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De Papegaai december 2008 
 

COLOFON 
 

VOORWOORD  
 

Op donderdag 30 

oktober werd een 

belangrijke bladzijde in 
het bestaan van onze 

club definitief 

omgedraaid. De 

algemene statutaire 

vergadering betekende 
namelijk ook het einde 

van de vzw als besturend 

orgaan van TC 

Zevenbergen. Deze taak 

wordt nu overgenomen 
door 3 werkgroepen 

waarover meer verder in 

dit blad. Wij van de 

redactie waren 10 jaar 

en meer lid van de raad 
van bestuur van de vzw 

en hebben heel wat individuen zien passeren. Van  potentiële 

kandidaat-voorzitters over BV’s tot eerder toevallige 

passanten droeg iedereen toch zijn steentje bij tot de goede 

werking van onze club. We herinneren ons legendarische 
vergaderingen met epische discussies tussen iconen als 

Gommer J, Jan N en Hugo T over het al dan niet mogen 

kaarten van de wedstrijdleider tijdens interclubontmoetingen, 

pittige plaagstoten van Rol S naar Gommer J, luidruchtige 

tussenkomsten van Ludo V waarbij iedereen even stil werd (ze 
waren dan ook meestal “to the point”), maar vooral de 

navergaderingen aan de toog. Deze navergaderingen zorgden 

ook voor heel wat vragen bij onze respectievelijke partners... 

(jullie hebben blijkbaar veel beslist gisterenavond?, en, wat 

dan zoal???). 
Ik heb voor mezelf dit probleem kunnen oplossen door mijn 

partner mee in het bestuur te betrekken, de hoofdredacteur 

heeft zich echter tot het einde thuis mogen verantwoorden. 

We zijn er echter nog niet van verlost (en jullie ook niet van 

ons...)! Net zoals de meeste leden van het vzw-bestuur hebben 
wij ook onze plaats gekregen in één of meer van de 

werkgroepen. We blijven jullie dus op de hoogte houden van 

alle wetenswaardigheden binnen onze club via jullie 

vertrouwd clubblad, in welke vorm dan ook. 

Verder willen we jullie nog ambiance-volle eindejaarsfeesten 
wensen. Tot een volgende keer op de club. 

 

Bob T 
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DE CLUB 
 

*** Niet dat het enig verschil gaat maken, maar het is niet meer in mijn ontzagwekkende functie 
als bestuurslid dat ik deze woorden op het computerklavier dreun. Het was al eerder duidelijk 

dat ons tennisbestuur(tje) geen lang leven meer beschoren zouden zijn, maar toch kwam de 

bombe surprise die wij op de vergadering van oktober naar het hoofd gesmeten :kregen alsnog 
als een verrassing. Omdat de lopende legislatuur pas in oktober 2009 afliep, kwam het plots 

opdoeken van onze board toch nog als een dreun(tje) aan. Aan de andere kant was het ook wel 

duidelijk dat we aan een nieuwe structuur toe waren; communicatiefgewijs vlotte het 

aanvankelijk immers niet echt tussen de oude (nou, ja) en de nieuwe machthebbers. Daarom 

werd geopteerd voor een nieuwe constructie, die uit drie grote werkgroepen zal bestaan (zie 
verder). De nog resterende leden van het bestuur, Jan, Bob, Katleen, Philip, Geert en de 

(Di)Annekes worden in de verschillende groepen opgenomen en blijven zich engageren voor 

onze club. Toch het einde van een tijdperk… 

Sorry als dat laatste licht pathetisch-melancholisch klonk, maar bekijk het eens vanuit mijn 

standpunt. Nadat ik op 18-jarige leeftijd het bestuurd werd ingeschopt, probeerde ik immers 

naarstig mijn collega-bestuursleden te overleven. Op het moment dat alléén Jan van 

Buggenhout terzake nog meer ervaring had en de zetel van voorzitter eindelijk begon te lonken, 
is het dus boeken dicht en game over. Bij deze wil ik me overigens bij Jan verontschuldigen 

voor die doorgeknipte remmen van zijn wagen. Het was maar om te lachen, Bugge! Dat 

betonblok trouwens ook! 

Onze toekomst in de nieuwe structuur was lang hogelijk onzeker, vooral omdat onze kwaliteiten 

uiteraard beperkt zijn.  Bovendien twijfelde men openlijk of het zinvol was om een papieren 

versie van De Papegaai aan te houden. Kon niet beter alles digitaal verstuurd worden? Veel 

goedkoper, toch? Maar hier hebben we dan toch alles wat been was stijf gehouden. De kern van 
trouwe lezers laat me geregeld weten dat ze prijs stellen op een papieren versie. Bovendien is 

het zo vervelend om met je laptop op het toilet te gaan zitten. En bovendien kan ons magazine 

(liefst na lezing, Alain Bakkovens) gerecycleerd worden door het in de stoof te gooien, wat in 

deze economisch barre tijden beslist een extra service is van de club aan haar leden. 

Het maken van een Papegaai is echter niet alleen organisatorisch een heel werk, het financiële 

kostenplaatje is navenant. Daarom krijgt onze gevederde vriend vanaf januari een facelift (u 
merkt overigens al een eerste aanzet op de cover), waarvoor we al een grafisch goed beslagen 

jongedame in de arm hebben genomen. En uiteraard zullen er ook meer sponsors verschijnen, 

wat we wensen te compenseren door meer artikels te publiceren over het reilen en zeilen binnen 

de club. Uit goede bron vernamen wij dat verscheidene mensen geïnteresseerd zijn om ons 

redactieteam te komen vervoegen, dus kunnen het nog mooie dagen worden voor het clubblad. 
En als u zich al jaren ergert aan de povere literaire kwaliteiten van B&B, dan is het nu het 

moment om zelf mee het verschil te komen maken. 

Volgend nummer pakken we meteen uit met een algemene herhaling van een aantal 

Zevenbergse begrippen, want naar ’t schijnt zijn er zelfs mensen die niet weten waarom dit blad 

‘De Papegaai’ heet. Deze heidenen krijgen binnen drie maanden dus het definitieve antwoord, 

maar kunnen dit ook al in exclusieve avant-première te horen krijgen, mits ze ons op 

zondagavond minimum 2 consumpties betalen aan de toog bij Monique. 
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*** Talking of which: in tegenstelling tot wat de geruchtenmolen suggereerde, gaat onze favoriete 

toogfreule haar heil niet ergens anders zoeken. Ze heeft wel besloten niet meer de zware 

verantwoordelijkheid te torsen die zelfstandige uitbating met zich meebrengt. Voortaan werkt 
ons Moniqueske in vaste loondienst bij het nieuwe opperhoofd van onze toog… die niemand 

minder is dan Noëlla, de eega van Eddy Clé, him manaher, zoals Manuel uit Fawlty Towers zou 

zeggen. We beloven volgende papegaai een interview met Noëlla, maar in dit nummer voelden 

we alvast haar hubby eens aan de tand. 

*** U hebt overigens nog recht op informatie betreffende die fameuze nieuwe structuur met 

werkgroepen. In totaal komen er drie, die we in volgende Papegaais uitgebreider zullen 

belichten. Voorlopig houden we het bij wat namedropping, zodat u alvast weet wie aan te 

spreken als u een ei kwijt wil; 

Werkgroep sportief (competitie): Stef Meulemans, Jan Van Buggenhout, Philip Vervloet, Ann 

Gelens, Frederic Jaminet, Stijn Wildiers, Geert De Meyer, Lieve Bonné, Diane Darquennes en 

Bob Thijs. 

 

Werkgroep evenementen en communicatie: Erik Van Hool, Kathrien Van Varenberg, Jan 
Fabri, Els Coppens, Ann Van Loock, Bart Bogaerts, Martine Verswijfel, Kurt Struyf, Eddy Clé, 

Jan Verbeeck, Jan Van De Perre, Werner Gybels, Ann Vlaeminck en Wim Theunis. 

 

Werkgroep sportief (recreatie): Stef Meulemans, Inge Flebus, Graziella Dendale, Marc 

Meulepas, Philip Vervloet, Katleen Van Dijck, Hilde Luyten, Jan Nauwelaerts, Wim Kevelaerts, 
Titine De Cort, Katrien Lauwers en Eddy Clé 

 

*** Als vanouds werd het een gezellige boel toen tijdens de laatste novemberzondag Sinterklaas 

en zijn zwarte vriend enigszins prematuur op bezoek kwamen. Zo’n 50 kleuters vergaapten zich 

aan de -vernieuwde!- goocheltoeren van clown Hans en kregen van de Goedheilig Man een meer 
dan uitpuilend pakje. Uiteraard ontbraken ook de wêreme sjokko en de kaffekoeke niet. Die 

platte referentie naar hete chocolade en boterkoeken hoorden we ooit uit de mond van een of 

andere Doenkvriend, die enkele jaren geleden met zijn maten voor het Sinterklaaslijk vervoer 

zorgden.  En die het jaar daarop niét werden teruggevraagd omdat de meeste kinderen hen niet 

bleken te verstaan... 
 

*** In deze tijden van goede voornemens en warme gevoelens voor de medemens, willen we ons 
ook nog nederig verontschuldigen bij Georges Broux, die zich in ons vorige nummer 

geconfronteerd zag met onjuiste informatie (die wij, te onzer verdediging, wel uit zéér goede bron 

hadden vernomen). Met deemoed melden wij dus dat er op den Bell niet zoiets als ‘feestleden’ 

zijn. De deelnemers aan de trofee Milia Raeymaekers werden allemaal gerekruteerd uit reguliere 

leden en van een verminderd tarief voor ‘feestvarkens’ is er op Bell al evenmin sprake. En toch 

is er op zich niks mis met dat idee… Maar bon: sorry, Georges! 

 
*** Bovenstaande storm in een theekopje werd al snel héél relatief toen we het overlijden 

vernamen van Charel van Dyck, tot enkele jaren geleden een zeer vertrouwd gezicht op 

Zevenbergen tijdens de namiddagen. Charel speelde steevast een potje snooker tegen zijn 

boezemvriend Hedwig ‘Bytte’ Byttebier en dat waren immer partijen op het scherp van de snee. 
Ook wij speelden ettelijk frame tegen Charel en wat ons daar beslist van bij zal blijven was zijn 

befaamd ‘Charel-shot’ (dixit Jan Nauwelaerts). Deze stoot resulteerde steevast in het potten van 

de bal in de pocket waar je dat het minste zou verwachten. Je had nog kunnen denken dat er 

toeval of -godbetert- geluk mee gemoeid was, maar de verbijsterende frequentie waarmee Charel 

dit shot op het groene laken toverde, deed toch een hogere macht vermoeden. Charel, we 
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wensen je veel framekes toe op de grote snookertafel hierboven en we blijven je herinneren als 

een immer minzaam en vriendelijk man. 

 
*** Bob en ik wensen u van harte fijne feestdagen en rekenen op uw aanwezigheid op de groots 

opgezette Nieuwjaarshappening van 10 januari waar er hopelijk een geslaagd vervolg zal 

worden gebreid aan het succesfeestje van vorig jaar. Afhankelijk van hun toestand kan u  de 

Papegaairedactie respectievelijk treffen aan, achter, op of onder het cavakraam… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lispersesteenweg, 277  
2500 Lier 
 
Tel: 03/480 21 18    Fax: 03/480 96 59 
 
Bij huis perfect komt elke lekkerbek aan zijn trek. 
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FEESTZALEN - TRAITEUR - ZONDAGRESTAURANT - HOTEL 

 

Huwelijks-, Jubileum-, Communie-, Bedrijfsfeesten, 
vergaderingen, seminaries, . . .  tot max. 250 personen. 
 
Traiteurdienst aan huis of in zaal naar uw keuze: 
buffetten, wandelbuffetten, recepties, diners en … 
 
Wij bezorgen U graag onze documentatie over onze 
all-in feestformules op basis van één prijs per persoon. 

 
 
Elke zondag : Restaurant aan 15,00 Euro per persoon  
(soep – hoofdgerecht – dessert – koffie –  
één drankje inbegrepen) 
 
Hotelkamers met badkamer - TV en ontbijt  
vanaf 54,00 Euro per nacht. 

 

HOMEPAGE : www.ho fvanaragon .be  E-MAIL : info@hofvanaragon.be  

TEL. (03) 491 08 00 -  FAX (03) 491 08 10 -  ARAGONSTRAAT 6 -  MOSDIJK 5 -  2500 LIER 
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A MAN FOR ALL SEASONS: 
GOMMER JORIS 

 

Het einde van ons tennisbestuur (zie ook de rubriek De Club) viel min of meer samen met het 

afscheid van Gommer Joris als voorzitter van tennisclub Zevenbergen. Aangezien enkel Jan van 
Buggenhout en ikzelf als bestuurslid zijn hele regeerperiode hebben meegemaakt, meen ik dan 

ook goed geplaatst te zijn om hierop, niet gespeend van enige nostalgie, terug te kijken. Van dit 

artikel weet Gommer niks, omdat hij nooit de man voor de grote huldes geweest is en eigenlijk 

ook nooit naar erkenning heeft gevist. Een aanvraag voor een interview van onzentwege 

wimpelde hij steevast beslist af. Hij werkte met veel liefde voor Zevenbergen, zijn club, en voor 
de rest: gene zever. Kempische degelijkheid. Maar vergeef ons deze laatste daad van 

bestuurlijke ongehoorzaamheid, Gommer, en lees gewoon door.  

 

Aanvankelijk wilde Gommer, die al sinds mensenheugenis in het bestuur zat,  helemaal geen 

voorzitter worden. ‘Laat mij maar werken! Uitleggen, dat kunnen d’r ander veel beter. Ik zal wel 
travakken’, waren in die dagen veel gehoorde zinsneden. Maar toen na het afscheid van Wim en 

het korte interregnum van tussenpaus Rik, het schip zonder kapitein kwam te staan, greep 

Gommer resoluut het roer. Meer dan twaalf jaar zou hij zijn stempel als voorzitter drukken. 

Toffe jaren, waarin er veel gelachen, veel gewerkt  en ook al eens gevloekt werd. Gommer paste 

het voorzitterskleed en het bleek hem naadloos te zitten (al was het wel een extra largeke…). 
Maar, alle gekheid op een stokje, hij bleef wel een wérkende voorzitter. Recht door zee, het hart 

op de tong, zonder veel tralala, en altijd bereid om de handen uit de mouwen te steken. 

 

Toegegeven, hij hoefde dat niet alleen te doen. Zo was er bijvoorbeeld Milia, met wie hij op 

diverse fronten jarenlang een ijzersterk team vormde, dat zich dag en nacht ter beschikking 
stelde van onze club. Gommer vlooide graag de Papegaai uit alvorens hij naar de drukker ging 

en dan passeerde ik wel eens aan de Donk. Hoewel ik steevast in een kraaknet pand met een 

lekkere kop koffie werd ontvangen, waren er toch altijd die 2 vierkante meter die ik slechts 

schroomvol als ‘rampgebied’ kan omschrijven; de centraal geposteerde tafel, waar alle 

documenten en papieren in verband met ‘hun’ tennisclub in een georchestreerde chaos stil 
lagen te getuigen van hun engagement. En pas op, Milia wist alles liggen, als de Gommer het 

tenminste niet verlegd had. Bovendien hadden ze een onmiskenbare toegevoegde waarde als 

komische dubbelact op bestuursvergaderingen, getuige conversaties als 

 

Gommer: ‘Milia, gij hebt dat papier toch?’ 
Milia: ‘Da’s ni waar Goemmer, ik hem dat aan u gegeven’ 

Gommer (ploegend in zijn attachékoffertje): ‘Maar nee, Milia, da’s ni waar. Allé, waar steekt da 

naa?’ 

Molia: ‘Jonge, zie maar eens goed in uw valieske. Bart, ge kunt ni geloven hoeveul roemmel dat 

dààrin zit. Da’s gewoon schandalig, daar zit waarschijnlijk nog den openingsspeech van de club in 
van zoveel jaar geleden.’ 

Gommer: ‘Luistert he Milia…begint ni é!’ 

Milia: ‘Pas op hé, hij gaat dat niet toegeven zenne! Ne stéénezel dat dat is…’ 

 

Enzovoort. 
 

Waarna die dekselse Rolle meestal monkelend nog wat olie op het vuur goot. Maar die mocht 

dat dan ook van de Gommer. En ook ging er geen enkele vergadering voorbij zonder enkele 

smeuïge anekdotes, die Gommer met veel genoegen ten berde bracht. Dat die vergaderingen 

daardoor wel eens uitliepen, dat nam je er gewoon bij. Sommige, nieuwe, bestuursleden 
meenden dat het allemaal wel wat efficiënter en strakker mocht verlopen. Sommige, nieuwe, 

bestuursleden ondervonden dat er op dàt vlak geen spat veranderde. En gelukkig maar. 
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Gommers sterkste punt was misschien wel zijn eeuwige drive, zijn verlangen om steeds dàt te 

doen wat het beste was voor de club.  Activiteiten die niet meer rendeerden, werden afgevoerd 

en vervangen door iets nieuws. Denk maar terug aan onze lustrumviering in Theadrôme. Maar 
er waren zoveel voorbeelden  Zo werd vorig jaar nog de brunch (ook ooit een daverend, nieuw 

project) vervangen door een Nieuwjaarshappening met gezellige stalletjes. Het initiatief viel 

geweldig in de smaak en zal ook dit jaar op vergelijkbare wijze doorgaan. Steeds probeerde 

Gommer dingen te verzinnen, die bij alle leden in de smaak zouden vallen. Hij was dan ook de 

voorzitter van iedereen, van de oudste recreatiespeler tot het jongste aanstormende talent. Hij 
kende iedereen, en praatte met iedereen. Niet alleen op onze club. Jarenlang was hij onze 

onbezoldigde ambassadeur bij tennisevenementen overal ten velde. En ze zagen hem graag 

komen. Maar… hij was ook zeer nauw betrokken bij de onderhandelingen die de club in  nieuw 

vaarwater zouden brengen.  

 
Gommer, laten we even persoonlijk worden. Dat de club opnieuw bruist van activiteit, dat de 

toekomst weer voor zovele jaren verzekerd is, en dat er mensen zijn die net hetzelfde 

engagement als jij willen opbrengen, ook dàt is voor een groot deel jouw verdienste. Een ultiem 

cadeau van een grote voorzitter aan zijn club. 

 
Patron, we wensen je van harte het allerbeste. Meer dan ooit hopen we dat je van het leven kan 

genieten met je talrijke vrienden in zovele milieus. We zien je zo die illustere hole-in-one slaan 

op de golfclub waar ze je nu al ‘Gommer Woods’ noemen. Maar vergeet niet dat we je ook op de 

Antwerpsesteenweg graag zien komen. En we hopen (en eigenlijk weten we dat ook) dat je inzet  

voor onze club niet zal verminderen. Dit artikel gaat over het verleden, maar er is ook nog zoiets 
als de toekomst.  Gommer, we zeggen ‘merci’, maar we zeggen niet ‘adieu’.  Je hebt 

meegeschreven aan vele prachtige bladzijden, maar er is nog altijd ruimte voor een extra 

hoofdstukje. Meer dan ooit  rekenen we op je know-how, je onvermoeibare slagkracht en je 

grote clubliefde..  Want een Zevenbergenaar ben je niet voor even, maar voor heel je leven. 

 
Namens je ouwe bestuursmakkers, je vele tennisvrienden en iedereen die onze club een warm 

hart toedraagt; het ga je goed, makker. 

 

Bart 
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A LATE HALLOWEEN EVENT 
 

Op zaterdag 22 november was het een drukke bedoening op onze tennisclub Zevenbergen. 

Iedereen was van de partij: tennissers en supporters, volwassenen en kinderen, deelnemers en 

helpende handen, vertrouwde gezichten maar ook nieuwe. Kortom : iedereen was welkom! 

Er viel dan ook heel wat te beleven. 
Bij aankomst werden de sportievelingen, onder de deskundige leiding van onze manager, in 

duo's verdeeld bestaande uit "een KRUK en een KRAK". Dit zorgde voor zeer verrassende 

combinaties: ervaren rotten en recreanten, leraar en pupil, "jongeren" en nog wat jongeren, 

mannen en vrouwen, vaders en zonen, ... Spektakel en fun verzekerd zowel op het veld als ook 

bij de supporters in de chalet en dit allemaal volgens de regels van de sportiviteit. Deelnemen 
was belangrijker dan winnen. Er werden een 30-tal wedstrijdjes gespeeld van telkens ongeveer 

30 minuten. Wij konden die avond zowat 60 tennissers aan het werk zien. KNAP gedaan!!! 

Aan onze jongsten werd er ook gedacht. De zithoek aan de tv werd omgebouwd tot een 

"filmzaaltje". Op het programma stonden “Young Frankenstein” en “Poltergeist”. 

Naar goede gewoonte mocht ook de innerlijke mens niet vergeten worden. Voor of na onze 
sportieve uitspattingen konden we ons tegoed doen aan heel wat lekkers: hamburgers, 

pompoensoep, witte en zwarte pensen. Dit alles werd vakkundig en met heel veel liefde bereid. 

Ons verwarmen konden we letterlijk en figuurlijk buiten in de tent aan de vuurtjes en binnen 

aan het jeneverkraam. 

De eerste editie is een feit. Tips, opmerkingen, suggesties, ... zijn steeds welkom. 
Wij willen jullie alvast uitnodigen voor de NIEUWJAARSHAPPENING op zaterdag 10 januari. 

IEDEREEN WELKOM!!! 

 

Martine 
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HERFSTWANDELING 
 

Droevig nat weer in onze contreien op zondag 26 oktober, maar op de Botrange was het droog 

en er scheen zelfs een mooi herfstzonnetje. Perfecte omstandigheden dus voor een 

herfstwandeling voor een 40-tal Zevenbergenaren, met behoorlijk wat jeugd. Het traject werd 

uitgetekend door streekkenner Paul Van Den Bosch en leidde ons tot voorbij de Duitse grens 
naar Monschau. Geen cafés, tavernes of voetbalkantines onderweg, dus werd er ’s middags 

weer op een ouderwetse manier gepicknickt in open lucht. 

Wanneer het dan ’s avonds toch begon te regenen zaten we al lang op restaurant te genieten 

van een plaatselijk soepje en een uit de kluiten gewassen gebraden kip. 

Was je er niet bij? Je krijgt een nieuwe kans op 8 maart tijdens onze winterwandeling. Let wel 
op, het aantal plaatsen is beperkt!! 
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JUST ASK THE MANAGER: 
DE PAPEGAAI SPRAK MET EDDY CLE 

 

 

Toegegeven, wij moesten ook even slikken toen bleek dat de professionele reorganisatie van ons 
clubje de creatie inhield van een manager. Goeie hemel! Spookbeelden doemden in ijltempo op 

ons netvlies op. Waar konden we ons nu weer aan verwachten? Een krijtstreeppak-man 

(pakman?) die ons de les zou komen spellen? Een archetypische Michel Verschueren? Een 

sinistere spin doctor? Of toch zeker niet zo’n vreselijke yup met een GSM aan ieder oor?  

 
In de praktijk valt een en ander echter best mee. De gevreesde gladde paling is immers een 

sympathieke, sportief ogende lobbes en we mochten al ondervinden dat hij prijzentafels kan 

volschooien, sorry volgooien, als de beste. We zijn trouwens nog altijd krikkel omdat we net 

naast die exquise golftas grepen. Genoeg gemijmerd, op naar de eerste vraag! 

 
Bij de intimi ben je reeds genoeglijk bekend, Eddy, maar kan je je voor onze lezers toch 

nog eens voorstellen? 

 

Graag zelfs! Ik tel 43 lentes en woon in Wiekevorst, niet ver van Heist-op-den-Berg. Ik ben 

gehuwd met Noëlla Buyens en we hebben 2 kinderen: Dorien van 17 en Marnick, die 12 is.  Ik 
ben professioneel tennistrainer (A-niveau) en ik combineer het lesgeven met het 

clubmanagement hier op Zevenbergen. 

 

Waarom heeft een club als Zevenbergen eigenlijk nood aan een manager? 

 
Zevenbergen is niet zomaar een clubje.  Tennis is dan wel onze core business, maar er is verder 

ook nog squash, bridge, de cafetaria, en het verhuur van het chalet en de polyvalente zaal. 

Zonder op onze borst te willen kloppen kunnen we bovendien stellen dat we qua aantal VTV-

leden en klassementsspelers de grootste club van de provincie zijn. Bovendien herbergen we 

tevens een zeer grote en kwaliteitsvolle tennisschool. Een dergelijk geheel vraagt om een 
professionele begeleiding. Daarom werd de functie van ‘clubmanager’ in het leven geroepen. 

 

Hoe is de huidige clubleiding vervolgens bij jou uitgekomen? 

 

Ik geef  al meer dan 20 jaar fulltime tennisles en ken het reilen en zeilen binnen het 
tenniswereldje als mijn broekzak. Bovendien meen ik ook wel te weten hoe je een club moet 

leiden. Ik ontmoette Erik van Hool en hij vertelde mij dat Zevenbergen op zoek was naar een 

clubmanager en of ik eventueel in die job geïnteresseerd was. Na enkele dagen bedenktijd gaf ik 

aan dit wel te zien zitten en toen heeft de Raad van Bestuur beslist vertrouwen in mij te stellen. 

Ik neem aan dat het feit dat ik op verschillende clubs tennisles geef en ook op regelmatige basis 
mee evenementen organiseer, het nodige vertrouwen heeft gewekt. 

 

Je kent inderdaad de interne keuken bij verschillende clubs, wat zeker een troef is. Hoe 

verhouden wij ons tot andere clubs? Moeten we bang zijn voor de concurrentie? 

 
Weet je, Zevenbergen is een club met een mooie infrastructuur (die er trouwens nog veel 

knapper op gaat worden!) en ze is bovendien schitterend gelegen in het groen.. Kleinere clubs 

zijn meestal alleen open tijdens de lente- en zomermaanden of de cafetaria is op bepaalde dagen 

gesloten. Zevenbergen daarentegen is een club van 7 op 7. Dat is een pak interessanter, maar 

het vraagt uiteraard ook meer opvolging. 
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Zie je voor jezelf een toekomst op lange termijn weggelegd bij ons, of is dit eerder een 

vorm van ‘crisismanagement’? 

 
Van een crisis is op Zevenbergen zeker geen sprake. Maar het spreekt vanzelf dat als er nieuwe 

mensen aantreden, waaronder ikzelf, er vele zaken anders (en liefst beter) aangepakt worden. 

Dat brengt altijd wel wat onrust met zich mee, al is dat vaak eigenlijk onterecht. Ondertussen 

ben ik toch al een half jaar bezig op Zevenbergen. Ik kijk graag vooruit. Het verleden is voorbij. 

  
De aanleg van de nieuwe terreinen was een grote stap vooruit en nu volgt de opfrissing  van de 

cafetaria. Er zijn weinig clubs die zoiets kunnen realiseren in zo’n korte tijd wat bewijst dat we 

met de juiste mensen bezig zijn. Er wordt wel eens gezegd nieuwe bezems vegen goed, maar we 

willen ervoor zorgen dat déze borstel het goed zal blijven doen, en daarom zal het 

clubmanagement ook in de toekomst heel belangrijk zijn. 
 

Je werkt 20 uur per week  voor de club. Hoe vul je die uren op? Wat doe je nog naast je 

werk voor TC Zevenbergen? 

 

Momenteel werk ik meestal ‘s ochtends op Zevenbergen. Ik hou me concreet bezig met het 
personeel, de loonadministratie, het onderhoud,  de facturatie, het reservatiesysteem en de  

ledenadministratie. Daarnaast beantwoord ik vragen van de leden en volg ik eventuele klachten 

op. Ook werk ik het reclamescherm geregeld bij. Ik ben ook druk bezig met het opvragen van 

offertes en het opvolgen van de werken in uitvoering. Een stevige dagtaak, dus, en daarnaast 

geef ik ook nog  tennisles.  
 

Welke zaken op de club zijn absoluut nog voor verbetering vatbaar? Heb je een 

prioriteitenlijstje? 

 

De modernisering van de infrastructuur staat natuurlijk hoog op de agenda. En dan heb ik het 
niet alleen over de nieuwe cafetaria, maar ook over het sanitair en de opfrissing van de 

squashlokalen. Ik vind ook het bieden van een prettige begeleiding en dito omgeving aan zowel 

de recreatieve spelers als de competitiespelers heel belangrijk.  Maar bovenal wil ik werk maken 

van het organiseren van toffe evenementen die zoveel mogelijk leden bereiken. Zo, en niet 

anders, creëer je immers de beste clubsfeer. 
 

Welke indruk heeft de club tot hiertoe op je nagelaten? 

 

Zevenbergen is een grote club met een aanzienlijk potentieel. De juiste mensen staan aan het 

hoofd van de club en ze beschikken over de zakelijke know-how om alles in goede banen te 
leiden. Ik ben er dan ook van overtuigd dat als we zo blijven werken, en natuurlijk met de hulp 

van alle leden, Zevenbergen dé club van de provincie blijft. 

 

Tot slot misschien nog een stichtelijk grapje vanwege de Papegaairedactie, Eddy, waar 

je hopelijk veel lering uit trekt! Het gaat zo: 

 

Een dokter, een advocaat en een manager discussiëren over wat het beste is: een vrouw of een 

minnares. De advocaat zegt: ‘Jongens, geloof me. Een minnares is altijd beter. Als je een vrouw 

hebt die wil scheiden, krijg je alleen maar een hoop juridische problemen.’ 

 
De dokter zegt: ‘Daar ben ik het absoluut niet mee eens. Een vrouw hebben geeft je een gevoel van 

zekerheid. Dat verlaagt je stressgehalte en dat is dus veel beter voor je gezondheid!’ 

 

De manager schudt het hoofd en zegt: ‘Jullie hebben het allebei bij het verkeerde eind. Je kan ze 

best allebei hebben. Dan kan het gebeuren dat je vrouw denkt dat je bij je minnares zit en 
omgekeerd. En dan kan je tenminste eens doorwerken!! 
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Hoe vind je die, Eddy!? 

 

Tja, ik had gehoord dat die van de Papegaai erg waren, maar dat het zo… 

 

Sorry Eddy, we moeten er weer eens vandoor! Hartelijk bedankt voor dit interview en 

veel succes!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hellegatstraat 5 
KMO-zone Misstraat 

2590 Berlaar 
 tel. +32(0)3 422 55 55 
 fax +32(0)3 422 57 65  

info@drukkerijsteylaerts.be 
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FOTO’S SINTERKLAASFEEST 
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TENNIS IN BELGIE 
 

TRIOMFEN VOOR JEAN WASHER EN JOSANE SIGART 
 

 

Jean Washer 

 

Na de Eerste Wereldoorlog beleefde het Belgische tennis een lichte inzinking. Niet veel spelers 
waren immers, na vier zware oorlogsjaren, meteen weer in staat om op het hoogste niveau van 

zich te laten spreken. Gelukkig was er een uitzondering: Jean Washer. 

 

Washer was niet alleen een held op een tenniscourt, hij had zich ook aan het front meer dan 

heldhaftig gedragen. Bij de vijandelijkheden was hij zelfs ernstig gewond geraakt. Toch was hij 
spoedig genoeg hersteld om tijdens het interbellum met iedereen de vloer te vegen. Maar liefst 8 

keer op rij veroverde hij de nationale titel alvorens in 1927 vroegtijdig af te haken, op amper 

drieëndertigjarige leeftijd. 

 

De sterke wapens van de linkshandige Washer waren een krachtige opslag maar bovenal een 
fantastische forehand en een zeer gedegen volley. Zijn backhand was van minder niveau. 

Hoewel hij een erg nerveuze aard had, wist hij onder moeilijke omstandigheden toch het hoofd 

koel te houden, wat hem vaak succes bracht bij betwiste wedstrijden. 

 

Ook op internationaal vlak stond Washer meer dan zijn mannetje en dat in een tijd dat de 
tennissport in weelde leefde, met grote namen als Bill Tilden en de Franse ‘musketiers’ Borotra, 

Lacoste en Cochet. In 1925 beleefde Jean Washer het hoogtepunt van zijn schitterende 

loopbaan. In dat jaar werden voor het eerst de Franse kampioenschappen open verklaard voor 

de beste internationale spelers. Van het Roland Garrosstadion en de bijbehorende tennisgekte 

was toen nog geen sprake. De wedstrijden hadden plaats op de courts van La Faisanderie in 
Saint-Cloud. Washer stuntte zich een weg naar de halve finale,  waar hij met 6-2, 6-1 en 6-3 de 

duimen moest leggen voor Borotra. Toch hadden de ‘musketiers’ meer dan het nodige respect 

voor Washer, want in 1922 had hij Borotra en Cochet al eens verslagen op de terreinen van 

Racing Club Brussel. En in 1924 klopte hij ook René Lacoste. Meer dan indrukwekkende 

prestaties voor een speler die het in eigen land moest opnemen tegen spelers die niet tot aan 
zijn enkels kwamen. 

 

 

Josane Sigart 

 
Waar Washer bij de mannen dé kannibaal tijdens het interbellum was, kon hetzelfde gezegd 

worden over de status van Josane Sigart bij de vrouwen. Ze stak vijf jaar lang immers met kop 

en schouders boven de concurrentie uit en verloor in die periode maar één keer. In totaal 

verzamelde ze niet minder dan 21 Belgische titels, waarvan zes individuele (1928, 1929, 1931, 

1392, 1936 en 1946). Bij haar eerste doortocht in 1928 pakte ze al meteen drie titels: in het 
enkelspel, in het damesdubbel (met haar zuster Yvonne) en ook in het dubbel gemengd (met 

André Lacroix). Van een debuut gesproken.  

 

Josane Sigart was zeker geen type-Clijsters. De tengere, rustige en discrete jongedame blonk 

vooral uit door haar inzicht en handigheid. Haar fysieke mogelijkheden stonden niet in 
verhouding tot haar technische vaardigheid: ze was niet bijzonder beweeglijk en haar zwakke 

uithoudingsvermogen bracht haar soms in moeilijkheden. Ze hamerde er echter niet Serena 

Williamsgewijs op los, maar stuurde de bal precies waar zij dat wenste. Haar backhand leek een 

streling, maar bracht de tegenstandster danig in verwarring. Zelf sukkelde ze nogal eens met 
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haar forehand. Op de volley was ze echter niet te passeren en ze beschikte over een fluwelen 

touch. 

 
Op het hoogtepunt van haar vorm boekte Josane Sigart talrijke overwinningen tegen sterkere 

Franse en Engelse speelsters. De Britse tennisjournaliste Wallys Myers rangschikt Sigart in 

haar tijd bij de beste tien speelsters van de wereld. Toch slaagde ze er niet in het enkelspel van 

een groot internationaal tennistornooi te winnen. 

 
Daartegenover staat dat ze de ideale partner was in het dubbelspel. Met Doris Metaxa bereikte 

ze in 1931 een eerste maal de finale op Wimbledon. Het duo verloor in drie sets van de Engelsen 

Dorothy Sheperd en Phyllis Mudford. Het jaar daarop won de Engels-Belgische combinatie wel: 

in de finale werd de maat genomen van de grote favorieten Elizabeth Ryan en Helen Jacobs: 6-4 

en 6-3. 
 

Nadat Josane Sigart trouwde met John De Meulemeester, werd tennis voor haar alleen nog een 

tijdverdrijf. Toch werd ze na de Tweede Wereldoorlog nog verscheidene keren Belgisch 

kampioene, zowel in het enkelspel als met Myriam de Borman in het dubbelspel en met Pierre 

Geelhand in het gemengd dubbel. 
 

 

Volgende Papegaai:  

 

Grote successen in de Davis Cup! 
 

Delen overgenomen uit ‘De ongelofelijke successtory van tennis in België’, Carlos De Veene & 

Jacques Hereng, Lannoo, 2004. 
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GROEP JOS PAUWELS IMMOBILIEN bvba Familiezaak met 35 jaar ervaring 
Parklaan 10 erkend lid B.I.V. Spelend lid Zevenbergen  

2540 Hove - Professionele aanpak van begin tot einde 
 - Vooraf uitgebreide informatie aan kopers 
Tel. 03/455.60.03. GSM Jos 0478/234.300 - Juiste waardebepaling 
Fax 03/455.58.23. GSM Geert 0475/839.525 - Discretie gewaarborgd 
e-mail: qroepjospauwels@pandora.be - Uitgebreid klantenbestand 
web-site: www.groepjospauwels.be - Geen schattingskosten 
 - Ontelbare referenties  
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INTERCLUB 2009 
 

Elk jaar opnieuw spelen vele Zevenbergen-ploegen mee in de VTV-interclubcompetitie. 

 

Deze ontmoetingen met andere clubs brengen op als naast het veld veel plezier met zich mee.  
Om de inschrijvingen hiervoor op een gestructureerde manier te laten verlopen, werd een nieuw 

systeem bedacht. 

  

Het is de bedoeling om het strookje ‘ ploegsamenstelling interclub’  in te dienen in de 

papegaaibus of op de inschrijvingsdag.   
De kapitein van elke ploeg verzamelt de namen en handtekeningen van de ploeggenoten plus 2 

reservespelers.   

Doordat spelers zich werkelijk engageren voor deze competitie vermijden we dat afwezigheden   

(communiefeesten, studies, weekendjes,…) leiden tot problemen voor de kapitein, 

interclubleider en bestuur .   
  

Op 22 januari om 20u is er een inschrijvingsdag op de club. Kapiteins die spelers tekort 

hebben of mensen die nog geen ploeg hebben, zouden we op deze avond graag aan mekaar 

voorstellen.  Deze datum is de uiterste inschrijvingsdatum, dus tegen dan moeten alle strookjes 

binnen zijn. 
Wij wensen iedereen alvast een succesvol en plezierig  interclubseizoen! 

  

"                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                  

 
Inschrijvingsstrook ploegsamenstelling interclub 

REEKS..................................................... KAPITEIN................................................................  

Naam Voornaam Handtekening 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 
Sportieve groeten, 

Werkgroep Competitiesport 
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ACTIVITEITENVERSLAG 2007 –2008 
 

Naar jaarlijkse gewoonte een korte terugblik op het afgelopen jaar Zevenbergen : 

 

Oktober 2007 
 

Traditionele herfstwandeling met prachtig weer en 45 deelnemers in en rond de Hoge Venen 

 

November 2007 

 
Fundag van Gewest Antwerpen op onze club voor het 3de jaar op rij met het maximum 

toegelaten aantal kinderen (101) 

Viering van de Antwerpse interclubploegen in Brasschaat : 7B werd vertegenwoordigd door de 

ploeg Dames 50  

 
December 2007 

 

51 kinderen waren aanwezig bij het bezoek van sinterklaas aan onze club 

In Zoersel werden de jeugdinterclubkampioenen gevierd 

7B ontving de trofee van JeugdTop Tennisclub 
 

Januari 2008 

 

Nieuwjaarshappening : werd op een andere manier aangepakt dan de vorige jaren en had veel 

succes, er waren diverse kraampjes met eten en drank 
 

Februari 2008 

 

Winterwandeling ging dit jaar door in Lier zelf en er waren 30 deelnemers 

 
Maart 2008 

 

Het was lang geleden, maar Bell heeft het St Gummarustornooi gewonnen 

In diezelfde week was er overdag een paasstage 

 
April 2008 

 

Er was wederom ons succesvol indoortornooi  

Het zomerseizoen opende met een uitgebreide receptie 

In deze maand startten de lessen, zowel voor de jeugd als voor de volwassen beginners 
In april begint ook de interclubcompetitie 

Het grote evenement van de club was echter de aanleg van de nieuwe som-clay terreinen 

 

Mei 2008 

 
De goodwillcompetitie gaat van start met iets minder deelnemers dan het jaar voordien 

In de Naeyaert Bekercompetitie werd in de eerste ronde verloren tegen Beerschot 

Om de nieuwe terreinen te vieren werd een familiedag ingericht 

 



 

De Papegaai december 2008 24 

Juni 2008 

 

Het tweede jaar op rij moesten de finales van de goodwill binnen gespeeld worden 
Bij de wisselbeker Ter Linden werd 7B laatste op het gebied van tennis maar eerste aan de toog 

Er mogen 5 ploegen interclub eindronde spelen in september 

 

Juli 2008 

 
Dit jaar werden er tijdens ons zomertornooi alleen enkels gespeeld. Dit werd niet ervaren als 

een nadeel. De papagayobar werkte dagelijks op volle toeren. Na de finales en receptie bleef er 

veel volk kijken naar de Wimbledon-finale tussen Nadal en Federer 

In juli startte ook ons Delta Lloyd dubbeltornooi 

De jaarlijks trofee Milia werd gespeeld op maandag 21 juli. Normaal is dat op Ons Heer 
Hemelvaart, maar dit jaar viel dat samen met 1 mei en de werken aan de voorste terreinen. Er 

was ongeveer evenveel volk aanwezig, maar het weer was spelbreker. Er werd binnen getennist 

Er waren ook weer de jaarlijkse jeugdstages 

Voor de eerste maal werd er een ontmoeting met TC Neerpeltse georganiseerd.  Het werd een 

gezellige boel met mooi weer, plezante dubbels en een BBQ 
 

Augustus 2008 

 

Het jeugdtornooi had iets minder deelnemers dan vorig jaar maar dit kwam de organisatie goed 

van pas 
Het dubbeltornooi werd in dezelfde week gespeeld, wat voor herhaling vatbaar is 

Met de jeugddag was het eindelijk nog eens goed weer ! 

De Delta Lloyd Cup had 2 spannende finales in 3 sets 

 

September 2008 
 

Het jaarlijkse clubkampioenschap had te kampen met iets minder deelnemers, maar de finales 

konden met zeer mooi weer afgewerkt worden.  Na de prijsuitreiking was er een mooie receptie, 

als overgang naar de sluitingsfuif  

We hebben 2 interclubkampioenen ! 
 

 

 



 

De Papegaai december 2008 25 

KOOKHOEKJE 
 

 

 

Konijn in vermoutsaus 
 

 

 

Ingrediënten voor 4 personen: 

1 konijn (ca 1,4 Kg) 
zout, versgemalen peper 

100 g sjalotten 

2 teentjes knoflook 

2 rode en 2 gele paprika’s 

1 eetlepel boterolie 
3 eetlepels olijfolie 

3 takjes dragon 

1 theelepel venkelzaad 

1/8 l droge vermout 

2 dl gevogeltefond 
 

 

 

 

Bereiding: 
Het konijn in stukken verdelen en de stukken vervolgens met peper en zout inwrijven. De 

sjalotten pellen en in de lengte in repen snijden. De knoflook pellen en in schijfjes snijden. 

 

Met een dunschiller de paprika’s schillen. Depaprika’s doorsnijden, zaadlijsten verwijderen, 

wassen en vervolgens in de lengte in repen snijden. De oven op 180° C voorverwarmen. 
 

De boterolie en de olijfolie in een braadpan verhitten en de stukken konijn op een matig vuur 

aan alle kanten goudbruin aanbraden. De knoflook, sjalottengewassen dragon en venkelzaadjes 

toevoegen en even laten meebakken. 

 
De vermout en de helft van de fond bij de stukken konijn voegen. De repen paprika toevoegen 

en kruiden met peper en zout. Met het deksel op de pan ongeveer 40 minuten laten sudderen in 

de oven. 

 

Tijdens het smoren geleidelijk de resterende fond toevoegen en de stukke konijn op de helft van 
de braadtijd omdraaien. Tot slot op smaak brengen met peper en zout. Bij dit konijn in 

vermoutsaus kun je naar keuze lintvormige pasta of aardappelpuree met knoflook serveren. 
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ZEVENBERGSE ZOEKKWIS 
 

Oplossingen van vorige maal 

1 Dachau   2 Amiens   3 Gontsjarov   4 Snoek Paul   5 Couvin   6 Hecatombe   7 Orbison Roy   

8 Trintignant Jean-Louis   9 Egg, Oscar   10 Love’s Labour’s Lost 
Werden uitgeloot om een boekenbon te ontvangen: 

- Roland Smet 

- Emiel Van Mechelen 

Opgave december 2008 

Beginletterwoord:  Speelhuis 
1. Hij was een veelzijdig renner met een grillige loopbaan.In 1937 deed hij een vergeefse 

aanval op het werelduurrecord, toen hij bleef steken op 42.873 meter. Hij won tweemaal 

Bordeaux-Parijs met 10 jaar tijdsverschil. De tweede maal overschreed hij zegevierend de 

aankomstlijn, toen als gevolg van de verzengende hitte slechts drie renners de finish 

haalden. Dubuisson en Levecque waren respectievelijk nummers 2 en 3. Wie was onze 
man die in 1917 in Wommelgem werd geboren en zijn twee grote overwinningen op 

respectievelijk 20- en 30-jarige ouderdom behaalde ? 

2. Marie Louise de Mourier (1922-1967) werd door haar rol in “Caroline Chérie”  hét 

sekssymbool van de Franse film in de dagen voor Bardot. Ze speelde meestal in tamelijk 

onschuldige films, die vaak geregisseerd werden door haar echtgenoot Christian-
Jacques.  

Haar énige grote rol kreeg zij van Max Ophüls. Als Lola Montès laat ze zien dat ze echt 

kan acteren. Als lola moest ze de vrouw zijn van wie alle mannen dromen, en dat was ze. 

Ze kreeg een ernstig ongeluk,  en trok zich voor enige tijd terug. Toen zij  come-back-

plannen had, stierf ze aan een hartaanval. Haar filmnaam graag. 
3. Deze cartoonist en illustrator werd in Vilvoorde geboren in 1938. Hij debuteerde in 1956 

met cartoons in Het Nieuwsblad. In 1959 verscheen zijn eerste verzameling cartoons 

“Agentleman” Andere werken zijn: “De avonturen van Belgman” en “Spiel mit Strich und 

Schnipsel”. Zijn hoekige, vrij bonkige stijl en zijn geboetseerde humor maken hem tot een 

der grootste Vlaamse cartoonisten. Zijn cartoonistennaam? 
4. Ik lees in mijn boek: De kerktoren van de Onze-Lieve-Vrouw-geboortekerk dateert uit de 

10e eeuw en is daarmee de oudste kerktoren van de Benelux. De eerste kerk ontstond in 

het begin van de 8ste eeuw en bestond uit een zogeheten “Vrije kerk” die niet zoveel 

voorstelde. Rond 900 werd een stevigere en duurzamere kerk opgetrokken uit 

ijzerzandsteen. De eeste vergroting stamt uit de 14e eeuw en werd betaald door de abdij 
van Averbode. In de 17e eeuw werd de kerk voor een tweede en laatste maal vergroot. De 

kerk werd door een brand verwoest op 11 mei 1940, en werd in 1956 weer opgebouwd. 

Het onderste deel van de kerktoren bestaat nog steeds uit het zandsteen van de jaren 

900. In welke Limburgse deelgemeente vinden wij deze kerk? 

 

De Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk 

5. Hij vormde samen met Gaea, van wie hij de zoon én gemaal was, het oudste godenpaar in 
de Griekse theogonie. Hij was vader van de Titanen, Cyclopen en Centimani. Beducht 

voor zijn eigen kroost, wierp hij de Cyclopen en Centimani in de Tartarus, doch de 

Titanen kwamen hiertegen in opstand en onttroonden hem. Wie was deze Griekse god? 
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6. In één van zijn “Zichemse Novellen” verhaalt Ernest Claes met milde humor en 

ontroerende, diepmenselijke tragiek over een dolaard en wildstroper uit het Land van 

Scherpenheuvel, die “ieverans ut de Kempe” kwam en “noeit ofte noeit gien voaeder of 
gien moeder heeft gehad. De meeste mensen denken dat dit een fictieve figuur was, maar 

de beschreven persoon heeft wel degelijk bestaan. Hij zou het tijdelijke met het eeuwige 

verwisselen tijdens de nacht van 9 op 10 oktober 1899. Hoe heet deze “novellenfiguur”. 

Uitzonderlijk telt de eerste letter van de voornaam. 

7. Op 3 december 1984 deed zich in een stad in Centraal India de grootste industriële ramp 
in de wereldgeschiedenis tot dan toe voor. Uit de pesticiden van een dochtermaatschappij 

van de Amerikaanse multinational Union Carbide Corp. ontsnapte ongeveer 45 ton van 

het gevaarlijke Methylisocyanaat-gas. Volgens officiële cijfers vielen er 2700 doden en zijn 

zeker 50 000 mensen behandeld voor klachten aan ogen, longen en genitaliën. In welke 

stad gebeurde dit? 
8. In december 1970 werd vanaf een drijvend platform aan de Keniaanse kust een 

Amerikanse kunstmaan gelanceerd voor nadere bestudering van de bij toeval in 1962 

ontdekte röntgenbronnen aan de hemel.  De detectoren aan boord ontdekten 

röntgensterren en röntgenpulsars. De lancering greep plaats op de Keniaanse 

onafhankelijkheidsdag en de satelliet werd toen gedoopt met het Keniaanse woord voor 
Vrijheid. Hoe luidt dit woord? 

9. Een eiland voor de kust van North Carolina, met een brugverbinding naar het vasteland. 

Hier vond de eerste Engelse kolonisatie in Amerika plaats. In 1584 zond sir Walter 

Raleigh een expeditie uit onder leiding van Grenville en Lane, die er een kolonie 

stichtten. Deze eerste groep ging echter al in 1586 terug naar Engeland. Enige weken 
later arriveerde Grenville op het eiland en liet er 15 man achter, van wie er bij de komst 

van John White op het eiland (1587)geen een meer over was. White stichtte weer een 

kolonie en ging zelf terug naar Engeland om hulp te halen. Door de gebeurtenissen daar 

(Armada 1588) duurde het tot 1590 voor hij op het eiland terugkwam. De hele kolonie 

was toen spoorloos verdwenen. Het raadsel van dit verdwijnen is nooit opgelost. Over 
welk eiland van 19 km lengte en gemiddeld 5 km breedte gaat het hier? 

10. “De getemde Feeks” doet ons natuurlijk onmiddellijk aan Shakespeare denken. Over 

hetzelfde onderwerp bestaat echter ook een opera, die gecomponeerd werd door een 

Duits componist(1840-1876). Sinds zijn veertiende leed hij aan tuberculose en verhuisde 

toen naar het Zwitserse Winterthur, waar hij Theodor Kirchner opvolgde als organist aan 
de stadskerk. Hij richtte zijn eigen koor op, maar na anderhalf jaar werd het 

“Gesangverein Melodia” reeds ontbonden wegens een tekort aan mannenstemmen. In 

1872 voltooide hij zijn opera “Der widerspenstigen Zähmung”, die eerst door Dresden en 

München werd afgewezen, maar op 11 november 1874 zijn première kende in 

Mannheim. Het was een overweldigend succes en er volgden nog uitvoeringen in Wenen, 
Leipzig en Berlijn. Een tweede opera “Francesca von Rimini” bleef onvoltooid. Onze 

componist stierf op 3 december 1876 aan de gevolgen van tuberculose. Wie was hij? 

 

Dat zijn weer de vraagjes. Veel zoekgenot wens ik jullie toe. Ook mijn beste wensen voor een 

prachtig jaareinde en vooral een succesvol 2009. 
Wie in aanmerking wil komen voor een boekenbon, bezorgt de 10 antwoorden:  

- ofwel in de Papegaaienbus 

- ofwel aan Hugo Van Rickstal 

Beekhoekstraat 85 

2540  Hove 
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JORAS 
Begrafenissen – Crematies – Huwelijken 

Arnout Arras 

Tel 03/480.11.48 
Rouwbegeleiding 

Joke Francken 

 

 

Uitvaartzorg JORAS (Joris – Arras) Zuid-Australiëlaan 82, 2500 Lier 
 

 

Marcel Taelman bvba 

 
Sanitair en dakwerken 

Centrale verwarming 

Machinaal ontstoppen 
 

 
Zagerijstraat 17, 2500 Lier 
H.R. Mechelen 54.552 Tel. (03) 480 86 88 
B.T.W.: BE 421.299.803 Fax. (03) 488 22 11 
R.N. 02/25/11 G.S.M.: (0475) 79 91 38 
 



 



 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


