
trimester 3
de

 trimester 2008 





De Papegaai september 2008 1 

De Papegaai september 2008 
 

COLOFON 
 

VOORWOORD  
 
Het zomerseizoen 2008 is 

bijna afgelopen, seizoen 

dat we clichématig 

misschien het eerste van 

een nieuw tijdperk 
kunnen noemen. De 

grootste vernieuwing was 

zonder twijfel de 

vervanging van terreinen 

1 tot 5 door som clay 
courts. Hoewel misschien 

niet alle spelers even 

hoog oplopen met deze 

terreinen heeft dit 

initiatief toch vooral 
positieve gevolgen gehad. 

Weg zijn de valse botsen, 

omhoogkruipende keien, 

barsten tijdens droge 

periodes en de eeuwenlange wachttijden na fikse regenbuien. 
De organisatie van onze zomer- en jeugdtornooien verliep door 

dit laatste al heel wat vlotter. 

De “die hard” gravelspelers kunnen nog steeds hun gangen 

gaan op de achterste terreinen die, het moet gezegd, er dit jaar 

heel wat beter bijlagen dan voordien. 
Voor het bestuur was het een moeilijker seizoen, vooral omdat 

er een evenwicht moest gezocht worden tussen de vernieuwde 

CV en de VZW. We twijfelen er evenwel niet aan dat in de loop 

van het winterseizoen alles op poten wordt gezet om volgende 

zomer op een felle en enthousiaste manier aan te kunnen 
pakken. 

Maar ook het winterseizoen biedt een aantal nieuwigheden, 

zoals de mogelijkheid om, evenwel tegen betaling, buiten te 

spelen op terreinen 1 tot 3 en een eerste aanzet tot een 

elektronisch reservatiesysteem. 
Wij van de redactie zijn zoals steeds met weinig tevreden. Als 

de pils en binnenkort de Hoegaarden Speciale maar even 

lekker blijven. 

 

Bob T. 
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De Club 
 

*** Het zomertornooi zorgde ook dit jaar weer voor mooie momenten op de club. Hoewel er 

aanvankelijk enige scepsis was over het schrappen van de dubbelreeksen, bleek toch alras dat 

dit een goede zet was geweest. Er werd immers zelden zo veel volk gesignaleerd aan de toog als 
tijdens deze editie. De heren en dames-dubbelspecialisten konden overigens hun schade 

inhalen op het nagelnieuwe, aan het jeugdtornooi gekoppelde dubbelevenement. Ook de 

weergoden waren ons relatief gunstig gezind en het tornooi werd als steeds met strakke hand in 

goede banen geleid door onze voorzitter Gommer, die na afloop minzaam meedeelde dat het zijn 

laatste tornooi als wedstrijdleider was. We hebben natuurlijk nog tot de paasvakantie om hem 
opnieuw over de streep te trekken… 

 

De plaatsing van de nieuwe flatscreen-tv (recht onder de wedstrijdtafel, zodat wij van de 

tornooileiding wel het gevoel van vis-in-het-aquarium hadden) bleek een gouden zet; de 

Wimbledonkampioenschappen konden aldus vanaf de toog gevolgd worden, wat natuurlijk ook 
het drankverbruik ten goede kwam. Tijdens de finale Federer - Nadal (een ongelooflijke match 

op zich) heerste er in het chalet nog eens de sfeer van de grote dagen; een stuk of honderd 

tennissers, supporters en eminente clubleden volgden de eindstrijd als ware het een 

voetbalwedstrijd. Enig minpunt was onze winnares dames 1, de Limburgse Désiree Bastianon, 

die in permanente GSM-verbinding verkeerde met haar vriendje, dat thuis op een ander kanaal 
dezelfde wedstrijd volgde en wiens verbinding met londen 2 seconden voorsprong had op de 

Zevenbergse beeldbuis. Wat resulteerde in een kakelkipje dat dus steevast, vlak voor de 

apotheose van elk punt, al aankondigde wat er zou gebeuren (Nadal slaat in het net, Federer 

klopt ‘m buiten enzovoort). Alleen het dreigement  haar winnende cheque door de versnipperaar 

te halen, kon de tennisfreule enigszins in toom houden, maar onze haren waren toen -zélfs bij 
Jan Nauwelaerts- al lang ten berge gerezen. 

 

We vallen traditiegetrouw weer flink in herhaling, maar de cateringploeg van de Papagayobar 

serveerde weer de meest exquise delicatessen, die gretig aftrek vonden bij spelers en 

supporters. Ook de wedstrijdtafel liet zich niet onbetuigd en wenst toch een extra vermelding 
voor de als steeds superlekkere tapa’s, de superbe kippenboutjes én de geniale goulash. Dit 

verhaal mag dan wel een hoog ‘oude-wijn-in-nieuwe-zakken’-gehalte hebben, maar wij stelden 

hoogstpersoonlijk vast dat er tijdens deze gastronomische week ook heel wat nieuwe wijn 

(voornamelijk sangria) in oude zakken verdween… 

 
*** Een maandje later mocht ook het jeugdtornooi mocht zich verheugen in een flink 

deelnemersaantal. Heel wat van onze plaatselijke youngsters toonden zich bovendien bereid Bob 
en Steven een handje toe te steken bij het sproeien van de terreinen en het punten tellen bij de 

miditennissers. Daarnaast was ook de door manager Eddy Clé (we beloven een interview met 

hem in het volgende nummer) georganiseerde tombola een behoorlijk succes. Om de 
deelnemers en helpers te belonen werd op de gezellige slotreceptie niet alleen met lekkere 

boterhammetjes rondgegaan maar konden onze juniores zich vergrijpen aan een prachtige 

snoeptaart, die bestond uit de letters ‘TC7B’. Voorwaar een tof initiatief. Al hadden wij wel onze 

bedenkingen bij het kleine meisje dat het dito zakje, waarin het snoep verzameld mocht worden, 

hooghartig afwees en vervolgens haar zelf meegebrachte ‘zakje’ (formaat flinke huisvuilzak) 
ontrolde en gretig in het suikergoed greep. Even meenden we zelfs dat ze ook haar bolle kaakjes 

had volgepropt, maar nader onderzoek daaromtrent leverde niets op, zodat we vermoeden dat 

het niet de eerste keer is dat het wicht een dergelijke stunt uithaalde.  

 

*** Een ontmoeting met TC Bell in het kader van de trofee Milia Raeymaekers leverde vooral 
een gezellige barbecue op, aangezien die van den Bell alleen hun tennisleden hadden 

meegebracht… en  het nu zo blijkt te zijn dat de echte tenniskleppers zich op die club onder de 

‘feestleden’ (10 euro lidgeld!) bevinden... die ze niet hadden gevraagd. Behoorlijk absurde club, 
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dus, al vinden we dat voorstel in verband met feestleden na onze eigen vroege exit in het 

clubkampioenschap nog niet zo’n kwaad idee. Bob? 

 
 

*** De herfst… seizoen van kleurenpracht, vallende bladeren, wild op het menu en lange 

boswandelingen. We zijn er zeker van bovenstaande items op een gewéldige manier zullen 

worden gecombineerd bij de herfstwandeling die de club op 26 oktober organiseert. Er snel bij 

zijn is de boodschap, dus hou met argusogen het infobord in het chalet in de gaten, waar u 
meer te weten komt over bestemming en dagindeling.  

 

*** Het interne dubbelevenement dat ooit ressorteerde onder de naam Ice-Tea cup en Sanex 

Cup, maar nu toch al een paar jaar door het leven gaat als de Delta Lloyd Dubbels, leverde ook 

dit jaar een aantal nagelbijters op. Vrouw van het evenement werd niemand minder dan Katleen 
Van Dyck, die het zowaar in beide reeksen tot de finale schopte. In de laagste reeks (aan de 

zijde van Edwin Renders) moest nipt de duimen worden gelegd voor Marcel Destrycker en 

Marcelline Remue, maar de echte apotheose moest toen nog komen. De hoogste reeks leverde 

immers een ware thriller op tussen Katleen en partner Filip Smets en een duo dat voor het eerst 

in zeven jaar de finale had gehaald, namelijk Maria Van Reeth en Bart Bogaerts. Die laatste 
verknalde echter twee matchpunten én een cruciale smash en Katleen en Filip trokken in de 

tiebreak van de derde set verdiend aan het langste eind. Uiteraard werd achteraf aan de toog de 

match nog een keer of drie overgespeeld en mochten alle deelnemers zich in een klein prijsje 

verheugen. Enig minpunt(je): het vrij beperkt aantal deelnemers (vooral in de hoogste reeks). De 

affiches werden wel vrij laat uitgehangen, dus misschien is er volgend jaar wel meer volk op de 
afspraak. 

 

*** Onder impuls van Philip Vervloet werd een ontmoeting georganiseerd met Neerpeltse. Het 

bleek een daverend succes, waarbij de tapkranen meer open dan dicht stonden. Een 

tegenbezoek wordt voorbereid. 
 

*** Onprettig nieuws, maar wél echt gebeurd. Toen wij begin juli onverhoeds de mannelijke 

toiletdeur opentrokken staarden wij op de rug van een onverlaat die schaamteloos zijn bieten in 

het handenwassertje meende te moeten afgieten. Nu schijnt het wel zo te zijn dat je het milieu 

daarmee een lol doet (wegens minder waterverbruik) maar we hopen toch van ganser harte dat 
er zich hier geen nieuwe trend aan het doorzetten is. De dader (geen lid, want de feiten speelden 

zich af tijdens het zomertornooi) posteerde zich na zijn illegale lozing overigens opnieuw 

schaamteloos aan de toog en  laafde zich verder aan een fikse Duvel. Hopelijk betreft het hier 

een eenmalige stunt, maar ik stel toch alvast voor om de lavabo in eventuele nieuwe toiletten 

een heel stuk hoger te hangen. Proefondervindelijk stelden wij achteraf vast dat het 
handenwassertje inderdaad op een ongelukkige hoogte hangt, maar -wees gerust- wij hoefden 

niet tot het uiterste te gaan om dàt vast te stellen. Anyway, ik was voortaan mijn handen bij de 

vrouwen – die zie ik zo’n stunt nog niet snel uitvoeren. 

 

 

 Wel en Wee 
 

Overleden: Iwan De Weerd, schoonzoon van Jef Lemmens. 

 

 Heidi Willems, dochter van Robert Willems. 

 
 Wij leven mee met de betrokken families en vrienden en wensen hen veel sterkte. 

 

  

 



De Papegaai september 2008 5 

*** Zevenpunt kon dit jaar bezwaarlijk een enorm succes genoemd worden op tennisgebied, 

maar de lekkere mosselen achteraf maakten veel goed. Als club vinden wij het trouwens een 

prima moment om onze keukenpiet en mosselmeester Marc Meulepas een keer in het zonnetje 
te zetten. Hij wil liever niet in het bestuur zetelen, maar al jàren hebben wij het gevoel dat hij er 

eigenlijk een onafhankelijke satelliet van is; hij neemt ons immers veel werk uit handen en we 

kunnen altijd op hem rekenen. Bovendien heb ik Marc in al die jaren nog nooit in een minder 

dan zonnig humeur gezien. Marc, we weten dat je ronduit de pést hebt aan lofbetuigingen, 

maar toch mag wel ‘ns gezegd worden dat je misschien wel dé clubman bij uitstek bent. 
Waarvoor dank. 

 

*** Zevenbergen maakte naar jaarlijkse traditie een goede beurt op de wisselbeker te linden, het 

initiatief van de in de regio wereldberoemde Jos Phlix. Onze echte prestaties werden weliswaar 

aan de toog geleverd (we eindigden immers pas op een zevende plaats) maar vele deelnemers 
wisten ons te melden dat ze zich prima hadden geamuseerd… en daar gaat het natuurlijk om. 

 

*** Met fluo aan te strepen in uw Zevenbergenagendaatje: op 30 november passeert de 

goedgebaarde man uit Spanje die, vergezeld van de nodige zwartwerkers, ook dit jaar uw koters 

Zijn volledige aandacht zal geven. Naast de traditionele gulle gaven kunnen onze jongste 
bloedjes uiteraard ook rekenen op het vaste menu bij deze gelegenheid, namelijk chocomelk en 

koffiekoeken. Ach, wat zou ik niet geven om daar te mogen bij zijn… 

 

*** Groot nieuws van onze jongere spelers! Drie van hen, Chelsey Van Limbergen, Tijl 
Horsten en Sebastian Struyf, werden immers geselecteerd voor de Memorial Vandewiele, een 
intergewestelijke VTV-teamcompetitie over 5 dagen, die wordt georganiseerd voor de categorieën 

jongens 10 en 12 én meisjes 10 en 12. Per categorie worden twee spelers of speelsters 

afgevaardigd om hun gewest te verdedigen in het tornooi dat gespeeld wordt in een mini-

Davis/Fed Cupformaat. De 5 deelnemende gewesten zijn Antwerpen, Limburg, Oost-

Vlaanderen, Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen, aangevuld met een "wild-card" team. Per 
wedstrijddag worden er 2 enkelspelen en één dubbelspel gespeeld. Elk gewest speelt daarbij één 

keer tegen elk ander gewest. Per gewonnen ontmoeting in elke leeftijdscategorie krijgt het 

gewest één punt (er zijn voor het gewest per dag dus maximaal 4 punten te winnen). De trofee 

Memorial Vandewiele wordt uitgereikt aan het gewest dat over alle categorieën heen de meeste 

punten verzameld heeft. Niet alleen de selectie van onze plaatselijke vedetten was dus al knap, 
maar als kers op de taart won het gewest Antwerpen bovendien de competitie… 

*** … en alsof dat nog niet volstond, scoorden onze youngsters al evenzeer op het Vlaams 
Kampioenschap, waar maar liefst drie titels in de hoogste reeks in Zevenbergse handen vielen. 
Een dikke proficiat dus aan Yentl Kets (Jongens 9), Xander Veys (Jongens 12) en Ann-Sophie 
Mestach (Meisjes 14). 

 

*** Nieuwe trend op zevenbergen: cava drinken op het terras. We’re going upmarket. Hopelijk 
volgt het lidgeld niet... Gelukkig breekt binnenkort de tijd van de Speciallekes en den Dobbele 

Palm wederom aan. Wij wensen aan ieder van jullie een schitterend winterseizoen. 
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Resultaten Zomertornooi 2008 
 

Enkel Dames 1 (B0 - A)  

Desiree Bastianon w.v. Nicky Van Dyck 6/4 3/6 6/3 

 
Enkel Heren 1 (B0 - A)  

Dennis Mertens w.v. Timothy Aerts      6/2 6/3 

 

Enkel Dames 2 (C 15/5 - B+2/6)  

Jill Bogaert w.v. Christine Besanger      w.o. 
 

Enkel Dames 3 (C+30/3 - C+30) 

Phaedra De Leeuw w.v. Tara De Smedt       4/6 6/0 6/2 

 

Enkel Dames 4 (N.G. - C+30/4)  
Britt Van Der Aa - Charro Pyl      6/1 7/5 

 

Enkel Dames 30 1 (N.G. - C+30/2)  

Dominique Vets w.v. Diane Darquennes      6/3 7/6 

 
Enkel Heren 2 (B0 - B-15)  

Tom Beke w.v. Joris Mees      6/2 1/6 7/5 

 

Enkel Heren 3 (C+15/1 - B+2/6)  

Jakob Kevelaerts w.v. Jochen Van Baelen      6/2 1/6 7/6 
 

Enkel Heren 4 (C+15/5 - C+15/2)  

Jakob Kevelaerts w.v. Luis Miguel Flores      2/6 7/6 6/0 

 

Enkel Heren 5 (C+30/3 - C+30)  
Filip De Clercq w.v. Sebastiaan Hens      6/3 2/6 6/4 

 

Enkel Heren 6 (N.G. - C+30/4)  

Davy Van Gorp w.v. Kenneth Matthyssens      6/3 2/6 6/3 

 
Enkel Heren +35 1 (N.G. - A)  

Alain Bakkovens w.v. Luc Meeusen      6/1 6/3 

 

Enkel Heren +35 2 (N.G. - C+30)  

Daniel Govers w.v. Luc Ceulemans      6/4 0/6 6/4 
 

Enkel Heren +45 2 (N.G. - C+30)  

Peter Kauffmann w.v. Luc Ceulemans      3/6 6/4 7/5 
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Resultaten Jeugd- en Dubbeltornooi 2008 
 

Meisjes 9  

Gitte Heynemans w.v. Axelle Belis      4/1 4/0 

 
Jongens 9  

Kevin Verschaeren w.v. Symen Ausloos      4/1 4/0 

 

Meisjes 10 2  

Kaat Vanden Bulcke w.v. Jana Goossens      4/0 4/0 
 

Jongens 10 2  

Sebastiaan Struyf w.v. Gilles Baert      3/4 4/2 4/1 

 

Meisjes 12 2  
Donnasiene Edinger w.v. Joyce Testone      6/1 6/3 

 

Jongens 12 2  

Axel Rombouts w.v. Tijl Horsten      6/1 6/1 

 
Meisjes 12 3  

Charlotte Dalle w.v. Nele Antonissen      6/1 6/1 

 

Jongens 12 3  

Dries Vanden Bulcke w.v. Gil De Keyser      6/0 7/5 
 

Meisjes 14 2  

Marie Buelens w.v. Naomi Verlinden      6/3 6/4 

 

Jongens 14 2  
Mathias Kets w.v. Marnix Mylemans      6/2 6/0 

 

Meisjes 14 3  

Laura Robberechts w.v. Alexia D'Hondt      7/5 6/0 

 
Jongens 14 3  

Daniel Reich w.v. Stephane Truyens      6/3 6/2 

 

Meisjes 16 2 

Diana Petrosian w.v. Tara De Smedt      6/2 6/4 
 

Jongens 16 2  

Joren Mertens w.v. Ruben Rombouts      6/2 6/1 

 

Meisjes 16 3  
Phaedra De Leeuw w.v. Anke Van Laer       7/6 6/1 

 

Jongens 16 3  

Koen Alenis w.v. Stef Van Den Acker       4/6 7/5 6/1 
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Dubbel Dames 3  

Corluy - Vandenbergh w.v. Snyders - Joris       6/3 6/2 

 
Dubbel Gemengd 4  

Maes - Van Hende w.v. De Laet - De Laet      6/1 6/2 

 

Dubbel Heren 5  

Lauwers - Gaspard w.v. Janssens - Schellens      6/4 6/3 
 

Dubbel Heren 6  

Van Dijck - Van Dijck w.v. De Schutter - Plasmans      1/6 6/3 7/6 

 

 

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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Jeugddag 
 

Naar jaarlijkse traditie organiseerde onze club op 20 augustus de jeugddag. 

Vooral de ‘prettennissertjes’ waren goed vertegenwoordigd. Geen wonder want An G. 

had de squashboxen omgetoverd tot een actief pretpark waar Bobejaan jaloers op zou 

zijn. 

Dit jaar vond ‘Mr. Wilson’ zonder enig probleem de weg naar Zevenbergen zodat ook de 

grotere kids stipt om 10u00 aan hun programma konden beginnen. Er werd duchtig 

gestreden voor petjes, polsbandjes, tennisballen, dempertjes, …Rackets werden 

uitgetest en de snelheid van de service gemeten. 

’s Middags konden de deelnemers en begeleiders zich te goed doen aan een portie 

frietjes met liefde gebakken door Herman L. en met mogelijk nog meer liefde opgediend 

door Mia L..An V.B. haar team zorgde voor de hotdogs, al dan niet (meestal niet) met 

zuurkool.  

Om 16u00 waren alle Wilsongadgets uitgedeeld. Maar onze jeugd was het tennissen nog 

niet beu en begon spontaan aan wat dubbel gemengd wedstrijdjes in de meest strikte 

zin van het woord: jongens en meisjes, klein en groot, getalenteerd en iets minder 

getalenteerd. 

Wij zaten op het terras geamuseerd toe te kijken. Plots merkten we op dat er tussen 

onze kids een individu rondliep met net iets te veel grijze haren om nog tot ‘de jeugd’ 

gerekend te worden. Er werd druk gespeculeerd over wie dit was en vooral waarom deze 

beginnend grijzende man deelnam aan de jeugddag. Had hij niemand meer bij de 

volwassenen die tegen hem wou spelen? Was hij uit op gratis frietjes? Had hij het 

begrip ‘jeugddag’ fout ingeschat, of misschien zijn eigen leeftijd? Moesten we de politie 

verwittigen? 

Uit nader onderzoek (met de telelens van zijn eigen fototoestel) bleek dat de mysterieuze 

figuur niemand minder was dan Bob T. die zijn vakantie aan zee onderbrak om zich 

verdienstelijk te maken op de jeugddag met o.a. foto’s nemen en jawel … vierde man 

spelen op een terrein waar ‘de jeugd’ iemand tekort kwam. 

Wij dronken nog een glaasje Cava en … zagen dat het goed was. 

 

Els C. 
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Liers Auto Center b.v.b.a. Concessionaris 
 VOLKSWAGEN 
Hoogveldweg 91  AUDI 
2500 Lier   
Tel. 03/480.05.04 
Fax 03/488.04.82 
info@lac.be 
www.audi.be/lac 
 

 

 

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 
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SINTERKLAAS op 
Zevenbergen 
 
Op Zondag 30 November brengt 
de Sint zijn jaarlijks bezoekje 
aan het châlet van Zevenbergen. 
 
Alle kinderen van onze zomer- 
en winterleden, die na 1998 
geboren zijn, worden samen met 
hun vriendjes tot dezelfde 

leeftijd uitgenodigd om met ons feest te vieren. 

In afwachting van de Goede Sint en zijn knecht bieden wij 
onze jonge vrienden aan: 

 

HANS 

Goocheltheater  
 

Uiteraard zullen 
koffiekoeken, fruitsap en 
chocolademelk niet 
ontbreken. 

De show begint stipt om 15.00 uur, wij ontvangen de 
kinderen vanaf 14.30 uur
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Tennis in Belgie 
 

SUCCES IN DE DAVISCUP en DE EERSTE  GROTE NAAM: PAUL 
DE BORMAN 

 
 

In 1904 durfde de Belgische tennisbond (Ligue belge de Lawn-Tennis) het aan een ploeg in te 

schrijven voor de Davisbeker. Deze legendarische landencompetitie was in 1900 in het leven 

geroepen door de Amerikaan Dwight Filley Davis en werd in zijn eerste jaren vooral door 

Angelsaksen gedomineerd. De eerste challenge rounds liepen steevast uit op een treffen tussen 
de Verenigde Staten en de Britse eilanden. 

 

Het bestuur van de Belgische bond had zijn beslissing niet lichtvaardig genomen. Ons land 

beschikte namelijk met Paul de Borman en Willy le Maire de Warzée, diens belangrijkste 

tegenstander op nationaal vlak, over een zeer sterk team. Le Maire de Warzée was in 1901 
Belgisch kampioen geworden en zou tussen 1906 en 1911 nog vijf titels binnenhalen. De 

gedrongen speler bezat een buitengewoon uithoudingsvermogen en bleek vrijwel onwankelbaar. 

Zijn forehand was van een metronomische regelmaat en zijn backhand en lob waren bijzonder 

nauwkeurig. Zijn sterkste troef was echter zijn benenspel. Gecombineerd met een ijzeren 

conditie viel er dan ook niet veel in te brengen tegen een dergelijke speler in full flow. 
 

Die eerste deelname aan de Davisbeker bleek meteen een voltreffer: België plaatste zich voor de 

finale, die op 27, 28 en 29 juni in Wimbledon werd gespeeld. De Belgen moesten het daarin 

opnemen tegen de gerodeerde Fransen Max Decugis en Pierre Aymé. In de eerste partij van het 

enkelspel kon Paul de Borman zijn kansen niet behoorlijk verdedigen: hij kampte immers met 
een ontsteking aan zijn duim en het was voor hem al een hele opgave om zijn racket vast te 

houden, laat staan om Decugis, op dat moment een Europese topper, van het lijf te houden. 

Gelukkig kon Willy le Maire de Warzée in het tweede enkelspel de bordjes weer gelijk hangen. 

België verloor vervolgens het dubbelspel, maar in de afsluitende twee enkelspelen overtroffen de 

Warzée en een herrezen de Borman zichzelf: eerstgenoemde versloeg Decugis en de Borman, die 
nog steeds veel last van zijn duim had, leverde een waarlijk heroïsche strijd met Aymé. Hij 

kwam terug van een 0-2 achterstand in sets en loodste het Belgische team zo naar de Challenge 

Round, de uiteindelijke eindstrijd. 

 

In die ‘echte’ finale troffen de Belgen de zo goed als onoverwinnelijke Britten. Wat men vreesde, 
kwam uit. Tegen de gebroeders Laurie en Reggie Doherty en Frank Riseley hadden onze 

landgenoten geen schijn van kans. In 5 wedstrijden gaven de eilanders amper 17 games prijs en 

de einduitlag was dan ook even duidelijk als pijnlijk: 5-0. Enkel de 

Borman wist een set te pakken tegen Frank Riseley. Toch blijft de 

prestatie van het Belgische team uniek. 
 

Paul de Borman was ongetwijfeld de eerste grote speler in de 

geschiedenis van het Belgische tennis. Zijn erelijst is 

indrukwekkend. Tussen 1898 en 1912 werd hij negenmaal Belgisch 

kampioen in het enkelspel en veroverde hij met Albert Lebvre drie 
titels in het dubbelspel en met Winnie Storms twee titels in het 

gemengd dubbel. Bovendien verdedigde hij 24 keer de Belgische 

kleuren in buitenlandse tornooien en dat in een periode waar 

internationale ontmoetingen veeleer zeldzaam waren. 

 
Zijn reputatie was tot ver buiten onze grenzen bekend. 

Internationale ranglijsten bestonden toen nog wel niet, maar op het hoogtepunt van zijn 

carrière schatte men hem bij de top 3 in Europa. Enkel de Fransman Max Decugis en de 
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Duitser Otto Froitzheim waren nog een maatje groter.  In 1904 boekte hij, zoals reeds vermeld, 

ongeziene successen met de Belgische equipe. Datzelfde jaar haalde hij ook de halve finale van 

het enkelspel op WImbledon, waar de Brit Ritchie hem klopte met 6-3 6-1 6-1. 
 

De Borman was een buitengewone speler. Hij kampeerde steevast op de baseline en bediende 

zich van een vervaarlijke forehand. Ook zijn van effect bol staande service bracht menig 

tegenstander van de wijs. Bovendien werd van hem gezegd dat hij ‘bereid was om te sterven op 

het terrein’. Niet dat dàt nodig zou zijn, want De Borman beschikte ook over de fysiek van een 
paracommando. Hij bouwde een mooie en langdurige carrière uit; in 1923, toen hij reeds 44 

jaar oud was, nam hij nog deel aan een wedstrijd Frankrijk-België in Rijsel en… won hij zijn 

twee wedstrijden. Een jaar later werd hij verkozen tot voorzitter van de Belgische tennisbond, 

die hij tot zijn overlijden in 1948 is blijven leiden. In 1912 behoorde hij al bij de stichters van de 

internationale tennisfederatie en hij was vele jaren lid van de raad van bestuur. Hij was ook 
drie keer voorzitter. Vanaf 1931 was hij voorzitter van zijn eigen Léopold Club. Tot op de dag 

van vandaag is de Borman beker het officiële Belgische kampioenschap voor de jongeren. Op 

het palmares vinden we onder meer de namen van Bernard Boileau, Kirsten Flipkens, Filip 

Dewulf, Justine Henin, Xavier Malisse en Olivier Rochus terug.   

 
Volgende Papegaai:  

 

Jean Washer in de halve finale van de Open Franse kampioenschappen 
 
Josane Sigart wint het dubbelspel op Wimbledon 
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Kookhoekje 
 
Een recept met de “vis van het jaar” 
 
Gegrilde tongschar met spinazie en mousseline 
 
NODIG (4 PERS.) 

 4 tongscharren  
 4 handjes spinazie  
 1 teentje knoflook, in brunoise  
 olijfolie  
 boter 
 peper en zout  
 nootmuskaat  

voor de mousseline van kappertjes  
 1 koffielepel kappertjes  
 100 g boter  
 2 eidooiers  
 4 blaadjes platte peterselie 

 
ZO MAAKJE HET 
Maak de tongscharren schoon of laat dit doen door de visboer, en snijd de zijgraatjes 
weg. Kleur de vissen aan in een grillpan in half om half boteren olie.Zet de pan in een 
voorverwarmde oven op 200°C en laat de vis ongeveer 5 min.verder garen. 
Verwijderde nerven van de spinazie en laat deze samen met de knoflook slinken in wat 
olijfolie. Breng op smaak met wat boter, nootmuskaat, peper en zout. 
Bak voor de mousseline de kappertjes in beurre noisette*, doe er de peterselie bij en 
laat even meebakken. Laat de boter een beetje afkoelen. 
Klop de eidooiers op met een scheutje water, doe er de botersaus bij en laat op een 
zacht vuurtje indikken. 
Serveer met gebakken aardappeltjes met wat peterselie. 
 
* laat boter op een zacht vuurtje warmen tot ze lichtbruin is en naar hazelnootjes ruikt. 
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Sportcentrum ZEVENBERGEN 
LIER 
 

 

WINTERSEIZOEN TENNIS 2008/09 
 

De periode van het volgende winterseizoen zal voor de vaste en voor de luchthal lopen 
van zaterdag 27 september 2008 tot vrijdag 27 maart 2009. 
 
De basistarieven voor vaste hal en luchthal werden op hetzelfde niveau gebracht. Ze 
zijn nu als volgt. 
 
Gewone abonnementen (vaste baan per week) 
 
 
Werkdagen van  8 uur tot  9 uur euro 150,00 
 9  19   250,00 
 19   22   415,00 
 22  23   295,00 
 23  24   150,00 
  
Weekeinde van  8  uur tot  9 uur  200,00 
 9  21 (20 uur op zaterdag) 350,00 
 21  24 (van 20 uur   “    )  200,00 
 
 
Bijzondere Tarieven 
Wintercompetitie: Werkdagen (tot 18 uur) 100,00 
 Dubbel (zondag) 110,00 
 
Losse beurten (p/uur p/baan) 10,00 
 
Buitenterreinen 1 - 3 tijdens de winter:   
Zomerleden mogen gratis buiten blijven spelen tot de netten achteraan (terreinen 6 - 
12) worden weggehaald. Vanaf die dag kost een buitenterrein 7 euro of 10 euro (met 
licht)   
U zal deze terreinen kunnen reserveren via internet, ter plaatse in de cafetaria of 
telefonisch, betaling dient te gebeuren in de cafetaria voor elk gespeeld uur.   
Vanaf de winterperiode gaat er een nieuw reservatiesysteem in voege, via site 
www.vtv.be U kan thuis vanaf uw computer reserveren indien u over een 
internetverbinding beschikt.   
U kan ook bellen voor het reserveren van een terrein of dit gewoon ter plaatse regelen 
m.b.v. de clubcomputer die zal komen te staan waar nu het reservatiebord hangt.   
Hierover is een infoavond gepland op vrijdagavond 12 september om 20u in de 
bridgezaal. 
 
 
 
De directie 
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Sportcentrum ZEVENBERGEN 
LIER 
 

 

WINTERSEIZOEN TENNIS 2008/09 

 
Er zijn nog een aantal uren vrij tijdens het weekeinde. 

 

Zaterdag (luchthal) 
09.00u 

12.00u 
13.00u 

15.00u 
17.00u 

Vanaf 19.00u zijn er nog terreinen vrij zowel in de hal als in de luchthal 

 
Zondag 

09.00u keuze tussen hal of luchthal 
10.00u één vrij in de hal 

11.00u één vrij in de luchthal 

14.00u twee in de luchthal 
Vanaf 15.00u zijn er nog terreinen vrij zowel in de hal als in de luchthal. 

 
 

Maandag – Vrijdag: Nog vrije uren tijdens de dag tussen 08.00u en 17.00u 
Tijdens de avond alleen nog om 22.00u (luchthal of hal) 
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SPORTCENTRUM ZEVENBERGEN 

LIER 

WINTERCOMPETITIE TENNIS 

WEDSTRIJDREGLEMENT 

1. Door het sportcentrum wordt al sinds 1982 een wintercompetitie georganiseerd, zowel voor heren seniors 

als voor dames seniors. Er is een competitie enkelspel voor de weekdagen overdag en een competitie 

dubbelspel voor zondagnamiddag. Bij voldoende belangstelling wordt er ook een aparte reeks +60 

georganiseerd. Inschrijven in een andere reeks blijft volledig vrij. 

2. Het is niet vereist dat de deelnemers lid zijn van een tennisclub of van de Vlaamse Tennisvereniging. 

3. Door het organiserend comité worden groepen gevormd volgens sterkte en aantal ingeschrevenen. De 

spelers van een groep spelen onderling tegen elkaar (iedereen tegen iedereen) volgens een vooraf 

opgesteld en bekendgemaakt rooster. 

4. Elke wedstrijd wordt betwist gedurende één uur. Er wordt gespeeld naar een super longset, d.w.z. er 

wordt gewoon doorgeteld tot 12. De wedstrijd eindigt wanneer één der spelers of dubbels 12 punten heeft 

gescoord of bij het verstrijken van het uur. Bij betwisting telt het belsignaal. De winnaar scoort twee 

punten en bij een gelijkspel scoort elke speler of dubbel één punt. 

5. Terreinreservatie moet gebeuren aan het buffet en heeft geen voorrang op reeds verhuurde uren. De 

deelnemers krijgen wel faciliteiten bij het reserveren: raadpleeg hiervoor het reservatieboek. 

 
De spelers krijgen principieel één week tijd om hun wedstrijd te betwisten, tenzij er in hun reeks meer 

dan 12 deelnemers zijn. In dit geval moeten er soms twee wedstrijden per week worden gespeeld. 
 

De wedstrijden worden principieel in de vaste zalen gespeeld. Bij akkoord van beide partijen kan de 

wedstrijd gespeeld worden in de luchthal. 

6. Principieel worden de wedstrijden van de weekdagcompetitie enkelspel gespeeld tussen 8 en 18 uur en 

die van het dubbelspel zondag op zondagnamiddag. 

7. Er wordt verondersteld dat er spontaan wordt afgesproken, normalerwijze nadat men een wedstrijd heeft 

gespeeld. Wedstrijden die niet gespeeld worden binnen de aangeduide periode leveren voor geen van 

beide spelers of dubbels punten op. Bijzondere gevallen worden tussen beide spelers of dubbels geregeld 

en bij moeilijkheden in overleg met het comité. 

8. Spelers of dubbels die de competitie verlaten of te ver achterop geraken worden volledig geschrapt in de 

uitslagentabellen, tenzij ze een volledige ronde hebben gespeeld. Dit geldt ook voor de dubbels als één 

van de twee partners forfait moet geven om medische redenen. Wedstrijden spelen met een 

vervangpartner mag, maar zulke wedstrijden komen nooit in aanmerking voor de rangschikking. Het 

comité moet wel vooraf worden verwittigd. 

9. Na iedere wedstrijd dient de uitslag medegedeeld te worden aan het buffet. Het comité zal de 

rangschikking opmaken en uithangen in het daartoe speciaal voorziene uitstalraam. 

10. Na de competitie wordt er nog een eindronde gespeeld op basis van een bijzonder reglement ter zake. 

11. Iedere speler of elke dubbel krijgt een deelnemerskaart op naam tegen 100 euro voor de 

weekdagcompetitie en van 110 euro voor het dubbelspel op zondag. Deze kaart is alleen maar geldig voor 

de wintercompetitie. De kaarten zijn te verkrijgen aan het buffet en de afgifte van de kaart geldt als 

ontvangstbewijs. Kaarten van vorig seizoen zijn niet meer geldig. 

12. Deelnemerskaarten kunnen alleen maar worden gebruikt voor wedstrijden in competitieverband. Andere 

wedstrijden tussen deelnemers van de competitie zijn dus niet gratis en het bijzondere reservatiesysteem 

kan hiervoor niet worden aangewend. Fictieve uitslagen noteren zal worden beschouwd als een 

manipulatie van de competitie. 

13. De prijs van de deelnemerskaart wordt in GEEN geval terugbetaald, tenzij voor een niet begonnen 

terugronde wegens bewezen medische redenen. Alleen voor het dubbelspel kan er een kaart op naam van 

twee personen worden uitgeschreven. 

Er is geen verband tussen het aantal speelbeurten en de deelnemerskaart. Het aantal speelbeurten 

wordt bepaald door de reeks waarin de deelnemers worden ingedeeld. 

14. Het comité (tel. 03 480 40 40) beslist in alle onvoorziene gevallen. 
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SPORTCENTRUM ZEVENBERGEN  
LIER 
 

INSCHRIJVING VOOR WINTERCOMPETITIE TENNIS 
 

Naam en voornaam .................................................................  

......................................................................................................  

Adres .................................................................  

......................................................................................................  

..............................................................   Tel. ............................  

  ............................  

 

 Wenst deel te nemen aan wintercompetitie enkelspel overdag 

 Wenst deel te nemen aan wintercompetitie dubbelspel zondag (slechts één 

formulier voor beide spelers) 

 

(*) Schrappen wat voor u niet van toepassing is 

 

Eventueel naam, voornaam en telefoonnummer van dubbelpartner 

......................................................................................................  

......................................................................................................  

 

Ervaring (voor nieuwe deelnemers buiten TC7B) 

......................................................................................................  

......................................................................................................  

......................................................................................................  

 

Opgelet: U kan eventueel ook aan twee competities deelnemen, maar vul dan ook 

twee formulieren in 

 

Datum ..................................  

Handtekening 

 (te bezorgen via de Papegaaienbus of met de post) 
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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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ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING 

Donderdag 30 oktober 2008 om 19.00 stipt. 

AGENDA 

1. Aanvaarding van de nieuwe leden als werkelijk lid van de V.Z.W. 

2. Aanvaarding van de volmachten 

3. Toespraak van de voorzitter 

4. Activiteitenverslag 2007-2008 door de secretaris. 

5. Goedkeuring van het financieel verslag 2007-2008 met voorstel van begroting voor 

2008-2009, opgesteld door de penningmeester. 

6. Vaststelling van de jaarlijkse bijdrage voor de V.Z.W. 

7. Kwijting aan de Raad van Beheer voor de afgelopen periode. 

 

VERTEGENWOORDIGING 

 

Elk lid heeft het recht zich op de vergadering te laten vertegenwoordigen door een ander lid 

mits schriftelijke volmacht. Een lid kan slechts één ander lid vertegenwoordigen. 

Onderaan vindt men een volmachtformulier dat neergelegd moet worden op het bureau van 

de vergadering voor de opening ervan. 

We zouden echter uw persoonlijke aanwezigheid ten zeerste op prijs stellen. Deze 

mededeling geldt als enige oproep voor deze gewone algemene vergadering. 

De raad van beheer 

____________________________________________________________________________________________ 

 

Volmacht 

 

Ik, ondergetekende: ..................................................................................... 

adres: ........................................................................................................... 

geef volmacht aan: ....................................................................................... 

adres: ........................................................................................................... 

beiden lid van TC Zevenbergen v.z.w., om mij te vertegenwoordigen op de algemene 

vergadering van 30 oktober 2008. 

Gedaan te …………………………..op ……………………………….  

Handtekening 
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Zevenbergse Zoekkwis 
 
Antwoorden van vorige reeks 
 
1 Protesilaüs   2 Ritter, Tex   3 Italiaanse   4 Venus   5 Animisme   
6 Asselijn, Thomas 7 Thys, Philippe   8 lepto   9 Eisenach   10 Schelle 
 
Mogen een boekenbon in ontvangst nemen : 

- Jetty Beyers 
- Gommer Lemmens 

 
Opgave september 2008 
 Beginletterwoord: Etmaalmaal van Xavier ? 
 

1. Het was het eerste grootschalig opgezette concentratiekamp in Nazi-Duitsland. 
Het kamp werd gebouwd in een overtollige kruitfabriek en was op 21 maart 1933 
klaar. Het was het eerste kamp en was daarmee prototype voor de latere kampen. 
De basisorganisatie werd hier uitgedacht door Lagerkommandant Theodor Eicke, 
die later inspecteur zou worden voor alle concentratiekampen. Het werd 
spreekwoordelijk voor de nazi-terreur: “sst, mond houden, anders kom je nog in 
...”  
Het was het kamp waar de meeste christelijke religieuzen werden gedetineerd. 
Volgens richtlijnen van Himmler werd het het centrale priesterkamp.  
Geestelijken uit heel Europa werden hier samengebracht en bewoonden samen 
een apart deel van het kamp. Onder de gevangenen bevonden zich onder andere 
Karel Lesner (een katholiek priester, zaligverklaard in 1966) en Martin Niemöller, 
een protestants theoloog en verzetsleider. Welk kamp?  

2. Volgens mijn bronnen is deze “Notre Dame” de grootste kathedraal van Europa. 
Zij is door de Unesco uitgeroepen tot één van de wereldwonderen. Het gebouw is 
het grootste gotische gebouw van Frankrijk, 145 m lang en 70 m breed en heeft 
het hoogste kerkschip ter wereld. 
In 1220  werd met de bouw begonnen. De naam van dee architect, Robert de 
Lucarches, is te vinden in het medalillon van het in 1288 ingelegde labyrint. 
Tegen het einde van de 13e eeuw was het grootste deel van het bouwwerk 
opgeleverd. De afsluitende werkzaamheden werden nog eeuwenlang gerekt. De 
zuidelijke toren kreeg zijn bekroning pas in de 19e eeuw onder leiding van Viollet-
le-Duc. Van de rijkdom aan beelden steken er twee duidelijk bovenuit: de “Vierge 
dorée” en de “Beau Dieu”. In welke stad  vinden wij deze kathedraal ?  
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3. Aleksandr Poesjkin wordt algemeen beschouwd als de grootste Russische dichter. 
In zijn kinderjaren werd Poesjkin bijna volledig in het Frans opgevoed, en doordat 
hij over een fenomenaal geheugen beschikte, kende hij op elfjarige leeftijd 
praktisch de complete toenmalige Franse literatuur uit zijn hoofd. Zijn 
overgrootvader langs moederszijde was een neger, als geschenk gegeven aan tsaar 
Peter de Grote. Dikwijls wordt zijn haartstochtelijk temperament aan deze 
negroïde afstamming toegeschreven.  
Na talloze amoureuze escapades trouwde Poesjkin in 1831met de zeer knappe 
Natalja .... 
Het was zijn “113de liefde” zoals hij haar zelf noemde, maar ook zijn “Madonna”. 
Natalja schonk hem vier kinderenen en het huwelijk schijnt gelukkig geweest te 
zijn, ware het niet dat de jaloersheid van Poesjkin hem parten speelde. Een 
“vermeende affaire” van Natalja was de directe aanleiding tot een fataal duel van 
Poesjkin met de Franse diplomaat Georges d’Anthes, die gehuwd was met 
Natalja’s zus Ekaterina. Poesjkin stierf tengevolge van dit duel op 29 januari 
1837. Kent u de familienaam van knappe Natalja ? 

4. Wij zoeken een Vlaamse kunstenaar(1934-1981), die behoorde tot de 
Vijfenvijftigers, een aantal experimentele dichters, gegroepeerd rond “Gard Sivik”. 
Zijn werk is moeilijk bij één stroming in te delen. Begonnen als romantische 
dichter, evolueerde hij naar meer agressieve en cynische geschriften. Hij 
schilderde ook en het KaZ in Oostende bezit een viertal werken van hem , o.a.  
“Little Venus” en “Angry Jupiter”. Enkele werken: “Archipel” “Noodbrug” “Ik rook 
een vredespijp” (allemaal poëzie) en “Reptielen en amfibieën”. Wie is deze man? 

5. “De Goede Steden” (Bonnes Villes) waren de voornaamste plaatsen van het 
Prinsbisdom Luik. Om het statuut van “Goede Stad” te krijgen moest een stad 
omwald zijn, of omgekeerd: zo’n stad kreeg het recht een omwalling te bouwen. 
Eén van deze steden kan zich erop beroemen dat ze aan de oorsprong lag van de 
ijzerindustrie: de eerste Europese cokes-hoogoven werd hier gebouwd. Vandaag 
blijven nog enkel de ruines van enkele metaalverwerkende bedrijven over. Enkele 
bezienswaardigheden: Place Piron – Jardin du Mayeur – monument voor de 
dichter René Lyr – Panorama des Roches. 
Van 1949 tot 1957 was er een eendags-wielerkoers die vertrok in Brussel en hier 
aankwam. 
De laatste winnaar was Alex Close. Kent u deze “Goede Stad” ? 

6. Wij zoeken een woord dat voldoet aan volgende omschrijvingen: 
- eertijds in het oude Griekenland een offer van 100 stieren. Later een groot 
en plechtig offer. Een slachting, een bloedbad. 
- honderdoffer, het grootste en plechtigste offer der oude Grieken, waarbij op 
honderd altaren, honderd ossen of honderd stuks vee van dezelfde soort, op 
eenmaal moesten geofferd worden. 
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7. Men noemt hem de Caruso van de rock & roll. The Beatles staan in 1963 bij hem 
in het voorprogramma, en Elwis Presley noemt hem “de grootste zanger van ons 
allen”. Overbekende nummers van hem zijn “Only The Lonely” – “In Dreams”- “Oh 
Pretty Woman”-  
Als tiener maakt hij deel uit van de groep “The Wink Westerners” (naam die later 
veranderd wordt in “The Teen-Kings” Met zijn zwarte brylcreemkuif, zijn zwarte 
pak en zijn zwarte zonnebril wordt hij de melancholieke loner onder de rock & 
rollers. Wie was deze zanger die geboren werd in 1936 en in Nashville overleed 
aan een hartaanval op 7-12-1988 ? 

8. Zijn carrière werd onderbroken door zijn dienstplicht in de Algerijnse oorlog en zo 
viel hem de eer te beurt tweemaal ontdekt te worden als filmacteur. In beide 
gevallen had hij een sensuele vrouwelijke tegenspeelster. In 1956 mocht hij voor 
het eerst aan de roem ruiken toen hij met Bardot optrad in “Et dieu créa la 
femme” van Vadim.  Na de Algerijnse oorlog vond hij wederom erkenning als 
tegenspeler van Anouk Aimée in “Un homme et une femme”. Van toen af is hij 
een toonaangevende figuur in de Franse film. Hij kreeg een rol voor de beste 
acteur op het festival van Cannes voor zijn rol in Z. Zijn tweede vrouw heeft hem 
in verschillende films in de rolbezetting opgenomen. Hijzelf begon te regisseren in 
1973. 
Wie is deze acteur:regisseur, geboren te Piolenc in Frankrijk? 

9. Hij was één van de grootste en veelzijdigste kampioenen die de wielersport heeft 
gekend. Het jaar 1914 leverde het beste bewijs van zijn veelzijdigheid. Na een 
derde plaats in de zesdaagse van Parijs (met Perichot) werd hij vierde in Parijs-
Roubaix en won hij Parijs-Tours. Met een tussenpauze van 24 uur verbeterde hij 
eerst het record over de kilometer met aanloop, en dan het uurrecord zonder 
gangmaking (44,247 km). Hij werd toen nationaal kampioen op de weg en de 
sprint en won in de Ronde van Frankrijk twee van de langste etappes, waaronder 
een rit van Brest naar La Rochelle over 470 km. Wie was deze Zwitser (1890-
1961) ? 

10.De “King of Navarra” nodigt zijn drie boezemvrienden Longaville, Dumaine en 
Berowne uit om met hem plechtig te zweren dat ze zich de volgende drie jaren 
uitsluitend aan de studie  zullen wijden: geen vrouwen, één maal per week vasten 
en slechts drie uur per nacht slapen. Hun eed wordt meteen op de proef gesteld 
bij de komst van de “Princess of France” en haar drie schattige vriendinnen. Het 
is liefde op het eerste gezicht voor elk van hen, waardoor de vier heren een hoogst 
lachwekkende vertoning opvoeren bij de pogingen om hun gevoelens te verbergen. 
Dit is de korte inhoud van een werk van Shakespeare. De Engelse titel van het 
werk bestaat uit drie woorden, die allen met dezelfde letter beginnen, die 
wonderwel past als laatste letter van ons woord. 

 
Dit zijn weer de vraagjes. Alle tennisvrienden kunnen meezoeken. Wie in aanmerking 
wil komen voor een boekenbon, bezorgt de 10 antwoorden   

- ofwel in de Papegaai-bus 
- ofwel aan Hugo Van Rickstal 

Beekhoekstraat 85 
2540        Hove 
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US Open quotes 
 

Ook de laatste Grand Slam leverde weer een karrenvracht aan pittige uitspraken op. 
Een overzichtje: 
 
Toen ik voor twee weken naar Peking trok, vond ik het hartverscheurend hem achter te 
laten; mijn baby, bedoel ik, niet mijn man. 
(Lindsay Davenports man, Jonathan Leach, weet dat Jagger nu de belangrijkste kerel in 
haar leven is) 
 
Mensen komen op me af en zeggen: ‘Fantastisch dat je eindelijk iets groots hebt 
gewonnen. Ik ben echt blij voor je want jij verliest normaal toch altijd in de finale?’ 
(Elena Dementieva over haar Olympische titel) 
 
Ik zal wel voor altijd zijn kleine zusje blijven. 
(Verzuchting van Dinara Safina wanneer tijdens de persconferentie bijna alle vragen 
over haar broer Marat gaan) 
 
Ik denk dat als ze alles omgekeerd doet van wat ik de afgelopen jaren heb gedaan, ze 
voor heel lange tijd nummer een van de wereld zal zijn. 
(Broederlijk advies van Marat aan Dinara) 
 
Ik ben 28 en speel al 10 jaar mee op de tour. Ik wil gewoon een tennismatch zonder 
gezeur en het maakt me geen donder uit of ik win of verlies. Maar begin alsjeblief niet 
aan m’n kop te zeuren over voetfouten! 
(Opnieuw Marat Safin over de voetfout die hem de vierde set kostte tegen Vince Spadea. 
Safin won wel de vijfde set) 
 
Ik had graag een uiltje geknapt tijdens een onderbreking. Ik zat echt kapot. Eigenlijk 
zou dat moeten kunnen. 
(Benieuwd of fans pap zullen lusten van Jelena Jankovics nieuwste voorstel) 
 
Toen het voorbij was! 
(De Française Julie Coin riposteert op de vraag wanneer ze begon te geloven in een stunt 
tegen Ana Ivanovic, die een verrassende nederlaag leed) 
 
Nou, echt moeilijk om een krantenkop over mij te verzinnen, is het natuurlijk niet. 
Zeker als ik verlies. Dan krijg je dingen zoals ‘fried Fish’ (gebakken vis) of ‘filleted Fish 
(gefileerde vis)). Het is altijd wel een van die twee als ik verlies, dus je begrijpt dat ik die 
krantenkoppen veel te vaak zie. 
(Mardy Fish over het gebrek aan inspiratie bij het tennisjournaille) 
 
Het was wel wat gênant. Mijn vriendin moest vragen of ze ergens anders wilden gaan 
zitten. Zelf durfde ik het niet. Maar ze waren erg vriendelijk en verkasten.  Enfin, in 
ieder geval heeft het geen donder geholpen. 
 (De Britse Anne Keothavong bereikte voor het eerst de derde ronde van een Grand Slam 
en hield voor elke nieuwe match vast aan haar rituelen. Ze wou ook steevast aan hetzelfde 
tafeltje eten. Toch werd ze door Elena Dementieva van de baan geveegd) 
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Een paar keer in mijn carrière. Zeker niet meer. 
(Serena Williams, gevraagd wanneer ze haar beste tennis heeft gespeeld) 
 
Dat was zo vorige-eeuws! Ik was eigenlijk ook nog maar een kind. 
(Venus Williams antwoordt op de vraag wanneer ze haar kralen nog eens indoet) 
 
Ik heb sponsor met Kia. Ik rijd heel goede Kia. 
(Rafael Nadal is erg trouw aan zijn sponsor, maar moet nog wat aan z’n Engels werken) 
 
Jullie zijn gewoon grof! Die gast heeft ‘maar’ 2 Grand Slamfinales gespeeld. Geef mij 
maar zo’n slecht jaar! Ik zou nogal genieten! 
(Andy Roddick geeft z’n opinie over Roger Federers ‘annus horribilis’) 
 
Goeie vraag! Geen idee, eigenlijk. 
(De Luxemburger Gilles Muller, gevraagd waar zijn plotse goeie resultaten vandaan 
komen, na een hele reeks slechte uitslagen) 
 
Na de opwarming begon ik te huilen. Ik zei dat ik gewoon niet meer kon. Mijn coach zei 
me dat ik geen machine was. Toen zei hij dat ik gewoon het terrein moest opgaan en 
nergens meer over mocht nadenken! 
(Dinara Safina’s coach Zeljko Krajan is niet van het halfzachte type. Maar Safina klopte 
wel Grönefeld) 
 
It sucks. 
(Serena Williams’ kurkdroge reactie als men haar vraagt of ze het vervelend vindt al in 
de kwartfinale tegen zus Venus uit te komen) 
 
Je hoopt natuurlijk altijd op drie sets maar, eerlijk waar, die vijfsetters zijn ook best 
leuk. 
(Tùùrlijk, Roger) 
 
Ik speelde een aantal héél sterke games; alleen won ik ze niet allemaal. Zo kan je 
Dementieva niet kloppen, natuurlijk. 
(Een als steeds erg nuchtere Patty Schnyder) 
 
Nadat ik in China twee keer tegen een Chinese heb gespeeld? 
(Zilveren Safina ontkent dat ze bang is om tegen een Williams-zus te moeten spelen in 
New York) 
 
Het was een goeie match. De mensen vonden het leuk. Hij is gelukkiger dan ik, maar 
daarom ben ik nog niet droef. 
(Juan Martin Del Potro, vlak voor hij in tranen de persconferentie verlaat. De Argentijn 
verloor van Andy Murray) 
 
Absoluut. Absoluut! 
(Mardy Fish, gevraagd of hij van Nadal kan winnen. Hij verloor in vier sets) 
 



 

 

 

 

 

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 
 

 



 


