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BILJART 
KVE2 WINT BEKERFINALE 

KVE2 won verdiend de bekerfinale van Cordula! 

 

 

 

 

 

KVE2 

Verbondskampioen, Het Kameraadschap 

BESTUURSMEDEDELING 

Bij deze willen wij meedelen dat 

Mon De Koninck stopt als 

voorzitter van onze competitie 

Quiz en daarbij ook als lid van de 

algemene vergadering van onze 

federatie. Langs deze weg willen 

we Mon dan ook bedanken voor 

zijn jarenlange inzet en dit niet  

 

 

 

 

 

 

 

alleen in de afdeling Quiz maar ook als lid van de 

vroegere Raad van Bestuur van KAVVV en nu als 

lid van de algemene vergadering van 

KAVVV&FEDES. 

BEDANKT MON! 

Het ga je goed als lid van KAVVV&FEDES 

Quiz! 

 

ZOMERPETANQUETORNOOI PC BERG 
Zaterdag 17 en zondag 18 augustus 2019 

 

 

50+ TORNOOI PC SODIPA 
Zaterdag 24 augustus 2019 

BEACH SOCCER KESTER CP LEEUW 
Zondag 21 juli 2019 
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MINIVOETBAL ANTWERPEN 

AFSLUITING SEIZOEN 2018-2019 

Op donderdag 23 mei hebben wij het seizoen 2018-2019 competitie 

minivoetbal afgesloten. 

Wij konden terugblikken op een geslaagd seizoen.  Op donderdag 16 mei 

hadden de verbondskampioenschappen plaats met de verdienstelijke 

winnaar Secure Link. 

Op donderdag 23 mei hadden wij onze jaarlijkse verplichte vergadering 

en bekeruitreiking.  De opkomst was zeer bevredigend. Langs deze weg 

wil ik de heer Eddy Elst bedanken voor zijn aanwezigheid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PALMARES 2018-2019 

Mariënborgh Reeks 1  

1. Secure Link  87 punten  

2. Josco   82 punten 

 

Sportiviteit 

1. Secure Link  9,25% 

Eduardus Reeks 2 

1. Triton International 74 punten 

2. FC Oost   61 punten 

Sportiviteit 

1. ING    9,65%  

Sportiefste ploeg 

ING 

Winnaar sportiviteittornooi 

Secure Link 

Verbondskampioen 

Secure Link 

Proficiat aan onze kampioenen. De viering werd afgesloten met een drankje en hapje. 

Ik wil nogmaals mijn bestuur en scheidsrechter en deelnemende ploegen bedanken voor het voorbije 

seizoen.  

Een prettig verlof en tot in september. 

 

     

 

 

 

 

 

VAKANTIE in Spanje (Nerja)? 

03 830 47 26 
 

Sevenans François 
(22/03/1955 – 18/05/2019) 

Lid SOC Maria-ter-Heide Tennis 

 

Henri Krekels 
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QUIZ 

 

WEER EEN SEIZOEN VOORBIJ…EN EEN NIEUW QUIZBESTUUR 

Het seizoen 2018-2019 verliep op dinsdag zoals we ondertussen gewoon zijn nl. Nova en Carolus zijn nog 

steeds ongenaakbaar, zelfs wanneer ze niet op volledige sterkte zijn steken ze er toch nog bovenuit en het 

is enkel wanneer er meerdere sleutelfiguren ontbreken dat de andere ploegen hoop mogen koesteren om 

ze toch eens te verslaan. Dus was het dit seizoen weeral raak voor Nova met een nieuwe titel, de hoeveelste 

het is weten we al niet meer. Carolus moest zich ook dit seizoen weer tevreden stellen met plaats 2 terwijl 

de strijd voor plaats 3 toch opnieuw in het voordeel van Oclo ten nadele van Pamwa - Saf beslecht werd. 

 

Op maandag dongen er dit seizoen 3 teams naar de hoogste kroon, de kampioen van vorig seizoen Piet Pot, 

het op revanche beluste Squadra Oscura en ook Beco dat zich ditmaal in de debatten mengde. Op het einde 

van de rit moesten we vaststellen dat Squadra Oscura dit seizoen de sterkste was gevolgd door Piet Pot en 

Beco, Grisar & Velge, Hersencel en Proteus bezetten de verdere rangschikking. 

 

Wat de bekerquizzen betreft waren de winnaars dezelfde als die van de competitie m.a.w. Nova en Squadra 

Oscura pakten allebei de dubbel. 

In de beker Marcel Van der Ven was het Oclo dat het langst Nova kon bedreigen maar finaal moest het toch 

de duimen leggen met daarachter Carolus en Pamwa Saf. 

In de beker Jos Vereycken leek Beco lang het laken naar zich toe te trekken maar tegen de eindspurt van 

Squadra Oscura was geen kruid opgewassen. Beco werd een verdienstelijk nummer twee voor Piet Pot, 

Hersencel, Proteus en Grisar & Velge.  

 

Dat was wat het sportieve betreft. Wat de toekomst betreft, na 

14 jaar voorzitter te zijn geweest heb ik besloten om de fakkel 

door te geven aan jonger bloed. Op de jaarlijkse algemene 

vergadering van 28 mei ll. werd onze huidige secretaris Walter 

Vercammen van quizploeg Squadra Oscura voorgedragen en 

verkozen tot voorzitter terwijl zijn plaats als secretaris ingenomen 

wordt door Ludwina (Ludy) Feyen van quizploeg Piet Pot als 

secretaris.  

Ik wens hen heel veel succes voor de toekomst en wil iedereen bedanken voor de fijne voorbije 14 jaar. Ik 

vond het een voorrecht om jullie voorzitter te mogen zijn en blijf natuurlijk quizzen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mon De Koninck 
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ATLETIEK 
 

INSCHRIJVINGEN PISTEMEETINGS 

Belangrijk bericht: kalenderwijziging 

Op de meeting van ZWAT, gepland op 

30/06/19, is er voor de juniors, seniors en 

masters zowel voor dames als voor heren het 

speerwerpen voorzien in plaats van het 

kogelstoten dat vermeld stond in de 

zomerprogrammatie. 

Belangrijke vraag: 

Indien mogelijk, kom op tijd om je 

inschrijving te doen  

Wij weten dat het met de fileproblematiek niet 

altijd mogelijk is om op tijd te komen.  Je mag 

in dit geval altijd je inschrijving laten doen door 

een clubgenoot, de volledige inschrijving wordt 

dan wel gedaan wanneer je aangekomen bent. 

Dit is een welwillendheid van het bestuur, 

uiteraard geen vrijgeleide om altijd te laat te 

komen. 

Als je een idee hebt wat je op een loopnummer 

kan/gaat presteren, vermeldt dit dan op jouw 

inschrijvingskaartje. 

Het secretariaat doet alle mogelijke moeite om 

evenwichtige reeksen op te stellen maar zonder 

jouw hulp is dit niet mogelijk. 

Dank u 

Jacky Snoeys stopt als scheidrechter bij onze 

competitie.  Wij danken hem langs deze weg 

voor de inzet die hij betoond heeft. 

 

 

 

 

 

 

PETANQUE ANTWERPEN 
 

MEIMAAND, KAMPIOENENMAAND! 

Dit gezegde telt ook voor ons. Op 1 mei was er het 

Kampioenschap Dubbel Gemengd op PC Libertas.   Op 

een nieuw locatie en met een goede opkomst waren de 

kampioenen op het einde van de dag gekend.  

De eerste plaats was  voor  een ploeg van PC Lier nl. 

Wesley Cami en Kim Van Noten.   De 2de plaats  was 

voor PC Horizon met De Groof Tony en Smolders Laila. 

Ook de 3de plaats was voor PC horizon met Van Opstal 

Dirk en Sandra Verheyen.  Proficiat aan onze 

kampioenen.  

Op 6 mei was er de wisselbeker van de dienstencentra  

met name  de President Cup. Net als vorig jaar werd 

deze gewonnen door PC De Meere waarvoor onze 

welgemeende felicitaties. 

Op 18 mei was er de interclubbeker op PC Ponderosa.   

Hier was PC Horizon de winnaar. Proficiat aan gans de 

ploeg. 

Op 30 mei was er het Hemelvaartstornooi te Sodipa met 

als winnaar PC Ponderosa (Kaak Christine, Rousselle 

Jeannine en Verbruggen Jeannine). 

Zeer zeker mogen we onze vrijwilligers niet vergeten  

die alles in goede banen leiden zowel voor als achter de 

toog; de tafels doen etc. …. dit op de kampioenschap-

pen als ook op elk tornooi. 

 

 

 

 

 

 

BELANGRIJK! 

Het tornooi dat PC Ponderosa organiseert op datum van 

14 augustus 2019, zal NIET doorgaan. 

Karin Salaerts 

Luc Bastenie 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wens je de VriendenClubsonline-nieuwsbrief niet langer te ontvangen? Stuur dan jouw emailadres naar 

secretariaatkavvv@skynet.be en je wordt uitgeschreven uit de nieuwsbrief. 

Je kan intekenen op deze nieuwsbrief door hier te klikken. 

TAFELTENNIS 

BEKERFINALES SLUITEN HET TAFELTENNISSEIZOEN 2018-2019 AF 

Vrijdag 31/5, 20:30 de laatste activiteit van het TT seizoen 18-19, de bekerfinales. 

In de F/NG reeks waren de ervaren De lijn mannen (Koen Berden en Leo Plaetinck) klaar om de jongere 

gasten van Sokah (Tim Du Bois en Manuel Pimenta) huiswaarts te sturen met lege handen.  Ze waren er 

zich wel van bewust dat het niet zo evident zou zijn. En inderdaad dat was het niet, meer nog ze moesten 

zich gewonnen geven, een pluim voor de Hobokenaars. 3-2 voor Sokah 9. 

In de E reeks kon het alle kanten uit. Langs de ene kant Stabelino met Patrice Lambinon die sterk bezig 

was, zeker met de ondersteuning van Ludo Jacobs. Aan de andere kant Sokah met de individuele kampioen 

uit 5de Ali Parsai en Stefan Van Kelst. De dubbel was belangrijk en die ging met 3-1 naar Sokah. Bijgevolg 

2  op 2 voor Sokah, Stabelino moest met 2-3 de overwinning aan de tegenstrever laten.   

De D-reeks was een puur Sevos onderonsje zij het met 1 KBC speler onder de hoed van Sevos, Yves 

Herssens, de ploegmaat van Benoit. Sam en Hans waren hun uitdagers. Een uitslag voorspelen was niet 

moeilijk, 3-2 maar voor wie?  Al van de eerste wedstrijd was het duidelijk dat pronostikeren hier niet evident 

was. Hans zette Yves vrij vlot opzij, misschien toch nog spanning bij een onderlinge ontmoeting? Deze lijn 

werd doorgetrokken, Hans en Sam trokken de enkelspelen één voor één naar zich toe en lieten enkel de 

dubbel aan de clubgenoten. Sevos 3 – Sevos 2 4-1.   

Rupel (Guido De Cock en Yves Delafonteyne) waren torenhoog favoriet tegen BNP Paribas Fortis met Patrick 

van Heurck en Rudy Meirsschaert om de simpele reden dat in de poule met 4-1 werd gewonnen. Dat Rudy 

een sterke avond had bewees hij al met het nipte verlies tegen Guido de Cock.  Rupel kwam na dubbelwinst 

2-1 voor maar kon het niet afmaken. Rudy was de baas over Yves en Patrick liet Guido geen kans. De 

grootste verrassing van de avond BNP Paribas Fortis wint de C-reeks met 3-2 van Rupel. 

De bekers werden in Snooker stijl direct na de wedstrijden overhandigd. 

 

Hier vind je de nieuwe klassementen voor het seizoen 2019/2020.  De wijzigingen zijn gemaakt aan 

de hand van de resultaten van seizoen 2018/2019 en rekening houdend met eventuele grote wijzigingen in 

klassement bij andere verbonden. 

Wie graag nog eens terugblikt op een geslaagde kampioenenviering, kan hier de sfeerfoto’s nog een keertje 

bekijken. 

 

 

 

 

 

 

 

Bruno Daenen 

mailto:secretariaatkavvv@skynet.be
http://www.kavvv.be/index.php?view=nieuwsbrief&id=2
https://www.kavvv.be/files/TAFELTENNIS/Nieuwsbrief/GewijzigdeKlassementen_1920.pdf
https://www.facebook.com/pg/SlaetsMaets/photos/?tab=album&album_id=1294479784046502

