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De Voskrant

Lidgeld atleten
(inclusief verzekering)

85 euro per jaar

Donateurs

Voor een “Gift” vanaf 40 euro per jaar ontvangt u een fiscaal attest

Een lidmaatschap loopt altijd van begin september tot eind augustus.
Website: www.tvosje.be

2

Voorwoord

4

Lidgeld

5

Kalender 2019-2020

6

Dringend

7

Belangrijke mededelingen

9

Splash

12

Zwemmeeting in Antwerpen

13

Special Olympics Belgium 2019

14

Juni

37

Stratenloop Elewijt

38

Moppen

39

Wist je dat

40

Augustus

42

Bowling in Mol

43

Oproep

45

Bowling

46

Verjaardagen

47

Donateurs

50

3

VOORWOORD

Beste atleten en vrienden van ’t Vosje,
Hopelijk heeft iedereen een goede vakantie gehad en zijn de batterijen terug opgeladen om vol
goede moed aan een nieuw sportseizoen te beginnen! Het bestuur en de coaches staan er in ieder
geval klaar voor.
Het jaar belooft net zoals vorig jaar druk te worden. Gemakshalve hebben we een voorlopige
agenda met de te verwachten activiteiten (voor zover al bekend), waaraan wij denken deel te
nemen, in dit nummer opgenomen.
De nationale spelen van Special Olympics in 2020 gaan door in Antwerpen. Een huisvesting is
vastgelegd op Camping Floreal “Het Veen” in St Job in ‘t Goor . Meer info volgt later.
AANDACHT:
In deze Voskrant zal je een uitnodiging vinden om het lidgeld (85 € p.p.) te betalen. Wij vragen u
vriendelijk dit bedrag vóór 15 oktober 2019 te willen storten.
Donateurs die een gift wensen te doen, krijgen een fiscaal attest of factuur (stortingen vanaf 40 €),
indien de bijdrage vóór 31 december op onze rekening is gestort.
Ook vragen wij nogmaals uw aandacht in deze Voskrant voor een dringende tweede oproep voor
vervanging van onze secretaris en webmaster. De werkzaamheden van onze secretaris en
webmaster zijn nu meer toegelicht.
Wij hopen op positieve reacties!
Wij wensen iedereen een fijn sportjaar en héél veel sportplezier.
Luc Aelaerts
Voorzitter.
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Activiteitenkalender ’t Vosje sportjaar 2019/2020
Opgelet ! Er is in 2019-2020 GÉÉN sporttraining op:
- zaterdag 30 mei 2020 (zondag Pinksteren)
- van zaterdag 4 juli tot zaterdag 29 augustus 2020* (zomervakantie)
- van zaterdag 21 december t/m zaterdag 28 december 2019 (kerstperiode)
Komende activiteiten (voor zover bekend):
Zaterdag 7 september
Zondag 8 september

Zaterdag 28 september
Zaterdag 5 oktober
Zaterdag 12 oktober
Zondag 17 november
Zondag 24 november
Zaterdag 14 december
in 2019:

Start trainingsseizoen
- Van 14 tot 17 uur feestelijke opening vernieuwde atletiekpiste
Drie Fonteinen, Vilvoorde
-voetbaltornooi Beauraing
Sponsorwandeling Kishor Nagar, St.Truiden
Metalyralympics, Lier
Bowling tornooi Mispo, Balen
Mentalympia, Mechelen
Zwemmeeting 't Vosje, Vilvoorde
Bowlingtornooi 't Vosje, Wemmel
Kerstfeestje 't Vosje in De Kastanjelaar (nà de sport), Vilvoorde

in 2020:
zaterdag25 januari bowlingtornooi Herentals
zaterdag 29 februari - eetfestijn 't Vosje, Steenokkerzeel
zondag 8 maart bowlingtornooi Daïs
zaterdag 21 maart unified bowling in Deurne
zaterdag 25 april bowlingtornooi Ludentia
vrijdag 1 mei - atletiekmeeting 't Vosje Vilvoorde
van woe 20 mei t/m za 23 mei - Special Olympics Antwerpen
Kijk voor al onze activiteiten op onze website: www.tvosje.be/agenda
Ook onze trainingsuren staan hierbij genoteerd!
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DRINGENDE OPROEP!
Beste allen,
Gedurende 25 jaar beheer ik met veel plezier als vrijwilliger het secretariaat van 't Vosje. Al enige
malen heb ik te kennen gegeven dat ik vanwege persoonlijke omstandigheden een opvolger zoek.
Tot nu toe hebben wij echter geen reactie mogen ontvangen! Graag zou ik toch mijn
werkzaamheden binnenkort willen overdragen. Vandaar nogmaals deze oproep!
Wellicht aarzel je en zou je wat meer informatie wensen over wat het secretariaatwerk zoal
inhoudt? Hieronder een globaal overzicht van de werkzaamheden:
1. Het beantwoorden van mails die binnenkomen of doorzenden naar de personen die deze mails
moeten behandelen.
2. Het doorzenden van informatie die binnenkomt wat betreft sport voor personen met een
verstandelijke beperking naar het bestuur en coaches en ( indien van belang) naar onze atleten.
3. Het doorzenden van uitnodigingen van G-sportclubs van atletiek-, zwem-, voetbal, bocce en
bowling wedstrijden naar de betreffende coaches (meestal krijgen de coaches de uitnodigingen
rechtstreeks).
4. Uitnodigingen sturen naar de bestuursleden voor een bestuursvergadering (ong. 4x per jaar) en
coachvergadering (1 of 2x per jaar) met de te bespreken agendapunten.
5. Notulen opmaken van de plaatsgevonden bestuurs- vergadering en/of coachvergadering en
nadien versturen naar de leden.
6. Uitnodigingen voor de jaarlijkse algemene vergadering met jaarrekening en de begroting ter
goedkeuring sturen naar de leden van de algemene vergadering. De agenda kan worden
uitgebreid met een ontslagname van een bestuurslid en/of een aanvaarding van een nieuw lid.
Voor deze bestuurswijziging kan ook een tweede algemene vergadering worden gehouden
7. Notulen opmaken van de plaatsgevonden algemene vergadering versturen naar de leden.Deze
notulen met de goedgekeurde jaarrekening sturen naar de griffie van de Kamer van Koophandel
ter neerlegging. Voor de bestuurswijziging moet een speciale procedure gevolgd worden.
8. Een gedetailleerde atleten, coaches- en bestuurslijst zo nauwkeurig mogelijk bijhouden
(adresveranderingen, nieuwe leden)
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9. Gegevens van de leden ( atleten, bestuursleden en coaches) die nodig zijn voor de verzekering
en aansluiting bij een sportfederatie jaarlijks doorsturen naar Parantee-Psylos.
10. Aanvragen subsidies (in overleg met Luc, de voorzitter).
11. Coach Simonne is clubverantwoordelijke voor de inschrijvingen van onze atleten voor de de
jaarlijkse Special Olympics Spelen. Het secretariaat en/of de voorzitter zoekt en bezoekt voor deze
atleten, coaches en begeleiders de huisvesting ter plaatse. De informatie over de gekozen
huisvesting wordt doorgegeven aan de deelnemers , en gevraagd wie er voor wil inschrijven.
Nadien wordt het (gezamenlijk) vervoer geregeld.
Gedurende de inwerktijd, zal ik je - daar waar nodig - vanzelfsprekend terzijde staan!
Laat je niet weerhouden kontakt met ons op te nemen, ook indien je wel gemotiveerd bent, maar
enkele taken niet op je kan/wilt nemen!Welke vrouw of man stelt zich kandidaat?
Graag je reactie naar secretariaat@tvosje.be of luc.aelaerts@tvosje.be.
Bedankt alvast, Sylvia

2E OPROEP voor een nieuwe Webmaster !
Wie volgt onze huidige webmaster op??
Onze huidige webmaster wil na lange jaren van dienst graag zijn functie en taken overgeven aan
een jongere gemotiveerde vrijwilliger.
•

De website van onze vzw www.tvosje.be wordt gehost op een eigen shared hosting bij
Easyhost.
• Onze site is nog gemaakt in html 4, maar op korte termijn zullen tenminste twee
formulieren moeten worden omgezet naar PHP.
• Kennis van PHP en scripts voor response is dus noodzakelijk.
• Tot werkzaamheden behoort ook het beheer van de e-mailadressen van onze bestuurleden
en coaches.
De nieuwe privacy wetgeving moet uiteraard worden opgenomen in onze activiteiten op het
internet.
Voor meer inlichtingen kunt u te terecht op het E-mailadres webmaster@tvosje.be of bel naar
0479-778781
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Samen op de foto!
Tijdens de sportactiviteiten of dans worden er soms foto’s
gemaakt die wij gebruiken in onze Voskrant of voor een
fotomontage op feesten of andere bijeenkomsten.

Iedere atleet staat graag mee op de foto!
Indien je niet op de foto
wil of mag, moet je het
ons schriftelijk laten
weten op volgend adres:
’t Vosje
Luxemburglaan 4
1800 Vilvoorde

WAARDEVOLLE VOORWERPEN!
Breng geen waardevolle voorwerpen mee naar de trainingen, atletiek-en zwemmeetings,
voetbaltornooien, Bocce trainingen en dans.
Laat geen GSM, uurwerk, Ipod of portefeuille met veel geld in de kleedkamers achter, want er
verdwijnt soms wel iets.

We proberen attent te zijn en vragen aan de atleten om belangrijke bezittingen op te bergen in de
zwem kastjes en voor diegenen die niet graag met sleutels werken op het tafeltje in het zwembad te
leggen!
Op de atletiekpiste en voetbaltraining, geef het aan de coach of een ouder die het voor jou bijhoud!
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UITNODIGINGEN!
Gelieve, op alle mails, berichten-en of brieven
van uitnodigingen zoals: atletiek-bowlingIndien je veranderd van adres, laat het ons dan boccee-dansen-zwemmeetingszo vlug mogelijk weten en geef het door aan ons voetbaltornoois-jogging en wandelingen zo vlug
secretariaat:
mogelijk te antwoorden. Zelfs als je niet kan
Per brief: Secretariaat ’t Vosje
deelnemen. Dan moeten we niet wachten en
Watermolenplein 18
kunnen de inschrijvingen vlugger verlopen.
3090 Overijse
Per mail: secretariaat@tvosje.be

NAAR DE ATLETIEKTRAINING
Sommige atleten komen nog teveel in jeansbroek en
slechte schoenen naar de sport. Dit maakt het hen
moeilijk om sommige disciplines goed aan te leren.
WE DRAGEN GEEN:
Wandelschoenen of jeansbroeken
Soms vergeet iemand wel eens wat in de
kleedkamers van het zwembad, op de
atletiekpiste of in de sportzaal.
SOMS ZONDER NAAM!
Om de eigenaar van het kledingstuk terug te
vinden zou het handig zijn om de
kledingstukken te labelen.
NAAI, PLAK OF SCHRIJF DE NAAM IN DE
SPORTKLEDIJ!
Ook sportzakken worden veel verwisseld, al
staat er de naam wel in.
Misschien is het beter om de naam van
buiten te zetten of er iets aan te hangen dat
de atleten heel goed herkennen!

Een goede training doen we wel bij goed weer:

short en T-shirt

Bij slecht weer: training/joggingpak

En altijd goede sportschoenen!
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Als je lid bent van een sportvereniging, kan je
een aanvraag voor tegemoetkoming indienen
bij je mutualiteit!
Bij de meeste ziekenfondsen is de
tegemoetkoming maximaal 15€ per jaar. Je kan
een formulier hiervoor aanvragen bij je
ziekenbond, het door ons laten invullen, en
vervolgens doorsturen naar je mutualiteit.

Indien je nog geen training of T-shirt van ’t Vosje
hebt. Geef je maten door aan Sylvia op de
atletiek of per mail: secretariaat@tvosje.be
Oh, ja, en niet te vergeten, de training begint
om 9u15.

WEES OP TIJD!

AANDACHT, AANDACHT,AANDACHT!
Wil je iemand van je familie/vrienden enz…in de bloemetjes zetten omdat…

-

hij/zij een speciale verjaardag viert

-

hun eerste of plechtige communie doet

-

gaat trouwen

-

een huwelijksverjaardag viert

-

een baby’tje is geboren
Alles is welkom, en het mag geweten worden!!!
Geef dan de naam, een foto en een klein woordje door aan coach Suzy: suzy@tvosje.be
Zij zet het dan in de Voskrant!

De coaches en het Bestuur van ’t Vosje bedanken u!
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Sponsoring LIONS HERALDIC BRUSSELS Splash ten
voordele van ’t Vosje
Zie verslag vorige Voskrant:

Net als ieder jaar, namen onze zwemmers samen met familie en vrienden, op 31 maart deel aan de
SPLASH-zwemmarathon van de Lions Heraldic Brussels. Het evenement vindt plaats in het zwembad van
Neder-over-Heembeek en dient om geld op te halen voor goede doelen. Dit jaar was bijzonder omdat ’t
Vosje was uitgekozen als één van twee goede doelen die op sponsoring van de Lions konden rekenen.

Tijdens een gezellige avond in de tennisclub van Woluwe hebben Marc en Robert, de voorzitter en
penningmeester van de Lions, Mito Schram-Guerra hun felicitaties aangeboden met het bedrag dat voor ’t
Vosje was opgehaald.
Our President Marc and treasurer Robert congratulate Mito Schram from our first
choice t’Vosje who are supported by Splash to help their athletes participate in
the Special Olympics this year. Funds from Splash will help register the athletes.
Special Olympics promote the social integration of people with mental disabilities
through sport.
De sponsoring zal ’t Vosje helpen met de deelname van onze atleten aan de Special Olympics.
Bedankt aan de Lions Heraldic en ook bedankt aan alle atleten, coaches, vrienden, familieleden en aan onze
voorzitter voor hun deelname aan de Splash -zwemmarathon!

Coach Mito
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Open Belgium Paralympic Swimming Championships, Antwerpen.

Op 12 mei was het zo ver.
Enkele van onze zwemmers hadden persoonlijke tijden tussen de 8 beste per discipline en mochten
zwemmen op de Nationale Paralympic Kampioenschap in de categorie S-14.
Jammer genoeg konden enkele van hun niet deelnemen en ook voor de coaches was het niet mogelijk om
aanwezig te zijn. Wij kregen pas eind april te horen dat zij gekwalificeerd waren.
Het is wel gelukt voor Pieter Schram, Jarno Boulanger en Immeke Deckers om naar Antwerpen te gaan en
daar te zwemmen. Zij mogen alle drie fier zijn van hun prestaties.
Een grote dank u wel aan Fanny, mama van Jarno, Francisco, broer van Pieter, Mathieu en Dominique,
ouders van Immeke voor het begeleiden van onze atleten.
Hopelijk tot volgend jaar voor mooie nieuwe prestaties op de nationale ranglijsten.

Coach Mito
Uitslagen
NAAM

50m RS

50m VS

5de 1:01.07

4de 32.94

Immeke
50m VS

Jarno
100m VS

200m VS

6de 36.27

7de 1:25.16

5de 3:33.22

Pieter
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Nationale Spelen SPECIAL OLYMPICS SINT NIKLAAS/BEVEREN
29mei tot 1 juni 2019

Bocce nam deel met 4 atleten:
Franky Hofmans, Fried De Doncker, Andy Vangindertaelen en Micheline van Hees
Woensdag 29 mei, zijn we aan het station in Vilvoorde met 2 wagens (Regina en mezelf) waarin Jozef Van
Impe, David Van Ael, Ellen, Berdien en Franky vertrokken naar het Recreatiecentrum DE VOGEL in Hengstdijk,
Nederland, iets voorbij Hulst.
Het was even hectisch bij het uitrijden van de Kennedy tunnel, maar uiteindelijk is voor het overige alles vlot
verlopen.
Na een uurtje rijden, zijn we aangekomen in het recreatiedomein en naar onze bungalette geleid door Luc
Aelaerts, die tevens zorgde voor de verdeling per bungalow van een rijkelijk ontbijt de komende dagen. Dank
aan Sylvia en Luc, om dit weeral schitterend adres gevonden te hebben voor de overnachting en avondmaal.
Alles was daar prima.
Na ons geïnstalleerd te hebben, zijn we naar de Grote Markt van Sint Niklaas gereden, waar we verzameld
hebben om dan samen de aanvang van het défilé, voor de openingsceremonie af te wachten. Dit jaar waren
er optredens van muziekgroepen samengesteld uit vooral mensen met een beperking, die toch wel de
ambiance er konden inbrengen bij onze atleten.

Rond 22u00 uur was het gedaan, en was het even zoeken om iedereen bijeen te krijgen en voor het nodige
vervoer te kunnen zorgen om terug naar ons verblijf te geraken.
Donderdag 30 mei begon voor onze Bocce atleten, de divisioning om 11u00 uur. Dit jaar was het de eerste
keer dat Franky deelnam aan de Nationale Spelen. Hij vormde samen met Fried een duo en was wel een klein
beetje zenuwachtig voor zijn eerste deelname.

Andy kwam terecht in de eerste groep – Micheline in groep 6 van de 9 ploegen en ons duo in groep 1 van de
dubbel, ook van 9 ploegen.
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In de namiddag mocht Andy om 14u30 de spits afbijten tegen Nathalie Piel
en won dit met 6 – 3.

Om 15 uur was het de beurt aan Micheline,
die uitkwam tegen Jeanine Vermeire en dit spel ook gewonnen heeft met
5 – 4!

Het laatste spel die dag was weer voor Andy om 15u30 en ditmaal tegen
een oude bekende, nl Soetkin Moerman, wie vroeger nog bij 't Vosje
gespeeld heeft. Andy heeft gewonnen met 8 – 6.

s’ Avonds werden we verwend met een heerlijke maaltijd in het Recreatiecentrum, waar iedereen
van genoten heeft.

Vrijdag 31 mei was het eerst aan de singles Micheline en Andy om te spelen!

0m 9u30, mocht Andy de spits afbijten tegen Delphine Rousselle en weer
gewonnen met 11 –3.

Micheline heeft niet ondergedaan voor Andy en kwam om 11u aan
de beurt tegen Magali Demolder en won eveneens dit spel met 7 –
4.

Zowel Andy als Micheline hebben telkens een spannend spel
gespeeld om uw nagels af te bijten. Ze zijn al zeker van een gouden
medaille!
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We hadden ook bezoek van Philippe
De Smet en de Fam. Janssens

In de namiddag, was het aan de beurt
van Franky en Fried. De familie van Franky, zijn nicht en co, zijn
telkens komen supporteren en het heeft geholpen!

Om 13u20 kreeg Franky zijn
vuurdoop! Samen met Fried
speelden zij tegen Zonnehoeve
en wonnen dit spel met 11 – 4
punten.

Twee uur later waren ze terug aan de
beurt tegen Reine Fabiola en wonnen
ook dit spel , maar nipt met 5 – 6. Franky
glunderde en dit voor een eerste keer en
Fried natuurlijk ook. Zij hebben ook de
spanning er weten in te houden, wat
niet goed was voor onze tikker.
Al de prestaties hebben we dan gevierd met een drankje.

Eenmaal terug in Hengstdijk, hebben we, na ons verfrist te hebben, mogen aanschuiven voor een
heerlijk buffet.
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Zondag 1 juni heeft ons duo hun laatste spel gespeeld om 11 uur, tegen Centre Cerfontaine, dat ze
spijtig genoeg eervol verloren hebben met 9 – 12 punten. Voor een eerste maal samen te spelen en
deel te nemen, toch niet slecht gedaan. Dit hebben we dan ook goed gevierd met een drankje en
een stuk taart!
Er was weer een gezellige sfeer aanwezig bij de uitreiking van de medailles. Vooreerst werden de
scheidsrechters, vrijwilligers bedankt met een hartig applaus en nadien ook onze altijd vrolijke Pleun
Dekker (die de atleten verzamelde) en de manager van de Bocce, Marc Delamper en zijn vrouw
Jacqueline Wispelaere.

Micheline en Andy behaalden beiden een gouden medaille!

Ons duo, Fried en Franky een welverdiende zilveren medaille!
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De meesten zijn na de spelen naar huis gekeerd, maar toch nog een behoorlijk aantal, die gebleven
zijn tot zondag of maandag morgen. We hebben nog kunnen genieten van een heerlijke wandeling,
eten en minigolf.
Tot volgende jaar in Antwerpen!

Coach Simonne

Een woordje van de spelers:
Ik heb op de Special Olympics een gouden medaille
gewonnen, en dat is leuk voor mij. Dit is wat mij
gelukkig maakt dat ik dat kon doen met mijn vrienden
en de coaches.
Micheline
Ik vond het heel plezant op de Special Olympics!
Samen met Franky spelen vond ik ook heel tof! We
hebben ons goed geamuseerd. Het eerste en het
tweede spel hadden we gewonnen. En bijna was dit
ook gelukt bij het derde spel. Maar de andere spelers
maakten helemaal op het einde nog 4 punten en ......
daar ging onze gouden medaille !!! Maar met een
zilveren medaille zijn we ook héél blij. Op het einde
hebben we dan nog mini-golf gespeeld en een heel
lekker ijsje gegeten. Ik hoop dat ik er volgend jaar weer
bij kan zijn !
Fried

NAAM
DIVISIONING
Micheline Van Hees
Fried De Doncker
Franky Hofmans
Andy Vangindertaelen

PUNTEN

NAAM
Enkel spel
Andy Vangindertaelen
Micheline Van Hees

PUNTEN

NAAM
DUBBELSPEL
Fried De Doncker
Franky Hofmans

PUNTEN

1107.00
785.00
483.00
219.00
PLAATS
1e
1e

6
6

PLAATS

4
4

2de
2de

Ik doe heel graag Bocce, en coach Simonne helpt mij heel goed en geeft goede raad, dank u coach.
Ik ben heel fier op mijn medaille. Ik heb ook heel goed gegeten en geslapen op de camping.
Andy
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Hele mooie chalets!

Heel rustig geslapen!

Tof terras!

Heeeeel lekker eten!

Deze camping was heel tof, voor herhaling vatbaar!

Dank aan Luc Aelaerts voor al het lekkers dat hij ons heeft gebracht. Vooral de zelf gemaakte confituur was
heeeeeeel lekker!
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SOB zwemmen
Openingsceremonie

Op Camping De Vogel

Onze oudste en trouwste zwematleet Marleen Borremans behaalde goud op de 25m rugslag en brons op
de 25m schoolslag. Wat was ze fier met haar 2 medailles! Welverdiend Marleen!
Ook Carine De Vogelaere zwom voor een bronzen medaille op de 25m SS. Goed zo!
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Berdien Pletinckx en Kurt Cnapelinckx, 2 nieuwe zwematleten, lieten zien wat ze een heel jaar getraind
hadden en waren blij dat ze het mochten meemaken.
Voor de eerste zwembeurt waren ze heel nerveus maar voor de 2e en 3e zwembeurt hadden ze al heel wat
meer zelfvertrouwen.

Nico Lepage behaalde goud op de 25m
VS, hij was fier-trots - uitbundig. De
omhelzing met coach Lieve was
ontroerend! Al die weken training waren
niet voor niets geweest. De medaille
was dik verdiend! Proficiat!

Dennis Emerencia zwom met de glimlach brons op de 25m SS. Hij was super blij met zijn medaille!
Pieter Schram zwom na een spannende wedstrijd een zilveren medaille op de 100m VS, het verschil met de
eerste was een handlengte! Gefeliciteerd!
Immeke Deckers behaalde brons op de 25m VS, zilver op de 50m RS en goud op de 25m RS. Rugslag is
duidelijk haar specialiteit. Met de nieuwe vlagjes, die het 't Vosje aankocht, had ze goed geoefend. 3
kleuren medailles .. hip hip hip hoera Immeke! Kling kling kling doen de medailles rond haar hals!
Jarno Boulanger behaalde goud op de 25m VS in de hoogste groep. Wij noemen hem dan ook onze 'raket'.
Bravo!!!!
Paolo Labey zwom naar goud in de 50m SS aangemoedigd door zus Anouk en papa. Heel goed gedaan
Paolo!
Pascal Duquenne, Olivier Cambron, Ellen Jacobs en David Van Ael hebben goed gezwommen.
Het waren gouden zilveren en bronzen dagen van veel actie en geluk.

Vele atleten zijn bereid om volgend zwemjaar een tandje bij te steken en regelmatiger te komen trainen. Ze
beseffen dat zwemtraining nodig is en resultaten geeft.
Onze atleten zijn in staat tot grote prestaties, dat konden we zien en bewonderen. We hebben er mee van
genoten!
Ze geven ons een voorbeeld van wilskracht en doorzetting, van hun vreugde, enthousiasme en emoties.
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Ieder jaar zijn er meer en meer zwemmers die deelnemen aan
de Nationale Spelen. Misschien wat té veel...want het wordt
zwemmen aan de lopende band, geen animatie meer tussen
door. Toch slaagde men er in op schema te blijven zodat er niet
té lange wachttijden waren.
Dit jaar waren er opvallend veel zwemmers die we niet
kenden, die we niet ontmoet hebben op de zwem metingen
gedurende het voorbije zwemjaar. Blijkbaar kan je eenmalig
deelnemen tijdens de Nationale spelen. Het geeft een heel
andere sfeer: onze atleten kenden weinig zwematletencoaches-families en dat vinden ze juist ook belangrijk die
herkenning -erkenning... het familiegevoel.
Toch was het een geoliede machine dankzij de vele trouwe
vrijwilligers die goed samenwerkten en het systeem door en
door kenden. Zo waren we heel blij om Christine (zwemclub
Koksijde) drie dagen lang, aan het onthaal te ontmoeten. Zij
ontving met veel liefde en warmte de zwematleten, en dat gaf
vertrouwen en rust.
We zien haar heel graag terug tijdens de eerste zwemmeeting
van het volgende sportjaar eind augustus.
Onze zwematleten gingen naar huis met een prachtig paar
sportschoenen van een bekend merk, na een reeks
gezondheidstest te hebben doorlopen op de Healthy site :
ogen-oren-evenwicht-voeten-tanden-voeding... werden getest.
En wat waren ze blij van Anouk (medecoach atletiek en
zwemmen 3) te kunnen ontmoeten die meewerkte op de
gezondheid site.

Coach Lieve

NAAM
Carinne De Vogelaere
Marleen Borremans
Ellen Jacobs
Berdien Pletinckx
Dennis Emerencia
Kurt Cnapelinckx
Carinne De Vogelaere
Berdien Pletinckx
Ellen Jacobs
Paolo Labey
Nico Lepage
Dennis Emerencia
Kurt Cnapelinckx
Marleen Borremans
Immeke Deckers
Immeke Deckers
Immeke Deckers
Berdien Pletinckx
Carinne De Vogelaere
Marleen Borremans
Jarno Boulanger
Nico Lepage
Olivier Cambron
Pascal Duquenne
Dennis Emerencia
David Van Ael
Kurt Cnapelinckx
Jarno Boulanger
Olivier Cambron
Pascal Duquenne
David Van Ael
Pieter Schram
Pieter Schram
Jarno, Olivier,
Pascal en Ellen
Paolo, Nico,
Pieter en David

25m schoolslag
50.83
1:05.03
37.23 6de
DQ
26.93
DQ
50m schoolslag
1:49.95
1:18.59 7de
DQ
42.52
1:08.70
58.66 7de
DQ
25m rugslag
48.74
26.87
50m rugslag
59.89
25m vrijeslag
23.62
35.22 5de
50.18 5de
44.53 6de
14.92
24.68
22.75 4de
23.00 6de
25.07 7de
28.92 7de
38.38 7de
50m vrijeslag
33.64 4de
58.10 4de
59.38 5de
1:14.95 7de
100m vrijeslag
1:24.84
200m vrijeslag
3:17.31
Afl. 4x25m
DQ
DQ

22

SOB Atletiek
Deelnemende atleten: Eline Catoor, Petra Van Mulders, Esmee Vanderveken en Alfia Vertommen
Jos Clerens, Tom De Decker, Bert Deschuytter, Jonas Desquay, Rudy Dierickx, Andy Garmendia, Younes
Khlale, Tom Peeters, Dave Van Camp, Jozef Van Impe, Vincent Verbist, en Erik Wenseleers
Het is weer zover, woensdag 29 mei vertrekken we met een aantal atleten naar ons verblijf in Nederland.
Een mooie locatie. Bedankt Sylvia om dit weer klaar te krijgen.
Na alles in onze kamer gebracht te hebben, vertrekken een deel van de groep naar de openingsceremonie.
Onze atleten hebben hier weer van genoten.
Dit jaar nemen Alfia en Vincent voor het eerst deel aan atletiek.

Donderdag moesten we reeds om 7:45 vertrekken naar de atletiek piste.
Alfia en Esmee starten om 9:30 met de 5000m. Ze hebben het super goed gedaan
met een 1st en een 2de plaats. Onze dag begint al goed.

Bert, Jonas,

younes,

Jos,

Jozef,

Vincent

en Eline lopen vandaag de 100m.

Bert komt vandaag in actie met verspringen. Wat Bert gegeten heeft weet ik niet, maar heeft nog nooit zo
ver gesprongen, waardoor hij te ver sprong en uitgeschakeld is.

23

Dave doet het met zijn verspringen super. Tom P, Dave en Erik lopen de 800m.
Onze eerste dag zit erop en is meer dan geslaagd. Nu terug naar ons verblijf waar een lekkere maaltijd te
wachten staat.

Vandaag vrijdag mogen we een half uurtje later vertrekken.
Andy G. die vandaag voor het eerst in actie schiet neemt goud op 400 m.

Ook Petra komt voor het eerst in actie en heeft met speerwerpen
te ver gegooid.

Verder zijn vandaag de disciplines verspringen, mini speer, 100 m en 50 m aan bod
gekomen.
Bij de 50m is Tom DD goed van start gegaan maar na 25m was het voor hem genoeg
geweest en heeft zijn medeloper maar laten winnen.
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Wat gaat het vlug, het is alweer de laatste dag. Iedereen is er klaar voor en dat is te merken aan de
medailles.
Maar liefst 11 gouden

, 9 zilveren

en 10 bronzen

Het zijn weer fantastische spelen geweest onder een stralende zon

proficiat

medailles.

en wens alle atleten

voor hun inzet en behaalde prestaties.

Ik wil hierbij ook nog Suzi, Christel en Dejan bedanken om deze 3 dagen te komen
supporteren en te helpen. Het was Super dat ze erbij waren en ook onze atleten
hebben genoten van hun aanwezigheid. Ze hebben voor iedereen gesupporterd en
ook bij de medaille uitreiking waren ze aanwezig. Dat hebben onze atleten zeker
gewaardeerd.
DANK U

Ook wil ik Luc A. en zijn vrouw Sylvia bedanken voor het fantastisch ontbijt
ze geleverd hebben.

dat

Coach Marleen
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Uitslagen

NAAM
Tom De Decker
Eline Catoor
Petra Van Mulders
Younes Khlale
Bert Deschuytter
Jozef Impe
Jonas Desquay
Jos Clerens
Vincent Verbist
Petra Van Mulders
Eline Catoor
Jozef Impe
Rudy Dierickx
Younes Khlale
Bert Deschuytter
Andy Garmendia
Vincent Verbist
Andy Garmendia
Rudy Dierickx
Erik Wenseleers
Tom Peeters
Dave Van Camp
Erik Wenseleers
Alfia Vertommen
Esmee Vanderveken
Dave Van Camp
Tom Peeters
Alfia Vertommen
Esmee Vanderveken

50m
35.69
100m
19.41
21.85
18.40
13.98
14.08
16.56
19.20
16.29
200m
46.91
42.73
27.84
35.51
----28.75
29.81
33.85
400m
58.40
1:25.90
1:30.41
800m
3:25.88

PLAATS
2e
5e
7e
1e
2e
3de
3de
3de
6de
1e
3de
1e
3de
4e
4e
5e
6de
e

1
1e
3de

Esmee Vanderveken
Alfia Vertommen
Dave Van Camp
Younes Khlale
Jonas Desquay
Jozef Impe
Vincent Verbist
Jos Clerens
Bert Deschuytter

DQ

VERSPRINGEN Z/A
0,34m
VERSPRINGEN M/A
2m39
3m07
2m04
2m56
3m75
2m72
2m39

PLAATS
1e
2e
DQ
1e
1e
2e
3de
4e
4e
DQ

SOFTBAL
Tom De Decker
Rudy Dierickx
Andy Garmendia
Jos Clerens
Jonas Desquay

2e
DQ

1500m
7:57.57
8:08.07
6:22.54
6:58.48
5000m
29:11.00
29:36.83

NAAM
Tom De Decker

Eline Catoor
Petra Van Mulders
Erik Wenseleers

DQ
KOGELSTOTEN
6m52
6m89
6m17
SPEERWERPEN
6m90
7m56

1e
2e
2e
DQ
3de
DQ
2e

de

3
3de
1e
6de
1e
2e
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SOB Fietsen
Bas Boonstoppel

3

5 KM
13:58.00
15 KM
37:30.00
7 KM
19:20.00

2e
7e
4e

Ik heb dit jaar van donderdag 30 mei t/m zaterdag 1 juni deelgenomen aan de Special Olympics wielrennen
in Sint-Niklaas.
Op woensdag 29 mei vertrokken we eerst naar Sint-Niklaas om mijn fiets in bewaring te geven. Daarna
gingen we naar de huisvesting in Hengstdijk in Nederland, waar we gedurende de tijd van de Spelen zouden
verblijven.
Donderdag 30 mei moesten we al om 9u00 in Sint-Niklaas zijn voor de divisioning, zodat we vroeg zijn
opgestaan om rustig te kunnen ontbijten. Luc, onze voorzitter, had voor een lekker ontbijt gezorgd (lekker
zelfgemaakte confituur!).
Onze GPS bracht ons op tijd naar de site van het wielrennen, waar mijn coach David al was. Eerst moest ik
dus de 5km divisioning doen. Aan de hand van de door mij behaalde tijd werd ik ingedeeld
voor de finale van de 5 km die 's middags plaatsvond. Ik heb toen zilver, dus de 2e plaats, in een tijd van
13:58.00 behaald.
De volgende dag, vrijdag dus, moest ik de 7 km doen. Voor mijn prestatie stond ik als 4e op het podium.
De laatste dag, zaterdag 1 juni, voor de 15 km, heb ik een beetje pech gehad, want het bleek dat ik een
ronde te weinig had gereden. David heeft nog protest aangetekend, maar er was niets meer aan te doen.
Een 7e plaats was het resultaat

. Ik vond het toch niet zo erg en ik ben blij met mijn medailles!

Ik vond de huisvesting tof dit jaar...we sliepen in een kleine bungalow en mijn vrienden sliepen in
bungalows ernaast. 's Avonds hebben we gezellig bij elkaar gezeten met een pintje of wijntje.
Donderdag hebben we in het restaurant van een lekker 3-gangenmaaltijd genoten en vrijdag van een
fantastisch buffet.
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Ik wil ook nog David en zijn vrouw bedanken voor de coaching en mijn papa voor
het héén- en weer rijden.
Bas

Evy Ploegaerts
Hier vertrekt ze met haar coach David

Op het podium voor haar gouden medaille!

Hier is Evy teleurgesteld omdat de Kettingspanner van haar
fiets is afgebroken, gelukkig tussen 2 wedstrijden in. Ze moest
de volgende wedstrijd met de fiets van haar trainer rijden?
De volgende dag met de koersfiets van haar vader...

3 KM
6:11.00
7 KM
18:05.00
10 KM
23:45.00

1e
2e
2e

Aan deze 2 fietsers een dikke
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Logeren op camping “ De Vogel “

Camping “ De Vogel” in Hengstdijk ( Nederland) was gedurende drie dagen onze

uitvalsbasis voor de special olympics in Sint-Niklaas en Beveren.
We logeerden daar in bungalows met 5 of met 6.

En een deel van de groep logeerde in het familiehuis bij de kinderboerderij.

’s Morgens moest iedereen in zijn verblijf ontbijten. Luc had voor alle bungalows het ontbijt
meegebracht en uitgedeeld.
Voor ’s middags kregen we een doos mee met onze picknick. We moesten de broodjes nog zelf
beleggen. Er zat ook nog een drankje en een stuk fruit in. Iedereen dacht dat het een doos met
gebakjes was.
’s Avonds kregen we lekker eten in het restaurant van het vakantiepark. Voor de eerste avond
hebben we mogen kiezen tussen drie gerechten ( 3 voorgerechten, 3 hoofdschotels en 3
desserten. ) Vrijdagavond was er een verrassingsbuffet. Er was heel veel keus en alles zag er heel
lekker uit. Nadien was er nog een desserten buffet. Je wist niet wat te kiezen.
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Zaterdag was het voor de meesten de laatste dag, maar wie wou mocht nog tot maandagmorgen
blijven.
Met een paar overblijvers hebben we BBQ gedaan.

Maandagmorgen was het dan ook voor ons voorbij en moesten we inpakken.
We hebben in iedere geval genoten van ons verblijf in Nederland.
Josée

Special olympics bowling 2019 in Sint-Niklaas
Dit is de bowlingploeg van ’t Vosje!
Bart, Kim, Werner , Kristof en Jerry
H

Herken je ze ?
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. Gedurende drie dagen hebben ze alles gegeven.
Samen gooiden ze 4065 kegels om.

Iedereen was ingedeeld in een reeks volgens hun gemiddelde van de tornooien en trainingen van
september tot december.
Kim gooide 634 kegels op 3 dagen en behaalde hiermee brons in reeks C1.
Jerry gooide 834 kegels in reeks B1 en had een gouden medaille.
Bart gooide 814 kegels en Werner 838 in reeks A2 . Werner eindigde hiermee op de 4de plaats en
Bart op de 5de .
Kristof speelde in de hoogste reeks A1 en gooide 945 kegels om . Hij eindigde hiermee op de 4de
plaats
Onze spelers op het podium !
Jerry

Kim

Werner

Bart

Kristof

Onze spelers in actie !

Jerry

Kristof

Kim
Kim
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Onze trouwe supporters !
Dank u Polly, Michel, Marie-Louise, Staf, Adrienne en familie, Paula en Jean en vrienden om onze spelers te
komen aanmoedigen .

Dank u bowlers voor de leuke attentie !

Resultaten 2019

Naam
Kristof
Werner
Bart
Jerry
Kim

G1
145
145
124
138
90

G2
119
133
136
96
90

G3
112
127
123
138
64

G4
133
119
115
105
108

G5
137
99
95
112
86

G6
137
82
113
114
80

G7
162
133
108
131
116

totaal
945
838
814
834
634

rangschikking
A1 4de
A2 4de
A2 5de
B1 1ste
C1 3de
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Deze atleten van ’t Vosje namen deel met een andere sportgroep!

Driewielen

Tom Tuerlinckx nam met “De Vierklaveren” deel.
Hij fietste de 1km in een tijd van 3:5.00 en behaalde de 5e plaats
Op de 500m in een tijd van 1:38.00 werd hij 2de goed voor een zilveren
medaille!

Paard
Marlies Smets en Bart Aelaerts namen deel met ‘t Haverenhof

NAAM
Marlies

GYMK(H)ANA
43.00

Bart

42.00

PLAATS
1ste
3de
4de
3de

DRAF
109.00
114.00

zwemmen :

Patryk Van Montagu nam deel met Maison Des Pilifs
50m schoolslag 51.65 4e plaats
50m vrijeslag 50.60 8e plaats
4x25m aflossing 2:01.51 2de plaats
En met Levedale
Cindy Van Gossem
25m schoolslag DQ
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Voetbal
’t Vosje leende Dario Mostinckx en Jimmy Weets uit aan voetbalclub De Druivenstreek, om hun ploeg te
versterken tijdens de SOB.
Beste allemaal,
Onze club heeft zich fantastisch verweerd tegen de verschillende ploegen waar wij tegen moesten spelen.
Voetbalploeg “De Druivenstreek”

Nogmaals een grote Bravo aan al onze atleten en de twee atleten van 't Vosje die ons voetbalteam hebben
versterkt en voor de golden goal hebben gezorgd!
Dario en Jimmy

Dario en Jimmy in volle actie

Door jullie samenwerking en vriendschap hebben jullie Brons behaald.
Een fantastische prestatie!
vriendelijke groeten
Marja Lipman
Sportclub Druivenstreek vzw
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Healthy Athletes Program
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9 juni 2019
Wat een vader maakt
God nam de sterkte van een berg,
de grootsheid van een boom,
de warmte van een zomerse zon,
de kalmte van een rustige zee,
de vrijgevende ziel van de natuur,
de troostende arm van de nacht,
de wijsheid van generaties,
de kracht van de Arends vlucht,
het plezier van een lentemorgen,
het geloof van een mosterdzaadje,
het geduld van de eeuwigheid,
de diepte van de nood van een gezin,
toen combineerde God al deze kwaliteiten tot er niks meer toe te voegen was en het meesterwerk
compleet was, en hij noemde het…vader.
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45ste Halve marathon en stratenloop in Elewijt
Maandag 10 juni 2019
Drie atleten hebben hier aan deel genomen

Rayan Mbelu, Esmee vanderveken en Jos Clerens
Jos op de1km G-loop
Ze waren aanwezig met 47 atleten waarvan ook OTB met een
grote groep en daar was ook onze atlete Daniële Van Thienen
bij. Zij heeft de 1km heel flink uitgestapt.
Jos was bij de lopers en eindigde op de eerste plaats

Op de 5km waren ze met 218 lopers, mannen en vrouwen.

Rayan was 109de met een tijd van 28:45.00. Spijtig genoeg is hij gevallen maar heeft zich
nog heel goed herpakt. Goed gedaan Rayan.

Esmee kwam op de 158ste plaats toe met een tijd van 32:41.00. Er heeft een dame
van RAM, Van Nuffel Else, met haar meegelopen omdat ze wat bang was om
verloren te lopen. Dank u Else.

Aan deze drie atleten
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Doktersadvies
Weet u wat ik in uw maag heb gevonden, meneer Janssens?! Vraagt een dokter verbaasd aan zijn
patiënt. ‘Eenentwintig theelepels!’
Meneer Janssens antwoord:
‘Ja maar, dokter, dat was uw eigen voorschrift, driemaal daags een theelepel’.

Ober, wat doet die vlieg in mijn soep?
- Ik geloof dat ze schoolslag zwemt, meneer.
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Wist je dat

Van het concert des levens
krijgt niemand een programma.

Overleden op 20 juni 2019
de heer

Rik Beckers
Papa van Wim Beckers

Wij wensen Wim en de familie
veel sterkte toe bij dit verlies.

Men liet mij weten, dat half juli, tijdens een uitstap in
Nederland, Sylvia, mama van Aelaerts Bart gevallen is en
haar dijbeen heeft gebroken.
Enkele weken nadien, geopereerd van een
blindedarmontsteking.
Ze is goed aan het revalideren.
Wij wensen haar veel rust toe!
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Op zondag 18 augustus werd, mama van Pascal Duquenne,
Huguette Vandeput

80 jaar

Wij wensen haar een gelukkige verjaardag !

Geboorte van

Kleinkind van coach Lieve
Wij wensen de oma en de fiere ouders een dikke proficiat!
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Aan al de Maria’s een toffe feestdag gewenst!

Was augustus heet, dan krijgt de winter een wit kleed!
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Bowlingtoernooi Mol 2019.

Ja, jullie lezen het goed! We zijn reeds met ons eerste toernooi gestart op zaterdag 24
augustus in Mol.

Zeven bowlers gingen mee naar Mol: Bart, Kim, Kristof, Jerry, Sara, Immeke en Jeremy.
En ze deden het helemaal niet slecht voor het eerste toernooi van het nieuwe sportjaar.
Vijf van de zeven mochten op het podium komen.
In de B-reeks: Sara 3de plaats met Hdc en Jeremy eveneens 3de plaats met Hdc
Immeke 1ste plaats (scratches)

In de A-reeks: Kristof 2de plaats met Hdc
Bart 1ste plaats (scratches)
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De supporters waren ook weer paraat !
De raad der zeven wijzen.

Resultaten:
Kristof
Jerry
Bart
Kim
Sara
Jeremy
Immeke

G1
126
134
157
104
84
78
125

G2
153
112
163
99
54
107
115

G3
145
106
158
70
77
106
90

Totaal
424
352
478
273
215
291
330
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Oproep:
Op 17 november 2019 organiseert ’t Vosje zijn tweede zwemmeeting . Vorig jaar werd de
cafetaria uitgebaat door derden met de integrale opbrengst naar hun toe.

Zijn er personen die de cafetaria tijdens onze zwemmeeting op 17/11 uit willen
baten (vanaf 12.00 tot +/- 20.00 uur met opruim), zodat de opbrengst naar de club
kan komen?
Graag namen doorgeven , luc.aelaerts@tvosje.be, uiterlijk tegen 30 september 2019.
Buiten deze oproep voor uitbating van de cafetaria zal er nog meer hulp in 't zwembad gevraagd
worden.

Luc
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Bowlingtornooi van ’t Vosje !
Zondag 24 november 2019

Bowling Stones in Wemmel.
Uitnodiging volgt nog.
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Oktober

Evy Ploegaerts 2/10
Hulpcoach

Zoë Sabels 6/10
Dansdocent

Bart Wallenus 11/10

Ine Van Assche 14/10

Luc Aelaerts 6/10
Voorzitter

Evelyn Thüer 13/10

Mark Van Dijck 16/10

Mark Vuchelen 23/10
Coach zwemmen

Dario Mostinckx 28/10
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November

Anja Moens 4/11

Andy Vangindertaelen 6/11

Petra Van Mulders 4/11

Jarno Boulanger 13/11

Jimmy Weets 16/11

Alfia Vertommen 17/11

48

December

Immeke Deckers 1/12

Luc Van den Brande 5/12

Ann-Sophie Vanhoorne 10/12

Tom Tuerlinckx 19/12

Sylvia Van Grieken 25/12
Secretaresse

Patrick Labey 4/12
Coach atl./zwem.

Carinne De Vogelaere 6/12

Kris Borms 14/12

Franky Hofmans 20/12

Rudy Dierickx 26/12

Claire Acke5/12

Eline Catoor 10/12

Carlo Emerencia 14/12
Hulpcoach

Pieter Schram 20/12

Fried De Doncker 29/12
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Apotheek Hemifar
Club Rotary

HEMIKSEM

VILVOORDE

Dhr. K. Cnapelinckx WOLVERTEM
Dhr. G. Schroeder VILVOORDE
Dhr. D. Severyns ELEWIJT
Dhr. G. Van Mulders OPWIJK
Dhr. F. Verbeke BEERSEL
Dhr. H. Vleminckx VILVOORDE
Dhr. en Mevr. Aelaerts-Van Steen MACHELEN
Dhr. en Mevr. Emerencia-Hilkhuysen OVERIJSE
Dhr. en Mevr. Smets-Dom ELEWIJT
Dhr. en Mevr. Van Aken-Van Beeck LEUVEN
Dhr. en Mevr. Van Steen-Heps BIERBEEK
Dhr. en Mevr. Zaruk ZAVENTEM
Fam. Huens-Deckers HERENT
Fam. Verschueren-Cocquereaux
Lions Heraldic

RELEGEM

BRUSSEL

Mevr. M. Coene GRIMBERGEN
Mevr. Daelmans VILVOORDE
Mevr. R. Debie BRUSSEL
Mevr. E. Jacquemin LANDEN
Mevr. S. Jans ZAVENTEM
Mevr. C. Kuhn DE PANNE
Mevr. C. Nevens ELEWIJT
Mevr. A. Nierinck WOLVERTEM
Mevr. V. Pertry BRUSSEL
Mevr. H. Vandeput VILVOORDE
Mevr. R. Vanneste-Marke KORTRIJK
Mevr. A. Vermeiren-Van Damme BRUSSEL
Mevr. M.P. Viteux OVERIJSE
Provincie Vlaams-Brabant

LEUVEN

Sport Vlaanderen BRUSSEL
Stad Vilvoorde VILVOORDE
Vlaamse Gemeenschapscommissie

BRUSSEL
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