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VOORWOORD
Beste atleten en vrienden,

De 4de editie van de Voskrant jaar 2021-2022 is uit. Het sportjaar loopt op zijn einde.
Na nog een moeilijke start door de corona perikelen (waardoor nog enkele meetings
geannuleerd of uitgesteld zijn), is het gedurende het sportjaar toch gestabiliseerd.
Proficiat aan iedereen die deelgenomen heeft aan de Special Olympics in Louvain La Neuve –
Braine l’Alleud, aan onze atletiekmeeting van 1 mei en alle meetings gedurende het jaar. Er
werden tal van mooie resultaten behaald. Onze dansers hartelijk bedankt voor jullie mooi
optreden op 1 mei.
Toch kunnen we terugblikken op een gevuld en mooi sportjaar en dit dankzij de inzet van
onze coaches, vrijwilligers, bestuursleden en studenten van de VUB. Allen hartelijk dank
voor jullie inzet en goede samenwerking! Alsook dank aan onze sponsors.
Om het aanbod en de werking van de club te verbeteren zijn we op zoek naar bestuursleden
en vrijwilligers. Mensen die hiervoor interesse hebben, of iemand kennen, graag een seintje.
Het sportjaar wordt afgesloten op 25/06/2022.
Wij verwachten iedereen graag terug op zaterdag 3 september om 9.15 uur op de atletiekpiste
“Drie Fonteinen” Brusselsesteenweg en onze dansers in de sportzaal van de school “OASE”,
De Bavaylei 130.
Verder wens ik, mede namens het voltallige team, iedereen een prettige en zonovergoten
vakantie.

Luc Aelaerts
Voorzitter.
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Agenda

Hallo iedereen, zie hier onze agenda:
Geen sport op za. 28 mei en za. 4 juni 2022 wegens de SOB 2022
2022
Za. 4 juni 2022, Voetbaltornooi FriS in Dilbeek
Zo. 5 juni 2022, Zwemmeeting in Waregem
Za. 24 september 2022, Voetbaltornooi Recreas in Eeklo
Zo. 20 november 2022, Zwemmeeting van ‘t Vosje
Zo. 27 november 2022, Bowlingtornooi van ‘t Vosje

2023
Van 11 tot 25 juni 2023 Special Olympics Wereld spelen in Berlijn (Duitsland)

Wij gaan met vakantie
en zien jullie terug
op zaterdag 3 september 2022

Zie ook onze Website: www.tvosje.be
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BELANGRIJKE MEDEDELINGEN!
API
Aanspreek Persoon Integriteit
Mijn naam is Simonne Merenz. Ik ben de Aanspreek Persoon
Integriteit (Club-API) van 't Vosje. Als sporter, ouder, trainer,
begeleider, bestuurder of andere vrijwilliger van de sportclub,
kan je bij mij als Club-API terecht met een vraag, vermoeden of
klacht over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Je kan me een
mailtje sturen op simonne.merenz1@telenet.be of bellen op
0476/29 38 83. Om de 14 dagen ben ik zaterdagvoormiddag van
09.00 tot 12.00 uur aanwezig op de club en kan je mij
persoonlijk aanspreken.
Als Club-API, luister ik naar je vraag of verhaal, behandel jou
melding in alle discretie en verleen ik je advies bij de mogelijke
vervolgstappen of doorverwijzing.

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
Peter Benoitstraat 46
1800 Vilvoorde

UITNODIGINGEN
Gelieve op alle mails, berichten-en of brieven van uitnodigingen zoals:
Atletiek/jogging-bocce-bowling-dansen-zwemmeetings-voetbaltornoois
en wandelingen, zo vlug mogelijk te antwoorden. Zelfs als je niet kan
deelnemen. Dan moeten we niet wachten en kunnen de inschrijvingen
vlugger verlopen.
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WAARDEVOLLE VOORWERPEN
Breng geen waardevolle voorwerpen mee naar de trainingen, atletiek-en
zwemmen, voetbaltrainingen/tornooien, bocce trainingen en dans.
Laat geen GSM, Ipod, uurwerk, portefeuille met veel geld in enz… in de
kleedkamers achter, want er verdwijnt soms wel iets!

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

Een goede training doen we wel bij goed weer:
in short en T-shirt

Bij slecht weer:
training/jogginpak

en altijd goede schoenen
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Dansen
doen wij in makkelijke kledij:
een trainingsbroek of short, een T-shirt en
makkelijke sportschoenen.
Ook water breng je mee zodat je goed kan
drinken tijdens onze work-out.

Indien je veranderd van adres, laat het ons dan zo vlug mogelijk
weten en geef het door aan ons secretariaat:
Per brief: secretariaat ’t Vosje,
Terhulpsesteenweg 8/01.02
3090 Overijse
Per mail: secretariaat@tvosje.be
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!
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

De coaches en het Bestuur van ’t Vosje bedanken u!
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AANDACHT
Wil je iemand van je familie/vrienden enz… in de Bloemetjes zetten omdat…

- hij/zij een speciale verjaardag vieren

- hun eerste/plechtige communie of lentefeest doen

- gaan verloven/trouwen

- een huwelijksverjaardag viert

- een baby’tje is geboren

Geef het door aan coach Suzy, zij zet het in de Voskrant: suzy@tvosje.be
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Special Olympics Belgium interviewde atleten van ’t Vosje bij de Bocce
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Zwemgala in Britsch School of Brussels te Brussel

Dankzij coach Mito , lesgeefster in de BSB, werden de Special Olympics
zwemmers weer uitgenodigd om deel te nemen aan de zwemgala op
zaterdag 5 maart 2022. Na het trainingszwemmen in Vilvoorde vertrokken
deze atleten met wagens naar Tervuren.

David Van Ael,

Dennis Emerencia,

Nico Lepage,

Carlo Emerencia,

Jarno Boulanger,

Siemon Dekelver,

Bas Boonstoppel

Pieter Schram

en

Len Hannsens

Samen met de 12 zwematleten van Daïs, 6 van de Druivenstreek en de zwematleten van BSB
hebben we een fijne namiddag beleefd.
We werden hartelijk verwelkomd door enkele studenten en kregen een lekkere spaghetti
aangeboden, met of zonder vlees, en een drankje. De atleten vonden het heel lekker!
Daarna konden we inzwemmen in het prachtige 6 banen zwembad.
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Al onze 9 atleten hebben fantastisch gezwommen. De nieuwe SO atleten : Siemon, Kathy en
Len bleven stress-vrij en werden goed begeleid en opgevangen door de mede atleten van ’t
Vosje, hulpcoach Micheline en coachen Mito en Lieve.
Micheline , als hulpcoach, heeft haar taak heel goed vervuld : atleten naar de
oproepplaats start begeleiden, enkele atleten vergezellen naar een interview
voor het SO krantje/online, even gaan wandelen met een atleet die het wachten
toch wat lang vond, atleten aanmoedigen en bevestigen. Je hebt dat prima
gedaan Micheline, bedankt!
Na het zwemmen werden we verwend met een lange tafel vol lekkers… cakes in alle vormen
en maten, gemaakt door de ouders van de studenten, met en zonder noten, glutenvrij….Ze
waren ook mooi versierd en echt lekker. Er werd gesmuld na alle zwemprestaties waar de
atleten honger van hadden gekregen.
Daarna mochten we genieten van mooie dansjes van onze dansgroep op toffe muziek.
Zij werden enthousiast begeleid door de dansdocenten Celien
en Sarai. Opvallend was dat de 5 mannelijke dansers allen
zwematleten SO zijn…. Van sportiviteit gesproken!

Alle zwemmers en dansers ontvingen
een mooie herinneringsmedaille!
Bij het verlaten van de sportzaal
stond er nog een (overschot) op tafel
met cakes klaar.. voor diegenen die
nog een ‘goestinkske’ hadden.
Moe maar blij en voldaan reden we
terug naar huis. Misschien al
denkend aan de zwemmeeting de dag
nadien in Geel.

Met dank aan de rijdende ouders van Nico, Jarno, Bas, Carlo en Dennis, Len en Mito.

Een zeer tevreden coach! Lieve

Woordje van Harry Haverals

Zwemgala British School of Brussels – Tervuren
ik mocht dit weekend getuige zijn van 2 mooie evenementen van onze zwemmers/dansers.
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Op zaterdag 5 maart organiseerde deze school haar jaarlijks zwemgala in hun mooie
gebouwen in Tervuren.
Onze zwemmers waren uitgenodigd om deel te nemen aan dit evenement.
Na de wekelijkse training in he zwembad van Vilvoorde reden we onmiddellijk naar de school.
Na aankomst kregen ze een licht middagmaal (pasta) aangeboden.
Tijdens de meeting gaven Siemon, Nico, Carlo, Dennis, David, Len, Bas Jarno en Pieter het
beste van zichzelf.
Zij werden hierbij zeer goed begeleid door hun coaches Lieve, Mito en hulpcoach Micheline.
Nadien stonden er lekkere desserten (gemaakt door de ouders van de leerlingen van deze
school) op ons te wachten.
Ook onze dansers

Nico,

Ilse,

Pieter,

Len,

Iris,

Bart,

Lotte,
Siemon,
Emily,
Evelyn en
Ine
mochten tonen wat ze kunnen tijdens een samenkomst voor de uitreiking van de medailles
aan de atleten.
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Zwemmeeting Z Geel
De dag nadien, 6 maart 2022 werden onze zwemmers (Pascal, Siemon, Jarno, Pieter, David,
Kathy, Len, Immeke en Nico) verwacht in Geel.
Na een hele rit kwamen we aan in een zeer mooi zwembad.
Iedereen deed ook hier weer zijn best om mooie tijden te zwemmen.
Nadien kregen al onze zwemmers ook weer een herinneringsmedaille van Z-Geel.
Harry Haverals
Tijden:
Naam

Discipline

Tijden

25m vrijeslag
25m rugslag
50m vrijeslag

0:38.02
0:39.41
1:10.57

25m vrijeslag
50m rugslag
25m rugslag

0:23.46
1:04.87
0:28.81

25m vrijeslag
25m
schoolslag
50m vrijeslag

0:15.38
0:20.67
0:32.54

25m vrijeslag
50m
schoolslag
25m scoolslag

0:28.44
1:11.59
0:33.97

25m vrijeslag
25m
schoolslag
50m vrijeslag

0:27.69
0:30.73
0:58.99

David Van Ael

Immeke Deckers

Jarno Boulanger

Kathy Vervoort

Len Hanssens
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25m vrijeslag
25m
schoolslag
50m vrijeslag

0:28.50
0:33.83
1:05.65

25m vrijeslag
25m
schoolslag
50m vrijeslag

0:23.98
0:31.80
0:58.62

100m
vrijeslag
200m
vrijeslag
50m vrijeslag

1:24.65
3:15.53
0:38.65

25m vrijeslag
25m
schoolslag

0:33.43
0:33.19

Nico Lepage

Pascal Duquenne

Pieter Schram

Siemon Dekelver

Aflossing 1:05.39
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Bowlingtornooi Daïs 13/3/2022

Zeven bowlers en hun coach reden zondag 13 maart naar Aalst om deel te nemen aan
het tornooi van Daïs. We waren allemaal blij dat we nog eens mochten /konden
deelnemen aan een tornooi. Ze hadden er allemaal zin in. Er werden door al de
bowlers heel wat strikes ( alle kegels met één bal omver) en spares ( alle kegels met
twee ballen omver) gegooid. Ze behaalden allemaal mooie scores.

DIKKE PROFICIAT VOOR
ALLEMAAL !
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Zie hier hun resultaten:
KRIS
JERRY
BART P.
FRIED
WERNER
BART W.
PATRICK

G1
189
128
127
105
128
56
63

G2
165
131
111
96
127
78
70

G3
154
118
136
80
122
85
61

G4
145
133
117
104
102
43
66

TOTAAL
653
510
491
385
479
262
260

Kristof eindigde op de tweede plaats in de A-reeks ……..

…. en kreeg een mooie beker.
De anderen kregen een mooie herinneringsmedaille.
De wisselbeker was dit jaar voor MISPO

Josée
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31ste Lentejogging in Reet

Op zaterdag 26 maart 2022, vertrokken we met 6 atleten en een mooie
Lenteloop van Reet. Ook de Paashazen waren van de partij!

naar de 31ste

Op de 500m waren ze met 10 lopers waarvan 5 van ’t Vosje:

Andy G.,

Eline, Vincent, Jozef en

Rayan
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Rayan 0:01.30

Andy G. 0:01.32 en Jozef 0:01.34

Vincent 0:02.12 en ons Eline als enig meisje tegen de jongens 0:02.15
Op de 3km waren ze met 24 lopers waarvan eentje van ’t Vosje:

Hier Alfia die de laatste 100m nog een sprintje neemt en zo nog een 11de plaats
behaalt in een tijd van 0:14.55

allemaal!
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Iedere atleet, kreeg een mooie medaille en een zak
met gezond lekkers en een verrassing alleen voor de
G-lopers.

Maar coach Suzy, kreeg al vlug in de gaten dat er ook ongezond lekkers in de zak zat, de
Paashaas had ook lekkere paaseitjes in de zak gestopt en dat vond de coach niet juist, dus
probeerde ze een eitje te stelen maar dat is haar niet gelukt. Alfia heeft er haar dan maar
eentje gegeven! Dank u Alfia.

Ook wilde ik even dank u zeggen aan Maria, mama van
Andy G., aan de hele groep vrienden van Rayan, aan
Regina, mama van Jozef, aan Andy V. en onze mascotte
Rambo, om onze atleten te komen aanmoedigen! Dank u
allemaal!

Een fiere coach
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Taalfoutjes

Op de gang komt Jantje de directeur tegen.
De directeur vraagt Jantje, waarom sta jij hier op de gang?
Nou, zegt Jantje we gingen raadsels vertellen en ik ben buiten gevlogen.
Wat was je raadsel dan? Vraagt de directeur.
Het gaat er droog in, het gaat er nat uit, dan hangt er een druppeltje aan.
Ga jij maar naar huis Jantje zegt de directeur.
Bij thuiskomst vraagt moeder aan Jantje waarom ben jij zo vroeg?
Wij gingen raadsels vertellen en ik ben buiten gevlogen.
Wat was je raadsel dan? Vraagt moeder.
Het gaat er droog in, het gaat er nat uit, dan hangt er een druppeltje aan.
Ga jij maar naar je kamer commandeert moeder..
Als Jantje op zijn bed zit mompelt hij beteuterd in zichzelf:
Zo een misserie voor een theezakje!!

Twee vliegen zaten op opa's kale kop.
Zegt de een tegen de ander: "Weet je nog dat we hier vroeger verstoppertje speelden?"
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April, wordt ook wel eens grasmaand, paasmaand en eiermaand genoemd.
De naam april komt misschien van het Latijnse woord Aperire, wat openen
betekent. Een andere theorie dat de naam komt van een woord dat tweede
betekent of van Aperta, een bijnaam van Apollon, een Griekse god.

Stilte is, laten zijn wat is

Blijft de poes de hele dag op stoel,
reken dan op een natte boel!

17/4

Vrolijk Pasen!
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Zoek de woorden!
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Welke letters blijven over?

Zoek het antwoord in de Paasboom!
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Zwemmeeting L’Aquatics in Leuven
Deze zwemclub had onze club uitgenodigd om deel te nemen aan hun meeting op 3 april.
Twaalf van onze atleten schreven zich in om mee te gaan.
Die dag waren er echter drie die mogelijks bezoek van ‘tante Corona’ hadden en dus jammer
genoeg enkele dagen moeten thuis blijven.
Met negen dan maar naar Heverlee (Leuven), waar we ontvangen werden in een heel mooi en
groot sportcomplex.
Na het inzwemmen kon het serieuze werk beginnen.
Onze atleten deden allen hun best, waarvoor een dikke proficiat.
Nadien kregen ze ook allemaal een herinneringsmedaille. En omdat het bijna Pasen is, kregen
ze ook ieder nog een klein zakje met paaseitjes.
Als slot volgde nog de traditionele groepsfoto.

Harry Haverals
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Verslag en uitslagen van coach Mito,
Met negen atleten zijn coaches Mitó en Marleen naar Leuven gegaan voor de
2e zwemmeeting van Leuven Aquatics in het mooie zwembad van het Oase Sportcomplex.

Iedereen heeft echt zijn best gedaan en er waren heel veel mooie prestaties.
Jarno Boulanger zwom de 25m vrije slag in 14.75 en was daarmee eerste op deze afstand. Op
de 25m schoolslag zwom hij 20.93, goed voor een tweede plaats, en op de 50m vrije slag eindigde
hij als vijfde met een tijd van 33.12. Een fantastische prestatie.
Pascal Duquenne zwom 22.95 op de 25m vrije slag, 32.69 op de 25m schoolslag en 1:00.63 op
de 50m vrije slag. Heel tof!
Nico Lepage deed mee aan de 25m vrije slag en behaalde 28.28, gevolgd door de 25m schoolslag
in 34.97 en op 50m vrije slag in een tijd van 1:05.75. Hele goede tijden Nico!
Siemon Dekelver is ondertussen meer op zijn gemak in wedstrijden en verbeterde zijn tijd tot
34.92 op de 25m vrije slag 34.21 op de 25m schoolslag.
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Immeke Deckers heeft fijne prestaties gehaald met 27.60 op de 25m vrije slag, 1:07.84 op de
50m rugslag en eindigde eerste op haar specialiteit, de 25m rugslag met 28.95. Heel goed
Immeke!
Kathy Vervoort heeft voor de derde keer met ’t Vosje aan een wedstrijd deelgenomen. Zij zwom
28.34 op de 25m vrije slag, 1:14.66 op de 50m schoolslag en 33.80 op de 25m schoolslag. Heel
fijn Kathy!
Marleen Borremans is opnieuw gaan zwemmen met onze ploeg. Zij zwom de 25m vrije slag in
50.84, de 25m rugslag in 54.75 en de 25m schoolslag in 1:12.96. Dit zijn haar beste tijden in de
laatste zwemwedstrijden, zelfs die van voor Corona. Mooie prestaties, Marleen!
Pieter Schram besloot dat hij “een diesel is en geen benzine” en is nu gefocust op de langere
afstanden. Hij zou graag de 400 m vrije slag willen zwemmen maar er zijn jammer genoeg geen
tegenstanders voor die afstand. Hij zwom dus de 100m vrije slag in 1:24.70, eindigde 2e op de
200m vrije slag in 3:12.59 en zwom de 50m vrije slag in 38.63. Fijne prestaties voor een diesel!
Cathy Haegeman is voor de eerste keer met ’t Vosje meegegaan naar een zwemmeeting. Het
is heel goed verlopen en Cathy is een fijne aanwinst voor ons club. Zij zwom de 50m schoolslag
in 58.12, was 3e in 50m rugslag met een tijd van 1:04.70 en behaalde 52.59 op de 50m vrije slag.
Bien fait, Cathy.
Als afsluiting hebben 4 van onze atleten de aflossing, 4 x 25m, opnieuw gewonnen. Deze keer
namen wij deel met twee vrouwen en twee mannen. Pieter, Immeke, Cathy en Jarno hadden
een top prestatie met 1:21.66.
Wij hebben Bas Boonstoppel, Len Hanssens en David Van Ael gemist. Zij waren
noodgewongen afwezig wegens ziekte.
Bedankt aan de supporters, onze atleten Micheline en Evy, de ouders en familieleden van
Immeke, Nico, Cathy, Kathy, Siemon en Jarno. En bedankt ook aan Harry en Mathieu voor
het gezamenlijk vervoer vanuit Vilvoorde.
Het was een toffe namiddag!

Fiere coach Mito
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Medeoprichter van 't Vosje en gewezen voorzitter.

Overleden op 5 april 2022
de heer
Staf Deschryver

Papa van Kim Deschryver en echtgenoot
van Adrienne
Wij wensen Kim en Adrienne veel sterkte toe
bij dit verlies!
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The bowling Foxes

Wensen Kim en Adrienne veel sterkte bij
het verlies van zijn papa. We zullen hem
missen tijdens de trainingen, maar nog heel
vaak aan hem denken.

Kristof, Jerry, Bart P. Werner, Fried ( spelers) en
Josée ( coach)
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Overlijden van een oud atleet
6 april 2022
overleed de heer

Stephan Verlinden

Wij wensen Nelly en de familie
veel sterkte toe bij dit verlies

Ik herinner mij Stephan als een lieve jongen.
Als hij plezier had konden zijn mooie oogjes zo blinken.
Hij had altijd toffe petjes aan, die had hij graag. Maar als hij zijn mooie cowboy
hoed aan had dan was hij een echte Amerikaan.
Coach Suzy
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2de bowlingtornooi van de Eurostars in Deurne.
Zaterdag 9 april reden we met 5 bowlers naar Deurne .
We vertrokken goed op tijd , want we moesten daar om 11u30 zijn. We waren te vroeg
en stonden voor de deur! De bowling opende zijn deuren pas om 11u15.

Om 12 u kon de opwarming met de proefballen beginnen. Er waren 3 spelers per
baan Bart W. speelde op baan 8, Bart P., Jerry en Marleen op baan 9 en Kris op
baan 10.
Rond twee uur was iedereen klaar en konden we eindelijk een hapje eten.
Ondertussen werden de kegels geteld.
We waren amper klaar met eten en werden al geroepen voor de prijsuitreiking.
Eerst waren de dames aan de beurt. Daar waren 2 reeksen. Marleen eindigde op
de 7de plaats in reeks B
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Bij de heren waren er 4 reeksen. Hier volgt hun rangschikking:
Bart W. , reeks D
Jerry, reeks D

9de

1ste

Kristof reeks B

Bart P. reeks A

4de

8ste
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Proficiat aan alle spelers voor hun mooie prestaties !

Marleen
Bart W.
Jerry
Kristof
Bart P.

G1
73
78
94
137
123

G2
94
59
109
115
134

G3
71
45
101
130
166

totaal
238
182
304
382
423

Dank u aan mijn trouwe supporters !!
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WIST JE DAT!!!

Op 14 april 2022
Werd geboren

Sem

Zoon van dansdocente Zoë Sabels en Michael
Wij wensen de fiere ouders een dikke proficiat!

De mama van Tom Tuerlinckx,
liet weten dat Tom zijn hand
gebroken heeft.
Wij wensen hem een vlug herstel!
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Training van de bowling 23 april 2022
Deze voormiddag kon ik aanwezig zijn bij de training van de atleten die bowling spelen.
Je zag onmiddellijk hoe die mannen één team vormen en op drie banen vier spelletjes afwerkten.
Je zou zo willen meespelen met die atleten.
Ook de supportersclub (ouders) en de coach keken enthousiast toe.
Een fijne ervaring!
Harry Haverals
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Atletiekmeeting in Tessenderlo
Op zondag 24 april vertrokken we met 15 atleten naarTessenderlo.

De weergoden waren ons goed gezind en op een moment kwam de

erdoor!

We werden door lieve mensen onthaald. Eerst een lekkere tas
klaar maken om er eens goed in te vliegen.
Deze twee atleten mochten de
meeting beginnen met de 1500m

Alfia

en dan de atleten

Opgegeven tijd

Gelopen tijd

Alfia
8:00.00

7:22.34

Evy
7:20.00

8:30.49

Evy

Dan was het aan de heren. 1500m

Opgegeven tijd

Gelopen tijd

Tom 7:50.00

6:44.77

Dave 6:16.89

6:58.13

Erik 7:18.17

7:01.53

Tom P. Dave Erik
100m dames

Nathalie

Petra

Opgegeven tijd

Gelopen tijd

Nathalie 0:40.00

0:39.31

Petra 0:20.00

0:23.38

Eline 0:20.00

0:18.86

Eline
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Kogel heren
Andy Garmendia
Rudy Dierickx
Tom Peeters

Opgegeven meters
7m00
6m50
4m50

Gegooide meters
7m38
6m46
5m01

Verspringen M/A heren

Opgegeven meters

Erik
Bert
Dave
Rayan
Vincent
Jozef
Foute inschrijving van
coach Suzy, moest Z/A zijn!
Tom D.D.

2m75
2m80
2m86
3m30
3m30
3m20
0m50

Softbal dames

Gesprongen
meters
2m48
2m73
2m97
3m62
3m17
4m17
0m41

Opgegeven meters

Gegooide meters

Petra 13m00

11m07

Nathalie 8m00

8m37

400m dames

Opgegeven tijd

Gelopen tijd

Evy

1:60.50

1:58.56

Alfia

1:50.50

1:34.93

Eline

1:50.00

1:35.07
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100m heren
Vincent
Jozef
Bert
Rayan
Tom D.D.

Opgegeven tijd
0:18.00
0:15.00
0:15.00
0:15.00
Tom was weg,

En nu even rusten en lekker genieten van de

Gelopen tijd
0:17.58
0:14.08
0:14.73
0:13.76
niet gelopen!

,

,

,

en 2 drankjes allemaal gratis gekregen! Dank u Looise!

Dan gaan we verder:

Verspringen M/A dames

Opgegeven meters

Gesprongen
meters

Eline 1m70

2m10

Alfia 2m00

2m13
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400m heren
Vincent Verbist
Rudy Dierickx
Erik Wenseleers
Dave Van Camp
Andy Garmendia

Softbal heren

Opgegeven tijd
1:40.00
1:25.90
1:25.58
1:15.80
1:05.00

Gelopen tijd
1:43.63
1:27.68
1:29.89
1:20.36
1:02.38

Opgegeven meters

Gegooide
meters

5m32

4m84

Tom De Decker

Onze aflossingsploeg behaalde de 2de plaats op

4x100m aflossing heren
1. Jozef
2. Bert
3. Rayan
4. Andy G.

Gelopen tijd
0:58.11

Waren dit geen mooie prestaties, ik vind van wel!
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Dank u aan de ouders van Tom D.D., de mama’s Gaby, Maria, Regina en Monique, papa Stef,
Andy en Rambo om onze atleten te komen aanmoedigen en voor het vervoer.

Bedankt Micheline en Luc D.D. om mee te komen helpen!

Twee fiere coaches
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Studenten over hun stage bij

’t Vosje

Ik vond het zeer aangenaam om met alle atleten samen te werken. Velen waren super
gemotiveerd en ze waren allemaal vriendelijk en nieuwsgierig naar ons toe, wat ik zeer
fijn vond. Het waren 3 toffe voormiddagen waarin ik heb bijgeleerd over mensen met
een verstandelijke beperking.
Ik wens jullie nog veel succesvolle wedstrijden en zwemcompetities toe!
Met vriendelijke groeten,
Nieka Coryn
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Problemen

Laatst had ik wat problemen met mijn computer, dus belde ik Frans.
Frans kwam langs en drukte op een paar toetsen en het probleem was meteen opgelost.
Omdat hij snel klaar was, schreef hij een minimale rekening uit.
Toen hij zijn jas aantrok, kon ik het niet nalaten om te vragen : "Wat was nu het probleem ???
Hij antwoordde : "Het was een ID honderd T probleem."
Ik wilde niet te dom overkomen, dus vroeg ik : "Ahhhh, een ID honderd T probleem.
Wat is dat dan, in het geval het nog een keertje optreed ?"
Frans grinnikte ... "Heb je nog nooit gehoord van een ID honderd T fout?
"Mmmmm, nee...." antwoordde ik.
"Schrijf het maar op, zei hij, "dan begrijp je het een stuk beter."
Toen Frans vertrokken was, schreef ik het op.
ID100T

vroeger mocht ik Frans wel...
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Mei. De Romeinen vierden diverse voorjaarsfeesten. Begin mei
hadden ze het meerdaagse bloesemfeest, de Floralia geheten. Op
de eerste dag van mei vierden ze het feest van de aardgodin Bona
Dea (de Goede Godin), die later met de Griekse godin Maia werd
geïdentificeerd. Zij was de oudste en mooiste van de Pleiaden,
de zeven dochters van Atlas en Pleione. Het Griekse woord μαια
(maia) betekende oorspronkelijk moeder en later vroedvrouw
(μαιεια-maieia). De Romeinen vereerden deze Griekse
moedergodin opdat zij de dingen van de natuur zou laten groeien.
Zij noemden de meimaand (Maius in het Latijn) naar haar. Het
Latijnse woord maior (groter) is aan maia verwant, zo ook het
woord maiestas (aanzien, pracht, hoog in aanzien zijn, verheven
zijn). Volgens de Romeinse kalender was mei oorspronkelijk de
derde maand, omdat het nieuwe jaar aanvankelijk op 1 maart begon.

Rust, een vorm van luxe!

1/5 Dag van arbeid

15/5

8/5

26/5
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Atletiekmeeting ”Memorial Erik Vermeiren”
1 mei 2022

Al reeds in de vroege uurtjes, waren de ouders, begeleiders, vrienden en famillie enz… lekkere
broodjes aan het smeren en de piste aan het klaarmaken.
En dan, eindelijk na 2 jaar, kon onze atletiekmeeting “Memorial Erik Vermeiren” van start
gaan.
Er waren minder ploegen aanwezig maar er was evenveel plezier. We hadden veel geluk met
het weder.
27 atleten waren er aanwezig van ‘t Vosje, de coaches hadden hun handen vol om ze startklaar
te krijgen.
Dames: Cathy Haegeman, Immeke Deckers, Marleen Borremans, Nathalie Hendrickx, Sara Leemans,
Tamara Doumont, Eline Catoor, Evy Ploegaerts, Petra Van Mulders en Alfia Vertommen
Heren: Antonio Kasier, Bart Wallenus, Bas Boonstoppel, Dave Van Camp, Fried De Doncker, Kurt
Knapelinckx, Michaël Bellemans, Pascal Duquenne, Patric Debeckker, Rudy Dierickx, Yannick Vandevelde,
Tom Peeters, Vincent Verbiest, Jozef Van Impe,Tom De Decker, Rayan Mbelu, Erik Wenseleers en Bert
Deschuytter.

50m dames
Nathalie
Tamara
Marleen B.

Opgegeven tijd
0:15.00
0:13.00
0:13.00

Gelopen tijd
0:30.26
0:14.59
0:13.17

50m heren
Tom D.D.

Opgegeven tijd
0:35.69

Gelopen tijd
0:24.29
Tom D.D.
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Sara

Petra
100m dames
Cathy
Sara
Petra
Immeke
Eline

Michaël en

Yannick

Immeke

Opgegeven tijd
----0:50.50
0:25.00
0:30.00
0:22.00

Kurt en

Kogel Heren
Kurt
Rudy
Fried
Tom

Elien

Gelopen tijd
0:20.51
0:28.85
0:22.10
0:27.56
0:19.20

Fried

Opgegeven meters
5m
6m50
5m50
4m50

Bert en

Jozef

Gegooide meters
5m60
6m47
5m69
5m18

Kurt

Verspr. Z/A dames
Sara
Tamara

Opgegeven meters
0m50
1m

Gesprongen meters
0m91
1m34

Micheline en Sara
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Bart W.

Patric
100m heren
Michaël
Yannick
Kurt
Fried
Bert
Jozef
Bart W.
Patric
Pascal
Vincent
Bas
Antonio
Rayan

Opgegeven tijd
0:16.50
0:18.00
0:18.50
0:17.00
0:16.00
0:15.38
0:30.35
0:25.70
0:25.00
0:18.00
0:20.50
0:20.00
0:15.00

Gelopen tijd
0:24.25
0:24.06
0:20.82
0:17.41
0:15.06
0:14.18
0:30.83
0:23.11
0:29.78
0:17.47
0:17.74
0:21.78
0:14.30
Vincent

Pascal

Bas
200m Heren
Kurt
Rudy
Vincent
Jozef

Opgegeven tijd
0:30.00
0:40.00
0:38.00
0:30.33

Gelopen tijd
0:40.95
0:37.19
0:38.85
0:28.65
Rudy

Vincent

Alfia
Verspr. M/A dames
Alfia
Immeke

Immeke

Opgegeven meters
1m93
5m

Gesprongen meters
2m10
1m87
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400m heren
Bert
Dave
Rudy
Fried
Erik

Opgegeven tijd
1:11.50
1:18.53
1:25.90
0:80.20
1:45.00

Gelopen tijd
1:16.05
1:19.66
1:30.63
1:25.69
1:30.63

Bert en Dave

Erik

Rudy en Fried

Alfia

Evy

Tom P.

1500 dames
Evy
Alfia

Opgegeven tijd
8:31.00
8:10.00

Gelopen tijd
8:04.19
7:33.89

1500m heren
Tom P.
Dave

7:50.00
6:00.00

6:23.22
6:46.11

Dave

Antonio

Rayan
Verspr. M/A heren
Antonio
Bas
Bert
Dave
Jozef
Pascal
Vincent
Rayan

Opgegeven meters
----1m40
2m80
2m63
3m18
2m
4m20
3m30

Gesprongen meters
1m68
2m25
2m74
2m66
3m88
gevallen
2m61
3m16
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Softbal dames
Sara
Marleen
Tamara
Nathalie

Opgegeven meters
6m50
9m
6m
8m12

Gegooide meters
8m80
7m30
11m40
8m70

Softbal heren
Bart W.
Pascal
Patric
Yannick
Michaël
Bas
Tom D.D.

Opgegeven meters
9m41
15m50
10m
5m
10m
20m
6m

Gegooide meters
8m90
17m30
7m90
7m50
11m10
19m40
6m65

Marleen

Tamara

200m dames
Eline
Cathy

Opgegeven tijd
0:47.00
-----

5000m dames
Alfia
Evy
Verspr. Z/A heren
Bart W.
Patric
Tom D.D
Yannick

Sara

Opgegeven tijd
27:11.00
33:00.00

Opgegeven meters
0m80
0m45
0m50
1m

Nathalie
Gelopen tijd
0:41.77
0 :46.09
Gelopen tijd
25:14.46
29:21.54
Gesprongen meters
0m94
0m64
0m74
1m40

Speer dames
Petra
Cathy
Eline
Tamara
Marleen

Opgegeven meters
8m90
----7m45
2m50
2m

Gegooide meters
8m95
6m80
8m40
6m
4m30

Speer heren
Erik

Opgegeven meters
7m56

Gegooide meters
6m90
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Ook onze dansers zijn komen dansen, proficiat, dat hebben jullie goed gedaan!

Er was ook veel volk die zijn komen kijken en onze atleten aanmoedigen!

Aan al onze atleten goed gedaan

Aan al de helpers/sters

coaches Marleen en Suzy
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VAN WIE IS DEZE MUTS
GEVONDEN TIJDENS DE ATLETIEKMEETING VAN 1 MEI
ER STAAT GEEN NAAM IN, ALLEEN RECLAME VAN SPORTS

Je kan deze muts bekomen bij coach Suzy tijdens de trainingen!
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Unified bowlingtornooi in Deurne 2022
Op zaterdag 7 mei 2022 was er eindelijk weer een unified tornooi. Het was sinds 2019
geleden.
Marleen, Patric DB, Bart W. en Werner speelden in de shift van 13u
Kristof, Jerry en Bart P. speelden om 14 u 30
Alle spelers hebben een partner gekregen waarmee ze samen drie games mochten
spelen. Op het einde werden de scores van beide partners samengeteld om de
rangschikking en de reeks te bepalen .
Naam
Jerry
Tim Van de
Woesteyne

G1

G2

G3

Totaal Totaal
samen
103 122 97 322
192 217 204 613
935

Reeks Plaats

A

4de

Kristof
Patric Meunier

152 167 136 455
210 150 109 469

924

A

6de

Patric Db
David Van Nijlen

81 58 31 170
174 259 212 645

815

D

2de

Werner
David Stapels

114 125 97 336
169 118 185 472

808

D

4de

Bart P.
Carine Theuns

117 168 149 434
106 100 140 346

780

E

2de
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Bart W.
Tim Van Nieuwenhuyze

70
128

53
211

53
192

176
531

707

F

3de

Marleen
Nina Dierckx

62
145

51
157

55
165

168
467

635

G

3de

En nu maar wachten op de prijsuitreiking !

Onze spelers !

En onze trouwe supporters !! dank u !

Iedereen kreeg een medaille en een zakje met verschillende verrassingen in: wat
snoepjes, een appel en een kussen om de tablet op te leggen als je in de zetel speelt.

Dank u , Guy om ons uit te nodigen
op het unified tornooi.

Zakjes met verrassingen
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World Games Special Olympics in Malta
van 13 tot 18 mei 2022

Op vrijdag 13 mei vertrok de delegatie van Special
Olympics Belgium naar Malta voor de wereld spelen.

Coaches David en Marleen, namen Alfia
Vertommen en Andy Garmendia mee voor de
atletiek.

Ik had een reuzetijd in Malta.
Het hotel was een 5 sterrenhotel en bij de aankomst kregen we een zak met geschenken.
Elke dag moesten we om 7u opstaan, om 7.30 was er ontbijtbuffet met yoghurt, cornflakes,
bonen, spek, worstjes, eitjes, koffiekoeken, croissants, en fruit. Allemaal heel lekker.
Dan gingen we naar de kamer om ons tanden te poetsen en onze rugzak klaar te maken.
Om half negen reden we met de bus naar het atletiekstadion. Dan waren er wedstrijden of
training. Dan reden we terug en om 18 uur was er avondeten en daarna gingen we naar de
kamer, en om 10 uur 's avonds moesten we het bed in.
Wat vond ik heel goed:
•
•
•
•
•
•

ik vond alle atleten heel tof en we waren een goede groep
de openingsceremonie en sluitingsceremonie in de tuin van de president waren ook
super
het ruilen van de badges met de andere atleten was ook tof, ik had er 13 en Amy 16
de trainingen waren leuk
de wedstrijden waren spannend, maar ik had op een gouden medaille gehoopt, maar
de Hongaar was sneller

Ik ben heel blij dat ik mee naar Malta mocht gaan !!!
Andy Garmendia

55

Het was elke dag vroeg op staan.
Het was een heel leuke tijd. Ik heb zelfs een vriendin gemaakt .
De groep was super tof en samen met de zwemmers spelen in het zwembad in de warme zon.
Het Shoppen voor de ouders en voor ons zelf.
Alfia Vertommen

Heel vroeg in de morgen zijn we op 13 mei met 2 atleten Andy G, Alfia en 2 coaches David
en Marleen van ‘t Vosje vertrokken richting Malta.
Met wat vertraging bij de tussenlanding in Duitsland zijn we dan toch in de late namiddag
goed aangekomen in ons hotel.
We zijn er heel goed ontvangen, onze atleten kregen al meteen cadeautjes.
Dan zijn we onze valiezen naar de kamer gaan brengen, ons wat verfrist,
uitgeladen en gaan eten.

Alfia was helemaal weg van haar zo geweldige
prachtige kamer.

Na het eten zijn we naar de openingsceremonie vertrokken.
Het was echt heel prachtig, korte toespraken en een mooi
verhaal met beelden op de muur en prachtige muziek. Alle
atleten hebben ervan genoten.
Na de openingsceremonie naar het hotel en naar ons bedje.

56

Zaterdag zijn we de piste gaan verkennen en gaan trainen
onder een veel te warme zon.

In de namiddag wat gerust om dan te
genieten van het prachtige zwembad.

Na het avondeten op tijd naar bed want zondag beginnen de divisionings.
Het zijn allemaal sterke kandidaten maar onze ploeg heeft haar best gedaan.

Maandag en dinsdag zijn de finales gelopen.
Alfia liep de 400m in een tijd van 1:33.91, en de
800m in een tijd van 3:35.66 en behaalde zo 2
bronzen medailles. Niet slecht gelopen, super
gedaan Alfia.

Andy heeft het ook super goed gedaan op de
200m, tijd van 0:27.98, 4de plaats.
Op de 400m, tijd van 1:02.62, 2de plaats, zilveren
medaille
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Met de aflossing hebben ze ook nog een bronzen medaille
kunnen bemachtigen.
Proficiat aan onze 2 topatleten.

Het was een leuke tijd.
We hebben samen met de zwemmers, prachtige
spelen achter de rug.
De laatste dag zijn we gaan shoppen en lekker gaan
eten.

Het was fantastisch. Nog eens een dikke proficiat voor Andy en Alfia.
Coach Marleen
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2de Atletiekmeeting

in Diest

Zondag 15 mei, zijn we met een kleine groep van 7 atleten naar Diest gegaan.
We hadden al van ’s morgens de zon mee. Ons goed insmeren, een tasje koffie en dan vlogen
we erin!

Prestatie

Naam

Tijd/afstand

Softbal dame

Nathalie
Henderickx

8m62

Rayan Mbelu

3m40

Jozef Van Impe

3m72

Bert Deschuytter

2m68

Erik Wenseleers

2m50

Nathalie
Henderickx

0:41.21

Verspringen
M/A heren

100m dame
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Prestatie

Naam

Tijd/afstand

Rayan Mbelu

0:14.01

Jozef Van Impe

0:14.23

Bert Deschuytter

0:15.56

200m heer

Rayan Mbelu

0:30.32

400m dame
400m heer

Evy Ploegaerts
Erik Wenseleers

1:51.21
1:35.55

Speer dame

Evy Ploegaerts

11m07

Speer heer

Erik Wenseleers

7m96

Kogel heer

Tom Peeters

5m08

100m heren
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Prestatie

Naam

Tijd

Tom Peeters

7:05.06

Evy Ploegaerts

8:17.38

1500m dame en heer

We werden getrakteerd op lekkere soep, pasta, hotdogs, chocolade/vanille papjes, fruit en
drankjes!
Bedankt Gaby, Regina Andy en Rambo om onze sporters aan te moedigen!

Ook bedankt aan Simonne en Micheline om te komen helpen!
Een dikke proficiat aan onze atleten, doe zo verder en veel succes met de SOB!
3 fiere coaches
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Plantentuinwandeling – jogging te Meise.
Na de inschrijving en een warm onthaal door de mama van Yannick zijn we met 4 personen op
stap gegaan op zondag 15 mei
Genietend van de mooie omgeving, een verzorgd park hebben we een wandeling gemaakt van
5,5 km onder een stralende zon met een zacht briesje.
Vast en zeker een aanrader.
Luc
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Op 15 mei ging ik naar Antwerpen.
Ik mocht deelnemen aan het Belgisch kampioenschap G-zwemmen.
Mama mocht mee in het zwembad om me te begeleiden en zus Lisa supporterde vanaf de
tribune.
En dan was het eindelijk zo ver: 50 m vrije slag.
We stonden met 5 aan de start.
Ik ben derde geëindigd met een tijd van 0:33.25 en mocht dus op het podium.
Hier zie je me met mijn bronzen medaille.

Jarno Boulanger
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WIST JE DAT!!!

Op 1 mei 2022 doet
Senne van der Donckt

zijn Communie
Proficiciat Senne

Patric Debeckker aan zijn ogen is
geopereerd.
Wij hopen dat hij snel mag genezen
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Op 26 mei 2022
viert coach Mito Guerra haar

60ste verjaardag

Proficiat Mito!

Op 28 mei blaast
Andy Garmendia

kaarsjes uit
Gelukkige verjaardag Andy!
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WIST JE DAT!!!

Juni

Op 13 juni 2022, krijgt Magda, mama van
Fried De Doncker een nieuwe schouder.
Wij wensen haar een vlug hertstel!

David Van Ael, op 23 juni 2022

40 kaarsjes mag uitblazen

Proficiat David

Op 29 juni 2022
viert hulpcoach Sophie Cappuyns haar

20ste verjaardag
Proficiat Sophie !
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Er was eens een blondje dat op een paard reed. Na een tijdje begon dat paard sneller te rennen. Ze hield
zich vast aan de staart van het paard en verwondde haar voorhoofd. Na een lange worsteling was ze in
staat weer op de rug van het paard te klimmen. Toen viel ze zijwaarts van het paard en haar voet bleef nog
haken. Ze werd nu door het paard gesleept. Uiteindelijk lukte het haar weer om op de rug van het paard te
klimmen met een gebroken enkel en overal blauwe plekken. Ze bloedde op drie verschillende plekken.
Uiteindelijk kwam het paard tot stilstand. Godzijdank kwam de manager van de supermarkt naar buiten om
de machine uit te zetten.
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WIST JE DAT!!!

Juli

Op 10 juli blaast Estelle Vandenbroeck

kaarsjes uit

Gelukkige verjaardag Estelle!

WIST JE DAT!!!

augustus

Op 18 augustus blaast Bart Paps

50

kaarsjes uit

Gelukkige verjaardag Bart!
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Kim Deschrijver 1/7

Estelle Vandenbroeck 10/7

Tom De Decker 21/7

Werner Herinckx 26/7
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Pascal Duquenne 8/8

Bruno Van Roy 27/8

Bart Paps 18/8

Andrea Van damme
Bestuurslid
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Adjaz Nadir 8/9
Pieter cappuyns 11/9

Rachelle Brasselle 15/9

Yves Dezeure 20/9

Marleen Borremans 14/9

Jerry De Greef 22/9

coach voetbal

Erik Wenseleers 29/9

Anne-Sophie Degraeve 30/9

71

Dhr. K. Cnapelinckx WOLVERTEM
Dhr. G. Schroeder VILVOORDE
Dhr. D. Severyns ELEWIJT
Dhr. G. Van Mulders OPWIJK
Dhr. H. Vleminckx VILVOORDE
Dhr. en Mevr. Aelaerts-Van Steen MACHELEN
Dhr. en Mevr. Emerencia-Hilkhuysen OVERIJSE
DHr Emerencia Carlo OVERIJSE
Dhr. en Mevr. Van Aken-Van Beeck LEUVEN
Dhr. en Mevr. Van Steen-Heps BIERBEEK
Dhr. en Mevr. Zaruk ZAVENTEM
Dhr. en Mevr. Haverhals – De Swert VILVOORDE
Dhr. en Mevr. Bolle-Timperman KOKSIJDE
Dhr. en Mevr. Boonstoppel – Van Grieken OVERIJSE
Dhr. en Mevr. Huens-Deckers HERENT
Facq S.A.

BRUSSELS

Mevr. M. Coene STERREBEEK
Mevr. E. Jacquemin LANDEN
Mevr. S. Jans ZAVENTEM
Mevr. A. Nierinck Meise
Mevr. V. Pertry BRUSSEL
Mevr. R. Vanneste-Marke KORTRIJK
Mevr. A. Vermeiren-Van Damme BRUSSEL
Mevr. M.P. Viteux OVERIJSE
Mevr. Magda Bronselaer MEISE
Makro NV WOMMELGEM
Mevr Elza Walravens OPWIJK
Mevr. Decrick Anne GRIMBERGEN
Dhr. Verbist Stefan STEENOKKERZEEL
Parantee Psylos GENT
Provincie Vlaams-Brabant

LEUVEN

Sport Vlaanderen BRUSSEL
Stad Vilvoorde VILVOORDE
Vlaamse Gemeenschapscommissie

BRUSSEL
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