijs voor een kinderportie
gemaakt, bedoeld voor kinderen tot en met 12 jaar!
Concreet : mosselen / brood / gebak + 1 koffie of thee = 10 euro
visschotel / brood/ gebak + 1 koffie of thee = 9 euro
vidée / brood / gebak + 1 koffie of thee
= 6 euro
spagetti / gebak + 1 koffie of thee
= 6 euro
kinderportie vidée of spagetti / gebak + 1 koffie of thee = 4 euro
Als dit geen goed voorstel is! Nu nog enkel je inschrijving ons ten laatste op 11 november bezorgen.
Jij komt toch ook?
Het feestbestuur.

OPROEP !
Op ons herfstfeestje kunnen we mogelijk, afhankelijk van het aantal inschrijvingen, nog enkele helpers
gebruiken. Vooral de taken van bedienen / afruimen / afwas zullen moeten worden ingevuld. Het hoeft
niet de ganse avond te zijn. Wil je nog enkele euro’s voor je banket verdienen, geef je naam en
eventuele voorkeururen dan op bij het feestbestuur. Alvast dank!

GB

Vorselaar
Grotere Versafdelingen

KEMPENLAAN 21 - VORSELAAR - 014/ 51 12 64
MA –VR : 08.30u – 19.00u
ZAT : 08.30u – 18.00u
Zon- & Feestdagen gesloten.
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Wist ge dat …
… Remi Dams van het wegvallen van de leeftijdsgrens heeft gebruik gemaakt om zich terug kandidaat
te stellen als AR. Zijn aanvraag werd positief beantwoord. Veel succes Remi!
… anderzijds Karel Boeckx de omgekeerde beweging maakt. Hij verlaat op eigen verzoek het
namiddagkader als AR en gaat terug als jeugdscheidsrechter aan de slag. Ook aan Karel veel succes
gewenst.
… er zeer (over)ijverige bestuursleden binnen het bestuur zijn. Willy is zo begaan met het reilen en
zeilen van het feestcomité dat hij zich zelfs een dag te vroeg zich bij Herman aanmeldde.
… vier nieuwe kandidaten zich meldden op de cursus en intussen hun examen met succes hebben
afgewerkt. Wij heten Dorien Smolders en Wim Luyten (vader van Jinse) uit Herenthout, Dries Van de
Sande uit Wiekevorst en Dylan Verschaeren (zoon van Paul) uit Bouwel van harte welkom in onze
Vriendenkring en wensen hen veel succes!
… we anderzijds het onverwachte ontslag moesten noteren van Jonathan Njotea. Studies en andere
belangrijke interesses hebben hem doen besluiten één van zijn hobbys te moeten opgeven. We danken
Jonathan voor zijn inzet voor onze VK en hopen hem mogelijk na zijn studies terug te zien in ons
actief kader!
… na lang en wijs beraad ook Kristof Van Looy het scheidsrechtersfluitje aan de haak hangt. Na een
(te) lange rustpauze wegens zijn studies is de microbe helemaal verdwenen en zag hij een heropstart
niet meer zitten. We danken ook Kristof voor zijn inzet als SR en voor onze Vriendenkring.
… dinsdag 13 oktober jl. zes van onze collega’s uitgenodigd waren op het Brieleke in Wommelgem.
Roger Hannes en Ludo Van Springel werden gevierd voor 30 jaar !!! scheidsrechter. Jef Tops, Karel
Boeckx, Koen Bierinckx en Lus Heyselberghs kregen een aandenken voor 15 jaar trouwe dienst.
Eigenlijk moest ook Kristof Janssens daarbij zijn, doch gezien de leeftijdsgrens op 40 jaar ligt, zal hij
nog eventjes op zijn onderscheiding moeten wachten. Aan allen een welgemeend proficiat!

M arc
L auwers
Bestratingswerken, Aanleg van verhardingen &
terrassen
Klinkers, kleiklinkers & kasseien
BVBA MILOR - Tielenbaan 119 – 2275 Lille
Tel. 014. 88 15 61
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Ledenlijst
Hierbij de nieuwe ledenlijst voor het seizoen 2009-2010.
Alvast op te merken :
° adreswijziging Ellen Celis (zie vorig ledenblad)
° adreswijziging Dimi Heylen
° ontslag Mark De Boeck, Astrid Van den Bossche en Kristof Van Looy
° van actief naar steunend lid : Koen Bierinckx – Jonathan Njotea
° ook de vier nieuwe scheidsrechters kregen al een plaats op de nieuwe ledenlijst :
Luyten Wim - Smolders Dorien – Van de Sande Dries – Verschaeren Dylan
° Dirk De Hertogh (actief in Brabant) en Jos Desmedt verdwijnen als lid van onze VK.

TAVERNE

De Stadspoort

Stadspoortstraat 12 – 2200 Herentals

Ma / Di gesloten - destadspoort@telenet.be - tel / fax 014/ 233.556

Hoofdverdeler - Prius Verdeler
Voor alle personenwagens, 4x4's en bedrijfsvoertuigen.
Lierseweg 226 / 1, 2200 Herentals
Tel : 014/ 22 06 14
Fax: 014/ 22.06.13
E-mail: debie.herentals@toyotabelgium.net
Website:www.garage-debie.be
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Nacht van SVPA - 23 oktober
Om de neerwaartse trend van deze aloude organisatie nieuw leven
in te blazen, werd al heel wat ideeën in de SVPA-vergaderingen
naar voor gebracht en bediscuteerd en ook weer afgevoerd. Tot de
VK Westerlo met het ultieme voorstel kwam dat zij de Nacht van
SVPA wilden inrichten ten voordele van SVPA.
Het voorstel werd door de beheerraad en de voltallige vergadering in dank aanvaard. Het stramien van
deze avond werd dan ook aangepast. Op veelerlei vraag wordt het kwisonderdeel uitgebreid en vooral
aantrekkelijker gemaakt. Zo wordt er oa. een vragenreeks over de recente Ronde van Frankrijk
afgevuurd op 1 afgevaardigde van elke VK. Wij vonden in Stijn Claessen niet alleen een kenner maar
ook een kundige kwisser. Daarnaast zijn er de gewone vragenreeksen, maar eveneens een praktische
proef. Het beloofd dan ook een gezellige avond te worden. Stijn en het bestuur rekenen op supporters
én kwissers om onze eer te verdedigen!
Ook nieuw dit jaar is dat er een kaasschotel (9€), charcuterieschotel (6€) of groenteschotel (5€) te
verkrijgen is. Hiervoor dient evenwel op voorhand te worden in geschreven. Voor zij die een schotel
willen bestellen, gelieve uw keuze onmiddellijk en voor 18 oktober door te sturen aan onze
secretaris Wim Gys! De avond zelf kan je dit afrekenen bij Herman.
Let wel, een schotel bestellen = betalen!
Tenslotte zal naar even oude traditie de avond afgerond worden met muziek. Met de keuze van een
degelijke DJ dit keer, moet het lukken om iedereen op de dansvloer te krijgen.
Melden we volledigheidshalve nog dat onze kassier wat euro’s op zak zal hebben om de aanwezige
leden van onze VK te trakteren.
Afspraak : Parochiezaal in Tongerlo – aanvang 20.00 uur

2de ledenvergadering – 27 november !!!
Ook al is deze vergadering pas één week na ons herfstfeestje, toch verwachten
wij alle leden op deze bijeenkomst. Via Bart Broeck is het bestuur er in
geslaagd om de twee leading ladys van het nationale voetbal te strikken als
gastspreeksters op deze vergadering!

ELLA DE VRIES EN LEEN MARTENS zullen ons uitgebreid vertellen
over hun carrière en hun internationale belevenissen.
Een avond om niet te missen!!
Zorgen jullie er mee voor dat alle stoelen in het “Buurthuis” bezet zijn?

11.

SPORT.
KKSVHo – Westerlo : 1-1 (2-3)
Op vrijdagavond 2 oktober trapte onze ploeg haar nieuwe SVPA-competitie
op gang. Ook al kregen onze coaches vlot 13 namen op het
scheidsrechtersblad, toch ontbraken er enkel sterkhouders die ons team wel
verzwakt aan de aftrap bracht. Om te beginnen stond coach Dimi er al
alleen voor, collega Senka lag immers ziek te bed. Toon Luyten en Robert Van Beek hadden een
scoutsweekend op het programma staan, terwijl Kristof Tops en Tom De Brandt andere oorden hadden
opgezocht. Voeg daarbij de gekwetste Patrick Weyers, die echter gedreven de coaching naast de zijlijn
voor zijn rekening nam, en Stijn Claessen en Mauro Boeckx die op zeker speelden voor hun
respectievelijke opdracht van het weekend. Bekijken we het dus positief en geven we een pluim aan
onze sportverantwoordelijken die op korte termijn alle mogelijke spelers voor hun initiatieven hebben
weten te winnen!
De wedstrijd zelf werd bijgevolg eerder verdedigend opgevat. Westerlo, de laatste jaren ook flink
verjongd, nam van bij de start de match in handen en had duidelijk de bedoeling om zo snel mogelijk
afstand te nemen. Onze verdediging stond echter pal en onder impuls van Kristof en Rudy hielden
Vincent en Kenneth de bewegelijke Westelse aanval in bedwang. Bovendien mocht ons team rekenen
op een ditmaal uiterst secure doelman Michel. Hij stuurde bovendien uitstekend zijn verdediging. In
de middenstrook kreeg Dimi, goed gesteund door Jinse en Vincent, moeilijk greep op de
gebeurtenissen. Waar kon stuurde hij de jongeren en dichtte hij zoveel mogelijk de bressen. Dit alles
kon echter niet verhinderen dat onze gasten voor de rust aan een viertal goede kansen geraakten. Doch
hun afwerking bleef ofwel danig in gebreke, of er stond altijd wel een been of een “lijf” in de weg, of
ruimde Jonathan met zijn uitstekend kopspel de hoge voorzetten, de rest maakte Michel wel
onschadelijk. Het zou onze eigen ploeg onrecht aandoen om hen helemaal aanvallend niet te
vermelden. Integendeel, vanop de linkerzijde kwam Kenneth af en toe mee diep de aanval steunen.
Met een tweetal scherpe passes zette hij Alexander op weg naar doel. Doch éénmaal ging de
buitenspelval gepast open, terwijl bij de beste mogelijkheid Alexander iets te lang naar de goede
linkervoet moest zoeken. Ook Kristof mocht tot tweemaal toe zijn zware linker tegen het leer zetten
echter zonder succes, terwijl zijn strakke vrijschop nauwelijks de kruising scheerde. Met een licht
voordeel misschien voor de bezoekers, kon de 0-0 bij de rust toch gerechtvaardigd worden.
Heeft de coach een donderpreek gegeven of verdiende schouderklopjes uitgedeeld, onze ploeg kwam
met de “winningmood” terug op het terrein. Westerlo, onmiddellijk weer vol in de aanval, mispakte
zich duidelijk en ontsnapte aan de eerste rake counter. Het gaf onze ploeg het voordeel dat de
bezoekende verdediging plots niet zo zeker meer akteerde en meermaals alle hulp inriep toen hun
middenvelders te vlot mee voor de aanval kozen. Toen het er voor ons team steeds beter ging uitzien,
sloeg het noodlot voor de eerste maal toe. Kristof kwam ongelukkig neer bij het doorkoppen van de
bal en verzwikte zijn voet. Moeder Sabine speelde voor ambulance en bracht zoonlief naar het
hospitaal in Geel, waar ze na onderzoek Kristof’s voet voor enkele weken in het gips hebben gelegd.
De ploeg werd herschikt om onze voorzitter in de spits te kunnen posteren. Onze ploeg ging op het
elan verder en gaf de opponent alweer een verwittiging toen Lus gemeten door Kenneth werd
vrijgespeeld. Zijn balcontrole is echter niet meer wat het ooit geweest is en weg kans. Het was echter
uitstel, want Westel liet enorme ruimtes op het middenveld. Dimi onderschepte de bal en loodste Lus
door de buitenspel val, die gepast teruglegde op Kenneth en die zo alleen voor doel opdook en rustig
afmaakte. Eerlijk gesteld dienen we te schrijven dat die 1-0 eigenlijk zeer geflateerd was. Onze
bezoekers bestookten immers onophoudelijk ons doel, doch vooral onze sterke verdediging, maar hun
gebrek aan afwerking verhinderden een gewettigde voorsprong. Nauwelijks enkele minuten later kon
ons team het lot van onze gasten bezegeld hebben. Eens te meer gaf Kenneth een gemeten voorzet aan
Alexander die vlot zijn verdediger omspeelde en dan, mogelijk iets te hard, op Lus teruglegde. Deze
miste daardoor voor het lege doel. Nog meer onheil wanneer even later Dimi en Jinse in volle snelheid
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met mekaar in botsing kwamen. Jinse bleef helemaal groggy nog wel op het terrein bij gebrek aan
vervanging. Even daarvoor was immers Jacques al ingevallen voor Jonathan. Westerlo zette in die
slotminuten alles op alles en versierden kans na kans, doch deden er weinig zinnigs mee. Bij een
laatste hoekschop miste onze verdediging de lengte van Jonathan en kon een Westelse aanvaller vrij
inkoppen. Deze sportieve en genietbare partij eindigde dan ook onbeslist, waarbij “het beste paard
zeker niet de haver kreeg”. De afsluitende strafschoppenreeks voor het éne extra punt werd uiteindelijk
door Westerlo weggekaapt. Zij misten “slechts” twee van de vijf penaltys, terwijl KKSVHo tot
driemaal toe de bal over het doel joeg.
Na de wedstrijd werd ook met Jinse op doktersvisite gegaan. Een lichte hersenschudding en / of een
inwendige kneuzing moesten met de nodige rust verdwijnen.
Onze ploeg :
Michel Daneels
Rudy Marinus
Goossens

Kristof Janssens

Jinse Luyten

Dimi Heylen

Kristof Van Waeyenbergh

Jonathan Njotea

Alexander Van den Bossche

Vincent

Kenneth Greefs

Gabriel Boot

Res. : Jacques Van Waeyenbergh (J. Njotea 60’)
Lus Heyselberghs (K. Van Waeyenberghs 45’)
Afgev. : Denis Loockx
Coach : Patrick Weyers
SR / AR : Piet De Bakker / Jef Willems / C. Engels

OPROEP !!!
Om het werk van onze sportverantwoordelijken heel wat makkelijker en goedkoper te maken,
vragen zij met aandrang dat alle spelers én medewerkers die in de aanloop naar een wedstrijd een email en / of een sms-bericht krijgen, daarop zouden reageren. Ook al is je antwoord negatief is het
belangrijk dat je hen dat meldt.
Het is een vorm van sportiviteit om hieraan aandacht en medewerking te geven.
Alvast dank!

SPORTSHOP
VANGEEL

Herentalsesteenweg 32 2460 Lichtaart
Tel. 014/ 55 30 29 - dinsdag gesloten

SPORT – en VRIJETIJDSARTIKELEN

Alles voor de referee – zeer ruime keuze
Gespecialiseerd in kleding en alle toebehoren !
13.

Grote Tombola - 2009
Bijna halfweg onze tombola-actie zijn er reeds 910 loten in omloop. Er blijven er nog ca 400 ter
beschikking. Zij kunnen bij onderstaande bekomen worden. Zoals reeds eerder gezegd en geschreven
rekenen we ten stelligste op de solidaire medewerking van alle leden. Concreet wil dit zeggen dat
iedereen minimum vier loten dient af te nemen én tijdig af te rekenen. Uiteraard hopen we dat er
meerdere loten worden meegenomen en verkocht, zodat we bij de afsluiting in december weer een
mooi resultaat kunnen voorleggen. Nu het banket stilaan dichterbij komt, is de tombola een ideale
manier om aan een goedkoper of zelfs gratis banket te komen!
Intussen kreeg mijn vorige oproep om onze VK mooie prijzen te bezorgen al enig respons. Er is echter
nog voldoende plaats om nog meerdere mooie prijzen te stockeren. Alvast onze dank hiervoor.
Herman

Kantoor Fintro-Herentals
Verrezen NV

Hofkwartier 28
2200 Herentals
tel. 014. 28 51 90
fax 014. 28 51 98
Ma 09.00-12.30
Di 09.00-12.30
Wo 09.00-12.30
Do 09.00-12.30
Vr 09.00-12.30
Za 10.00-12.00

14.

13.00-17.00
13.00-17.00
13.00-17.00
13.00-17.00

Sint-Niklaasfeest – 5 december
Als de speculazen en de chocoladeventjes al enkele tijd in de warenhuizen liggen, waarom zouden wij
er dan al niet mogen over beginnen.
Het is inderdaad nog wel even weg, maar voor vermelde datum verschijnt er geen nieuw ledenblad
meer. Vandaar dus maar de aankondiging en elders in dit blad de inschrijfstrook voor het Sint Niklaas
bezoek aan huis.
De voorwaarden voor deelname zijn onveranderd ten opzichte van vorig jaar. We zetten ze nog voor
alle duidelijkheid nog even op een rijtje :
° huisbezoek bij de leden met (klein)kinderen tot en met 12 jaar
° voor kleinkinderen is het bezoek bij oma / opa om verre verplaatsingen te vermijden
° ouders zetten een cadeautje klaar of bezorgen het ons vooraf
° bij ons bezoek schenkt de Kring 15 euro per kind (tot en met 12 jaar)
° dit geldelijk geschenk is enkel voor de kinderen van de actieve leden
° het inschrijfformulier dient uiterlijk 26 november bij het feestcomité binnengekomen te zijn.
De deelnemers worden enkele dagen vooraf gecontacteerd om het juiste uur van het bezoek mee te
delen. Wacht dus niet en bezorg je (klein)kinderen een leuke verrassing!
Het feestcomité.

SPAARBANK – VERZEKERINGEN
BVBA VAN HOVE
Tramstraat 5 - 2260 Westerlo
014/ 23 52 20 fax. 014/ 23 19 28
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Gastronomisch Weekend.
06 - 08 februari 2010!

Er blijven nog twee weken vooraleer we onze reservaties voor ons verblijf in Hotel Dimmer in
Wallendorf-Pont dienen af te sluiten. Intussen zijn reeds 23 kamers aan 45 personen toegewezen. Er
blijven nog voldoende mogelijkheden om aan dit veelbelovende weekend deel te nemen. Je moet dan
wel voor einde van deze maand hebben ingetekend. Latere inschrijvingen kunnen nog worden
aanvaard zolang de hoteleigenaar nog vrije kamers heeft.
Hierna geven we nog eens de voorwaarden en het aantal nog beschikbare kamers per categorie.
Tegelijk geven we ook nog eens de belangrijkste informatie mee. We hopen uiteraard dat we met
evenveel of mogelijk nog meer leden op weekend zullen kunnen trekken. Inschrijven is dus de
boodschap!
De prijs (met een korting op de voorziene prijs van 2010) omvat :
Vrijdagavond : 4gangenmenu (soep, voorgerecht, saladebar, hoofdschotel, dessert of kaasschotel)
Zaterdagavond : 7gangen gastronomisch menu
Twee overnachtingen en tweemaal onbijtbuffet.
In komfortkamers (douche of bad /WC / TV / safe) :
150 euro per persoon - 12 kamers: alle kamers bezet!
In prestigekamer (douche of bad / WC / TV / safe/ balkon)
160 euro per persoon – 16 kamers: nog 7 beschikbaar
In standardkamer (douche of bad / WC)
130 euro per persoon – 12 kamers nog beschikbaar
OPGEPAST :
1) de standardkamers bevinden zich in een bijgebouw op 800m van het hotel. De kamers zijn
van inrichting en comfort hetzelfde, doch hebben geen TV. Ontbijt en eetmalen gebeuren in
het hotel! Het hotel zorgt voor intern transport.
2) in de 3 soorten kamers zijn er telkens mogelijheden voor een 3de persoon op de kamer. De 3de
persoon krijgt een korting van 20% op de vermelde prijs. Een kamer van bv 150 € per pers.
geeft dus een nettoprijs van 140 € /pers. voor een bezetting met 3 personen.
3) een éénpersoonskamer kost bovenop de vermelde prijs per type 32 euro extra voor de 2
nachten
4) dranken en andere uitgaven zijn niet inbegrepen.
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We zijn er ons van bewust dat de afstand voor sommigen mogelijk wat (te) ver lijkt. Uit het aanbod,
prijs–kwaliteit én de beschikbare kamers op onze voorgestelde data, hebben we o.i. het beste gekozen.
Voor hen kunnen we afspraken regelen om met collega’s de reis te maken. De afstand kan alzo
ontspannend en ook goedkoper overbrugd worden.
Om tevens onze schoolgaande jongeren en werkende leden de kans te geven toch te kunnen
deelnemen, is het vrijdagavondmenu, met akkoord van de chef-kok, verschoven naar 20.00 uur.
Bovendien willen we voor onze jongeren het nodige vervoer voorzien, zodat ook zij probleemloos aan
het weekend kunnen deelnemen.
De inschrijving is geldend, wanneer een storting van 50 euro voorschot per persoon op onze
rekening 142-0691290-93 is gestort. Vermeld zeker ook de gewenste kamer!!

Inschrijven enkel en alleen bij : Lus Heyselberghs – Wateringen 10 – 2288 Bouwel
014/ 51 79 25
0476/ 688 055
e-mail : lus.heyselberghs@pandora.be
We hopen dat onze trouwe aanhang nog verder kan worden uitgebreid!
Tot binnenkort.
Lus.

NB. Wil je intussen al even in stemming komen, surf naar : www.hoteldimmer.lu

Deco

Net !

Hardware

Computers

Herstellingen
Belgacom

Software
Digitale
Camera’s

partner

Netwerken
Webdesign

Steenweg op Oosterlo 26 - 2430 Laakdal
Tel. 014/ 23 79 42
info@deconet.be

-

Fax. 014/ 23 79 43
www.deconet.be

Nu ook : DecoNet Sound & Light – Verhuur geluids- en lichtinstallatie
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Banket – 6 maart 2010
Het grote feest is nog wel enkele maanden van ons af, doch graag toch al eens
herinneren aan datum – plaats en afspraken.
Zoals je hierboven kan lezen blijft de eerste zaterdag van maart onze vaste
datum. Gezien de toch wel beperkte ruimte die ons vorig jaar was gegund,
zijn we dus terug op zoek gegaan naar een geschikte locatie. We vonden deze
in de mooie vernieuwde zaal “Den Engel” in Vorselaar. De afspraken omtrent
huur en keuze van de kok konden ons in alle opzichten overtuigen om de deal
reeds enkele maanden geleden af te sluiten. We zijn ervan overtuigd jullie weer een verzorgd banket te
kunnen aanbieden, uiteraard met alles erop en eraan.
De voorwaarden tot deelname zijn ten opzichte van vorig jaar ongewijzigd. Uiteraard heb je nog alle
tijd om aan het banket gratis deel te nemen. De verkoop van de tombolaloten of het meewerken aan
één of meerdere balverlotingen kunnen je al een heel eind op weg zetten.
Actie is dus de boodschap!
Het feestcomité.

Reizen Poelman Ronic bvba – tel. 014/ 51 21 40
Goorbergenlaan 45 – 2290 Vorselaar – fax. 014/ 50 24 07
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Goed verzekerd…

Rechtestraat 16
2275 Lille
tel : 014/ 88 00 52
fax: 014/88.00.42

Markt 8
2290 Vorselaar
Tel : 014/51 35 07
Fax: 014/50.24.10
Bezoek de website
www.abggroep.be

Aerts Kris & Broeckx Bart & Goossens Paul

…waar anders!
************************************************************************

Frituur 't Heuveltje
Bij ons Kelly
Langenheuvel 72 - 2288 Bouwel
Tel. 0499 / 38 30 95
Maandag gesloten –

zon- en feestdagen geopend

**********************************************************
Begrafenissen – Crematies - Funerarium

VAN DEN BROECK
Riemenstraat 1 – 3

2290 Vorselaar

tel. 014/ 51 16 96 of 014/ 50 25 00
fax 014/ 51 16 58

Nederij 15 2200 Herentals – 014/ 23 10 67
Verzorging van alle formaliteten, overbrenging van de overledene dag en nacht
Telefoneer ons en wij komen ten huize

Wij verzorgen ook gelegenheidsdrukwerk en huwelijksceremonieën

VOEGWERKEN
Willy Balemans
Gratis prijsofferte

-

Eerlijk werk

Eén adres : De Nieuwe Wijngaard 12 –
2275 Poederlee
Tel. 014/ 88 27 12

Brasserie Feestzaal D'Achtste Zaligheid
Alle dagen open vanaf 11.00 h.,
uitgezonderd zaterdag van 15.00 h
Feestzaal beschikbaar tot 70 personen

Poederleesteenweg 111

2275

Lille

tel. 014/ 88 28 89 - fax. 014/ 88 38 93
E-mail : info@achstezaligheid.be

bezoek de website www.achstezaligheid.be

Inschrijfstrook

Sint Niklaasfeest - zaterdag 05.12.2009
NAAM :
Wil op 5 december ek. graag Sint Niklaas thuis ontvangen, onder voorwaarden zoals beschreven
elders in dit ledenblad.
Onze voorkeur voor het bezoek gaat uit naar :
TUSSEN

13 en 14 uur
14 en 15 uur
15 en 16 uur
16 en 17 uur
17 en 18 uur

18 en 19 uur
19 en 20 uur
geen voorkeur
ander : naargelang toer.

Handtekening.
Lus
Terug te bezorgen aan het feestbestuur ten laatste 26 november ek.
Jan Van den Broeck – Goorbergenlaan 44 – 2290 Vorselaar – 014/ 51 24 06 – janvdbroeck1@telenet.be
Tim Bellens – Grensstraat 6 – 2290 Vorselaar – 014/ 51 12 15 – tim.bellens1@telenet.be
Willy Balemans – Oude Wijngaard 12 – 2275 Poederlee – willy.balemans@pandora.be

Inschrijfstrook

Herfstfeestje - vrijdag 20.11.09
NAAM :
Schrijft in voor het HERFSTFEEST van vrijdag 20 november ek. in ons lokaal :
Buurthuis - Vorselaar. – aanvang vanaf 18.00 uur. - zal aanwezig zijn om …….. uur
Ik betaal ter plaatse : 10,00 Euro (Mosselen) / 9,00 (Visschotel) en / of 6,00 Euro (vidée / spagetti)
Onze keuze : …. X mosselen / brood / gebak + koffie of thee
…. X visschotel / brood/ gebak + koffie of thee
…. X vidée / brood / gebak + koffie of thee
…. X spagetti
…. X spagetti of …. X vide kinderportie (tot 12 jaar) aan 4 euro

Handtekening

Terug te bezorgen aan het feestbestuur ten laatste woensdag 11 november ek.
Jan Van den Broeck Goorbergenlaan 44, 2290 Vorselaar. Tel. 014/51 24 06 - janvdbroeck1@telenet.be
Tim Bellens – Grensstraat 6 – 2290 Vorselaar – 014/ 51 12 15 – tim.bellens1@telenet.be
Willy Balemans – Oude Wijngaard 12 – 2275 Poederlee – willy.balemans@pandora.be

