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D E    V O S K R A N T   
 

DRIEMAANDELIJKS MEDEDELINGENBLAD van 
 

't VOSJE v.z.w. - Omnisportclub voor personen met een verstandelijke beperking 
 
 

 
Zetel    ‘t Vosje 
    Peter Benoitstraat 46 
    1800 Vilvoorde 
                                                         Tel. 02/523.03.36 
 
Voorzitter   Luc Aelaerts 
    Kon. Fabiolalaan 32 
    1830 Machelen 
    Tel. 02/523.03.36 
    e-mail: vansteen_aelaerts@hotmail.com 
     luc.aelaerts@tvosje.be  
 
Algemeen secretariaat               Sylvia Boonstoppel 
    Terhulpsesteenweg 8/01.02 
    3090 Overijse 
    Tel: 02/767.75.57  
    e-mail: secretariaat@tvosje.be 
 
Sportsecretariaat  Andrea Vermeiren 
    Romeinsesteenweg 525B 
    1020 Brussel     
     
Penningmeester                            Harry Haverals 
                                                         Groenstraat 214 
                                                         1800 Vilvoorde 
                                                         e-mail: harry.haverals@gmail.com 
 
Rekeningnummer  ‘t Vosje:        BE64 7341 9607 0452 

              BE46 7441 9607 0436  
                                                         Bic: KREDBEBB 
 
De Voskrant   Eindredactie: Suzanne Jans en Josée Vanoudenhoven 
    Tel.:  Suzy  0498 200 405 
                  e-mail: suzy@tvosje.be  

 Verantw. uitgever:  Suzanne Jans  
                  e-mail: suzanne.jans@telenet.be  
 
Lidgeld atleten                 85 euro per jaar 
(inclusief verzekering) 
  
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  

mailto:vansteen_aelaerts@hotmail.com
mailto:luc.aelaerts@tvosje.be
mailto:secretariaat@tvosje.be
mailto:harry.haverals@gmail.com
mailto:suzy@tvosje.be
mailto:suzanne.jans@telenet.be
http://www.tvosje.be/
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VOORWOORD 

 

Beste  atleten en vrienden van ’t Vosje, 

 

Na een verdiende, zonovergoten, vakantie zijn we terug gestart met onze 

sporten! 

 

Binnen het bestuur en onze coaches is er heel wat beweging geweest. 

 

Het secretariaat is overgenomen door onze penningmeester Harry Haverals.  

Wij danken Sylvia Boonstoppel voor haar jarenlange inzet als secretaresse van 

onze vereniging. Sylvia blijft wel deel uitmaken van het bestuur. 

Door de switch van Harry is de functie van penningmeester vrijgekomen en zou 

DRINGEND moeten ingevuld worden. Indien interesse dan graag een seintje 

aan de voorzitter. 

 

Coach Lieve heeft na vele jaren beslist om te stoppen. Wij danken Lieve voor 

haar inzet als coach bij zwemmen, atletiek en het verzorgen van de contacten 

met VUB. Annick zal al haar taken overnemen. 

We verwelkomen Sarah als zwemcoach. 

Mito wordt hoofdcoach bij het zwemmen. 

 

Aandacht: 

In deze Voskrant zal je een uitnodiging vinden om het lidgeld (85 EUR pp) te 

betalen. 

Donateurs die een “GIFT” wensen te doen, krijgen een fiscaal attest of factuur 

(voor stortingen vanaf 40Eur), indien de bijdrage voor 31 december op onze 

rekening is gestort. 

 

Veel succes aan iedereen met jullie nieuwe functies!  

 

Aan alle atleten en coaches een fijn sportjaar met heel veel sportplezier. 

 

 

                      Luc Aelaerts 

                        Voorzitter  
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  't VOSJE VZW  

 Omnisportclub voor personen met een verstandelijke beperking 

BETALING lidgeld voor het sportjaar 2022/2023         

Atleten: 

Op  zaterdag 3 september 2022 starten wij weer met een nieuw sportseizoen. 

Het lidmaatschap bedraagt 85 euro per jaar (verzekering inbegrepen) en dient  

ten laatste op 31oktober 2022 te worden gestort op rekeningnummer 

BE64 7341 9607 0452   
 BIC: KREDBEBB                                                                                                         
van 't Vosje vzw, Peter Benoitstraat 46, 1800 Vilvoorde, met vermelding van  
"naam van de atleet" en "lidgeld 2022/2023". 

Attentie! Indien u niet langer lid van 't Vosje wenst te blijven, vragen wij u ons 

dit vóór 15 oktober 2022 te laten weten. Wij zullen u dan niet aanmelden bij 

onze verzekeringsmaatschappij. 

 

GIFTEN 

Donateurs: 

Iedereen die onze werking en onze atleten voor het komende seizoen 

(opnieuw) wenst te steunen, danken wij hartelijk! Elke bijdrage wordt op prijs 

gesteld!  

Vanaf een storting van minimaal € 40 met vermelding "GIFT" (dus niet 

"sponsoring") krijgt u van ons een fiscaal attest. Het attest geeft recht op een 

belastingvermindering van 45%; een gift van € 40 euro kost dus eigenlijk maar 

€ 22.   

U kunt storten op rekeningnr. 

BE64 7341 9607 0452           BIC:  KREDBEBB                                                                                        

van ’t Vosje vzw, Peter Benoitstraat 46, 1800 Vilvoorde.  

HARTELIJK DANK!    
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Wie is wie, wie doet wat? 

Bij het begin van dit nieuwe sportjaar geven we jullie ook graag een overzicht van 

de samenstelling van onze huidige bestuursploeg: 

 

Luc Aelaerts     Voorzitter 

Harry Haverals     secretaris              NN     penningmeester 

Marleen Apers     bestuurslid            Suzanne Jans     bestuurslid 

Simonne Merenz     bestuurslid          Andrea Van Damme     bestuurslid 

Sylvia Van Grieken     bestuurslid       Josée Vanoudenhoven bestuurslid 

 

 

En ook een lijstje met alle coaches 

Atletiek          Marleen Apers     Hoofdcoach 

                                         David Zaruk   

                    Annick Triest      

                    Lieven Steenberghe 

                                         Marc De Vos 

 

Bocce             Simonne Merenz    API-Hoofdcoach 

                                       Josée Vanoudenhoven   

 

    

 Bowling               Josée Vanoudenhoven     Hoofdcoach 

 

http://images.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2F2.bp.blogspot.com%2F-6qlZuYxkoPc%2FTu_PD8bHGUI%2FAAAAAAAAGoc%2FnD7_-_63mIk%2Fs1600%2Ftired-runner-cartoon.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fgeoffmoore.blogspot.com%2F2011_12_01_archive.html&docid=PolZToiXio9k3M&tbnid=Jzd6UWUg0_7quM%3A&w=560&h=430&ei=Xuh0UYbII9GR7AbDkIDgBg&ved=0CAIQxiAwAA&iact=rics
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Dans          Zoë Sabels     Hoofddocente 

                   Celien Aelaerts 

                   Sarai Bervoets 

 

Voetbal          Suzy Jans     Hoofdcoach 

                                    Yves Dezeure 

 

 

Wielrennen          David Zaruk     Hoofdcoach 

 

 

 

Zwemmen          Mito Guerra     Hoofdcoach 

                         Marleen Apers 

                         Melanie De Smedt  

                         Sarah Oushoorn 

                         Annick Triest  

                         Ilse Vleminck  
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Te Koop 

 

Indien je nog geen training of t-shirt hebt van 

’t Vosje, kan je nog bestellen tot eind oktober! 

 

Geef je maten door aan Luc Aelaerts op de 

atletiek of per mail: luc.aelaerts@tvosje.be  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:luc.aelaerts@tvosje.be
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Aan de Bocce atleten 

 

 
 

Wij zijn verheugd om aan onze spelers te melden dat wij nu een zaal 

hebben gevonden, waar we ons materiaal kunnen leggen en dusdanig 

ook degelijk trainen op de matten met de balken als afscheiding. 

 

Het Euro Volley Center, Beneluxlaan 22  in Vilvoorde, achter het 

park van de 3 Fonteinen, heeft ons een zaal ter beschikking 

gesteld.  Hopelijk kunnen we daar toch een tijdje blijven! 

 

De speelkalender en de uren, zullen later aan de betreffende atleten 

nog worden meegedeeld. 

 

Dank ook aan Josée Vanoudenhoven, die ons dit adres heeft 

doorgegeven en aan Luc De Decker om het materiaal te verhuizen! 

 

 

 

 

Coach Simonne  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.be/url?url=https://www.underdogportland.com/page/bocce-ball&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwj5rv76tOvOAhUMcBoKHWFpC1E4FBDBbggfMAU&usg=AFQjCNHyO2TApW5ya9ZKxD1k1QE23OaGqw
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Agenda 

 

 

Hallo iedereen, zie hier onze agenda: 
 
 

2022                                                                                                                                                                                                        

Za. 24 september 2022, Voetbaltornooi Recreas in Eeklo 

Za. 8 oktober 2022, Atletiekmeeting Mentalympia in Mechelen 

Zo. 23 oktober 2022, Zwemmeeting in Ternat 

Zo. 20 november 2022, Zwemmeeting van ‘t Vosje 

Zo. 27 november 2022, Bowlingtornooi van ’t Vosje 

Zo. 4 december 2022, Zwemmeeting in Gent 

 

2023 

Zo. 29 januari 2023, Zwemmeeting in Lummen 

Zo. 12 februari 2023, Zwemmeeting in Gent (nieuwe club) 

Za. 25 februari 2023, Eetfestijn van ’t Vosje 

Zo. 5 maart 2023, Zwemmeeting in Geel 

Zo. 26 maart 2023, Zwemmeeting in Leuven 

Ma. 1 mei 2023, Atletiekmeeting van t’ Vosje 

Zo. 4 juni 2023, Zwemmeeting in Waregem 

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

 

" Deze agenda, incl. de trainingsuren en datums, vindt u eveneens 

terug op onze website www.tvosje.be". 

 

http://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. 

 

mailto:simonne.merenz1@telenet.be
https://www.google.be/imgres?imgurl=http%3A%2F%2F2.bp.blogspot.com%2F-oUwZoM34mEY%2FUPKtOJZrbUI%2FAAAAAAAABMA%2FwTMI3NwgF5o%2Fs1600%2F1375226.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fkikkerklasjufrenske.blogspot.com%2F2013%2F01%2Fappelsien-de-fotograaf.html&tbnid=LAGaj0NXX86rFM&vet=10CLIBEDMorQFqFwoTCND6y-fPuvICFQAAAAAdAAAAABAF..i&docid=BtosKJS2cczOiM&w=395&h=400&q=digitale%20camera%20fototoestel%20cartoon&hl=nl&ved=0CLIBEDMorQFqFwoTCND6y-fPuvICFQAAAAAdAAAAABAF
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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      

https://www.google.be/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.vanruyskensvelde.be%2Fmedia%2Fproducten%2Fxl%2F6941%2F00-f20506_2.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.vanruyskensvelde.be%2Fjuwelen%2Fuurwerken%2Fjaguar%2Fdames-horloge-festina-f205062-1.html%3Ffilter%3D-1%2C1-&tbnid=_1nTRjJwmXmGFM&vet=12ahUKEwieob-5lLvyAhWz2rsIHYvzD0YQMygaegUIARDnAw..i&docid=bXE4u0Kln22JAM&w=475&h=900&itg=1&q=uurwerken%20&hl=nl&ved=2ahUKEwieob-5lLvyAhWz2rsIHYvzD0YQMygaegUIARDnAw
https://www.google.be/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.christian-et-regina.com%2Fmedias%2Fimages%2Fportefeuille.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.investir-blog.com%2F2013%2F01%2Fmes-portefeuilles.html&tbnid=j4JcnxgWFY_fhM&vet=12ahUKEwiKktL9k7vyAhVSROUKHXG2CrsQMyhTegUIARCEAQ..i&docid=WEa0k8KqC0UkOM&w=400&h=400&itg=1&q=portefeuille%20met%20geld&hl=nl&ved=2ahUKEwiKktL9k7vyAhVSROUKHXG2CrsQMyhTegUIARCEAQ
https://www.google.be/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.maclocks.eu%2Fmedia%2Fcatalog%2Fproduct%2Fcache%2F74c1057f7991b4edb2bc7bdaa94de933%2Fu%2Fn%2Funiversal-tablet-holder-iso-01-no-cable.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.maclocks.eu%2Ftablet-security-holder.html&tbnid=jr9IdvPyFxAjKM&vet=12ahUKEwiX4ZSflbvyAhXz47sIHabkCl4QMyguegUIARDVAQ..i&docid=X4UBObdHHcL1OM&w=1200&h=1200&q=tablet&hl=nl&ved=2ahUKEwiX4ZSflbvyAhXz47sIHabkCl4QMyguegUIARDVAQ
https://www.google.be/aclk?sa=l&ai=DChcSEwiYhM2W1LryAhXamtUKHU8dBoQYABAGGgJ3cw&sig=AOD64_2lgGE7yx_y4dLQn49HKPfS1Cw2JQ&adurl&ctype=5&ved=2ahUKEwjY_MKW1LryAhVc7bsIHQb0AnAQvhd6BAgBEEQ
https://www.google.be/aclk?sa=l&ai=DChcSEwiG9LrYkLvyAhUP21EKHcidCGgYABAFGgJ3cw&sig=AOD64_1yuGWwJwNCDqZeYrxEX_6b-Ia6fQ&adurl&ctype=5&ved=2ahUKEwjW5qrYkLvyAhUc_rsIHR2fATEQvhd6BAgBEFM
https://www.google.be/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.schoenen.nl%2Fproduct%2Fkalenji-atletiekschoenen-voor-kinderen-at-500-kiprun-fast-turquoise-rood-101-2652&psig=AOvVaw3N1pIe2daOFiRcWGAhuAAo&ust=1629395471788000&source=images&cd=vfe&ved=0CAcQjRxqFwoTCNDlwKSRu_ICFQAAAAAdAAAAABAG
https://www.google.be/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fcontents.mediadecathlon.com%2Fp1853896%2Fk%2482ffec7bd0f7a11345be81738885d4e5%2Fsq%2FAtletiekpak%2Bheren%2Bblauw.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.decathlon.nl%2Fbrowse%2Fc0-sporten%2Fc1-atletiek%2Fc2-atletiek-kleding%2F_%2FN-hnii87&tbnid=vcvCA6Ke7BYwQM&vet=12ahUKEwiu8M-q17ryAhXF0qQKHenWDoIQMyhMegUIARDQAQ..i&docid=kZFd9_O5YX9foM&w=2000&h=2000&q=sportkledij%20voor%20atletiek&hl=nl&ved=2ahUKEwiu8M-q17ryAhXF0qQKHenWDoIQMyhMegUIARDQAQ
https://www.google.be/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.beslist.be%2Fproducts%2Fmode%2Fmode_432362%2Fc%2Fkleur~401007&psig=AOvVaw16OG0qj8enozcYN1il_pun&ust=1629394870167000&source=images&cd=vfe&ved=0CAcQjRxqFwoTCKChzoWPu_ICFQAAAAAdAAAAABAN
https://www.google.be/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fbenscore.com%2Fmedia%2Fcatalog%2Fproduct%2Fcache%2Fabc0b8b21c324bfe3f686b3f59715c9e%2F1%2F1%2F119360_z_2.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fbenscore.com%2Ffostex-joggingpak-trainingspak-army-grijs-melee%2F&tbnid=OnxQEDtnPl9uVM&vet=10CA8QxiAoAWoXChMIkPLb7I-78gIVAAAAAB0AAAAAEAg..i&docid=fO742oA8F1oSUM&w=700&h=700&itg=1&q=joggingpak%20dames&hl=nl&ved=0CA8QxiAoAWoXChMIkPLb7I-78gIVAAAAAB0AAAAAEAg
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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. 
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

   De coaches en het Bestuur van ’t Vosje bedanken u! 

 
                                   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 Luc Aelaerts op de atletiek of per mail:                

                                                   Luc.aelaerts@tvosje.be  
 

mailto:secretariaat@tvosje.be
mailto:Luc.aelaerts@tvosje.be
http://www.google.be/url?url=http://www.vhftaxi.be/verloren-voorwerpen/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwieiPSu7InQAhWIJcAKHeAjAbQQwW4IGDAB&usg=AFQjCNGUJkqjlRTlegusn1SZ15D9QddmPA
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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 Suzy en zij zet het in de Voskrant! Mail: suzy@tvosje.be 

 

mailto:suzy@tvosje.be
https://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.animaatjes.nl/plaatjes/b/baby/animaatjes-babies-40714.gif&imgrefurl=http://forum.libelle.be/viewtopic.php?t=340906&docid=_T6aguyjNiq8NM&tbnid=jb4IxWATM7nX0M:&w=240&h=171&ei=23UJVarFJI3WaqC-goAO&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
https://verkopen20.wordpress.com/2012/09/13/gaat-u-aandacht-kopen-of-verdienen/
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NATIONALE SPELEN SOB 

LOUVAIN-LA-NEUVE en BRAINE-L’ALLEUD 
 

 
 

 
 

 

 

Deze spelen zijn heel vruchtbaar verlopen voor wat betreft de oogst van de 

medailles in de verschillende disciplines. 

 

Graag wil ik iedereen bedanken, atleten, coaches, ouders en familie, om mij op te 

beuren tijdens mijn verplichte afwezigheid (covid), voor de steun, mooie filmpjes 

en foto’s zodat ik toch een beetje het gevoel had er bij te horen. 

 

Meer verhalen, en foto’s hierover, krijgen jullie te zien in de deze Voskrant. 

 

Nog eens DIKKE MERCI AAN IEDEREEN! 

 

Coach Simonne. 
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           BOCCE 

 

Woensdag 25 mei, was ik juist vertokken, toen coach Simonne mij belde dat ze ziek was 

(cofid). Wat spijtig dat ze er niet kon bij zijn. Maar we hebben haar iedere dag berichtjes 

van de resultaten door gemaild. 

Rond 15u30 zijn we in onze B&B toe gekomen, valies uitgepakt, nog iets gedronken en 

dan naar de opningsceremonie gegaan. 

Eerst allemaal samen komen. 

             

  

    

                       

         

 

Coach Marleen is even 

met een paar atleten bij 

de radio geweest, wat ze 

niet wist, was dat onze 

mensen een liedje voor 

haar verjaardag hadden 

aangevraagd. 

 

Ja,ja, we hadden 4 jarigen mee, coach David, coach Marleen, coach Mito en  

atleet Andy Garmendia. GELUKKIGE VERJAARDAG aan jullie viertjes! 
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                                                                                                           En dan begon de opening 

                Natuurlijk eerst een 

beetje blabla. 

                                 Prins Laurent opende de 

spelen 

 Dan was er de 

eedaflegging door de atleten en de coaches 

En dan mocht onze hulpcoach Micheline de vlam binnen brengen met Jonathan Sacoor , 

een Belgische atleet, die gespecialiseerd is in de 400 m. Hij werd tweemaal Belgisch 

kampioen en in 2018 werd hij wereldkampioen bij de U20 en Europees kampioen in de 4 x 

400 m aflossing. 

   

 

 

Op een moment was ze wat geemotioneerd 

 

 

En dan dansen met Sandra Kim en Pat Krimson! 

                                                                                      

          Slaap wel! 
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Andy V., en Franky 

 

Micheline en Fried 

Donderdag 26 mei, beginnen we met de Divisioning: 

Hier moeten ze 2 x vier ballen spelen in het midden naar de palina en dit word gemeten 

hoe dicht ze liggen, naar gelang de meters kom je in een groep van jouw punten uit. 

Micheline Van Hees maakte 463 punten en Andy Vangindertaelen had 986 punten. 

Andy mocht met zijn groep de Bocce spelen beginnen en won zijn eerste spel met 12-4    

 

In de middag, gingen we met de atletiekers ontbijten, mmmm heel lekker klaargemaakt 

door de uitbaters van onze B&B. 

   
 

Tussen de spelen in kregen we bezoek van  

                                      
    Regina, Jozef en Andy G.,          de familie Boonstoppel,             Marleen en Esmee 

       
                                        Famillie van Franky    Luc en Bart 

 

Dank u voor jullie aanmoedigingen!                                     

Micheline speelde 2 x en won met 8-0 en 7-4 Dit was al een heel goed begin.  
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Nu naar onze B&B, daar was het lekker eten, drinken, bijpraten, douchen en slapen, 

want morgenvroeg, vroeg uit ons bed! 

 

Vrijdag 27 mei, heel vroeg op, lekker ontbijten en dan naar de Bocce zaal. 

 

 

 

 

Eerst speelde Andy nog 2 spellen en  

                won met 12-0 en 12-0  

 

 

 

 

 

Dan speelde Micheline nog 2 spellen en won 

met 7-4 en 8-1 

 

         

Ook  onze ploeg in dubbelspel begon vandaag,  

Fried en Franky speelden hun eerste spel en 

wonnen met 8-2 

 

   

                     Mee supporteren!                    Zotte coach                                                                                                                                     

Af en toe gaan zien wat onze atletiekers hebben gedaan, en dat waren mooie resultaten! 
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Dan een terrasje aan de B&B in de late zon! 

           

Mooie groepsfoto! 

 

Slaap wel! 

 

Laatste dag, zaterdag 28 mei. Dag van de spanning, wie wint er medailles? 

Ons duo speelt nog 2 spelletjes en winnen die ook met 8-2  
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Zo, dat was het, nu afwachten tot 14u om te weten wat ze gewonnen hebben! 

SPANNEND! 

We gaan voor de laatste keer buiten eten en onze zenuwen wat kalmeren! 

       

                                  

 

                                                   Oei, de vlam in de pijp, oei neen in de fontein! 

 

 

 

En dan, 14u, het uur van de waarheid! 
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   GOUD 

 

 

 

                                                                              

GOUD        

 

 

 

 

 

     

                  GOUD 

                                 

 

 

      

Coach Suzy trakteerde voor de mooie resultaten op taart! 
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Coach Simonne, 4 medailles voor jou gewonnen! Word vlug beter, we 

missen jou! 

 

DANSEN 
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Aan alle atleten van zwemmen, atletiek en vooral Bocce, een 

                                                                                                    

 

 

 

 Een fiere coach  

 

 

 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi8s8bt3-PiAhWCJFAKHRgXAdQQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.mailboxcards.be%2Fshop%2Fproduct%2Fsim1370-een-hele-dikke-proficiat-2923%3Fcategory%3D28&psig=AOvVaw377Iv2VZdzNxP7Uq3eLo1R&ust=1560421982533737
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        Atletiek 

 

 

Eindelijk na 2 jaar dat de spelen niet zijn kunnen door gaan door Corona keek iedereen er 

naar uit om dit jaar te kunnen deelnemen. 

Op 25 mei vertrekken we met een paar atleten naar ons verblijf te Hoeilaart. 

Na ons geïnstalleerd te hebben en ons maag gevuld zijn we naar de opening vertrokken. 

Het was een  blij weerzien met de atleten van andere clubs. 

De opening is dit jaar anders dan 

dat we gewoon zijn, veel 

muziek, optredens en een 

beperkte speech. De sfeer hing 

er direct in.                                                 

Alfia kon het podium niet goed 

zien, dus heeft Stef haar in zijn 

nek gezet. 
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Ook was er een radiozender aanwezig wat onze atleten heel tof vonden. Alfia, Franky en 

Nico wilden graag voor de micro staan om mij (coach Marleen ) een gelukkige verjaardag 

te wensen alsook coach David die jarig was op 24/5. Ze hebben een mooi liedje gezongen. 

Onze atleten vonden de opening zeer geslaagd. 

We zijn tijdig terug naar onze slaapplaats kunnen vertrekken maar Alfia vond dat coach 

Marleen veel te veel fout is gereden waardoor we een half uurtje later zijn aangekomen op 

de slaapplaats. Nog even wat drinken en naar bed om 's morgens vroeg op te staan. 

Alfia en Evy mochten als eerste van start gaan met de 

5000 meter.  

 

 

 

 

   Alfia   Evy 

 

Jozef, Bert, Rayan en Vincent mochten vandaag aantreden voor de 100 meter. 

Rayan en Jozef liepen in dezelfde reeks. 

                  Rayan 

 
 

                   

 

 

 

                   Bert volgde   

 

 

 

 

                                                            

                                 

 

5000m 

Evy     31:17.00   3de  BRONS 

Alfia   25:32.00   2de   ZILVER 

 

100m 

Rayan     0:13.72  3de  BRONS 

Jozef       0:13.72  3de BRONS 

Bert         0:14.37  2de  ZILVER 

Vincent   0:16.65  3de  BRONS 
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                                             Vincent deed heel goed zijn best! 

                                                                  
 

 

Na de rustpauze hebben we onze lekkere lunch van de slaapplaats benuttigd; heel lekker, 

en er waren lieve woordjes op de lunchzakken geschreven.  

Eline en Petra mogen aan de 100m beginnen.na een zenuwachtige start hebben ze beide 

een mooie wedstrijd gelopen. Petra mede door haar persoonlijke kinesist die haar benen 

heeft gemasseerd. 

                                Eline                                              Petra 

                                                                                            

                                                                                            

 

 

 

                                                                                                             

          Gratis massage! 

  Tom DD gaat tegen zijn zin in dan toch  

  softbal gooien. Hij herpakt zich vlug en  

  gooit zijn bal het verst.  

 

 

 

100m 

Petra       0:21.41  2de  ZILVER 

Eline                     2de ZILVER 

 

 

 Softbal 

Tom D.D   5m79  1ste  GOUD 
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Bert moest zich aan het verspringen wagen. 

 

Tom P. en Erik mogen de spits afbijten bij de 800m. 

Tom P.  

 

 

Wat een prachtige prestatie heeft onze Tom afgelegd, 

 heel knap. Zijn beste tijd ooit gelopen. 

 

 

 

 

   

 

Voor Erik was het ook een super mooie wedstrijd, 

knap hoor. 

 

 

                                             Rayan mocht de dag afsluiten met verspringen. 

                

Het was een prachtige dag met mooie resultaten en heel belangrijk, geen diskwalificaties.  

Op het einde van de dag hebben we met zijn allen coach Mito in de kijker gezet met een 

liedje te zingen want ze was jarig. 

Vandaag hadden we vroeg gedaan met atletiek en zijn dan gaan supporteren voor onze 

Bocce vrienden. Ze waren super goed in form dat wilden ze voor hun coach Simonne, 

die kon door ziekte niet mee, en zo wilde ze haar een beetje opfleuren.  

Verspringen M/A 

Bert         2m54  3de   BRONS 

 

 

 

800m 

Tom P.  3:08.00  2de  ZILVER 

Erik   3:19.00  3de  BRONS 

  

Verspringen M/A 

Rayan    3m28  5de  
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Ik mocht niets zeggen maar moest de invalcoach Suzy gaan bespioneren of ze het wel 

goed deed. (hi;hi;hi, grapje hoor). Maar moet zeggen dat ze het vlotjes deed. 

 

Na een lange dag keren we terug naar onze slaapplaats om ons te douchen, iets fris te 

drinken, en iets eten voor het slapen gaan. Het eten was om vingers en duimen af te 

likken. 

 Wat we aan deze dag zo leuk vonden was dat er supporters zijn komen kijken. 

 

 

Na lange afwezigheid zijn Marleen en Esmee onze atleten 

nog eens komen aanmoedigen. Bedankt hoor het was fijn 

jullie nog eens te zien. 

 

 

    Regina                Marleen 

 

Onze bocce vrienden hebben hun lunch pakket bij ons komen benuttigen wat wij heel tof 

vonden. 

           

 

 

 

 

Rayan (in het midden) heeft mee gedaan met de  

Wedstrijd van de mooiste lach en heeft hem dan  

ook nog gewonnen.  Leuk hem zo te zien lachen. 

 

 

 

Vrijdag 27/5: 

Vandaag mag Vincent beginnen met verspringen. 
Verspringen M/A 

Vincent  2m89  7de 
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Bij speerwerpen hebben, Eline en Erik een mooi 

plaats behaald. 

Petra wou het beter doen en heeft het verst gegooid. 

 

 

 

 

                         Alfia mag gaan verspringen wat ze eigenlijk niet zo 

                          graag doet en heeft een 4de plaats. Heel goed Alfia. 

 

TomDD had geen zin om zijn 50m te lopen en 

wandelt rustig over de eindstreep. 

 

 

Erik en Andy G. lopen hun 400m. en laten de 

 andere lopers achter hun.  

 

 

Andy G. 

     Jozef sluit de dag af met verspringen. 

 

Zaterdag 28/05 

Wat gaat de tijd vlug, de laatste dag is weer aangebroken.               

                            Vandaag start Evy met de 1500m. 

                                                       Alfia volgt haar. 

                                              

                                                       Tom Peeters komt bij de 1500m als eerste over  

                                                       de lijn en was super trots en terecht. 

 

                                  Andy G. doet zijn kogel maar staat in een hele zware reeks. 

Speer 

Eline    8m55   2de  ZILVER 

Erik      6m86  2de   ZILVER 

Petra  10m38  1ste  GOUD 

 

 
Verspringen M/A 

Alfia       1m54  4de  

 

 
50m  

Tom D.D   0:25.50  5de 

 

400m 

Erik   1:30.00  1ste  GOUD 

Andy G.   0:59.00  1ste  GOUD 

 

 

Verspringen M/A 

Jozef      3m61  1ste  GOUD 

 

 

 

1500m 

Evy   7:53.09  3de   BRONS 

Alfia  7:07.00  2de ZILVER 

Tom P.  6:47.00   1ste   GOUD 

 

       

Kogel 

Andy G.  7m14  DQ 
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Eline en Vincent op de 200 m. 

 

 

Tom DD gaat verspringen en is vandaag  

wat meer gemotiveerd, hij sprong zijn beste sprong. 

 

 

Onze aflossingsploeg mogen de dag  

afsluiten en  met veel overtuiging 

                             en komen als 

 

 

Wat een topprestatie. De eerste plaats hebben ze dik en dun verdient. 

 

De papa van Andy G. trakteert hen dan ook op een fles bubbels.  

 

Het waren super mooie spelen met prachtige prestaties. 

Voor iedereen een dikke proficiat, ik ben super trots op jullie.   

We zijn met nog een paar atleten en coaches blijven hangen op de sluiting. geen 

speeches veel ambiance. Er is heeeeeel veeeeel gedanst en gelachen. Super. 
                                                                   
 
Coach Marleen 
            

 

    
Sante aan coach Simonne 

 

Verspringen Z/A 

Tom D.D   0m42   2de   ZILVER 

 

200m 

Eline        0:41.56  3de  BRONS 

Vincent   0 :34.90 5de  

 

 

 

Aflossing 4x200m heren 

1. Bert 

2. Andy G.    1:57.00     1ste    GOUD 

3. Rayan 

4. Jozef 
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      Zwemmem 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

25m Vrije slag

Immek  0:24.60  2de   
ZILVER                           

Kathy    0:33.97  6de  

Jarno    0:15.93  1ste  GOUD

Pascal   0:24.27  3de   
BRONS

Dennis   ---------

Len         0:24.64  2de  
ZILVER 

David     0:30.51  6de

Nico       0:30.83  4de 

Siemon  0:36.24  2de  
ZILVER  

50m Vrije slag

Jarno    0:33.33  4de

Pascal   0:59.11  6de

Len        0:57.42  5de

David    1:22.60  4de

25m Schoolslag

Kathy   DQ

Jarno     0:20.98   2de   ZILVER       

Dennis   0:27.33   7de

Pascal    0:32.90   3de   BRONS

Nico        0:34.11   5de

Len   DQ

Siemon   0:36.29   2de   ZILVER  

50m Schoolslag

Kathy             1:16.08   5de 

Dennis            1:01.88   6de 

Lepage Nico  1:12.67   6de           

25m Rugslag

Immeke   0:28.02   2de   ZILVER

David       0:39.62   4de 

50m Rugslag

Immeke   1:01.80   2de  ZILVER
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Dikke proficiat David, van ons allen!  

Ook aan alle zwemmers een dikke proficiat! 

t’ Vosje 
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Dj Special Olympics 

 

         Dag iedereen, 

Ik heb een super mooie ervaring gekregen van Special 

Olympics. 

Ik mocht in het olympisch dorp muziek draaien 

tijdens de Special Olympics nationale spelen. Ik treed 

graag op als DJ  maar toen Special Olympics mij vroeg, 

mocht ik eerst lange tijd aan niemand iets vertellen 

omdat het programma nog niet klaar was. Dat vond 

ik heel moeilijk. Maar toen het eenmaal zover was, was het ongelofelijk leuk!  

Het plein in het olympisch dorp was vol en iedereen begon meteen te dansen op mijn 

muziek. Iedereen was super enthousiast. Zeker met 

de muziek die ik heb gedraaid: techno, house, pop, 

en Latin. Er waren zelfs mensen die dansten op 

tafel. Ik had dat echt niet verwacht. Ik hoop dat ik 

het nog eens mag doen omdat het zo een droom 

is geweest.   

Voor mij is het zeker en vast herhalingsvatbaar 

want er is niks beter dan leuke muziek draaien 

voor de mensen!  

Mvg pieter Schram!  
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Juni Bloeimaand 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 6 juni 
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G-voetbaltornooi     

 

 

Op 4 juni 2022 vertrokken we naar Halle om deel te nemen met 9 voetballers  aan het g-

voetbaltornooi in ( normaal in Dilbeek) Hasselt. 

Dit zijn de spelers: 

Doelvrouwen:   Estelle Vandenbroeck en Nathalie Hendrickx 

Verdedigers:     Andy Vangindertaelen en Micheline Van Hees 

Aanvallers:       Jos Clerens. Dario Mostinckx, Jozef Van Impe, Rayan Mbelu, Senne Van  

                          der Donckt 

 

Marc Peeters, had me gevraagd of onze ploeg ook kon mee spelen in de B, daar er te 

weinig ploegen waren, en ik heb maar toegegeven, spijtig want onze ploeg is nog niet op 

het niveau van B. 

Uitslagen: 

 

’t Vosje B – Daïs B 

              0   -   5 

 

Voetbalkraks B2  -  ‘t Vosje B 

                            5  -  0 

 

’t Vosje B  -  Voetbalkraks B1 

               1  -  5 

Goal Van Jos 

FriS C  -  ‘t Vosje C 

          2  -  1 

                 Goal van Rayan 

Grasstuivers C  -  ’t Vosje B 

                         6  -  0 

FriS C  -  ‘t Vosje   

         6  -  0 

GIDOS C  -  ’t Vosje B   

              5  -  0 

’t Vosje C  -  FriS C3 

               1  -  6              

Goal van Rayan 

‘t Vosje B  -  Verzet B 

               5  -  1 

                       Goal van Rayan 

’t Vosje C  -  Daïs C 

                2  -  0 

Goal van Rayan      

FriS B  -  ’t Vosje B 

          4  -  3 

                Goalen van Rayan 

 

 

Je ziet, de aanhouder wint toch eens. 

Het was een heel warme dag 27 graden, amaai, dat was puffen. 

 

 

http://www.dionamic.be/project/frisseclub/index_nl.htm
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Vlug douchen om al het zweet weg te spoelen, en dan trakteerde ’t Vosje op een fris 

drankje, amaai dat smaakte nogal na die warmte. Proost ’t Vosje. 

Aan heel mijn ploeg  , dit was een toffe afsluiter voor dit sportjaar! 

Ook bedankt aan de ouders van Jozef en Senne om onze ploeg te komen supporteren! 

 

 

Fiere coach  
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Stratenloop in Elewijt 
 

 

 

6 juni 2022 gaan we met 6 atleten mee doen aan de stratenloop in elewijt. 

                 Alfia Vertommen, Evy Ploegaerts, Rayan Mbelu, Kurt Cnapelinckx, 

 

 
 

Jozef Van Impe en Antonio Kasier. 

 

Op de 1km waren ze met 85 lopers waarvan 2 van ’t Vosje: 

 

Jozef was 1ste met een tijd van 0:03.10  

 

Kurt 85ste met een tijd van 0:26.25 

 

Spijtig genoeg lukt het mij niet om alle foto’s door te sturen. 
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Op de 5km waren er 197 lopers waarvan 4 van ’t Vosje 

                         Alfia 

 

  

 

 

 

127ste in 0:28.30,   

 

 

 

 

 

 

        

                                                    Evy 

 

 

 

 

 

               176ste 0:33.48 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

                                                                  Rayan  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            154ste 0:30.32 
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Antonio was laatste maar we weten 

waarom. De politie is met hem 

meegelopen om aan te moedigen, hij 

vond dat natuurlijk heel tof. 

0:41.38 

 

 

 

    

       Antonio 

 

 

Ze zijn allen tot het uiterste gegaan. Goed gelopen allemaal! 

 

Danielle, Dave, Franky, Jos, Ilse en Mark, atleten bij ’t Vosje, waren ook van de party 

met hun wooncentrum OTB. 

 

 

 
 

 

 Het was een hele leuke namiddag. 

 

 

Groetjes, fiere coach  

Marleen  
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WIST JE DAT!!! 

 

 

Door een foutje op de atletenlijst, hadden we niet gezien dat Bas ook verjaarde! 

 

 

 

Op 15 juni 2022 werd 

Bas Boonstoppel 

 

 

 

 

 

 

 

                Proficiat Bas! 

 

 

 

 

 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=mVxn0_HXI34tJM&tbnid=UgJceXHAcjgMgM:&ved=0CAcQjRw&url=http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?guid=af63618a-12ca-42be-be8c-796e3ada2aba&ei=cjo6VObsDMSqPPLtgbgN&bvm=bv.77161500,d.ZWU&psig=AFQjCNEoEDnU-wg1vVmIlWdWDbMcWud93Q&ust=1413188173278039
https://www.kunstspiegel.nl/lille-smalle-rode-lijst.html
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Uit het boekje van STan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                 Ook  ’t Vosje wenst haar veel succes! 
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25 juni 2022 Laatste sportdag! 

 

Ja,ja, alweer een sportjaar voorbij. 

Daar er een atletiekmeeting bij Sparta door ging, zijn onze atleten in het bos en in het 

park gaan trainen. 

Daar het de laatste dag was, had onze President Luc een verassing voor hen. 

Het ’t Vosje trakteerde op heel lekkere boterkoeken, mjam,mjam! 

   

 

 En de atleten lieten het hun heel goed smaken! 

 

       ’t Vosje 

 

Wij zien mekaar terug op zaterdag 3 september 2022 

 

En nu vakantie, joepie! 

 

 

http://www.google.be/url?url=http://www.goedkope-ansichtkaarten.nl/hartung-dank-je-wel.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjxhMSZrZvQAhUFM8AKHUr5AZkQwW4IFjAA&usg=AFQjCNHuqS0Vwe7eLTyjLpyfQU1xPawHew
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Juli, Hooimaand 

1/7 

 

 

 

           1/7                                  3/7 Blijf uit de zon dag! 

                   

 

 

               6 /7                               21/7 Nationale Feestdag 
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Dromen 

  

 

 

 

 

 

Starend door het blad aan de bomen, 

Mijn rug in het gras, zo droom ik mijn dromen… 

 

Zachte witte wolken in een felblauwe wei 

springen als schaapjes, heel dartel, heel vrij 

 

Plots transformerend van schaap in een beer 

van vuur naar een hart, een dame, een heer. 

 

Sierlijk, schilderachtig, als met een penseel 

Verschijnt voor mijn ogen een fraai luchtkasteel 

 

En zelfs een prins op een stralend wit paard 

die mij, zeer galant, zijn liefde verklaart. 

 

Mijn rug in het gras, onder de bomen 

mijn hoofd in de wolken, zo droom ik mijn dromen. 

                                                                                      Onbekend 
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Augustus, Oogstmaand 

 

 

                           12/8 Internationale dag van de jeugd! 

                                                                                               

 

                 

 

 

                    15/8 
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Special Olympics wereldzomer spelen 2023 in Berlijn ( Duitsland) 

                

                             Berliner Dom 

Van 11 tot 25 juni 2023 gaan de Special Olympics Wereldspelen door in Berlijn. 

Drie van onze atleten zijn door de Special Olympics Belgium verkozen om hier aan deel 

te nemen. 

 

Coach Simonne Merenz 

gaat mee als hoofdcoach 

van de Bocce                                     

Micheline Van Hees 

en Andy Vangindertaelen  

als atleten.                

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

                                            Wij wensen deze drie atleten,  

  

 

 

 

   Coach Marleen gaat mee voor 

                  de atletiek en  

     Andy Garmendia als atleet. 

 

 

Evy Ploegaerts 

als 

     atleet fietsen. 
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WIST JE DAT!!! 

 

 

 

  

 

Francis, papa van Debaerdemaeker Kris, 

in het hospitaal is opgenomen met lage 

bloeddruk en hartritmestoornissen! 

Wij wensen hem een vlug herstel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=mVxn0_HXI34tJM&tbnid=UgJceXHAcjgMgM:&ved=0CAcQjRw&url=http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?guid=af63618a-12ca-42be-be8c-796e3ada2aba&ei=cjo6VObsDMSqPPLtgbgN&bvm=bv.77161500,d.ZWU&psig=AFQjCNEoEDnU-wg1vVmIlWdWDbMcWud93Q&ust=1413188173278039
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKTWsZTm88gCFQPAFAodzToO5w&url=http%3A%2F%2Fhart-ware.blogspot.com%2F2010_02_01_archive.html&psig=AFQjCNGFv1FEMUoSUG916yXl5SnXnR7_vA&ust=1446624334681980
http://www.vilvoorde.be/
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Bowlingtornooi Mol 2022 ! 

 

 

Ja, wij , dat zijn de bowlers, zijn al begonnen met onze eerste tornooi op 27 augustus 

We waren met 7 deelnemers, Kristof, Jerry, Bart P., Marleen B. , Patric DB, Bart W. 

en Johan Van Malder , onze nieuwe bowlingspeler.  

De spelers waren blij dat ze er terug konden aan beginnen na 2 maanden vakantie. 

Ze behaalden 2 GOUDEN en 3 BRONZEN medailles.  

 

Dat was al een mooi begin hé ! 

Rond 11u30 kwamen we toe in 

Mol en hadden we nog tijd om 

onze picknick op te eten. We 

kregen elk 2 bonnetjes voor een 

drankje .  

Groep 1 was nog maar net 

begonnen.  

Rond 13 u konden wij onze 

opwarming beginnen.  

 

Bart W. en Patrick DB mochten met hulp spelen ( de goten werden dicht gelegd) 

De anderen moesten met open goten spelen.  

Hier volgen hun resultaten:  

Naam G1 G2 G3 Totaal scr Hdc Totaal hdc Reeks en plaats 

Kris 129 157 146 482 123 555 A 3de scr. 

Bart P.  88 129 85 302 168 470 B 3de scr.  

Jerry 102 92 103 297 207 504 B 1ste hdc 

Marleen 52 44 33 129 234 362  

Johan  62 81 63 206 270 476  

Bart W.  76 72 96 244 330 574 m/hulp 1ste  hdc. 

Patrick 87 72 80 239 330 569 m/hulp 3de scr 
 

 

Iedereen was super fier met zijn medaille en ook de coach natuurlijk.  
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Spelers met hulpmiddelen . : Patric en Bart W. 

 

 

 

Heren  

Reeks A: Kristof 

                                                                                                  

 

 

 

Heren  

Reeks B: Bart P. en Jerry 

 

 

 

  

                                                                                                    

                                                                                                 Heren 

                                                                                           Reeks C: Johan 
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Dames : Marleen  

 

 

 

 

 

 

 

Begin oktober worden we uitgenodigd door MISPO Balen voor het volgende tornooi .  

 

                                       Tot dan !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.parantee-psylos.be/uploads/documents/logo_Parantee-Psylos_RGB-transparant.png
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                     Evy Ploegaerts 2/10      Zoë Sabels 6/10 

                                                  Dansdocent 

                     
              Luc Aelaerts 6/10                     Bart Wallenus 11/10 

                 Voorzitter 

                               

          Evelyn Thüer 13/10      Antonio Kasier 14/10    Ine Van Assche 14/10 

                       

                        Marc Van Dijck 16/10                                                         Dario Mostinckx 28/10 

 

 

https://www.google.be/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fi.pinimg.com%2Foriginals%2F69%2F0d%2Fb7%2F690db743debd9485e666592f6e6a2fed.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F54113632998392274%2F&tbnid=6fIfItqW4TLMdM&vet=10CAkQxiAoAmoXChMImP2Tyf2h6AIVAAAAAB0AAAAAEBA..i&docid=vqyb8kBTokzGQM&w=620&h=620&itg=1&q=gelukkige%20verjaardag%20grappig&hl=nl&ved=0CAkQxiAoAmoXChMImP2Tyf2h6AIVAAAAAB0AAAAAEBA
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   Petra Van Mulders 4/11     Andy vangindertaelen 6/11   Jarno Boulanger 13/11 

 

                                                                                                      

                   Siemon Dekelver 13/11       Alfia Vertommen 17/11     

 

 

                                                                                                                       

        Mahieu Arne 20/11                    Lieven Van Steenberghe 29/11  

                                                       Coach atletiek 
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           Immeke Deckers 1/12                        Claire Acke 5/12 

                             
        Eline Catoor 10/12     Chris Borms 14/12      Carlo emerencia 14/12       

                     
       Elyas Janssens 18/12   Tom Tuerlinckx 19/12     Franky Hofmans 20/12 

                     
     Pieter Schram 20/12   Sylvia Van Grieken 25/12 

                                     Bestuur 

                                       
                              Rudy Dierickx 26/12    Fried De Doncker 29/12 

 

 

https://www.google.be/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.kaartje2go.nl%2Fverjaardagskaarten%2Fverjaardag-roze-bloemen%2Fimg%2Fverjaardag-roze-bloemen.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.kaartje2go.nl%2Fverjaardagskaarten%2Fkaart%2Fverjaardag-roze-bloemen&tbnid=qoPuXNniccPt_M&vet=10CBsQxiAoBWoYChMI0JTH2fKh6AIVAAAAAB0AAAAAEKQB..i&docid=ZUbBxXmMl0xLQM&w=840&h=596&itg=1&q=gelukkige%20verjaardag%20dames&hl=nl&ved=0CBsQxiAoBWoYChMI0JTH2fKh6AIVAAAAAB0AAAAAEKQB
https://www.kaartje2go.be/verjaardagskaarten/kaart/jarig-man-stoer-schoen-champagne-jongen
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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 


