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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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De Papegaai juni 2008 
 

COLOFON 
 

VOORWOORD  
 

In het licht van de 

recente ontwikkelingen 

op Zevenbergen zijn 
enkele wijze woorden 

zeker op hun plaats. 

Kies het citaat dat 

volgens u de lading het 

beste dekt. 

 
 

 Que Sera Sera (Doris 

Day) 
 

 Elk nieuw begin 

komt na het einde 

van een vorig begin 

(Seneca) 

 
 ’t Is feest, ’t is feest, 

dat is hier nog nooit zo plezant geweest (Urbanus) 

 

 The Show Must Go On (Queen) 

 
 You will never win if you never begin (Helen Rowland) 

 

 Niemand kan teruggaan om opnieuw te beginnen, maar 

iedereen kan vandaag starten met het werken aan een 

nieuw einde 

 
 Beginnen is makkelijk, volhouden moeilijker (Japans 

spreekwoord) 

 

 De gedroomde toekomst is het geïdealiseerde verleden (N. 

Robertson) 

 
 Wij zullen doorgaan, tot het einde van de reis (Ramses 

Shaffy) 

 

 A New Day Has Come (Celine Dion) 

 
 … 

 

REDACTIE : 
 
Bart Bogaerts 
 
Bob Thijs 
 
MEDEWERKERS : 
 
Freelancers 
 
Hugo Van Rickstal 
 
Gastredacteurs 
 
Diane Darquennes 
 
REDACTIEADRESSEN : 
 
Papegaaibus 
 
e-mail Bart : 
bbbogaerts@yahoo.com 
 
e-mail Bob : 
bob.thijs@telenet.be 
 
 
 
DE PAPEGAAI OP HET 
INTERNET : 
 
www.zevenbergensport.be 
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DE CLUB 
 

*** Oef! Na allerhande onheilsberichten kwam er enkele weken geleden witte rook uit de 

schoorstenen van het chalet en is het voortbestaan van onze geliefde club verzekerd. Tot nader 

orde hoeven we niet voor een Lierse-secenario te vrezen, want geen der nieuwe investeerders is 

van de Chinese tongriem gesneden en er werden op de parking al evenmin kamelen 
gesignaleerd. Maar omdat de Papegaai wel eens wilde weten wat de intenties van de nieuwe 

bazen zijn, legde uw lijfblad alvast Erik van Hool, de capo dei capi, op de rooster. Het integrale 

interview leest u verder in dit nummer. 

 

*** Terminaal ziek? Naar het buitenland uitgeweken? Een eigen restaurant begonnen? Het zijn 
slechts excuses van die soort die we kunnen accepteren als u onderhand nog niet wist dat er 

vijf nagelnieuwe terreinen trots liggen te blinken voor het chalet.De flink opgehoogde terreinen 

(je kan zowaar je pint op het terras laten staan als je op den 3 speelt, al mag je wel je rietje niet 

vergeten) spelen heerlijk, al is het in het begin zeker wel even wennen geblazen. Toch lijken de 

eeuwige terreinperikelen nu definitief tot het verleden te behoren, al willen we nog wel even 
aandacht vragen voor het keren achteraf. Dat doet u dus het beste zo: 

 

REGELS VOOR HET KEREN DER TERREINEN 
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*** De renaissance van onze club is een feit en ook het seizoen komt stilaan op kruissnelheid: 

de goodwill draait op volle toeren (finales op 14 juni! mét Sangria!)  en in de interclubcompetitie 
is de spannende tijd der eindrondes aangebroken. Daarnaast nadert ook de zomervakantie met 

rasse schreden, en dat betekent dat ook ons paradepaardje, het zomertornooi, weer voor de 

deur staat. Steevast een prettige tijd, omdat het tevens betekent dat je thuis een week niet moet 

koken, omdat de masterchefs van de Papagayobar je dat klusje besparen met hun dagelijkse 

portie heerlijkheden.  
Opgelet: ons zomertornooi ziet er dit jaar een beetje anders uit. Begin juli worden alleen 

enkelwedstrijden afgewerkt. De dubbelspecialisten onder u komen aan hun trekken tijdens een 

apart dubbeltornooi dat wordt afgewerkt vanaf 2 augustus (en dus samenvalt met het 

jeugdtornooi).  

 
*** Over heerlijkheden gesproken; ons zomerseizoen werd prima ingezet met een gezellige 

openingsreceptie, waar gul overheerlijke ciabatta’s werden rondgedeeld. Een prima activiteit, al 

was het jammer dat er in de late uurtjes enige animositeit ontstond over de muziek. Ach, zolang 

er maar niet met Ober-Bayern wordt begonnen… 

 
 

*** De Papegaairedactie ontving zowaar een heuse klachtenbrief!  Aangezien we de democratie 

hoog in het vaandel voeren, wordt deze dan ook integraal gepubliceerd. 

 

Recht van antwoord 
 

In de Papegaai van deze maand (vorig trimester, bb) zit een wanklank in het eerste 

item van het artikel “De Club”. De redactie kan natuurlijk niet de literaire 

stoplappen en ander taalonkruid uit de ingeleverde teksten schrappen maar kan er 

wel voor zorgen dat er woorden als ouwe knarren en buffelen niet in opgenomen 
worden. Ouwe krakken zou beter gepast hebben en wat het buffelen betreft, dat zou 

beter in de schuif van de jongeren gelegd worden. 

 

De redactie heeft als taak om zo veel mogelijk alle leden samen te houden; het jonge 

geweld en zowel de atleet in vorm als de krasse senior en de oude krak in de 
gemeenschap van de club samen te bundelen. 

 

Vergeet niet dat Zevenbergen nu is wat ze is dankzij die ouwe knarren en dat er 

verschillende van hen nog in die club zitten. Iets meer waardering was zeker niet 

misplaatst. De Papegaai moet een middel zijn om die generaties samen te houden 
tot één mooi geheel. 

Zou het niet beter zijn als doel te stellen dat zowel de jeugd haar rechten krijgt 

terwijl ook de ouderen gerespecteerd worden. Dan pas zou er een ware clubgeest in 

Zevenbergen zitten. 

 
En is het daarom niet uitgesloten (sic) dat er naast een feest voor de jongeren met 

veel discotheeklawaai ook een feest met melodieuze operetteklanken voor de 

ouderen zou ingeschakeld worden? 

 

Ja, de taak van een redactie is niet eenvoudig, de jeugd voorstuwen zonder de 
ouderen uit te sluiten, maar het moet kunnen… 

 

Suggestie van een ouwe knar die soms ook nog eens een balletje slaat. 

 

Karel Vrammout 
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Naschrift Bart Bogaerts: 
 

Uiteraard is Zevenbergen een club voor alle leeftijden en is er plaats voor iedereen. ‘De Club’ is 

een rubriek die al 15 jaar meegaat en waarvan de trouwe lezers weten dat de toon ‘mild 

ironisch’ is. Wie niet van een dergelijke stijl houdt, kan maar beter de eerste Papegaaipagina’s 

skippen. Het staat buiten kijf dat de nieuwjaarsrecepties der jongste jaren geen succes waren 
bij de jongere generatie. Daarom is het ook zo schitterend dat we afgelopen januari werkelijke 

ALLE leeftijden de revue zagen passeren op onze eerste jaaractiviteit. Ja, ook ‘krasse knarren’ 

(overigens geen scheldwoord, maar wel degelijk een compliment)! 

 

Zelf trek ik overigens maar al te graag op met ‘straffe senioren’ (beter?); mijn favoriete 
toogbroeders heten immers Jan, Jef en Hugo, de legendarische Charel van Dijck (de nooit 

geëvenaarde Zevenbergse trickshotchampion) was een mijner vaste snookerpartners en de 

genaamde Jos Verlinden verstrekt mij gratis kookadviezen. En laten we vooral de trouwste 

medewerker van onze Papegaai niet vergeten, onze superquizmaster Hugo. Nog niet overtuigd, 

heren van de jury? Onze uitsmijter: de Delta Lloyd-/Sanex-/Ice-Teacup is al meer van naam 
veranderd dan ik van dubbelpartner; mijn teamgenote in dat evenement is immers al 7 jaar 

lang een bijzonder charmante en kwieke grootmoeder van 3 prachtige kleinkinderen. I rest my 

case. Wat uw verzoek tot ‘melodieuze operetteklanken’ betreft: wij zullen uw vraag overbrengen 

aan de DJ’s die onze club onveilig maken.   
 
*** Bob Thijs (over krasse knarren gesproken…) heeft aan zijn reeds aanzienlijk takenpakket 

ook het beheer van de website toegevoegd. Namens het bestuur bedanken we onze vorige 

webmaster, Steven De Winter, voor al zijn gepresteerde uren in cyberspace. Surfers met vragen, 

suggesties en opmerkingen wenden zich voortaan dus best tot onze penningmeester. 

 
*** Slecht nieuws uit de kleedkamers; er 

schijnen de laatste tijd weer waardevolle 

dingen te ‘verdwijnen’ in tassen en zakken 

weer ze niet thuishoren. De meerderheid 

van onze leden zijn dan wel de jovialiteit en 
eerlijkheid in persoon, maar toch schijnt er 

minstens 1 lid (?) de ‘Iedereen het zijne, ik 

het mijne’-filosofie niet te respecteren. Het 

lijkt ons dus niet verstandig om 

waardevolle zaken in de changing rooms 
(what’s in a name, zou goeie ouwe Willy 

Shakespeare zeggen) achter te laten. In een 

heldhaftige poging tot 

onderzoeksjournalistiek kampeerden wij 

twee dagen in het vals plafond boven de 
mannenkleedkamer, gewapend met een 

camera en een bus pepperspray. Als 

lokmiddel gooiden wij onze eigen 

tennisschoenen in de strijd, maar die bleven onaangeroerd. Alvast een bewijs dat de dief over 

reukzin beschikt. Volgende week wagen we onze kans in de dameskleedkamer… 
 

*** Alvast te noteren in uw agendaatje; de trofee Milia Raeymaekers gaat door op onze club op 

21 juli. Aansluitend wordt een ongetwijfeld exquise barbecue voorzien. Inschrijven is de 

boodschap. 

 
*** Sinds 20 mei beschikt Zevenbergen over een manager, namelijk Eddy Clé. 
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*** Ja, wij geloofden het eerst ook niet. In het interview met Erik van Hool verneemt u meer. 

 
*** Er schijnt enige onduidelijkheid te zijn over terugbetalingen van lidgelden. Het bestuur 

ontving de laatste jaren geregeld verzoeken dienaangaande. We kunnen hierover vrij kort zijn; 

in principe gebeurt dit niet. Enkel als u voor het begin van het seizoen een been breekt of 

spoorslags de wijk  naar Canada dient te nemen, kan u uw inschrijvingsgeld recupereren. Wel 

krijgen leden die na 1 augustus lid worden een substantiële korting op voorwaarde dat dan 
meteen ook het lidgeld voor het volgende seizoen wordt betaald.  

 

Vanaf volgend seizoen wordt tevens de controle op de plaatjes verstrengd: u kan pas spelen 

wanneer u over een (eigen!) reserveringsplaatje beschikt. Het zal dus niet volstaan om snel even 

te bricoleren met bierkaartjes om een terrein te boeken. Ook wordt er al hardop gedacht aan 
een elektronisch reserveringssysteem, wat het hogelijk irritante foefelen definitief naar het 

verleden moet verwijzen. 

 

*** Qua ledenaantal hoopt onze club in extremis de kaap van de 800 leden te ronden. Hoopvol 

is alvast dat de jongste spelertjes nog steeds en masse de weg naar onze club vinden, al zijn we 
minstens even blij met elke inschrijving van een ‘positieve plusser’, ‘taaie tante’ of ‘jolige 

jongere van gisteren’… 

 

 

 

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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NIEUWE BEZEMS EN NIEUWE TERREINEN: 

DE PAPEGAAI SPRAK MET ERIK VAN HOOL 

 
Na een woelig trimester is TC Zevenbergen opnieuw in 

kalmer vaarwater terechtgekomen. De club werd immers 

overgenomen door een groep investeerders die bestaat uit 
een gezonde mix van oudgedienden (Jan Nauwelaerts, 

Gommer Joris, Cois van Camp, Jef Lemmens) en een aantal 

-relatief- nieuwe gezichten. Geen Egyptenaren echter, want 

een aantal onder hen speelde immers al op de club, alvorens 

de oversteek naar de boardroom te wagen. Erik van Hool 
behoort tot dat laatste kringetje. De Papegaai peilde naar zijn 

plannen. 

 

Erik, een historisch moment: je staat voor het eerst in 

De Papegaai! 

 

‘t Is eens iets anders dan de Financieel Economische Tijd en 

de New York Times (lacht). 

 

OK, Erik. Begrepen! Er mag nog gelachen worden op Zevenbergen! Serieus nu. Wat drijft 

iemand ertoe om toch wel fors te investeren in een tennisclub? 

 

Zevenbergen is een club met naam en faam die zich uitstrekt tot ver voorbij de 

provinciegrenzen. Jammer genoeg is de club de laatste jaren niet meer geëvolueerd en begon 

het ledenaantal geleidelijk terug te lopen. Het was dus hoog tijd dat er nieuwe kapitaal en 
nieuwe ideeën werden aangebracht. 

 

Waar geïnvesteerd wordt, moet ook winst worden gemaakt. Valt dit te rijmen met het 

gemoedelijke beleid dat de laatste decennia op Zevenbergen werd gevoerd? 

 
We willen een tennisclub uitbouwen van een sportief zeer hoog niveau. Bovendien hebben wel 

alle troeven in handen. We beschikken immers al over onze tennisschool Progress, waar een 

fantastische sfeer hangt en ook de recreatieve spelers zich thuis voelen. Alle investeerders zijn 

bereid de nodige investeringen te doen. Financieel gewin is niet onze hoofdbekommernis hoewel 

natuurlijk elke investering zal getoetst worden op zijn financieel rendement op lange termijn.  
 

Op dinsdag 20 mei werd zowaar onze allereerste manager voorgesteld. Heeft een club als 

de onze hier nood aan? Wat wordt ’s mans takenpakket? 

 

Indien we snel zichtbare verandering willen brengen, hebben we iemand nodig voor de 
dagdagelijkse leiding. We hebben in de persoon van Eddy Clé het ideale profiel gevonden. Hij 

kent de tenniswereld door en door en is minstens even gedreven om van Zevenbergen een 

succesverhaal te maken. Hij moet er voor zorgen dat de club er goed onderhouden bij ligt en dat 

de nodige evenementen en competities georganiseerd worden om animo in de club te brengen, 

zodat het ledenaantal opnieuw stijgt. Daarnaast is hij ook verantwoordelijk voor het 
commercieel beleid. 
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De club maakte de laatste jaren onmiskenbaar een recessie door. We verloren, mede door 

het einde van Kim & Justine-boom zo’n 200 leden. Toch hebben jullie de club weer een 

stuk aantrekkelijker gemaakt door 5 fonkelnieuwe terreinen aan te leggen, waarvan de 

voordelen al uitgebreid werden bezongen. Nieuwe bezems vegen vlot, maar staan er nog 

andere projecten op stapel? 

 

Er zijn momenteel zoveel ideeën dat we volledige vergaderingen wijden aan het in kaart brengen 

van de prioriteiten. Er zijn op dit moment nog geen definitieve beslissingen genomen, maar ik 
kan jullie al wel vertellen dat de heraanleg van het terras, de verfraaiing van de kantine en de 

aanleg van nieuw sanitair hoog op het lijstje staan. Maar we kunnen natuurlijk niet alles 

tegelijk aanpakken en we vragen de leden wat geduld. 

 

Iedereen met een Zevenbergs verleden kent het kwartet Jef, Jan, Gommer en Cois. Maar 

wie maakt er nog deel uit van de nieuwe leiding?   

 

De meeste andere investeerders zijn actief lid van de club en kloppen hier regelmatig tegen een 

bal. Jan Fabri, Stijn Wildiers, Harry De Smedt, Stef Meulemans en Werner Gijbels zijn net als ik 

bedrijfsleiders en hopen hun ervaring en contacten ten dienste van de club te kunnen stellen. 
Geert De Meyer, hoofd van tennisschool Progress en hoofdtrainer bij de VTV, vervolledigt het 

plaatje. 

 

Welke punten zijn volgens u op de club nog voor verbetering vatbaar?  

 

Vooral aan de accommodatie valt nog heel wat te sleutelen. Daarnaast willen we het sociale 

binnen de club verbeteren door het organiseren van interne competities allerhande en een 

aantal evenementen. 

 

Zijn er ook zaken waarin we niet te kloppen zijn? 

 

Uiteraard. Zevenbergen blijft nog steeds een van de gezelligste clubs die ik ken. Het is 

schitterend gelegen en biedt enorm veel potentieel. Bovendien wordt onze tennisschool ons door 

vele clubs benijd omwille van zijn professionalisme en het hoge niveau. 

 
Sta je zelf ook graag op het terrein? Hoe is het met de vormcurve gesteld? 

 

Ik ben de laatste weken en maanden nog nooit zo veel op een tennisclub geweest en toch heb ik 

nog nooit zo weinig gespeeld. Je kan je voorstellen hoe nefast dat is voor mijn ranking en 

conditie (lacht). 
 

We kunnen de toekomst dus opnieuw met vertrouwen tegemoet zien, dus. Tijd om die 

folders van de Voco en Het Sas horizontaal te klasseren. Erik, bedankt voor dit 

aangename interview en… keep up the good work! 
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FAMILIEDAG 
Op 1 juni werden onze 5 nieuwe som-clay terreinen feestelijk geopend met een grandioze 

barbecue en activiteiten voor de jeugdspelers. De hiernavolgende beelden spreken voor zich... 
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TENNIS IN BELGIE 
 

In ons vorige nummer kwam er een einde aan onze langlopende reeks ‘De Groten Van Het Spel’. 
30 mannelijke en vrouwelijke toppers werden aan u voorgesteld, al was er in onze definitieve 

selectie geen plaats voor Belgen. Dat proberen we goed te maken met onze nieuwe reeks, Tennis 

in België, waarin we onderzoeken hoe het spelletje in ons landje werd geïntroduceerd en of er, 

naast de alom bekende Kim, Xavier en Justine, nog andere Belgen waren die excelleerden in het 

tennisspel.  
 

 

Zoals wel vaker in de sportwereld waren het de Engelsen die de regels voor het spel opstelden 

en er een echte sporttak van maakten. De in 1869 opgerichte All England Croquet Club aan de 

Worple Road in Wimbledon, een voorstadje in het zuidwesten van Londen, stelde zijn terreinen 
open voor de nieuwe sport en organiseerde ook de eerste officiële wedstrijden en tornooien. 

Daarmee begon de tennissport aan een lange en succesrijke geschiedenis. 

 

Al in de jaren ’70 van de 19de eeuw brachten Engelsen deze nieuwe sport naar België. Met name 

in gegoede kringen viel de sport van bal en racket direct in de smaak. Een overdreven zucht om 
Engelsen na te bootsen zal daaraan zeker niet vreemd zijn geweest. Men ging tennis spelen op 

de grasvelden in de tuinen van privédomeinen en op de binnenplaatsen van kastelen. Lange tijd 

was tennis een mondaine sport. Heren uit de betere kringen speelden keurig in het pak, de 

dames zwierden langgerokt over de baan. Een kroniekschrijver uit die tijd noteerde ‘dat 

sommige verfijnde spelers en speelsters veinsden hun racket aan het uiteinde vast te nemen 
zoals ze dat deden met mes en vork.’ 

 

Al snel bleek dat tennis meer te bieden had dan een snobistisch tijdverdrijf. Het bleek een echte 

sport die vaardigheid, ijver, inzicht en vooral lichamelijke inspanning vereiste. Het was dan ook 

geen verrassing dat de sport in ons land insloeg en zich razendsnel verbreidde. 
 

Omdat het Belgische gras nauwelijks te vergelijken was met de veerkrachtige soorten die op de 

Britse velden groeiden, ging men al snel over tot het aanleggen van tennisbanen van gemalen 

baksteen en zelfs van cement, hetgeen de kranten er overigens niet van weerhield de 

oorspronkelijke term ‘lawn tennis’ lang te blijven gebruiken. 
 

Op verschillende plaatsen in België ontstonden tennisclubs. Zo werd in 1882 Saint-Georges TC 

Kortrijk opgericht, in 1885 TC Luik en in 1886 Brussels LTC. In 1900 volgde Ostend TC en in 
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1902 La Rasante. Daarnaast bleef men tennis spelen in kasteelparken en villatuinen en zelfs 

aan het Noordzeestrand bij laagtij. Het is dus niet verwonderlijk dat al spoedig ook grotere 

sportclubs belangstelling gingen tonen voor de nieuwe sport. De almaar populairder wordende 
voetbalclubs breidden hun onderafdeling ‘atletiek’ uit met een afdeling ‘tennis’ en stelden 

verscheidene tennisbanen ter beschikking van hun leden. Zo namen La Gantoise, Beerschot, 

Léopold Club, Daring CB en Racing CB tennisspelers in hun rangen op. Heel wat voetballers 

speelden in de zomer tennis. De eerste Belgische tenniskampioen, Robert de Rossius d’Humain, 

was zelfs een zeer veelzijdig sportbeoefenaar. Hij speelde met succes golf en voetbal en deed aan 
paardrijden en schermen. Het heeft tot Jacky Brichant geduurd om een tennisspeler ook in een 

andere sporttak evenzeer te zien uitblinken. 

 

Een van de pioniers van het Belgische tennis was Armand Solvay. Op zijn voorstel werden in 

1895 de eerste Belgische kampioenschappen georganiseerd. Op 23 maart 1902 werd de ‘Ligue 
belge de lawn tennis’ opgericht en Solvay werd de eerste voorzitter. In 1914 werd de liga een 

federatie, maar Solvay bleef voorzitter tot 1919. 

 

Zoals reeds vermeld was de eerste Belgische kampioen Robert de 

Rossius d’Humain, die de titel ‘baron’ droeg. Kroniekschrijvers uit 
die periode zagen hem als een verfijnde edelman, helemaal in de 

stijl van het fin de siècle: goed gemanierd, vol elegantie en van alle 

markten thuis. 

 

In verslagen uit die tijd valt te lezen dat de stijl van de baron 
klassiek was, meer ‘mooi’ dan ‘krachtig’. In 1896 moest hij zijn 

kampioenstitel afstaan aan zijn ploegmaat van TC Luik, Marcel 

Nagelmaekers. Het voetbalseizoen had hoogstwaarschijnlijk wat te 

veel van zijn krachten gevergd, want de baron was ook nog een 

basisspeler van FC Luik, de club die in april 1896 met zes punten 
voorsprong op Antwerp FC het eerste Belgische 

voetbalkampioenschap won. De tweede Belgische kampioen was 

evenals de Rossius een man van de wereld, volgens zijn 

tijdgenoten een man van ‘heerlijke gedistingeerdheid’ en ‘fysiek 

veel sterker dan zijn voorganger op de erelijst’. Marcel Nagelmaekers was bovendien een 
specialist van de volley. Baron de Rossius heroverde het jaar daarop zijn titel en werd samen 

met Marcel Nagelmaekers als eerste Belgisch kampioen in het dubbelspel. Om maar te zeggen 

dat die lui van de mondaine wereld prima met elkaar konden opschieten. 

 

In 1897 mochten ook de dames een Belgisch kampioenschap 
afwerken. Madeleine Habets won de eerste titel, al was haar 

heerschappij van korte duur. De beste speelster in die lang 

vervlogen dagen was immers Marie-Rose de Laveleye. Op de 

erelijst van de nationale kampioenschappen wordt ze drie keer 

vermeld als mevrouw Paul Trasenster. Het was destijds immers 
gebruikelijk dat gehuwde vrouwen de naam van hun man 

gebruikten. Voor intimi was Marie-Rose overigens gewoon tante 

Mariette. Toen ze in 1898 haar eerste titel won was ze al 

achtenveertig, maar ze liep nog over van jeugdig enthousiasme en 

levenskracht. Ze was zeer strijdlustig en geestig en nam ondanks 
haar leeftijd nog deel aan menig tornooi. De meeste vrouwen in 

die tijd haakten al veel eerder af en beperkten hun activiteiten tot 

het kijken naar andere speelsters. Geschriften uit die tijd melden 

dat ‘tante Mariette zowat overal aan de slag was: in Brussel, in 

Antwerpen, in Gent, in Luik en aan de kust. Op het terrein ging 
ze, in haar lange bruine japon en met een strooien hoed op haar 
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grijzende haren, als een bezetene te werk.’ Haar belangrijkste eigenschap was haar niet 

aflatende moed, die gepaard ging met levendigheid en doordacht spel. Haar tegenspeelsters 

vertelden dat ze door Tante Mariettes spel in de war werden gebracht en dat de minste misstap 
door haar genadeloos werd afgestraft. Marie-Rose de Laveleye was Belgisch kampioene in 1898, 

1900 en in 1904. Een kwarteeuw later, ze was toen al ruim zeventig,speelde ze nog altijd 

gemengd dubbelspel. 

 

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

Jacques Hereng, Lannoo, 2004. 

 

Volgende Papegaai: 

 
België debuteert in de Davisbeker!  

en 

Paul de Borman en Jean Washer: de eerste grote spelers. 
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BEFORE THEY WERE FAMOUS… 
 

Net als je denkt dat we met de Papegaai alle registers al wel een keertje hadden opengegooid, 

wagen we ons aan een ‘Voor ze bekend waren’-competitie. Herkent u de aanminnige snoetjes 

van onderstaande tennis(st)ers? Tip: op twee na haalden alle afgebeelde spe(e)l(st)ers de hoogste 

positie op de wereldranglijst. Eén man stond ooit tweede, en één dame moest genoegen nemen 
met een 8e plaats als hoogste ranking. Uitgespeurd? Kijk dan achteraan voor de oplossingen. 
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 3 

4  

5  
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RESULTATEN FINALES INDOORTORNOOI 2008 
 

Enkel Dames 5 (C+30/3 - C+15/4) 

Verlinden Naomi w.v. De Leeuw Phaedra 
 

 

6/2 6/2 

Enkel Dames 6 (N.G. - C+30/4) 
Van Der Aa Britt w.v. Wernaers Stephanie 
 

 
2/6 6/2 7/5 

Enkel Heren 7 (C+15/3 - B+2/6) 

Bosschaert Yannick w.v. Katzarov Michael 
 

 

6/2 opg. 

Enkel Heren 8 (C+30/3 - C+15/4) 

Landuyt Jeroen w.v. De Clercq Filip 
 

 

3/6 6/4 6/3 

Enkel Heren 9 (N.G. - C+30/4) 

Kleinberger Gernot w.v. Van Gorp Davy 
 

 

6/0 6/1 

Enkel Heren 35 4 (N.G. - C+30/2) 

Rijmenans Georges w.v. Sertijn Tom 
 

 

6/0 6/0 

Dubbel Dames 3 (10 - 50 ptn) 
Darquennes – Lefever w.v. Volkaerts – Dufoer 
 

 
6/2 1/6 6/3 

Dubbel Dames 4 (10 - 30 ptn) 

Glassee – Bouwmeister w.v. Vos – Denie 
 

 

6/4 6/2 

Dubbel Gemengd 4 (10 - 30 ptn) 

Degenaers – Daelemans w.v. Van Dyck Mehuys 
 

 

7/5 4/6 6/2 

Dubbel Heren 5 (55 - 120 ptn) 

Callens – Van Dyck w.v. Van Diest – Flebus 
 

 

4/6 6/3 6/1 

Dubbel Heren 6 (10 - 50 ptn) 

Haaren – Verlinden w.v. Vlaminckx – D’Haene 
 

 

3/6 6/4 6/1 

Dubbel Heren 7 (10 - 30 ptn) 
Notele – Dyserynck w.v. Van Elsacker – Nuyts 
 

 
4/6 6/2 7/6 
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Winnaars en finalisten indoor 2008
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KOOKHOEKJE 
 

 

 

Wokschotel van lamsvlees 

met broccoli, paddestoelen en peterselie 
 

Benodigdheden voor 4 personen: 

 

600 g lamsfilet 

250 g broccoli 
250 g paddestoelen 

1 versnipperde sjalot 

2 eetlepels olie 

1 eetlepel sherry (eventueel) 

1 soeplepel sojasaus  
gehakte peterselie naar smaak voor de afwerking 

 

 

Bereiding: 

 
Snij het vlees in blokjes en braad het aan alle kanten 

goudbruin in 1 lepel olie. Verhit de rest van de olie in een 

diepe pan en laat er, gedurende 6 minuten, de in roosjes gesneden broccoli in stoven. Voeg er 

dan het vlees, de sjalot en in plakjes gesneden paddestoelen aan toe alsook de sojasaus en 

eventueel de sherry.  
Laat verder garen gedurende 3 minuten onder voortdurend voorzichtig om scheppen. Dien dit 

wokgerecht goed heet op na er de peterselie over gestrooid te hebben. 
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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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ZEVENBERGSE ZOEKKWIS 
 

Antwoorden op vorige reeks 

1 Nessuskleed 2 echappement 3 gaberiet 4 Ely, Ron 5 Neveu, Ginette 

6 Topor, Roland 7 intonaco 8 Gillis, Maurice 9 Eleonora van Aquitanië 10 Regina 

 
Mogen een boekenbon in ontvangst nemen: 

- Dolf Van der Wee 

- Wim Vermijlen 

 

Opgave juni 2008 
 Beginletterwoord: TOILETONDERWIJS ? ? ? 

 

1. Je zal de eerste maar zijn, zoals de koning van Phylace. Kort na zijn huwelijk met de 

dochter van Acastus, de koning van Iolkos, nam hij met 40 schepen deel aan de tocht 

tegen Troje. Hij sprong als eerste aan land toen de Griekse vloot bij Troje aankwam, en 
viel door Hector’s hand. Het gebeurde zoals het orakel voorspeld had: “ Wie als eerste het 

schip zou verlaten, zou ook als eerste sneuvelen.” Zijn broer Podarkes nam de leiding 

over de manschappen over. Zijn vrouwtje was ontroostbaar, en vroeg aan de Goden of zij 

haar held nog een uur kon zien. Dit werd toegestaan, en hij keerde voor heel korte tijd 

naar de mensenwereld terug. Toen hij weer naar de Hades werd geroepen, koos zijn 
vrouw er voor hem te vergezellen. Hoe heet deze held? 

2. Deze acteur-zanger (1905-1974) noemde men “the crooning Cowboy” van het witte doek. 

Hij was de enige die een plaatsje kreeg in zowel de Cowboy Hall of Fame als de Country 

Hall of Fame. Nadat hij zijn studies politieke wetenschappen had afgebroken, boekte hij 

succes als folkzanger en kwam ook in de filmwereld terecht. Hij speelde in meer dan 50 
westernseries, voor o.a. Grand National, Monogram, Columbia, Univesal en PCR. Na zijn 

filmjaren bleef hij live optreden in gezelschap van zijn paard White Flash. Hij stelde zich 

ooit kandidaat als senator in Tenessee, zonder succes. Groot succes kende hij wel met de 

titelsong van “High Noon”. Wie was hij? 

3. Het is waarschijnlijk de meest gespeelde symfonie van Mendelssohn. De compositie heeft 
4 bewegingen. De eerste “Allegro vivace” is vol vrolijke melodieën, , de tweede, “Andante 

con motto” werd ‘la marche des Pelerins’ genoemd, de derde beweging draagt de 

aanduiding “Con moto moderato” en de laatste beweging is een saltarello ((Presto). Het 

werk bekoort door zijn levensvreugde. De voltooiing ervan was nochtans een harde taak 

voor Mendelssohn en verschillende malen vroeg de meester zich af of hij het tot een goed 
einde zou brengen. Tijdens de kompositie leed hij, naar hij zei:”de bitterste ogenblikken, 

die hij ooit had doorstaan of die hij zich had kunnen voorstellen. Hoe noemt men die 

symfonie die in 1833 voltooid werd? 

4. Shocking Blue was een popgroep uit Den Haag, die zeer succesvol was in de jaren 60 en 

70. Het was de eerste Nederlandse groep die een nummer 1-hit in de Bilboard Hot 100 
van de Verenigde Staten behaalde met een single. Het nummer zou zestien jaar later 

weer een internationale hit worden, in de versie van Bananarama. Welk liedje? 

5. Het is een term van Paul Haesaerts. In zijn “Retour à l’humain, ........... une nouvelle 

tendance de l’art belge (1942) beschrijft hij die stroming als de kunst die het uiterlijk 

aspect der dingen slechts kan weergeven door communicatie met het innerlijke of vitale 
element.  

War van Overstraete, een van de vertegenwoordigers van deze stroming, bepaalde het als 

de kunst waarin alles een dubbel leven heeft, het reële zich met het surreële mengt; de 

techniek in dienst van de emotie staat.  

Belangrijke vertegenwoordigers zijn War van Overstraete, Albert Dasnoy, Charles Leplae, 
Albert Van Dyck, Henri Victor Wolvens. Over welke stroming gaat het hier? 
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6. Nederlandse schrijver (1620-1701) was vooral verdienstelijk omdat hij, buitenlandse 

navolging afwijzend, vocht voor oorspronkelijkheid. Zijn eigen oorspronkelijkheid bleek 

echter niet uit zijn melodrama’s, maar uit zijn op meer dan zestigjarige leeftijd 
geschreven, sprankelend blijspel “Jan Klaaz. of Gewaande Dienst-maagt (1682). Het 

verwekte veel beroering omdat de mennonieten, ten onrechte gelijkgesteld met de 

Quakers, lichtelijk werden bespot. De hekeling richt zich vooral tegen de zoetsappige 

schijnheiligheid en femelarij, en in dit opzich doet dit stuk weinig onder voor b.v. het 

stuk Tartufe van Molière. Lange tijd werden de “kwakers” nog met de naam “zo-zo” 
betiteld. Wie schreef “Klaaz. Of de gewaande Dienst-maagt”? 

7. Belgische wielrenner, “de Basset” genaamd. Het was een cijferaar met veel tactisch  

inzicht. Hij won in 1911 als onafhankelijke het “Circuit Français Peugeot”, een verre 

voorloper van de Ronde van de Toekomst. Bij één van zijn tourdeelnames kreeg hij op de 

voorlaatste dag een straf van een uur wegens het wisselen van fiets. In het algemeen 
klassement hield hij nog één minuut en 50 seconden over op Henri Pélissier. Hij 

behaalde ook een eindoverwinning in de tour nadat hij vanaf de eerste dag de gele trui 

had gedragen. Wie? 

8. De acht Griekse euromunten hebben allen een uniek ontwerp van de hand van    

Georgios Stamatopoulos. De kleine muntjes hebben een afbeelding van Griekse schepen, 
de middelgrote munten tonen beroemde Grieken en de twee grootste munten hebben een 

afbeelding uit de Griekse geschiedenis en mythologie. Het unieke aan de nationale zijde 

van de Griekse euromunten is dat de waarde van de munt wordt weergegeven in het 

Griekse alfabet. Verder heet de eenheid van waarden kleiner dan een euro, niet zoals bij 

de anderen een “cent”, maar wel een ........ 
9. We zoeken de naam van een Duitse stad in Thüringen. Ze telt ongeveer 43 000 inwoners 

en volgende namen moeten u zeker op haar spoor brengen.  

Wartburg - Maarten Luther – J.S. Bach – Duitse Socialistische Partij. 

Over welke stad gaat het hier? 

10. Als wij spreken van een “scheve toren” dan denken wij natuurlijk aan Pisa. Maar wij 
moeten het zo ver van huis niet gaan zoeken. Hier ergens in Vlaanderen staat de Sint 

Petrus en Pauluskerk, die de oudste is van de Rupelstreek, en gekenmerkt wordt door 

een gotisch achthoekig belfort met een slanke spits welke duidelijk overhellen, ook na de 

restauratie (gestart in 200). Het feit dat de torenspits meer dan 1 meter overhelt wordt 

door de bewoners sinds de restauratie om de twee jaar gevierd tijdens de “Scheve 
Torenfeesten”. Waar bevindt zich deze kerk met een wettelijk beschermd Van Pethegem-

orgel, en een schilderij “De marteling van Sint Sebastiaan” dat wordt toegeschreven aan 

Antoon van Dyck. 

 

Dat zijn weer de vraagjes. Ik wens jullie veel zoekgenot.  
Wie in aanmerking wil komen voor een boekenbon, bezorgt de antwoorden  

- ofwel in de Papegaai-bus 

- ofwel aan Hugo Van Rickstal 

 Beekhoekstraat 85 

 2540 Hove 
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SUDOKU 

 

Sudoku: vul het raster zo in dat elke rij, elke kolom en elk 3x3 kader alle cijfers van 

1 tot 9 bevatten 

 

1. simpel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. moeilijk  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

3. beestig 

8 5

4 6 8

6 9 5 2 4 1

4 6 9 3 2 7

3 7 5

7 8

2 9 6 5

6 4 5 7

1 3 7

4 3 9

8 6 2

2 3 4

5 6 7

8 6 9

2 5 1

7 6

4 2 8

6 2

7 4

9

2 8 5

1

9 4

4 7 1

8

5
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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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Oplossingen Sudoku 

 

8 2 3 1 4 9 6 7 5

1 4 7 5 6 2 9 8 3

6 9 5 7 3 8 2 4 1

4 6 9 8 5 1 3 2 7

2 3 8 6 7 4 1 5 9

7 5 1 2 9 3 4 6 8

3 7 2 9 8 6 5 1 4

5 1 4 3 2 7 8 9 6

9 8 6 4 1 5 7 3 2

4 9 2 1 3 7 8 5 6

6 5 7 2 4 8 1 3 9

8 1 3 5 9 6 7 4 2

2 8 9 3 1 5 6 7 4

5 6 1 4 7 2 3 9 8

7 3 4 8 6 9 5 2 1

9 2 8 6 5 3 4 1 7

1 7 5 9 8 4 2 6 3

3 4 6 7 2 1 9 8 5

7 6 1 4 8 5 9 2 3

5 3 9 1 7 2 4 8 6

8 4 2 3 9 6 5 1 7

6 7 3 2 4 8 1 5 9

1 5 8 6 3 9 2 7 4

9 2 4 7 5 1 6 3 8

4 9 5 8 2 3 7 6 1

2 8 6 9 1 7 3 4 5

3 1 7 5 6 4 8 9 2
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Oplossingen fotoquiz: 

 

1. Justine Henin 
2. Kim Clijsters 

3. Martina Hingis 

4. Anna Kournikova 

5. Pete Sampras 

6. Steffi Graf 
7. Roger Federer 

8. Monica Seles 

9. Andre Agassi 

10. Goran Ivanisevic 

11. Martina Navratilova 
 




