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NMet enige fierheid mogen wij 
jullie alweer een nieuwe kleurrijke 
Aktueel aanbieden. In dit boekje 
vindt u verschillende stukjes proza 

over wat er reilt en zeilt in ons clubje maar 
gezien het de tijd van het jaar is ontsnapt u 
niet aan een klassieke nieuwjaarsbrief. Met 
ontroering kan ik ook melden dat er een 
creatief tekstje bij is van een jong opkomend 
talent dat mogelijk de nieuwe J.K. Rowling 
wordt. De Sint en kerstsfeer ontbreken 
natuurlijk ook niet in deze feesteditie maar  
dat had u op de cover al gemerkt. Tot slot 
hier en daar een ode aan mensen die achter 
de schermen de club steunen en daardoor 
onze jeugd de kans geven om onbezorgd 
volley te spelen. Nieuwjaar veegt de spons 
over het voorbije jaar en geeft ons de kans 
om weer als eens om nieuw te beginnen.  

Als Kruikenburg familie maken we dat nieuwe 
jaar nog beter dan het vorige en ik kijk dus 
samen met u vol verwachting uit naar een 
fantastisch 2020. Gelukkig nieuwjaar iedereen!

 
[Polle]

Voor woordWoord

www.europochette.com

Europochette® producten zijn praktisch, tijdloos en bovendien  
ook ecologisch en duurzaam.
• Efficiëntie en tijdsbesparing

• Hygiënisch in gebruik
• Marketing en communicatie ondersteuning

• Geschikt voor contact met voeding
• 100% recycleerbaar en biologisch afbreekbaar
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2020 lijkt wel een jaartal uit een sciencefiction film. “2001, A Space 
Odyssey” is al 19 jaar voorbij en het is slechts 9 jaar wachten 
tot de dag dat Arnold Swarzenegger als Terminator naar 1984 
geteleporteerd zal worden om Sarah Connor te vermoorden.
De wereld is veel veranderd sedert de vorige eeuw. Alles is nu 
digitaal geworden. Waar is de tijd dat je de telefoon nog moest 
opnemen om te weten wie jou belde?  Mensen spenderen nu uren 
per dag met het staren naar beeldschermen en er als bezetenen 
op te tikken. We willen niets missen van al wat op die schermen 
voorbij komt alsof het echte leven zich daar afspeelt. Ook lijken we 
een onweerstaanbare drang te hebben om al wat we meegemaakt 
hebben aan de rest van de wereld te tonen, liefst met selfies of ander 
beeldmateriaal. Het verzamelen van Artis-punten is nu vervangen 
door het verzamelen van zoveel mogelijk likes of andere vormen van 
appreciatie op sociale media. In tegenstelling tot de Artis punten die 
nog enige waarde hadden, zijn die likes vaak volledig betekenisloos. 
De moderne mens heeft immers geen schroom om een post te liken 
die hij eigenlijk helemaal niet interessant of mooi vindt. Het doel van 
de like is gewoon om de auteur te laten weten dat men zijn creatie 
heeft gezien, in de hoop zelf zoveel mogelijk likes te ontvangen bij 
publicaties van eigen werk. 

Onderzoekers beweren dat  er in het brein onbewust een beetje 
dopamine vrijkomt bij het ontvangen van een berichtje of een like. 
Dit geeft je een prettig gevoel waardoor je dat gedrag waarschijnlijk 
zal gaan herhalen wat uiteindelijk verslavend werkt en wat 
bovenstaande heisa deels verklaart.  

Daar waar men vroeger toch wel enkele uren tijd met iemand 
moest spenderen, dingen samen moest ondernemen en liefst een 
paar gemeenschappelijke interesse punten moest vertonen om 
tot mekaars vriend te kunnen gerekend worden, volstaat de dag 
van vandaag een eenvoudig vriendschapsverzoek dat dan meestal 
onbewust dezelfde dag of soms zelfs minuut geaccepteerd wordt. 

Gelukkig  2020
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De gemiddelde facebook gebruiker heeft al gauw 300 vrienden 
terwijl de gemiddelde Belg zijn echte vrienden meestal op de 
vingers van 1 hand kan tellen. 

De virtuele wereld en de echte hebben dus niet zoveel gemeen. 
Natuurlijk hebben die sociale media hun nut om echte vrienden en 
familie die er door omstandigheden niet steeds bij kunnen zijn, op 
de hoogte te houden van wat er reilt en zeilt of om aan de hand 
van het delen van foto’s herinneringen te verzilveren aan momenten 
die men samen heeft beleefd. Maar wat ons echt gelukkig maakt is 
dingen SAMEN (voor mekaar) doen en niet het  digitaliseren ervan.
Bovenstaande in gedachten, wens ik dat jullie in 2020 zo weinig 
mogelijk naar jullie scherm moeten staren om mooie beelden te zien 
en ontroerende boodschappen te krijgen, maar dat jullie de kans 
grijpen om met echte mensen te praten en samen mooie dingen 
uit deze wereld te gaan bewonderen en beleven. Je hoeft daarvoor 
niet naar einde van de wereld te reizen. De schittering in  de ogen 
van een opgewekte collega of vriend(in) kan even mooi zijn als in 
de weerspiegeling van de zon in het Peytomeer in Canada. Je moet 
wel in die ogen willen en durven kijken en als het even kan die 
positieve ervaring delen door hem of haar een glimlach te schenken 
of een compliment te geven. Zij die ondanks alles tuk zijn op- of 
mogelijk verslaafd zijn aan al het digitale, gun ik van harte bergen 
vol cyberplezier en massa’s dopaminerijke biepjes op hun mobieltje, 
maar wens ook hen een molshoopje aan echte fysieke menselijk 
warmte, in de hoop dat ze dat proevertje volop leren appreciëren en 
ervaren dat leven meer is dan kijken naar wat anderen doen of faken 
gedaan te hebben. Als je ooit het geluk hebt om oud te mogen 
worden, wil je uw kleinkinderen toch kunnen vertellen over wat je 
zelf allemaal (voor anderen) gedaan hebt (in die tijd waar alles beter 
was) en niet over wat je anderen hebt zien doen op één of ander 
beeldscherm. 

Een fantastisch interactief 2020 gewenst.



‘Dit is een bergruimte, geen speelruimte’! 
Dé meest gekende zin in Kruikenburg en 
toch slagen de jonge Kruikenburgers er 
elk weekend in het bergkot binnen de vijf 
minuten op zijn kop te zetten. De grote 
ballen vliegen meteen op de grond, de 
trampoline wordt gezet om te springen op 
de grote valmatten en deze vallen dan ook 
standaard om! Ook mogen de kegels en 
de hordes natuurlijk ook niet op hun plaats 
blijven staan. Vanaf het moment dat hun 
opstelling helemaal klaar is, duiken ze de 
fantasiewereld in. Zo ontstaan er parcours 
die lopen van op de matten naar de plinten 
om zo te eindigen op de andere matten. Of 
vinden ze hun eigen volleybalspel uit met 

een net zo hoog als een horde, het plafond 
nog lager dan het in kruikenburg al is en dan 
nog eens een miniveldje afgebakend door 
wat kegels. Vaak staan de basketbalkorven 
dan ook nog eens in de weg, dus dat lijken 
me de ideale omstandigheden om een heel 
productief matchke te spelen. Hier worden 
uren versleten aan liggen, springen, klimmen 
en ook helaas wel eens vallen. Het leukste 
moment op het einde is het moment dat ze 
vragen: ‘Oei, is de match al gedaan? En wie 
heeft er gewonnen?’. Uiteindelijk hebben ze 
geen match gezien, maar hebben ze wel een 
leuke tijd gehad. Helaas is de speeltijd dan 
gedaan en tijd om naar huis te gaan! 

Een grote frustratie voor de 
lieve mensen die het achteraf 
moeten opruimen want die 
jonge Kruikenburgers zijn 
natuurlijk te klein om al deze 
zware dingen terug op zijn 
juiste plaats te zetten. Slim 
gezien van hen! Maar ja, hoe 
waren we zelf? Zoveel leuke 
momenten! Af en toe krijgen 
deze Kruikenburgers wel eens 
een boze blik wanneer hun 
bal weeral eens bijna in het 
veld rolt, of lopen er eens 
wenend naar buiten omdat 
ze een ruzietje hebben met 
hun favoriete broer of zus 
of omdat er iemand op de 
grond is terechtgekomen. 
Maar dus buiten vele kleine 
pijntjes, wat boze blikken en 
wat ruzies, heb ik er alleen 
nog maar positieve dingen 
over gehoord. Het is een plek 
waar de Kruikenburgers groot 
worden en ze herinneringen 
voor het leven maken! 
Zal deze mooie zin ooit 
verdwijnen? Ik denk het niet. 
Zullen de Kruikenburgers 
deze regel nog breken? 
TUURLIJK! Zal het befaamde 
bergkot ooit verdwijnen? Als 
we dan toch ooit onze nieuwe 
zaal krijgen, helaas wel... 
Hopelijk krijgen we dan een 
waardige vervanger voor ons 
bergkot. 

[Lotte]
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Dit is een bergruimte...

V
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De trouwe fans van ons club blad herkennen 
zonder twijfel de figuur die hieronder is 
afgebeeld, zelfs al staat hij bewust met zijn 
rug naar de camera. Dit niet alleen omdat 
hij zijn naam en toekomstig beroep op 
de achterkant van zijn trainingsvest heeft 
laten drukken, maar vooral omwille van de 
figurantenrollen die hij in de 2 laatste edities 
van Kruikenburg Aktueel speelde. Deze man 
heeft zich letterlijk opgewerkt van knielende 
nevenfiguur, naar enthousiaste frontman 
tot iemand die het waard is dat men een 

volledige pagina in Aktueel aan 
hem wijdt.

 Ook zij die Aktueel voor 
het eerst ter hand nemen 

kennen hem mogelijk 
als actief bestuurslid 
(jeugdverantwoordelijke) 
van onze club. Diegenen 
die echt niet van deze 
wereld zijn, kunnen 
hem proberen te 

vinden op de website, 
gebruikmakend van 
deze link: http://www.
kruikenburgvolley.be/

het-bestuur-van-volley-
kruikenburg/ (tip: zoeken 
naar iemand die Dirk heet). 

Deze wonderboy, die 
voorheen IKEA Belgium recht 
hield, en dus maar al te goed 
weet hoe het grootste deel 

van de wereld letterlijk 

in mekaar steekt, heeft zijn topfunctie bij 
dit Zweedse concern opzij gezet om nog 
meer kennis te gaan vergaren op Erasmus 
University College Brussels. Als hij daar 
binnen enkele jaren met ‘cum laude’ zal 
afstuderen, zal hij zonder twijfel in staat zijn 
om nog meer wonderen te verrichten dan hij 
nu al kan. 

U leest het, dit is een geëduceerd individu, 
en ook hij dacht voldoende voorzorgen te 
hebben genomen, om te voorkomen dat men 
in zijn zakken zou zitten. Terwijl hij al wat voor 
hem gebeurt met zijn arendsblik gade slaat, 
beschermt hij zijn achterzakken door er beide 
handen in te steken. Ik ben safe denkt hij dan.
Het is inderdaad een verdienstelijke poging, 
maar de redactie van dit tijdschrift heeft net 
deze foto gebruikt om hem er een heel klein 
beetje door te sleuren: Close, but no cigar Dirk. 

En omdat Aktueel niet enkel om grapjes 
gaat, krijgt u hier nog een gratis weetje bij. 
De uitdrukking ‘close but no cigar’ is van 
Amerikaanse oorsprong en dateert uit het 
midden van de 20e eeuw. Kermiskraampjes 
gaven destijds sigaren uit als prijzen. 
Onfortuinlijke verliezers kregen dit te horen 
als ze net hun prijs misten. Goed geprobeerd, 
maar je hebt net geen sigaar gewonnen. De 
betekenis is dus: “Dicht in de buurt van een 
doel komen, maar net te kort schieten”, maar 
dat wist iedereen, en Dirk dus zeker.

[Polle 23-11-19]

Close,
but no
cigar....

Statiestraat 4 - 1742 Ternat
02/453 03 52

!
Kantoor De Feyter VOF 
Keizerstraat 20 – 1740 Ternat 

AXA-bank 02/582 65 97 
Verzekeringen 02/582 20 61 

FAX 02/582 71 01 
kantoor@defeyter.org 

www.defeyter.org 

Kantoor De Feyter VOF
Keizerstraat 20 – 1740 Ternat

AXA-bank 02/582 65 97
Verzekeringen 02/582 20 61

FAX 02/582 71 01
kantoor@defeyter.org

www.defeyter.org

uw verzekeringsmakelaar
en Crelan bankier 

Statiestraat 82-84, 1740 Ternat 
Tel.: 02/582.66.67
Fax: 02/582.71.41

www.dekerf.be

�� ��

Tel. 02/582.25.74
P. Van Nuffelstraat 8 - 1740 Ternat

ijsroger@telenet.be

B.V.B.A. IJS ROGER

VAN MULDERS EDDY
Dagvers consumptie ijs

Voor al uw feesten en evenementen

IJstaarten voor alle feestelijkheden (op bestelling)
Verhuur van triporteurs

Ook thuis literverpakking verkrijgbaar in diverse smaken

DE GIETER
BEHANG & SCHILDERWERKEN
EM. EYLENBOSCHSTRAAT 26
1703 SCHEPDAAL
T & F 02 569 18 13
LENADEGIETER@HOTMAIL.COM

Slagerij Traiteur Kaas

Bart & Deborah
Kerkstraat 16, 1742 Sint-Katherina Lombeek

Tel.: 0468 00 87 83

www.kaas-charcuterie.be

Jetsesteenweg 462
1090 BRUSSEL

Tel. 02/411 31 35
www.popenco.be
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Tijdens een oefenwedstrijd tussen dames 1 en 2 (ter vervanging van de reserve 
wedstrijd tegen de volleybal school), sprak de man hieronder in beeld dames 2 tijdens 
de time out toe en bracht het coachen daardoor naar “the next level”. Niemand (zelfs 
Jos niet), herinnert zich wat hij toen gezegd heeft maar hieronder is een mogelijk 
scenario weergegeven.

Coaching 

Op dit plaatje zien we hoe dochter Joni verdwaasd 
in het niets aan het staren is, want ze kan niet 
geloven dat haar vader, ooit een topvoetballer en 
nu opkomend wielertalent, zich nu ook nog tot 
topvolleybalcoach zou ontpoppen. De man die Horta 
groot gebracht heeft, is van vele markten thuis, maar 
of hij echt de volley-strateeg zou zijn, die hen aan 
de hand van duidelijke en klare instructies naar de 
overwinning kan leiden lijkt haar toch een brug te ver.

Jos, die een klassieke opleiding heeft gevolgd, 
beoefend de kunst van de welsprekendheid alsof 
hij ze zelf heeft uitgevonden en zet beroemdheden 
als Cicero of Martin Luther King met gemak in de 
schaduw.

Hij past hier de tactiek van “het schouder leunen” 
toe terwijl hij de meisjes met hypnotiserende stem 
toespreekt.

U ziet dat zelfs dochter Joni hem haar volle aandacht 
schenkt. De blik vol ongeloof heeft plaats gemaakt 
voor een blik van pure adoratie. Ook de andere 
meisjes zijn zwaar onder de indruk en verstoppen hun 
bewondering achter een typische meisjeslach.

Dan laat hij als een grootmeester zijn armen van 
de schouders van de meisjes glijden, waardoor de 
meisjes letterlijk een last van hun schouders voelen 
schuiven en gaan zweven. Ze lijken nu alles aan te 
kunnen.

Synchroon met dit gebaar, fluistert hij de groep 
toe ‘alea iacta est’ (een zin die hij van een ander 
groot strateeg heeft gepikt). Geen van de meisjes 
maakt echter aanstalten om die teerling weer op te 
rapen dus waarschijnlijk hebben ze hem niet goed 
begrepen.

Dus sluit hij af met de strijdkreet: “Het leven dat 
de natuur ons schenkt is kort, maar de herinnering 
aan een welbesteed leven duurt eeuwig”. Voor de 
meisjes is het duidelijk dat ze vandaag geschiedenis 
gaan moeten schrijven.

En terwijl Jos voldaan en gelukkig de groep verlaat 
omdat hij er van overtuigd is dat hij de meisjes heeft 
opgemonterd en klaargestoomd voor de eindspurt 
naar de overwinning, salueert Joni hem vol ontzag: 
een zuiver respect betoon voor haar meerdere. 
Haar blik zegt nog meer dan dit saluut: “die god is 
toevallig ook mijn papa, wat heb ik toch geluk”.
Ook Maryam vouwt haar handen als teken tot 
aanbidding van deze grote strateeg.

U merkt het beste lezer: dit is een grote meneer waar 
we nog veel gaan van horen…
Bedankt Jos.

[Polle 9-11-19]

naar een nieuw niveau 
gebracht….

EEE

1 2 3 4



Kruikenburg, waar zwarte 
Piet nog zwart mag zijn.

Eind november, begin december wordt het stilaan 
traditie om een boom op te zetten over het feit of 
zwarte Piet, de knecht van Sinterklaas, al dan niet 
zwart mag zijn. Als breeddenkend “journalist” gun 
ik elke mens van harte zijn eigen mening, maar dat 
neemt niet weg dat ik mijn eigen mening toch kan 
ventileren in dit mooie clubblad. 

Sinterklaas is een kinderfeest dat zowel in 
Belgenland als bij onze noorderburen al voor 
meer dan 150 jaar gevierd wordt. Je kan dus 
stellen dat dit een traditie is geworden. De 
goedheilige man brengt dan speelgoed en 
lekkers voor de brave kinders en naar verluid 
krijgen de stoute kinderen de roe. Iedereen 
weet dat in Kruikenburg enkel brave kinderen 
zijn, dus over dat strafwerktuig hoeven we ons 
geen zorgen te maken. Onze Sint bracht niet 

1 Piet mee, maar 6 prachtige zwarte Pieten en deze zorgden 
voor heel veel plezier bij onze allerkleinsten. Alhoewel ik moet toegeven dat er hier en daar 

wel een kindje wat bang of geïmponeerd was door Sint of Piet, kan je op de website prachtige 
beelden vinden van al het plezier dat hier gedeeld werd:  
https://photos.app.goo.gl/4Lbjck7rbbeBe2Xy8 . Kinderen zijn er dus niet mee bezig of het een 
zwarte Piet of roet Piet moet zijn. Voor hen zijn het gewoon toffe hulpjes van de Sint die hen 
niet enkel cadeautjes brengen, maar ook met hen wil spelen. Bedankt Sinterklaas en Pieten dat 
jullie het Kruikenburg huisje niet stilletjes voorbij gereden zijn. Tot volgend jaar.
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[Polle 7-12-19]

Kerkstraat 18,1742 Ternat
Tel:02/582 50 50

info@a-projects.be - www.a-projects.be
Nieuwbouw - Verbouwingen

Woningen – Appartementen -Industriebouw

NEERALFENESTRAAT 4, 1740 TERNAT

KOK AAN HUIS

+32 476 33 29 71

RABBE

Uit Sympathie.
Astrid en Luc Roeges

PERS & BROOD

H U I S

Bosstraat 152
Sint-Katherina-Lombeek

053 67 32 96
OOK OPEN OP ZONDAG VAN 7U TOT 13U
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De kracht  van een lach

Lachen in gezond zegt men en dat blijkt ook wetenschappelijk bewezen te zijn. Als we lachen maken onze 
hersenen naar verluid endorfine en dopamine aan, pijnstillende stoffen waardoor we ons beter gaan voelen. Ook 
zou lachen ons immuunsysteem stimuleren en stress verlagen. Redenen genoeg dus om regelmatig te lachen. Los 
van dit wetenschappelijke kan lachen ook gewoon plezant zijn. Mensen zijn zelfs bereid om flink te betalen om 
eens goed te lachen. Komedies en “stand up comedians” zijn nog steeds hip. Een goede moppentapper heeft 
vaak een geïnteresseerder publiek dan menig geëngageerd politicus. 

Maar lachen kan ook gewoon mooi en aantrekkelijk zijn. Een vrouw zonder make up en in slobbertrui maar met 
een mooie lach kan aantrekkelijker zijn dan dezelfde vrouw die flink is opgetut maar somber voor zich uit staart. 

Mensen die lachen geven de indruk om blij en gelukkig te zijn en stralen dat ook af naar hun omgeving. Ze lijken 
voor anderen aangenamer in de omgang en leggen dus makkelijker sociaal contact. Geeft toe dat je liever een 
brood bestelt bij een dame met de glimlach van Cameron Diaz dan bij iemand met de stuurse blik van Angela 
Merkel.  Om dit blad wat op te vrolijken en in de hoop wat endorfine bij u vrij te maken is deze pagina versierd 
met een beperkte selectie van mooie lachen die onze club rijk is. Geniet ervan, en probeer om zelf ook voldoende 
te lachen, en mogelijk versier jij de volgende Aktueel.

[Polle 16-11-19]
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COMPUTER-HULP AAN
HUIS OF KANTOOR

GEEN OPLOSSING = 0 EURO
02 308 32 65 - help@pcmedic.be

PC Medic .be++
Eigen hersteldienst

Affligemstraat 55  1742 Ternat
Tel.: 053 66 20 88

www.baetens.be

Assesteenweg 398 – Ternat
Tel 02/582 84 00 – www.josan-group.be

Stratiestraat 64  1740 Ternat
02/569 44 40

Van maandag tot vrijdag open van 8u30 tot 13u00
en van 14u00 tot 18u30

Zaterdag van 8u30 tot 17u00 doorlopend
Zondag van 8u30 tot 12u00

Gesloten op woensdag
www.vastenavondt.be

Een       voor Kruikenburg♥

De Disneyfans die hier een kerstspecial van 
Mickey en Minnie mouse hadden verwacht, 
komen ietwat bedrogen uit. Het koppel 
dat bovenaan is afgebeeld is bij mijn weten 
nog niet op het witte doek te zien geweest, 
al zijn ze mogelijk reeds in uw huiskamer 
verschenen toen ze door een camera van 
Ring TV werden vereeuwigd. Bert en 
Monique zijn twee mensen die Kruikenburg 
een warm hart toedragen, zij steken steevast 
een handje toe op ieder eetfeest dat onze 
club organiseert. Hoewel het op de foto lijkt 
alsof Monique de enige is die de handen uit 
de mouwen steekt, kan ik u met gerust hart 
vertellen dat Bert moeiteloos zijn mooie leren 
frak aan de kant kan leggen als er voor KB 
gewerkt moet worden. Niet alleen behoren 
zij tot de harde werkers die de club nodig 
heeft om te kunnen blijven bestaan, maar zij 
leveren ook de morele en vocale steun op 
verschillende volleybal wedstrijden. Zij zijn 
rasechte supporters en dat niet alleen voor 
de seniorenploegen, maar ook jeugdploegen 
hebben hun hart gestolen. 

Deze mensen verdienen het zeker en vast 
om eens in de bloemetjes gezet te worden. 
Maar omdat er in de winter al weinig bloemen 
zijn en diegene die toch te vinden zijn aan 
buitensporige prijzen worden aangeboden 
en vooral omdat het budget van Aktueel 
onder de armoede grens ligt, hebben wij 
hier besloten hen tussen de kerstballen te 
zetten. Feestelijk en passend bij de tijd van 
het jaar. Indien ze toch liever in de bloemen 
gezet hadden geweest, dan kunnen zij een 
gele briefkaart sturen naar de Koekoeksstraat 
nummer Tjéventeg in Melle en wie weet wordt 
hun verzoek dan in één van de komende 
edities nog ingewilligd.

Bedankt, Bert en Monique voor al wat jullie 
belangeloos en uit vrije wil voor onze club 
doen. Jullie zijn een lichtend voorbeeld. 

[Polle 30-11-19]

 
Excuses aan Lore dat zij hier niet bij in beeld komt, maar op de foto’s waar zij 
goed op stond, stonden de centrale gasten er niet zo goed op.



CITROËN C3 AIRCROSS
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Nu ook verkoop van jonge tweedehandswagens op uw maat en volgens uw budget

Als je volleybal opzoekt in het online Van Dale 
woordenboek dan vind je: ‘balspel tussen twee 
ploegen van zes spelers die ieder aan een zijde van 
een net zijn opgesteld’.  Het is dus in eerste instantie 
een spel wat Wikipedia dan weer omschrijft als een 
activiteit waaraan één of meer mensen deelnemen 
als vermaak en/of om één of meer vaardigheden 
of talenten ten volle te benutten of te vergroten. 
Iedereen weet dat volleybal ook als een sport gezien 
wordt. De definitie van sport verschilt niet zoveel met 
die van een spel. Een sport kan omschreven worden 
als een fysieke krachtmeting, fysiek spel of denkspel 
dat op reglementaire wijze in competitieverband 
of recreatief gespeeld kan worden. Kruikenburg telt 
vele teams die ingeschreven zijn in de competitie 
van de Belgische Volleybalbond. Het primaire 
doel van een competitie is om volgens de regels 
te winnen, en niet om esthetische, artistieke of 
financiële redenen. 

Als we bovenstaande samenvatten willen we door 
competitievolleybal gewoon een spel “volgens de 
regels” proberen te winnen. Elke volleybalspeler 
wordt geacht om die spelregels te kennen, maar 
ik vrees dat er velen zijn (inclusief supporters) die 
onbekend zijn met hoofdstuk VII uit de internationale 
volleybal regels 2017-2020: GEDRAG VAN DE 
DEELNEMERS. Ik heb daarom dit stukje verkort 

hieronder weergegeven en enkele belangrijke 
punten geaccentueerd. 

1) SPORTIEF GEDRAG: Deelnemers moeten de “OFFICIËLE 
VOLLEYBALSPELREGELS” kennen en ze toepassen. 
Deelnemers moeten beslissingen van scheidsrechters 
op een sportieve manier aanvaarden, zonder die 
beslissingen aan te vechten. In geval van twijfel mag 
uitleg gevraagd worden over een beslissing, maar 
dit alleen door de spelkapitein. Deelnemers moeten 
zich onthouden van acties of houdingen die er op 
gericht zijn om beslissingen van de scheidsrechter te 
beïnvloeden, of fouten te verdoezelen veroorzaakt 
door hun ploeg. 

2) FAIR-PLAY :Deelnemers moeten zich gedragen in een 
geest van sportiviteit en fair-play, niet alleen tegenover 
de scheidsrechters, maar ook tegenover andere officiëlen, 
de tegenstanders, de ploeggenoten en de toeschouwers.

Het luisteren naar de scheidsrechter is dus een 
deel van de regels net als sportief gedrag tov 
tegenstander en toeschouwers. Bij de laatste 
wedstrijd van Dames A die ik mocht meemaken, was 
er van sportief gedrag bijna geen sprake meer. Niet 
alleen gingen beide partijen continu in discussie met 
de scheidsrechter, maar ook langs de lijn werden er 
verwijten van de ene supportersclan naar de andere 
geslingerd. De West-Vlaamse bezoekers werden als 
domme boeren afgeschilderd en de Kruikenburgers 
als bejaarden die geen tikje lawaai (lees luide 
trommel) konden verdragen. Wat uiteindelijk een 
‘spel’ moest zijn en dus voor ‘vermaak’ moest zorgen, 

Fairplay, ook langs de  
de zijlijn?

kwam bij mij meer over als een ‘oorlog’ die kost 
wat kost moest gewonnen worden. Schelden tot en 
uitdagen van de andere supporters, het intimideren 
van de scheidsrechter en het afbreken van de 
tegenstander hoort blijkbaar in zo’n oorlog thuis. Tot 
voor kort dacht ik dat dit soort toestanden enkel voor 
voetbalwedstrijden was weggelegd, maar ik was daar 
dus fout in.
Hoewel ik eerlijkheidshalve moet toegeven dat 
ik soms ook eens meegesleept wordt door het 
moment van de match en mijn ongenoegen kan 
uiten voor een ‘in mijn ogen’ foutieve beslissing 
van de lokale Rudy, zal ik niet bewust proberen om 
de scheidsrechter te beïnvloeden om zo een foute 
beslissing uit te lokken en aldus een onrechtmatig 
punt te bekomen. Verder kan ik ook vocaal luid 
overkomen, maar ook hier probeer ik zoveel mogelijk 
VOOR onze ploeg te supporteren en niet TEGEN de 
tegenstander. Supporteren gaat over aanmoedigen 
van de eigen ploeg en niet over het afbreken en 
moreel afkraken van de tegenstander. Laat ons 
immers niet vergeten dat het een spel is met als 
hoofd doel VERMAAK en met als resultaat winnen 
of verliezen. Ik kan u uit ervaring zeggen dat je 
meer plezier haalt uit een spannende wedstrijd die 
in alle fair-play langs beiden zijden wordt gespeeld 
en waar je uiteindelijk de duimen moet leggen tegen 
een respectvolle tegenstander, dan uit een 3-0 
overwinning waar over elke bal gezaagd en gekreft 
moest worden en waar enkel verwijten te horen 
waren. De adrenaline kick van de overwinning duurt 
enkele seconden. Het nagenieten van een toffe 
wedstrijd kan dagen duren.

Bij deze een warme oproep naar als onze spelers, 
maar evenzeer naar al onze supporters: Hou het 
fair! Roep enkel dingen die je zelf ook wil horen als 
ze die naar jou roepen en onthoud: “het is een spel 
Walter”. Is het niet veel fijner als je na de match 
met je tegenstander een pint kunt gaan drinken, 
onafhankelijk van winst of verlies, dan blij te moeten 
zijn dat ze direct na de match vol ongenoegen 
vertrekken omdat je met hen niet meer door 
dezelfde deur kan? De tegenstander is ook gewoon 
een groep mensen die een spel komt spelen en dat 
volgens de regels naar best vermogen probeert te 
winnen. Zonder hen en zonder de scheidsrechter is 
er geen spel mogelijk, dus een beetje menselijkheid 
is op zijn plaats. Zij geven ons de mogelijkheid om 
te volleyballen, respecteer hen dan ook. Zeg nu zelf, 
het groepjes supporters op nevenstaand plaatje lijkt 
toch helemaal niet op een groep Hooligans? Het zijn 
gewoon andere mensen die naar hun lief, dochter, 
nichtje komen kijken, en die op hun manier moreel 
willen steunen. Als die manier dan wat luidruchtig 
overkomt, dan is dat zo, maar zolang de bond geen 
officieel regelement uitvoert waarin het gebruikt van 
trommels of andere instrumenten verboden wordt, 
is er geen reden om kwaad te worden op dit soort 
supporters. Kruikenburg heeft immers ook niet de 
reputatie van de stilste supportersclan uit Vlaams 
Brabant. Laat ons hopen dat we niet de reputatie 
van arrogantste en onsportiefste supportersclub 
krijgen. Elk van ons kan daar toe bijdragen, door een 
minimum aan sportief gedrag. 

[Polle 22-12-19]
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Ik wil de grootste  
hebben….

Deze titel verwijst naar één van de laatste 
strofes van een hit uit 1975 van een Valentijns 
kind dat zelf het licht zag in het midden van 
vorige eeuw. Natuurlijk gaan we het hier niet 
over Raymond zelf hebben maar over een 
veel “bevalligere” verschijning en dat in alle 
betekenissen van het woord. 

De manequin (op de eerste foto links in beeld) 
toont haar mooiste glimlach en dat terwijl ze 
ongegeneerd in een horizontaal streepjes 
motief de laatste zwangerschapsmode 
demonstreert. De man rechts in beeld is 
assorti in een minder modieus horizontaal 
streepjes motief en doet de titel alle eer aan 
door fier te tonen dat hij een buikomtrek heeft 
bijeen gespaard die de toekomstige moeder 
naar alle waarschijnlijkheid nooit zal evenaren. 
In tegenstelling tot het topmodel naast hem, 
dat hoopvol naar April aan het uitkijken is, 
heeft ‘The man in red’ (variant op een hit van 

Chris de Burgh)  nog geen flauw benul over 
de datum waarop hij van deze ronding zal 
verlost worden. Dit tekstje is geen promotie 
voor dikke-buiken-mode, maar wil gewoon 
tonen dat als je langs de juiste kant van de 
foto staat (en dat kan links of rechts zijn, meer 
zeg ik niet) je zelfs met een iets voller buikje 
nog mooi in beeld kan komen. Het hoeven 
niet allemaal knobbelige knieën, uitstekende 
sleutelbeenderen en ingevallen oogkassen 
te zijn zoals de modellen van de herfst- en 
wintershow voor 2019-2020 in Parijs van Yves 
Saint Laurent. Een bolle lijn is ook een lijn, en 
die mag ook eens getoond worden.

Bedankt Jolien om dit artikeltje op te fleuren 
met je “ivory skin and eyes of emerald green” 
(al is dat laatste een dichterlijke vrijheid voor 
azuur blauw).

[Polle 22-11-19]
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Marktplein 29
1740 Ternat
02/582 68 85

www.dekaasstolp-ternat.be

Uw  
reclame  

hier 
?

Neem contact op met
onze verantwoordelijke

Eric de Laat:

eric@kruikenburgvolley.be

De Bouwerij Architects

Fernand Demetskaai 23
1070 Brussel

Tel +32 2 582 50 63
Fax +32 2 582 00 29
info@debouwerij.com

www.debouwerij.com



G&A De Meuter nv
n Assesteenweg 117A/8
n B-1740 Ternat
n  Tel : +32 2 582 13 44
n info@demeuter.be
n www.demeuter.be

De Meuter Recycling
n Vilvoordsesteenweg 31
n B-1120 Neder-Over-Heembeek
n  Tel : +32 2 241 43 54
n info@demeuterrecycling.be

www.demeuter.be n www.demeuter.fr16980143_DeMeuters.indd   1 18-02-16   16:47

Mark Taelemans 0475/86 01 83
Filip Wauters 0475/43 52 97
www.tuinaanlegwauters.be
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De Lotushouding

Men denk vaak dat souplesse en 
lenigheid enkel zijn voorbestemd 
voor de jeugdige medemens. Naar 

mate we de 30 voorbij zijn neemt onze 
spiermassa automatisch af, waardoor we 
minder kracht hebben en de neiging hebben 
om minder te bewegen en inspanning te 
verrichten. Hoe minder inspanning we doen, 
hoe meer die spiermassa blijft afnemen en 
door dit minder te bewegen neemt ook 
de souplesse en lenigheid af. Het is enkel 
in films of documentaires dat we kranige 
kaalgeschoren tachtigers in oranje outfit relax 
in lotushouding in een oude boeddhistische 
tempel op te top van de Himalaya zien samen 
zitten. De moderne westerling lijkt daar niet 
meer toe in staat. Toch kan ik u met fierheid 
op onderstaand plaatje tonen, dat onze 

voormalige eindredacteur JP met gemak 
de Lotushouding aanneemt. De kritische 
kijker zal mogelijk zeggen dat dit maar een 
halve lotus houding is, omdat een deel van 
het bruine koekje al uit beeld verdwenen 
is. Ik, samen met de vele getuigen die om 
het moment dat deze wazige foto genomen 
is aanwezig waren, kan echter bevestigen 
dat hij met een volledig koekje is gestart 
en daar even weinig moeite mee had. Deze 
kranige tachtiger, die binnen enkele weken 
zijn 81e verjaardag mag vieren geeft die 
boeddhistische monniken dus letterlijk 
een koekje van eigen deeg, (alhoewel we 
eerlijkheidshalve moeten toegeven dat hij dat 
koekjesdeeg niet echt zelf heeft gemaakt).

[Polle 26-10-19]
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EPC - EPB - Plaatsbeschrijving - Ventilatieverslaggeving
Elektriciteitskeuring - Aircokeuring

Marktplein 1/3 1740 Ternat

Magic Betting staat onder beheer van Betting Service BVBA. Magic Betting is gelicentieerd 
en gereguleerd door de Kansspelcommissie (nummer: FA+120148).

De maatschappelijke zetel van Magic Betting is Stapkens 4, 2200 Herentals, België



Café Setup
Statiestraat 20
1740 Ternat
0471/31 41 71 

 setupternat

Open:
maandag: 18:00-02:00
dinsdag: 17:00-02:00
woensdag: 17:00-02:00
donderdag: 17:00-02:00
vrijdag: 16:00-04:00
zaterdag: 16:00-04:00
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NIEUWBOUW, RENOVATIE, HERSTELLINGEN, TIMMERWERK, PANNEN, LEIEN, 
GEVELBEKLEDING, PLATDAK, PUNTGEVEL EN INDUSTRIELE DAKEN.

Notestraat 19 — 1742 Ternat
0496 801 802

olivier@acodak.be
www.acodak.be

Albertlaan 220, 9400 Ninove
Tel: 054/32 95 41

Kantoor.arents@verz.kbc.be


