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Beste Geel Zwart Toppers, 

Hier zijn we nog een laatste keer voor de

zomervakantie met een boekje vol weetjes, toffe

tekstjes en getuigenissen om jullie up-to-date te

houden tot volgend seizoen. Hopelijk mag het komende

seizoen eentje zijn met veel verbinding en

herontdekking van onze liefde voor de sport en elkaar!   

We wensen jullie alvast veel leesplezier en hopen dat

jullie ons op de hoogte blijven houden van leuke

gebeurtenissen of anekdotes.

Heb jij ook iets te delen? Laat het ons weten via

gazetje@geel-zwart.be.

't GaZetje
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Hallo Geel Zwart'ers,

Het bestuur en de trainers zijn volop bezig met de voorbereidingen van het
nieuwe seizoen! 
Weldra zal er meer gecommuniceerd kunnen worden ivm ploegen, uren, wedstrijd
kalender, ... 

Dit geeft iedereen weer een mooi vooruitzicht voor een nieuw en sportief
competitieseizoen. Al merken we dat vele ploegen niet hebben stilgezeten tijdens
de afgelopen periode.
Kijk maar naar de mooie drukke bezetting van het beachvolleybalveld achter het
sportcentrum en de vele initiatieven binnen de ploegen zelf. Daarover en nog veel
meer kan je lezen in dit GaZetje.
Het doet ons deugd om te zien dat, ondanks alles, het clubgevoel mooi overeind
blijft! Heerlijk! Dat belooft voor komend seizoen.

Hierbij wensen we iedereen nog een deugddoende zomer toe. Hou het veilig en
gezond.

Veel leesplezier met het GaZetje van juni.

Het Bestuur

De online cursus tot jeugdscheidsrechter, die normaal
tot eind juni 2021 beschikbaar was, werd verlengd tot

eind oktober 2021.
Als je deze volgt, mag je dit laten weten aan 

Bart Merckx via ondervoorzitter@geel-zwart.be

Woordje van het bestuur 



De sleutel van het beachvolleybalveld soms op magische

wijze mee naar huis reist met sporters?  

Je de cursus tot Jeugdscheidsrechter gewoon lekker thuis

kan volgen online? 

 De jU15 de dansjes van de zumba-les die doorgaat naast

het beachvolleybalveld ondertussen allemaal van buiten

kennen? 

heel wat geel-zwarters ondertussen aan het fietsen,

wandelen, skeeleren, padellen,etc zijn? iedereen in

topvorm tegen volgend seizoen! 

Er in juni stevig gebeachvolleybald wordt? De club stelde

een schema op voor de geïnteresseerde ploegen, waardoor

je elke weekavond GZ’ers op het veldje kan terugvinden!

De wedstrijdkalenders van VV voor volgend seizoen al

online te vinden zijn?

Er ondertussen weer vele kleine volleyballertjes groeien

in bolle buikjes? We kijken al uit naar de aankondigingen

van de geboortes tijdens het volgend seizoen.

Dit de voorlopig laatste editie is van het GaZetje, we gaan

er even uit voor de zomerstop, maar vanaf september

brengen we jullie opnieuw alle clubnieuwtjes!

Weet je zelf nog leuke anekdotes, weetjes of

wil je graag iets delen.. Laat het ons weten!  

Wist je dat? 



Hey jongens,

Vol goede moed zijn we in augustus terug begonnen aan de voorbereiding van
het nieuwe seizoen. Dit werd spijtig genoeg weer snel onderbroken en zo
konden we over onze vooropgestelde doelen een groot kruis maken.
Wout heeft geprobeerd om jullie terug in gang te slepen met uitdagende
opdrachten maar dit kan je natuurlijk geen weken volhouden, hoewel iedereen
hier toch zijn best heeft voor gedaan. Nu de zomer eraan komt en we eindelijk
terug kunnen samenkomen proberen we er iedere zaterdag een leuke
voormiddag van te maken. Dit in voorbereiding naar het nieuwe seizoen. Dit zal
voor iedereen nieuwe uitdagingen met zich meebrengen maar dit mag geen
probleem zijn voor jullie. Door hard te werken op training zullen jullie snel terug
de draad weer oppikken en kunnen we terug dromen van een carrière als
topvolleyballers!!
Bedankt alvast voor jullie geduld de voorbije maanden, deze halen we wel terug
in.

Wout en Hans

16 trainingen in de zaal
1 wedstrijd
12 wekelijkse conditie uitdagingen om thuis te sporten
16 beachvolley trainingen
1 vrolijke trainer die opnieuw training kon geven
8 enthousiastelingen die een eerste kennismaking kregen met beachvolley
(en onze Belgische kampioen, Tom Van Walle, zagen tijdens hun training)

1 ploeg die de mogelijkheid kreeg om het seizoen met een positieve noot af
te sluiten! 

Een uniek seizoen, dat is het minste wat we kunnen zeggen.

Een seizoen van

Bedankt!
Jullie trainer, Inte

 

Aan de ploegen die een woordje missen.. 
Jullie trainer         you too!!  

JU17

 Aan mijn spelers..  

JU15



Hey Ladies, 

Na een langer tussenseizoen begonnen we enthousiast aan het nieuwe
seizoen. De conditie was bij sommigen wat verder te zoeken, waardoor er wat
bijgeschaafd moest worden aan de intensiteit van de training, maar vooral
gewerkt moest worden aan de conditie. De eerste trainingen is er serieus
gepuft, maar jullie bleven gaan :). 

Onze eerste en helaas enige match is er eentje dat we niet snel gaan vergeten.
Onze scheidsrechter stuurde zijn kat (bleek achteraf dat hij zich van dag vergist
had). Gelukkig wou onze corona verantwoordelijke wel fluiten en vonden we
nog een andere bereidwillige ouder die de rol van corona verantwoordelijke
wou overnemen waardoor we toch aan onze match konden starten! :) 
Hierbij nog eens bedankt aan alle bereidwillige ouders waar we telkens op
kunnen rekenen. 
Met volle goesting begonnen we aan de match en lieten dit ook duidelijk
merken aan de tegenpartij. Wij gingen winnen!! Tijdens set 3 sloeg Enya helaas
haar voet om waardoor ze naar spoed moest en geen getuige kon zijn van de
3-0 overwinning. Het was een top wedstrijd Ladies! ;) 

Toen we moesten stoppen met trainen hielden we virtueel contact via
wekelijkse challenges waarmee we onze conditie nog wat onderhielden. Rond
kerst deden we ook een foto challenge, waarbij we de kerstsfeer deelden met
elkaar :). Ik vond het zeer fijn om op deze manier toch nog wat contact te
houden en heb al veel zin in het nieuwe seizoen! 

Geniet van jullie zomervakantie en hopelijk kunnen we er in augustus terug
vollenbak invliegen! 

Groetjes
Ruth

 
Ondanks dat we maar een zeer beperkt seizoen
gehad hebben, was het al een fijne ervaring om
jullie training te mogen geven. Laat ons 2021-
2022 met dezelfde motivatie starten en we geven
er een lap op. 

Tot snel ! 

 Jelle 

 Aan mijn spelers..  

H3VVB

D4VVB



Het seizoen was te kort, want dit is de mooiste ploegfoto dat
ik kon terug vinden 😊
Maar niet getreurd, volgend seizoen proberen we gewoon
opnieuw!

Ik kijk er alvast naar uit om er met jullie, 
 als super enthousiaste ploeg binnenkort
terug in te vliegen!

Tot snel
Geert

 

 Aan mijn spelers..  

D3VVB

MU13



 
Aan JU13 provinciaal en regionaal: team AKA Ba’cho 

Robbe, Lars, Finn, Vik, Flor, Thibo, Mats B, Theo, Xander, Sam, Dean
Graag wil ik eerst nog even terugkijken naar het einde van het seizoen 2019 – 2020.
Wat keken we (Robbe, Flor, Kasper, Niels, Xander, Thibo, Mats B, Jules, Sam, Viktor,
Dean en ikzelf) daar naar uit!
We behaalden dat seizoen week na week knappe resultaten en mochten stilaan op
de titel hopen en dan kwam … vrijdag 13 maart waar alles stil werd gelegd.
We mochten op 14 maart 2020 de wedstrijd tegen Balen zelfs verliezen met 0-3, we
stonden 4 punten voor op Mavoc, dus de titel kon ons niet ontglippen. De laatste
wedstrijden waren immers tegen de lager geklasseerde ploegen (Puurs en Ranst
waar we in de heenronde vlot met 3 – 0 van wonnen) en Mavoc moest ook nog
gaan winnen op Mortsel. Wat ook niet zeker was. 
Spijtig genoeg werden er geen kampioenen aangeduid door het verbond. Toch vind
ik dat we ons zo mochten voelen in juni.
Dit hield ook in dat we dit seizoen een trapje hoger zouden mikken met een ploeg
in provinciaal en één in regionaal. Zo zou iedereen ook voldoende speelkansen
kunnen krijgen.
We trainden al een keer in juni (in de plaats van een ploegfeestje) en startten onze
voorbereiding op 18 augustus. 
In september begonnen we met een 0 – 4 overwinning in Volmar (notabene zonder
supporters). Daarna volgde de fantastische match in Puurs waar we na bijna 2 uur
spelen wonnen met 2 – 3.
Het WE erna speelden we thuis tegen Hellvoc weer een mooie wedstrijd (1 – 3
verlies) en konden we later op de dag vlot de maat nemen van Sveka (4 – 0 winst).
Hiermee waren we in de twee reeksen goed begonnen. Regionaal 6 op 6 en
provinciaal al 1 overwinning en dan kwam … 16 oktober en ging alles weer op slot.
We moesten nog maar eens creatief zijn, maar er kon nog wel wat voor
geboortejaar °2008 en jonger.
We mochten terug trainen en deden in november een Ba’cho trail. In plaats van de
vrije volleybal in mei gingen we voor beach en stonden voor het eerst in het zand.
Weer een nieuwe ervaring.
Volgend seizoen kondigt zich echter al aan! We kijken er allemaal zo naar uit.
JU13 wordt dan JU15 en gaat 6 tegen 6 spelen. We hopen dat Rafaël ons komt
versterken en dat iedereen terug van wedstrijden mag genieten. De trainingen
beginnen half augustus. Maar nu nog eerst examens en een verdiende vakantie.

Jullie trainer,
Jo

 Aan mijn spelers..  

JU13



Opzij,  Opzij, Opzij  !!! Uit Alfred Jodocus Kwak van Herman Van Veen is het lijflied
van onze jonge helden van de U9: 
 
Opzij!  Opzij!  Opzij!  Maak  plaats, Maak plaats Maak  plaats! Wij hebben 
 ongeloofelijke haast.
Haast om de volleybalwereld te bestormen en ons ongelooflijk te amuseren. 

Opzij (X3) want wij zij haast te laat. Dat gebeurt soms maar ja, die training  is ook zo
vroeg.

We moeten rennen, springen vliegen, duiken, vallen opstaan  en weer  doorgaan.
Ja, van de trainer, die drijft ons nogal  af hoor.

We kunnen hier niet blijven. Ha neen, de training duurt maar een  uurtje.  Veel te
kort.

t Is zo plezant. Tot in september lieve schatten.

Jullie trainer, Lu baas van t koekskesfabriek.

 Aan mijn spelers..  

U9

Helaba meisjes van de u15

Ons eerste volleybal-seizoen samen als ploeg was een specialeke. We bleven een
klein maar superfijn ploegje & tot op de dag van vandaag is dit nog steeds zo.

Nu we bijna een jaar verder zijn, ken ik jullie toch al vrij goed. Ook al hebben we niet
heel veel kunnen trainen of wedstrijden spelen. Toch wil ik graag een woordje met
jullie delen.
Wat een hoop toffe grieten zijn jullie. Bijna elke training voltallig aanwezig & op de
wedstrijden constant bezig. Niet alleen met punten pakken, maar ook met nooit te
slabakken.
Keer op keer waren jullie zo enorm actief, en daar bovenop nog eens zo ontzettend
lief.
Na afgelopen jaar, ben ik weer helemaal klaar. Om jullie wekelijks te trainen & jullie
nog meer te leren de bal te slagen binnen de lijnen. 
Ons seizoen hebben we niet deftig kunnen afronden, maar daar heb ik een
oplossing voor gevonden.

Daarom wil ik graag na jullie examens een picknickske organiseren, om ons daarna
volop op het nieuwe seizoen te concentreren. 
Uiteraard kunnen we dan ook wat volleyballen, samen, gezellig met zen allen. 
Meer info volgt later, maar vergeet zeker geen water. 
Zoals jullie zien, zijn mijn rijmskils niet zo top & daarom houdt mijn gedicht hier dan
ook op. 

See you soon & dikke zoen
Van jullie trainster , Mano

MU15



Lieve dames, 

Ondanks dat we het vorige volleybaljaar nog altijd niet deftig hebben kunnen
afsluiten, zijn we dit seizoen vol goede moed begonnen. Om te beginnen zijn jullie
een reeks hoger mogen gaan spelen (waarvoor nogmaals een dikke proficiat) en zo
zijn we dan ook met enkele oefenmatchen begonnen om ons goed voor te
bereiden op de echte wedstrijden. Al een geluk dat we deze toch gehad hebben,
want veel matchen zijn er jammer genoeg niet gespeeld. Nadat de trainingen
gestopt zijn, hadden we al een geluk het creatieve brein van Sara om een herfst-
wandelbingo-challenge in elkaar te steken én daarna nog zoveel meer leuke
wandelinitiatieven. Dit zorgde ervoor dat de meesten van ons gemotiveerd bleven
om te blijven bewegen en ook sociaal contact te houden. En of dat fijn was! 

Wij kijken alvast uit om jullie allemaal nog eens terug te zien en voor een gezellige
babbel. Hopelijk kan er volgend seizoen terug wat meer gevolleybald worden. Jullie
gaan dat alvast fantastisch doen!

Volgend jaar zullen Kaya en Yinka jammer genoeg een break nemen van het
training geven. Lene heeft nog geen definitieve beslissing genomen, maar zal dit
sowieso in combinatie doen met (een) andere topper(s). Jullie waren een enorm
lieve, warme, zalige groep dames en wij zullen jullie ongetwijfeld niet vergeten. 
 Dankjewel voor de fijne momenten! 

Groetjes,  Lene, Kaya en Yinka

 Aan mijn spelers..  

D2S



 

  

 

Nadat we allemaal ons badkostuum hebben aangetrokken en ons materiaal hadden klaargelegd, konden
we eraan beginnen. Iedereen had zijn baantje gekozen en als de rode wijzer bovenaan stond vlogen we, of
beter zwommen we erin.
Na veel gespetter en geploeter kwam Barthez als eerste uit het water, gevolgd door de oudste deelnemer,
Wout. Wat een toptijden hebben die gezwommen! Ikzelf kwam als 5e of 6e uit het bad en zag nog net Stef
wegrijden. Ik denk dat Inge net achter mij aan kwam en tegelijkertijd op de fiets sprong. Dit was voor mij
het mooiste en leukste moment van de hele dag. De supporters zien zitten op hun dekentjes, in hun
bubbeltjes, op het grasveld, in het zonnetje. Wetende dat nu mijn sterkste onderdeel eraan kwam. 
De adrenaline die me een boost gaf en de honger om iedereen die voor mij fietste te gaan “opeten”.
Jammer genoeg had ik er geen rekening mee gehouden dat ook Stef diezelfde adrenaline boost had
gekregen. Van op een afstand kon ik zien hoe hij Wout inhaalde en daarna Bart. Ik kon gelukkig ook Stef
inhalen en voorbij rijden. Toen ik mijn neus snoot hoorde ik achter mij een gevloek van jewelste. “Doeme”
dacht ik. “Stef hangt nog in mijn wiel”. Na de kom in Viersel dan maar een demarrage in gezet. “Hehe, daar
zijn we vanaf”. Jammer genoeg maakte ik een slecht keerpunt. Stef er terug bij. Even rusten in zijn wiel om
daarna terug te demarreren, maar het mocht niet baten. Ook na een derde poging was Stef er nog. Ik
geraakte die vermaledijde brandweerman maar niet kwijt. Tot hij zelf een tempoverhoging inzette en ik
eraf moest. Als er al sprake was van een “wedstrijd” was dit mijn grote verlies. Als tweede wisselen. Ook
Wout had Bart voorbij gestoken en arriveerde net na mij. "Nu stand houden tijdens het lopen" was het
enige wat er door mijn hoofd spookte. 
We namen onze eerste passen de wijk in. Stef was al gaan vliegen en die zagen we nooit meer terug.
Voorbij PJ (Vercoutere) zijn huis, waar ook Koen Nicolaï en Véronique Voets post hadden gevat voor het
eerste rondje. In het tweede rondje hoorde ik na het scanderen van “Komaan, Maarten!” plots ook iemand
“Komaan, Bart” roepen. “Miljaar, tis toch niet waar. Is die daar al?”. Nog voor ik de gedachte kon afmaken
kwam Bart mij als volleerde Thalys voorbij gedenderd. “Wauw, prachtig om zien, dat die zo’n snelheid kon
genereren”.
Na ronde 3 was daar dan eindelijk de meet. Waar een heleboel van onze kinderen een finish hadden
getekend, vlaggen en spandoeken hadden geknutseld. Ook Pol en Nancy zagen dat het goed was.Prachtig
om zien dat Eva op het einde er zelfs nog een sprint uithaalde om haar beste tijd neer te zetten.
Fantastisch dat Wout de volledige afstand heeft uitgelopen, ondanks de pijnlijke knieën. Senne sloot de
rangen met een prachtige glimlach op zijn gezicht.

Sprinttriatlon Geel-Zwart Verbonden
en actief
December 2020, 9 maanden Coronamaatregelen, Kerstvakantie en een heleboel “vrije” tijd. Toch maar eens gaan zwemmen.
Bij baantje 80 flitst plots de volgende vraag door mijn hoofd: “ Hoeveel meter zou je moeten zwemmen voor een kwart
triatlon?”. Thuis even opzoeken en de vraag lanceren in het Whatsappgroepje van heren 2 ( “The Black Mamba”-groep) of er
iemand zin heeft om mee te doen. Blijkt dat Bart”hez” Merckx en Senne “de voorzitter” Van Hoof al eens hadden besproken om
een sprinttriatlon tot een goed einde te brengen. Na wat opzoekingswerk kwam ik erachter dat het hier gaat om 750 m
zwemmen, 20 km fietsen en 5km lopen. Zeer haalbare afstanden…trainen dan maar.

Nadat we eens hadden rond gehoord of er nog mensen waren die hier wel zin in hadden, kwamen we uit op een mooi groepje
strijd-lustigen waaronder Hans “Het sterretje” Merckx, Bart”hez” Merckx, Senne “de voorzitter” Van Hoof, Stef “The force of
nature” Wagemans, Jelmen “The Flash” Boey, Wout “den ouwe” De Clerck, Inge “Speedster” Vandevelde, Eva “perst er nog een
spurtje uit” Vanderborcht, Peter “Gump” Rosa en mezelf “Den dikke”. Aangezien er geen officiële sprinttriatlon wedstrijden
georganiseerd worden vanwege “jeweetwel”, zouden we dan zelf maar eentje organiseren. 
Bart regelde op een fantastische manier dat we op zaterdag 24 april het zwembad in Wijnegem gedurende een uurtje het onze
mochten noemen.
De ene bereidde zich anders voor op deze dag dan de andere. Zo hebben Wout, Bart en ikzelf ervoor gezorgd dat Heren 2
volgend seizoen een 40-tal kilogram minder weegt. Maar zo was er ook een Stef, die op de dag zelf nog een zwembroek en
zwembrilletje is gaan kopen, een koersfiets heeft geleend van zijn vader en schoenen van mij.

 

Ik word er nog steeds emotioneel van wanneer ik er aan terug denk! Bedankt aan alle supporters en deelnemers, jullie waren
fantastisch.
Wij zouden dit eens willen hernemen, eind augustus of begin september (nog niet zeker, maar we spelen met het idee). 
Mogelijk organiseren we dan naast een sprinttriatlon ook een kwarttriatlon.
Heb je interesse om mee te doen, laat het ons dan zeker weten.
Wil je ook de anderen hun ervaring van deze dag horen, spreek hen dan gerust aan 😉

Maarten “Den Dikke”



 

  

 

Ontspanning en inspanning kunnen samen bestaan. Zo kan je een mooie
avondwandeling maken tijdens de zonsondergang en even je hoofd leegmaken en dan
ben je, onbewust, ook een inspanning aan het leveren. Je moet dus niet per se 2 uur
gaan lopen of fietsen als je daar geen zin in hebt. Een wandeling van een halfuurtje of
een uurtje is een goed alternatief! 

Drink tussendoor genoeg water. Zeker bij warme temperaturen, moet je goed
gehydrateerd blijven.  Ook is het belangrijk om genoeg energie te hebben. Probeer dus
niet te intensief te sporten op een lege maag, want je zal je sneller slap kunnen voelen. 

Als je ergens naartoe gaat, probeer bij korte afstanden sneller de fiets te nemen in
plaats van de auto. Zo ook als je in augustus/september terug naar de trainingen komt.
Spreek af met een teamgenoot om samen te gaan, dan heb je nog een leuke babbel
onderweg.

Het zal voor sommigen even geleden zijn dat er gesport is. Als het volgend seizoen
terug begint, kan het zijn dat je conditie niet meer is wat het geweest is. Probeer niet te
hard te starten, maar rustig op te bouwen. Als je jezelf al een beetje wil voorbereiden,
kan je op voorhand tijdens juli/augustus zelf al eens beginnen met terug te sporten.
Hier zal je trainer ook blij mee zijn :-). 

Beachvolleyballen (bv. Op het beachveldje achter de sporthal, maar ook in
Wommelgem, Broechem/Ranst …)
Paddelen (dé sporthype op dit moment. Zeker een aanrader om je smash te oefenen;
idem tennissen)
Basketballen (gewoon met een paar vrienden op een pleintje. Zo kan je je extra
voorbereiden om te richten) 
Wandelen (om op een luchtige manier in form te blijven of geraken)
Fietsen (perfect om tijdens het mooie weer bij te babbelen en je kan naar een lekker
ijsjeskraam fietsen om een doel te hebben). 
Lopen (om je conditie mee op te bouwen/te onderhouden. Belangrijk is om niet teveel
en te snel te willen beginnen, maar rustig op te bouwen, eventueel begeleid)
Er zijn nog een tal van andere sporten, want eigenlijk maakt het niet zoveel uit wat je
doet, als je het maar doet en vooral graag doet! Daarom is het belangrijk om iets te
zoeken wat je écht leuk vindt. Anders voelt het als een verplichting en kan je dit
onmogelijk volhouden. Probeer een sportmaatje of maatjes te vinden en dan zal het al
een heel stuk fijner zijn om te bewegen! 

Dit jaar hebben we, ondanks dat het niet (altijd) mogelijk was in teamverband, toch gesport
en dus niet stilgezeten. Om jullie ook deze zomer nog gemotiveerd in beweging te houden,
zijn hier enkele tips & tricks: 

- Hier nog enkele sporten die je deze zomer kan gaan doen: 

Als jullie zelf nog tips hebben, twijfel dan niet om ze met ons te delen! Wij kunnen deze
avond op onze socials plaatsen, zodat iedereen hier voordeel bij heeft. 

Heel veel succes om de zomer door te komen en wij zien jullie graag (snel) terug in
augustus/september.

Move Move MOOOVE Verbonden
en actief



 

Take care 
&  B E  S A F E  

We horen graag jullie reacties, alsook jullie ideeën, wist-je-datjes,

verslagen en interviews om de volgende edities ook spetterend te maken.

Voel je je geroepen om een Geel-Zwart reporter te zijn?  Laat je horen via

gazetje@geel-zwart.be. 

Redactie t GaZetje: Yinka DM, Sarah DH, Laura V en Paul J 

Bedankt!   

http://geel-zwart.be/

