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Beleidsnieuws
Leed
We vernemen het overlijden op 6 januari 2009 van Marcel Collette, gewezen Secretaris en
Interclubleider van Brabant.
Aantal leden
Het aantal leden van de provincie Vlaams-Brabant & Brussel op 14 januari 2009 was 1025 leden
(tegen ongeveer 1000 op de zelfde periode in 2008).
Klassementen

Sinds 1 januari 2009, is het klassement van de volgende spelers gewijzd :
Torrero Rodolfo (Pingouin) : E4 --> D4
Heylen Sander (Blauwput) : E0 --> D6

Boetes - Interclubs Veternanen - Week 3

Fouten op de wedstrijdbladen (boetenlijst nr. 3):
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Provinciaal Kampioenschap Jeugd
Uitslagen Enkels / Wemmel - 3 januari 2008

Provinciaal Kampioenschap Jeugd
Uitslagen Dubbels Meisjes / Wemmel - 3 januari 2008
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Provinciaal Kampioenschap Jeugd
Uitslagen Dubbels Jongens / Wemmel - 3 januari 2008
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Op een bord
de wereld rond
Frederik Van den Bossche uit Zaventem is zes jaar
professioneel snowboarder. Hij is ‘een gelukzak die
van zijn hobby zijn beroep heeft kunnen maken’. Zijn
leven bestaat uit reizen, snowboarden en sponsors
zoeken.
TEKST Klaartje Van Rompaey | FOTO Kris Mouchaers

F

rederik maakte al op jonge leeftijd kennis met de wintersport. ‘Op mijn zesde
leerde ik skiën. Rond 1990, ik was toen
13, kwam het snowboarden op en die nieuwe
discipline was op mijn lijf geschreven.’ Frederik had meteen de smaak te pakken. Bovendien bleek hij talent te hebben. In 1994
begon hij op competitieniveau te snowboarden. ‘Ik zat toen in de wedstrijdploeg van de
skipiste in Anderlecht. In 1996 was ik nationaal kampioen en mocht ik voor het eerst
deelnemen aan het Wereldkampioenschap
in Japan.’ Welke plaats hij toen behaald heeft,
weet Frederik niet meer, maar dat WK gaf
wel de doorslag in zijn beroepskeuze. ‘Ik was
zo onder de indruk dat ik dankzij mijn snowboard zo’n verre reis kon maken. Ik was toen
19 en had geen reiservaring. Dit smaakte
meteen naar meer.’

Bijklussen in de zomer

Na het wk in Japan werd het voor Frederik
gemakkelijker om sponsors aan te trekken. ‘Van begin december tot eind april kon
ik hele dagen boarden en deelnemen aan
wedstrijden. Rond die periode kwamen er
in België en Nederland almaar meer snowboardmagazines op de markt. Het kwam
erop aan om van die bladen zo veel mogelijk

aandacht te krijgen om sponsors aan te kunnen trekken. Dat lukte en vanaf dan kon ik
me bijna professioneel toeleggen op mijn
geliefde sport. Tussen het snowboarden door
moest ik in die tijd nog wel wat werken om
rond te komen. De zomer betekende toen:
bijklussen.’
Na een aantal jaar als semiprofessionele
snowboarder slaagde Frederik er in 2002
in om enkele goede sponsorcontracten in
de wacht te slepen. Sindsdien is hij voltijds
snowboarder. Dat houdt meer in dan alleen maar hellingen afglijden op een plank.
‘Ik train elke dag. Dit is tenslotte topsport.
Daarnaast ben ik voortdurend op zoek naar
nieuwe sponsors. Ik regel alle contacten en
contracten zelf. Het zou fijn zijn als iemand
die papiermolen zou kunnen overnemen,
maar daarvoor is de Belgische skimarkt te
klein. In België is er geen federatie om professionele snowboarders te ondersteunen en
jonge talenten te begeleiden.’

Risico’s inschatten

In het begin van zijn snowboardcarrière
blonk Frederik uit in het freestyle snowboarden. Dat is een bijzonder spectaculaire discipline waarin je over allerhande obstakels
springt en figuren maakt in de lucht. In die

discipline is Frederik tweemaal Belgisch
kampioen geworden. De voorbije jaren heeft
hij zich omgeschoold tot freeride snowboarder. Dat wil zeggen dat hij buiten de pistes
van vers besneeuwde bergflanken afdaalt. ‘Ik
zie die overstap als een natuurlijke evolutie.
Bij het freeriden spelen de bergen een grotere rol. Telkens is de hamvraag: kan ik die
top bereiken en dan de afdaling tot een goed
einde brengen?’
Buiten de pistes snowboarden houdt altijd risico’s in en daar is Frederik zich goed
van bewust. ‘Je moet altijd weten waarmee je
bezig bent. Het is belangrijk dat je de risico’s
goed inschat en vooral geen onbezonnen
dingen doet. Freeriden doe ik bijvoorbeeld
altijd zo vroeg mogelijk, als de sneeuw nog
vers is. En ik volg nooit sporen van andere
snowboarders of skiërs.’
Frederik is gemiddeld zeven maanden per
jaar op reis, maar hij heeft nog geen seconde
spijt gehad van zijn keuze. ‘Mijn job heeft
te veel voordelen om ze op te geven. Ik ben
vooral geboeid door het reizen en het ontdekken van andere culturen. Ik ben al verschillende keren geblesseerd geweest, maar
dat hoort bij topsport. Mijn blessures waren
nooit levensbedreigend en ik hoop dat zo te
houden.’
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Provinciaal Kampioenschap Jeugd
Uitslagen Dubbels Gemengd / Wemmel - 3 januari 2008
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Provinciaal Kampioenschap Seniors
Uitslagen Enkels / Wemmel - 4 januari 2008

Provinciaal Kampioenschap Seniors
Uitslagen Dubbels Dames / Wemmel - 4 januari 2008
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Provinciaal Kampioenschap Seniors
Uitslagen Dubbels Dames / Wemmel - 4 januari 2008

Provinciaal Kampioenschap Seniors
Uitslagen Dubbels Gemengd / Wemmel - 4 januari 2008
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10 EXOTISCHE NATUUR IN DE RAND (slot)

Als een fazant vlak naast je voeten de lucht ingaat, is dat even schrikken.

Kampioen in vermenigvuldiging
In deze laatste aflevering van
de reeks over de natuur in de Rand
maak je kennis met vreemde
soorten of exoten. We willen deze
organismen niet verketteren,
wel beter leren kennen. We
beschrijven hun levenswijze en
geven de mogelijke vindplaatsen
in de Rand weer. Tenslotte maken
ze nu allemaal deel uit van
de biodiversiteit in onze
directe omgeving.
TEKST Herman Dierickx | FOTO’S Marc Slootmaekers
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e Turkse tortel is een exotische vogel die je gemakkelijk
terugvindt aan de voedertafels. Oorspronkelijk komt hij
uit Klein-Azië, het zuiden en
het oosten van het Aziatische continent. Tot
voor 1950 werd de soort zo goed als nooit in
de Benelux waargenomen. Vanaf 1952 was
ze plots broedvogel in Nederland; België was
in 1955 aan de beurt (Knokke). Vijf jaar later broedde hij in alle Vlaamse provincies en
nog eens tien jaar later schatte men de Belgische populatie op 40.000 koppels.

Wereldrecord uitbreiden

Nu is er sprake van honderdduizend koppels, maar nauwkeurige cijfers ontbreken.
Daarmee realiseerde deze tortel een van de
strafste expansies ooit in de wereldnatuurgeschiedenis. Tegenwoordig blijven de aantallen bij ons min of meer stabiel. Je kunt het
dier moeilijk missen, want er is geen enkele
andere vogel die erop lijkt. Hij is effen licht
grijsbruin met een duidelijke zwarte vlek in
de nekstreek. De staart is half zwart, half wit
(het uiteinde), en het postuur is iets groter
dan dat van een merel. We hebben nog een
inheemse evenknie (de zomertortel), maar

die is tegenwoordig zo zeldzaam dat je hem
in de Rand nog nauwelijks terugvindt. Het
wegdeemsteren van de ene heeft echter weinig te maken met de opkomst van de andere,
want beide hebben een erg verschillende
levenswijze. De voornaamste reden van het
verdwijnen van de inheemse soort is de achteruitgang van ons kleinschalig landschap.
Er is geen enkele andere vogel in Europa
die zoveel broedt als deze exoot: tot acht nesten per jaar, al is dat een uitzondering. Per
nest zijn er twee eieren, maar die leiden niet
automatisch tot twee jongen. Wind, nat weer,
kou en predatie zijn mogelijke spelbrekers.
Men gaat uit van gemiddeld zes jongen per
koppel per jaar. Niet slecht in vergelijking
met veel andere vogelsoorten. Het hoeft dus
niet te verbazen dat we te maken hebben met
een algemeen voorkomende soort, ook in de
Rand. Als je een tortelnest bekijkt, kun je je
voorstellen dat de wind wel eens een spelbreker kan zijn. Het is in feite niet veel meer
dan een heel los platformpje van wat bijeen
gezochte takjes waar je soms zelfs helemaal
doorheen kunt kijken.
Misschien heb je al wel eens gezien hoe een
sperwer een Turkse tortel vangt? Deze roofvogelsoort komt in de Groene Gordel rond

Brussel vaak voor. Zelfs het relatief kleine
mannetje (het wijfje is tot een derde groter)
kan prooien aan ter grootte van een tortel.
Een flitsende aanval volstaat meestal om
van deze malse duif een wolk van pluimen
te maken. Maar ook katten lusten ze wel, en
vermits de vogels zich meestal ophouden in
de onmiddellijke omgeving van de mens, is
de poes een belangrijke doodsoorzaak voor
tortels. Een belletje om haar hals kan dit
onheil voorkomen.

Assertieve kruisbloemige

Als je het ziet, zou je het niet verwachten,
maar de kleine varkenskers, een kruisbloemig laag-bij-de-gronds plantje, heeft er ook
al een serieuze gebiedsuitbreiding opzitten. Nochtans dateren de eerste Belgische
waarnemingen van omstreeks 1850 in Henegouwen en rond 1880 in de omgeving
van Brugge. De veronderstelling is dat deze
Zuid-Amerikaanse soort is meegekomen
met ertsen die van daaruit hun weg naar het
Europese continent vonden. Het is pas vanaf
1985 dat de kleine varkenskers zich echt roert
en aan een snel tempo grote delen van Vlaanderen, waaronder ook de Rand, begint te koloniseren. De reden van die plotse expansie is
niet meteen duidelijk. Dat hij goed gewapend
is, is wel zeker. Zo heeft de plant een korte
levenswijze, waardoor hij per kalenderjaar
verschillende generaties kan opbouwen, die
uiteraard allemaal zaad zetten. Dat zaad blijft
gedurende een heel lange tijd kiemkrachtig,
zodat het zelfs vele jaren na de productiedatum kan kiemen als de omstandigheden gunstig zijn. De plant profiteert volop van onze
netheidsmanie, want hij vestigt zich graag op
plaatsen waar de mens herbiciden gebruikt.
Daar zijn de concurrerende planten verdwenen en kan het zaad van de varkenskers
probleemloos kiemen. Op die manier is er
een stevige terreinbezetting. Bovendien is hij
goed bestand tegen vertrappeling. Favoriete
standplaatsen zijn onder meer tuinpaden,
kerkhoven, parklanen, spoorwegbermen
enzovoort. Het is een enigszins warmteminnende soort die misschien profiteert van de
klimaatopwarming, maar helemaal zeker is
dat niet.
De geelwitte bloemen zijn onooglijk klein
en worden bezocht door kleine (zweef)vliegjes. De min of meer brilvormige vruchten
zijn niet groot. Ze breken gemakkelijk af en
verspreiden zich via passerende mensen of
dieren, of gewoon door de wind. Ook dat is
een concurrentieel voordeel tegenover veel

inheemse soorten die meestal veel zwaardere zaden hebben. De kleine varkenskers
heeft een scherpe, onaangename geur waardoor koeien het niet lusten. Als die er toch
van grazen, krijgt de melk een onaangename
smaak. In een onbegroeide omgeving spreidt
de plant zich breed uit. Als er toch andere
soorten in de buurt groeien, kan hij tot dertig
centimeter hoog worden.
De wetenschappelijke naam coronopus betekent kraaienpoot, de Franse naam corne de
cerf heeft het over een hertengewei. Je kunt
je misschien voorstellen dat het over de bladvorm gaat, en dat is ook zo. Alle bladeren zijn
immers sterk gespleten en kun je met (veel)
fantasie vergelijken met delen van de vermelde dieren. Waar de Nederlandse naam vandaan komt, is niet meteen duidelijk.

Controversieel boskieken

De periode van het jachtseizoen is voor de
fazant een barre tijd. Al vele jaren is er een
controverse over het al of niet uitzetten van
deze dieren voor de jacht. Momenteel is het
verboden om gekweekte dieren in de natuur
te brengen om ze daarna af te schieten, al is er
op deze regel wel een uitzondering mogelijk.
De jacht op de fazant bestaat nog, maar het
moet in principe gaan om vogels die in het
wild zijn opgegroeid. Op veel plaatsen in de
Rand, vooral in beschutte bospercelen, zie je
wel eens voederbakken staan die ervoor zorgen dat deze exoot steeds voldoende voedsel
vindt. De soort is in staat om in de Vlaamse
natuur te overleven, maar het zou om hoog-

uit een tiental koppels per hectare gaan.
Voor een fazant is de term broedkoppel eigenlijk niet van toepassing. Het is een
polygame soort, waarbij de haan drie tot tien
wijfjes in zijn territorium heeft. Die zorgen
elk apart voor broedsels, zodat een haan
gemakkelijk tientallen jongen per jaar kan
hebben. De nesten liggen meestal goed verborgen in wat hogere vegetatie waarin het
wijfje de zorg voor het broeden voor haar rekening neemt. Haar schutkleuren zijn daarbij een uitstekende hulp om niet te worden
ontdekt door mogelijke vijanden (de mens,
vos, kraaien, roofvogels, marters ...). Het
weer kan een grotere spelbreker zijn dan de
vermelde vijanden, want een nat en koud seizoen is meestal nefast voor de reproductie.
Die schutkleuren zorgen in feite het volledige jaar voor veiligheid. Ze leiden ertoe
dat de vogels slechts op het allerlaatste moment op de wieken gaan bij onraad. Dat heb
je tijdens wandelingen ongetwijfeld al zelf
kunnen vaststellen, tenminste als je aan hun
plotse opvliegen geen hartaanval overhield.
Als zo’n zware dieren vlak naast je voeten de
lucht ingaan, is dat even schrikken.
Omdat de in oorsprong uit Azië afkomstige fazant waarschijnlijk door de Romeinen werd ingevoerd als lekkernij en ook nu
nog op het menu staat, vind je hierbij enkele
culinaire gegevens. Een primeur voor een
natuurrubriek en wat mij betreft een gepaste
afsluiter voor deze reeks. Voedingswaarde
per 100 g: energie: 154 kcal of 646 kJ; eiwitten: 23,8 g; vetgehalte: 6,5 g.

De Turkse tortel komt oorspronkelijk uit Klein-Azië.
Vanaf 1960 broedde hij in alle Vlaamse provincies.
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Selectie Vlaamse Kampioenschappen
Selectie van Vlaams-Brabant voor de Vlaamse Kampioenschappen

op zondag 1 februari 2009 ; Sporthal De Kimpel, Eikenlaan 29 te 3740 te Bilzen

Dames B:

1 Overloop Tinneke
2 Voets Liese

Dames C

1 De Backer Stéphanie
2 De Bondt Yamina

Dames D

1 Rutten Loes
2 Lamproye Jolien
3 Boffin Ilke
4 Gielen Daphne

Heren A

B2 (Pingouin)
B6 ( Meerdaal)
Reserve: 3 Radoes Sanne B4 (Pingouin)
C2 (Hurricane)
C6 (Meerdaal)
Reserve: 3 De Paepe Diane C0 (Pingouinl)
4 Verhoeven Katrijn C2 (Meerdaal)
D4 (Diest)
D0 (Meerdaal)
D2 (Diest)
D4 (Meerdaal)
Reserve 5 Van den Berghe Evi D4 (Den Hoek)
6 Lamberigts Judith D6 (Meerdaal)

Vrije inschrijving

Heren B

1 Dupuis Olivier
2 Cluyts Filip
3 Vandeput Hendrik
4 Garcia Kevin

Heren C

1 Gielen Jorn
2 De Meter Jan
3 Meurant Julien
4 Tielemans Dimitri

Heren D

1 Buscemi Lucien
2 Nijs Mathias
3 Philippaerts Pieter
4 Denolet Daniel

Heren E

1 Van Melkebeke Sander
2 Moeys Sander
3 Beckers Jimmy
4 Vleugels Ruben

Nr. 7 - 22 Jan 2009

B0
B4
B4
B6

(Diest)
(Diest
(Diest)
(Diest)
Reserve 5 Van de Troost Patrick B6 (Vilvo)

C0 (Meerdaal)
C2 (Meerdaal)
C0 (Diest)
C2 (Hurricane)
Reserve 5 Lovenich Karel

C0 (Meerdaal)

D2 ( Hurricane)
D0 (VMS)
D2 (Meerdaal)
D0 (TTGB)
Reserve 5 De keyser Bruno D2 (Tacko)
6 Van Passel Kenny D0 (Vilvo)
E0 (Blauwput)
E0 (Tacko))
E4 (Tacko)
E0 (Werchter)
Reserve 5: Seghers Dirk E0 (Humbeek)
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Selectie Nationale Kampioenschappen
B-C-D-E Seniors | Louvain-La-Neuve | 15 februari 2009
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Selectie Nationale Kampioenschappen
Jeugd | Louvain-La-Neuve | 22 & 23 februari 2009
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Uitslagen Interclub Seniors - Week 12
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Ambitieuze werkgeversplannen
Met de Brussels Metropolitan Region (bmr) willen vier werkgevers
organisaties Brussel, Halle-Vilvoorde en Waals-Brabant een krachtige
sociaaleconomische impuls geven. Het plan wil tegen 2018 van Brussel en
omgeving een cultureel en economisch bruisende metropool maken.
TEKST Luc Vanheerentals | FOTO Filip Claessens

U

it een onderzoek van het Zwitserse
studiebureau bak Basel Economics
naar de slagkracht van vijftien stedelijke regio’s in Europa blijkt dat de BMR
bijzonder productief is. Ook het bruto binnenlands product per hoofd is er hoog. De
economische groei – tussen 1995-2006 gemiddeld 2 procent – is matig. Dublin, Londen,
Luxemburg en Stockholm groeiden sterker.
De voorbije 25 jaar situeerde de economische
groei zich echter vooral in het hinterland rond
Brussel. Sinds 2001 stijgt het aantal jobs in
deze stadsregio nauwelijks. De Brusselse metropool laat vooral in sectoren als transport,
horeca, toerisme, handel en zakelijke diensten
kansen liggen voor groei en jobs. In hun langetermijnvisie spelen het nationale vbo, het
Vlaamse voka, het Waalse uw en het Brusselse beci sterk in op de Europese rol van Brussel
en omgeving. Met extra financiële diensten,
ict, life sciences en logistiek willen ze talent,
toeristen en zakenlui aantrekken.

Europees georiënteerd

De bmr moet volgens de werkgeversorganisaties tegen 2018 uitgroeien tot het kloppende culturele en economische hart van Europa. De plannen zijn ambitieus. Men denkt
aan moderne architectuurprojecten zoals een
gedurfd museum voor hedendaagse kunst en
de organisatie van internationale evenementen zoals het wereldkampioenschap voetbal
in 2018. We moeten onze expertise in internationale aangelegenheden valoriseren door
competentiecentra te realiseren voor de eu
en de navo, intercultureel management en
vertaal- en tolkdiensten. De bmr moet ge-

2

promoot worden als vestigingsplaats voor
Europese hoofdkantoren.
De voorsprong die de regio heeft opgebouwd in specifieke niches met een internationaal groeipotentieel moet verder worden
uitgebouwd. Zo willen de werkgevers de bmr
profileren als het Europese financiële centrum. Een expertise- en opleidingscentrum
voor financiële diensten kan hierbij helpen.
Op vlak van ict wil men op een innovatieve
manier werken rond bijvoorbeeld efficiënte
beveiligingssystemen voor wereldwijde goederenstromen. Voor specifieke chirurgische
ingrepen wil men buitenlandse patiënten
aantrekken en zorghotels in de buurt van ziekenhuizen oprichten. Ook wordt de uitbouw
voorgesteld van een stedelijk logistiek platform aan de Brusselse haven en een geavanceerd logistiek centrum op de luchthaven.

Hip op alle vlakken

Wil de bmr een echte trekpleister worden
voor talent en bedrijven, dan moet het ook een
bruisende regio worden waar het goed is om
te werken en te wonen, een hippe stad met een
trendy en vernieuwend aanbod van culturele
evenementen, entertainment, handel en diensten. Hierbij wordt gedacht aan de uitbreiding
van de persoonlijke en medische dienstverlening, de realisatie van internethotspots, innovatieve winkelmogelijkheden ... Men wil ook
een Board of Foreign Investors oprichten dat
het centrale aanspreekpunt van buitenlandse
investeerders moet worden in hun contacten
met de overheden. De publieke en private sector moeten nauwer samenwerken op het vlak
van citymarketing.

Paul Hegge, directeur van voka-Kamer van
Koophandel Halle-Vilvoorde, is opgetogen
met het plan: ‘Ook in Halle-Vilvoorde zullen
in dit kader initiatieven genomen worden.
Economisch denk ik aan de verdere uitbouw
van sectoren zoals ict, telecom, chemie, farmacie, biotechnologie … In overleg met Toerisme Brussel moet de groene Rand attractiever gemaakt worden voor buitenlanders
in Brussel. De Brucargo-site moet uitgroeien
tot een van de best presterende logistieke
zones. Voor ons is het zeer belangrijk dat de
luchthaven erkend wordt als een speerpunt
voor de hele regio. Een belangrijke voorwaarde om in dit alles te kunnen slagen, is
een oplossing voor de mobiliteitsproblemen
in onze regio.’

Ehrgeizige
Arbeitgeberpläne
Mit der Brussels Metropolitan Region
(bmr) wollen vier Arbeitgeberverbände
Brüssel, Halle-Vilvoorde und WallonischBrabant einen kräftigen sozioökonomischen Impuls verleihen. In ihren Plänen
betonen der belgische Arbeitgeberverband vbo, voka (Flandern), uw (Wallonien) und beci (Brüssel) besonders stark
die europäische Rolle von Brüssel und
Umgebung. Mit zusätzlichen Finanzdienstleistungen, ict, Life Sciences und
Logistik wollen sie Talente, Touristen
und Geschäftsleute anziehen. Wenn die
bmr bis 2018 tatsächlich ein Anziehungspunkt für Talente und Unternehmen werden will, muss sie auch eine pulsierende
Region werden, wo es sich gut lebt und
arbeitet, eine dufte Stadt mit einem trendy und innovativen Angebot an Kulturveranstaltungen, Unterhaltung, Handel
und Dienstleistungen.

Uitslagen en rangschikkingen
Interclub Seniors - Week 13 (1/2)
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Uitslagen en rangschikkingen
Interclub Seniors - Week 13 (2/2)
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Boetes - Interclub Seniors - Week 12
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Interclub Seniors - Nieuws
Gewijzigde uitslagen:
Week 12 | Wedstrijd 12/07 | Afd 2A | Meerdaal E - Vilvo F | 16-0 ff
1ste speler van Vilvo F heeft index 29 en 3de speler van Vilvo E heeft index 30. De score blijft
uiteraard 16-0 maar Vilvo krijgt een bijkomende boete voor het niet volgen van de sterktelijst
(Art. C 22.11 en C 22.12 van de Sportreglementen).
Week 12 | Wedstrijd 12/18 | Afd 2B | Diest I - Diest G | 16-0 ipv 8-8
1ste speler van Diest G heeft index 39 en de 3de speler van Diest F heeft index 44
(Art. C 22.11 en C 22.12 van de Sportreglementen).
Week 12 | Wedstrijd 12/38 | Afd 4B | Tacko D - Essenbeek E | 0-16 ipv 9-7
1ste speler van Tacko D heeft index 20 en de 3de speler van Tacko C heeft index 29
(Art. C 22.11 en C 22.12 van de Sportreglementen).
Week 12 | Wedstrijd 12/50 | Afd 5B | Tacko E - Meerdaak K | 0-16 ipv 12-4
1ste speler van Tacko E heeft index 29 en de 3de speler van Tacko D heeft index 30
(Art. C 22.11 en C 22.12 van de Sportreglementen).
Fouten op de wedstrijdbladen (boetenlijst nr. 12):
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Beker van Vlaams-Brabant & Brussel
Uitslagen wedstrijden eerste ronde :

Wedstrijden tweede ronde (van 16/02 tot 21/02) :

Provinciale Organisaties
Lokalen en verantwoordelijken :
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Planning Initiator tafeltennis 2009
Plaats: lokaal TTK Vilvo, Nijverheidsstraat 115A - 1800 Vilvoorde
Cursusverantwoordelijke: Wesley Van Den Noortgate
Docenten
Nr Naam

Adres

Telefoon

E-mail

1

Vermoesen Bart

Warande 24 - 9255 Buggenhout

0477/291016

b.vermoesen@pandora.be

2

Schippers Pieter

B. De Pooterstraat 18 - 2610 Wilrijk

0495/248571

pieter.schippers@telenet.be

3

Van Den Noortgate
Wesley

Zikastraat 74 - 9500 Geraardsbergen

0475/920417

wesleyvandennoortgate@vttl.be

4

Nijs Erik

Lindenlaan 21 - 1861 Wolvertem

02/2696585

eriknijs@skynet.be

5

Staat nog niet vast

Nog geen adres

0477/291016

b.vermoesen@pandora.be

Lessenrooster:
Dag Datum

Van Tot

AccNr ModNr Vak

zo

29/03/2009 11:00 12:00 1

0

zo

29/03/2009 12:00 13:00 1

2

zo

05/04/2009 09:00 13:00 1

1

Aanmelding, introductie en
praktische afspraken
Taakomschrijving van de
Initiator
Didactiek

zo

05/04/2009 14:00 17:00 1

1

zo

19/04/2009 09:00 13:00 1

1

zo

19/04/2009 14:00 18:00 1

zo

DocNr # Uur
4

1

4

1

2

4

Didactiek

2

3

Veilig sporten, preventief

5

4

1

Veilig sporten, curatief

5

4

17/05/2009 09:00 10:00 1

2

Historiek

3

1

zo

17/05/2009 10:00 11:00 1

2

Reglementen

3

1

zo

17/05/2009 11:00 13:00 1

3

Pré-initiatie

3

2

zo

17/05/2009 14:00 15:00 1

3

Recreatief tafeltennis

3

1

za

23/05/2009 09:00 12:00 1

2

Grondbeginselen

4

3

za

23/05/2009 13:00 15:00 1

2

Basisslagen

4

2

zo

24/05/2009 09:00 13:00 1

3

Aanleren basisslagen

2

4

zo

24/05/2009 14:00 15:00 1

3

Praktijk didactiek

2

1

zo

13/09/2009 09:00 12:00 1

2

Basisslagen

4

3

zo

13/09/2009 13:00 15:00 1

2

Basisslagen

4

2

zo

18/10/2009 09:00 10:00 1

3

Praktijk didactiek

2

1

zo

18/10/2009 10:00 11:00 1

3

Oefeningen en tornooivormen 2

1

zo

18/10/2009 11:00 12:00 1

3

Planning jeugdspelers

1

zo

18/10/2009 13:00 15:00 1

3

Begeleiding jeugd

2

2

zo

25/10/2009 09:00 13:00 1

2

Basisslagen

4

4

zo

15/11/2009 09:00 11:00 1

2

Basis spelpatronen

3

2

zo

15/11/2009 11:00 13:00 1

3

Opwarming en cooling down

3

2

zo

22/11/2009 09:00 11:00 1

3

Meerballentraining

2

2

zo

22/11/2009 11:00 13:00 1

3

Praktijk didactiek

2

2

2

Examenrooster:
Dag Datum

Van Tot

AccNr ModNr Vak

ExCode

zo

10/05/2009 09:00 12:00 1

1

Algemeen gedeelte

S

zo

29/11/2009 09:00 12:00 1

2+3

Specifiek gedeelte

S

zo

20/12/2009 09:00 13:00 1

1+2+3 Mondeling

M+P

zo

20/12/2009 09:00 13:00 1

2+3

P

Praktijk

Vlaamse Tafeltennisliga V.Z.W.
Vlaams-Brabant & Brussel
Jeugdcommissie

Paasstage 2009
Ook voor seniors ! Met Cédric Merchez (6de Belgische speler)
(5x Vice-Kampioen van België in super afdeling)
(4x kampioen van Vlaanderen)
Provinciaal trainer:
Chen Song As8

Plaats: TTC Meerdaal Leuven
Nieuwe Sporthal
Brabançonnestraat 13
3000 LEUVEN
Van dinsdag 14
tot en met vrijdag 17
april 2009

Prijs :

Uurrooster :
09u – 12u : training

60€ / 4 dagen

12u – 13u : middagpauze
13u - 16u : training en mini-competitie
Aanwezig zijn om 8u45
Maximum 32 plaatsen

Inschrijvingen ten laatste tot 10/04/2009 bij : cedricmerchez@yahoo.fr of
cedricmerchez@hotmail.com rekeningnummer jeugdcommissie Vl-B : 068-2329944-31
(vermelding: paasstage 2009)
Inschrijvingformulier (per e-mail opsturen aan het hierboven adress)
Naam.................................................Voornaam:........................................Geboortedatum............................
Adress...................................................................................................................................................................
Tel.......................................... Gsm.......................................... E-mail.................................................................
Club..................................................... Klassement................................
Verantwoordelijke uitgever : jeugdcommissie Vlaams-Brabant en Brussel.

Ecologische race down under
Voor de derde keer op rij vaardigt de Leuvense
hogeschool Groep T een team van studenten
Adopteer eens
en oud-studenten af om deel te nemen aan de
een zonnecel
World Solar Challenge in Australië. Tijdens die
3.010 km lange race strijden ’s werelds beste
De bouw van een zonnewagen kost
universiteiten en hogescholen met hun zonhandenvol geld. De kostprijs voor
newagen om de titel van wereldkampioen.
het hele project wordt geraamd op 2
Kevin Vangrunderbeeck licht een tipje van
miljoen euro. Drie teamleden houden
de sluier op.
zich voltijds bezig met het vergaren van
sponsoring. Omdat die inspanningen
Veertien studenten en afgestudeerden van
nog steeds niet volstaan, bedachten de
de opleiding industrieel ingenieur vormen
studenten een origineel plan om geld in te
samen het Umicore Solar Team 3. Afgelopen
zamelen. “Op onze wagen zijn maar liefst 1.500
zomer begonnen zij aan de ambitieuze onderzonnecellen bevestigd. Wie dat wil, kan zo’n cel
neming. Het team ontwierp drie concepten,
adopteren. In ruil vermelden we de naam van de
die allemaal kans maken om in productie te
persoon op onze website en krijgt hij een certiﬁcaat.
gaan voor de race in 2009. Uiteindelijk zal
Aangezien we zelf studenten zijn, voorzien we voor onze
het team opteren voor het concept dat het
medestudenten een voordelig tarief”, klinkt het. Behalve zonnecellen
best geschikt is om ‘Plan 31’ te verwezenlijkunnen ook onderdelen van de wagen worden geadopteerd. “We hopen
ken. De ingenieurs in spe willen namelijk in
dat vele mensen zich geroepen zullen voelen mee te werken aan een
31 uur Australië doorkruisen.
groenere toekomst.”

Lekke band
Omdat het vorige team in 2007 een tweede plaats
behaalde, zijn de verwachtingen voor de nieuwe
zonnewagen hoog gespannen. “We willen de betrouwbaarheid van de wagen verhogen, zodat we
heel weinig aan de kant moeten stilstaan,” vertelt
Kevin Vangrunderbeeck. “Een lekke band bijvoorbeeld
kan je natuurlijk niet vermijden, maar tijdens de vorige
race is een stuurhuis afgebroken en dat moeten we deze keer
voorkomen. Ook zullen we nu werken met efﬁciëntere zonnecellen en zullen we nog enkele onderdelen optimaliseren.”
Tijdens de voorstelling van de nieuwe concepten bracht Pieter Vangeel
verslag uit van de belevenissen van het vorige team. “Na een uitputtende
reis kwamen we aan in Darwin. Omdat we algemeen als de underdog werden
gezien, was iedereen verrast toen we de snelste tijd reden in de kwaliﬁcatieronde”,
zegt de leider van team 2. De eerste dag van de race sloot het team af met een half uur
voorsprong op het tweede. Ondanks verschillende tegenslagen eindigde de wagen toch heel
verdienstelijk tweede in Adelaide.

Gadget
Het Solar Team wil de jeugd enthousiast maken voor technologie. Daarom organiseert het de Solar Olympics
voor leerlingen van secundaire scholen. “Om deze wedstrijd te winnen, moeten de teams een gadget op
zonne-energie ontwerpen”, zegt Vangrunderbeeck. “De dertig beste inzendingen ontvangen een zonnepaneel
en honderd euro om het gadget te maken. De drie beste gadgets krijgen elk vijfhonderd euro.”
Lore Dupont

Meer weten?
Surf naar
www.solarteam.be

TWEE STAGES TAFELTENNIS
1. voor iedereen van 11/7/2009 tot 18/7/2009
2. voor veteranen van 29/08/2009 tot 05/09/2009

Sportvoorzieningen
In het zuid-westen van Frankrijk, op 35 km. van Albi, ligt een prachtig domein
van 42 ha. Groot.
Men beschikt er over een zaal met 10 à 20 tafels, een groot zwembad van 20m x
7m, petanquebanen en verschillende wandelroutes.
Ontspanningsmogelijkheden
Degustatie van typische wijnen en streekgebonden produkten, zonder evenwel
onze nationale dranken, o.a. Hoegaarden en Jupiler van het vat te vergeten.
Organisatie van uitstappen naar Albi, de kelders van Roquefort enz.Met
onze Serge Driessen een van de 33 Meesterkoks van Belgie.
Stage voor iedereen van 11/7 tot 18/7/2009
De stage eindigt op zaterdag 18/7/2009 na het ontbijt
Stage voor veteranen van 29/08/2009 tot 05/09/2009
De training wordt verzorgd door spelers van hoog niveau!
.De stage eindigt op zaterdag 5/9/2009 na het ontbijt.
U kunt logeren in aangename kamers met individuele badkamer, in chalets of in
een tent. Uw partner of familie is eveneens hartelijk welkom. Gedurende uw
dagelijkse training kan hun tijd zeer aangenaam worden opgevuld.
U kunt er kennis maken met de fijne keuken van de Bastide; een stevig ontbijt, ’s
middags een lichte maaltijd en ’s avonds een energierijke maaltijd.
Mogelijkheid tot het groeperen van de reizen teneinde de kosten te drukken.
Afhalen aan het station van Albi is mogelijk.Mogelijk een dag vroeger te komen
voor 20 euro per persoon.Mogelijkheid om uw verblijf te verlengen.
Prijzen (geldig per persoon; stagiair of begeleidende persoon)
Stagiair in single kamer met training en vol pension
380
Stagiair in dubbele kamer met training en vol pension
320
Stagiair in chalet met training en vol pension
300
Stagiair in tent met training en vol pension
215
De chalets zijn van 4 en 6 personen.

€
€
€
€

Inlichtingen en reservatie:
MICHEL BERGER 0475/37.70.85 of 02/460.48.35
bastide@albignac.com
Site www.albignac.com
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P.W. Diest - La Villette Charleroi op
dinsdag 3 februari om 19.30u.
Voor de eerste opdracht in de play-offs zakt niemand
minder dan La Villette Charleroi -met o.a. nummer 1 van
België en nummer 33 van de wereld Jean-Michel Saive- af
naar het Peter Dorlandcentrum te Diest.
De nieuwe datum is nu vastgelegd op dinsdag 3 februari
om 19.30u.

La Villette, een ploeg van wereldniveau, zal het dus opnemen tegen de eerste ploeg van
P.W. Diest. Het team uit Charleroi ziet er echter heel anders uit dan afgelopen seizoen(en).
Russische spelers Vladimir Samsonov en Alexei Smirnov hielden het eind vorig seizoen voor
bekeken in Villette, dus deze leegte moest opgevuld worden. En opnieuw haalde Charleroi
een wereldtopper binnen: Peter Korbel. Deze Tsjech speelt samen in het team met de 22jarige Kroaat Andrej Gacina en de 28-jarige Wang Jianjun. Oleg Danchenko is al sinds jaren
vaste speler bij Villette, en speelt af en toe ook mee in Superliga. Benieuwd wie van deze
toppers dan naar Diest zal afzakken!
Het team staat al sinds jaar en dag (14 jaar intussen) onder de deskundige leiding van coach
Skoric.
Afspraak dus op dinsdag 3 februari om 19.30u !
Volg ook op www.pwdiest.be

