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Je komt ze op elke activiteit tegen, al is het doorweekt tijdens
een zondvloed op de Cross, zoekend naar de weg in een
nieuwe streek, toetsend op het scorebord, rondzwalpen met
tombolaloten of sleurend met stoelen, tafels of vaten bier,
brainstormend rond een vergadertafel op zoek naar nieuwe
ideeën, den tapper van de eerste en de afwasser van de
laatste pint.
Altijd zijn ze erbij, stil, onopvallend en toch zo onmisbaar, al
die helpers, werkgroepsleden en bestuursleden.
Zonder hen zouden we niet kunnen genieten hebben van weer
een voortreffelijk VEVOC-jaar.
Daarom, aan elkeen die op een of andere manier heeft
bijgedragen aan deze succesformule, vroeger, nu en in de
toekomst, bedankt!!!
En dat we nog vele jaren op dit elan kunnen verder gaan.

Cross 2013
door de ogen van een zwangere vrouw…
(het is eens iets anders hé )
In het begin van de week zag het er nog allemaal veelbelovend uit.
Fijne temperaturen en droog weer. Oef, editie 2013 zou wederom
een succes worden, maar naarmate de week vorderde en de
voorbereidingen meer vorm begonnen te krijgen, spraken Sabine en
Frank minder en minder weer uit. Pfff, niet zo leuk dus, al een geluk
dat het ons niet deert en we er voluit voor gingen.
Op zaterdag stond een diner (verzorgd door de Cremie, dat was weer
dik in orde, merci Yves en Nadia) met aansluitend een hypnoseshow
gepland. Een niet alledaags concept deze keer, toch waren er
voldoende geïnteresseerden om hieraan deel te nemen.
De avond vorderde en een vreemde figuur wandelde de gebouwen
van de Chirojongens binnen. Hij begon vreemde taal uit te kramen
en vroeg ons om enkele oefeningen uit te voeren. (Zo kon hij zien
wie er goed genoeg was om naar voor te komen). Allenchance dat ik
niet moest meedoen met deze oefeningen, ik was gelukkig
vrijgesteld . Er waren toch enkele bij wie het goed lukte en we
wisten meteen dat deze mensen naar voren mochten gaan met nog
een aantal anderen. Het spel was vertrokken. Wat volgde was een
opeenvolging van soms hele bizarre toestanden en ik vroeg mij soms
toch af, zijn die mensen nu echt in trance of is het maar een mooi
opgevoerd toneelspel?
Na het einde van
gespreksonderwerp…
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Zondagmorgen 9:00 uur, man man wat een miserie. Een druilerige
dag. Als de dag zo doorgaat, zullen we niet te veel volk zien.
Zondagmiddag 14:30 uur. Het volk komt maar met mondjesmaat
door de regen om voor kids en of chirogroep te supporteren . Ik
vond het toch zeer moedig van al onze lopers om dit weer te
trotseren.
Volgend jaar naar een betere editie!

Dropping zaterdag 26 oktober 2013
12.00u op het dorp, officieel vertrekuur van weer een prachteditie
van de VEVOC-dropping. Een van de deelnemers zag de dropping
bijna aan zijn neus voorbij gaan doordat hij even het milieu dacht.
Uiteindelijk mocht iedereen toch opstappen en konden we vertrekken
naar onze nog onbekende eindbestemming.
Een uitleg van het droppingteam vertelde
ons wat de leidraad zou worden tijdens deze
tocht. Voor ieder wat wils en zo werden we
om de beurt gedropt… Kaarten bekijken,
foto’s ontdekken en vragen beantwoorden,
zo wist je of je op het juiste spoor zat. Het
zoek- en puzzelwerk maakte de nood aan
een eerste tussenstop al snel noodzakelijk.
Geen andere groepen te bespeuren… Na wat omwegen en valstrikken
van de vijand (loslopende paarden) konden we onze tocht verder
zetten. Een tweede en derde aanwijzing bracht ons steeds dichter bij
onze bestemming… De kelen werden onderweg ook voldoende
gesmeerd! Illegale hulplijnen werden ingeschakeld, wegen werden
afgesneden, groepen gesaboteerd,…alles deden de teams eraan om
de eindbestemming te bereiken!
Na een lange maar wondermooie tocht hadden
we uiteindelijk de eindmeet gehaald, de vlag was
in zicht! De Lokerse Grote Markt, heette ons
welkom! Keuze genoeg om nog een lekker
avondmaal te verorberen en de kelen nog eens
te smeren. Een mooie aankomstplaats waar
niemand met dorst of honger moest vertrekken!
Nadien keerden we allen (chance dat je al eens een bekende
tegenkomt in Lokeren, die je nog snel naar de bus kan brengen) moe
maar tevreden huiswaarts.
Het weer is mooi geweest en het is weer mooi geweest!  Dikke
dankuwel aan de organisatie voor deze wederom fantastische
dropping! De thuisblijvers hadden ongelijk!

Teerfeest zaterdag 25 januari 2014
Verslag match
Goedenavond beste luisteraars,
Dit is uw verslaggever live vanuit het ‘Ter Coose-stadion’ om de
match tussen het keukenteam ‘Team Harry ‘ (versterkt met de
tappers) en de bezoekers te becommentariëren.
De match start zo dadelijk, maar eerst even enkele weetjes over het
team van de bezoekers. Enkelen van hen zochten voor de match
spirituele steun in de plaatselijke kerk en versterkten zich kort voor
de match met een soort zelf gebrouwen energiedrank. Het lijkt ons
ook een ongelijke strijd te gaan worden. De bezoekers zijn zo
ongeveer met zeventien keer meer spelers dan Team Harry.
De voorzitter van de bezoekers
blaast de match op gang en
maant de spelers van de
bezoekers om hun plaats in te
nemen. Een eerste offensief
wordt door Team Harry op
gang gebracht. Langs links en
rechts vliegen de aanvallers
van Team Harry het veld op
om de voorbereidingen van de
technische staf te serveren aan
de bezoekers. De verdediging
van de bezoekers heeft het moeilijk om de aanval van tomaat
crevette en broccolisoep te verwerken. De verdediging kreunt maar
breekt niet.
RUST: het is hier in deze spannende match momenteel nog een
gelijke stand. We zijn benieuwd wat de tweede periode ons zal
brengen.
Tijdens deze rustperiode maken de bezoekers gebruik van de extra
tijd om enkele oud-bestuursleden en enkele prominenten in de
bloemetjes te zetten.
De tweede helft is intussen gestart. Net zoals tijdens het begin van
de eerste helft neemt Team Harry het initiatief. Schotels met
hertenragout en kroketten vliegen het veld op. De bezoekers
verteren deze aanval echter beter dan in de eerste helft en het
tegenoffensief wordt gestart. Kroketten en ragout worden

bijgevraagd door de bezoekers en de druk op de technische staf en
de spelers van Team Harry wordt opgevoerd. De spelers van Team
Harry moeten zich in het zweet werken om het verschroeiende
tempo van de bezoekers te kunnen volgen. Dit lukt hen wonderwel.
De match eindigt in een gezapig tempo waarin beide ploegen zich in
evenwicht houden en het slotkwartier als dessert beschouwen.
EINDSTAND : 0-0
Na de match brengt de plaatselijke stadionspeaker de sfeer nog in
het stadion door de muziek door de stadionboxen te laten knallen.
Beide teams vieren het gelijkspel als een overwinning en feesten tot
in de late uurtjes.
Dit was uw verslaggever vanop het VEVOC-teerfeest. Bedankt aan de
twee deelnemende ploegen en hopelijk mogen we jullie allemaal
volgend jaar terug verwelkomen in dit prachtige stadion.

Schemertocht zaterdag 22 maart 2014
De Tocht der tochten
De weinige overlevende van de dauwtrip worden uitgenodigd om met
de rest van de Vevocianen deel te nemen aan een nieuwe uitdaging:
“De Schemertocht”.
Op zaterdag 22 maart 2014 wordt u massaal (max.49 personen) in
aangepaste kledij (stevige stapschoenen/bottinnen of laarzen,
getten, fluo-hesje of –armbandje of jas van Belgacom,…) verwacht
aan de micro-brouwerij “DEN TRIEST” (Kapelle-op-den-Bos).
We beperken het aantal auto’s en komen zoveel mogelijk per taxi,
fiets, te voet of te paard.
Vanaf 18.30u kan u in het “buurtcafé” van Marc Struyf (via
binnenkoer te bereiken) om reeds te acclimatiseren.
Om 19u start ons konvooi. Den Spanjaard o.l.v. Alva zal ons niet
beletten om het ruige roergebied van de Agathbeek en Zwarte Beek
te exploreren.
Regio Falco mijden we bij de start om onze steven te wenden
richting water om via Hoog Tisselt de open akkers van de
Geuzenhoek te bereiken. Misschien wel eens het moment om een
echt BIERGEUS tegen het lijf te lopen.
Via uitgestrekte gebieden en duistere uithoeken duikelen we hopelijk
voltallig ons basiskamp binnen waar we onze wonden zullen likken,
een koppige boterham achter de kiezen wurmen en het glas heffen
met de woorden van Hendrik Van Brederode: “J’ai bu à la santé des
Gueux! Vive le Gueux!”
…en misschien declameert Ted, onze Bard, een mooi vertelselke
tussendoor als hij al niet onderweg door apatische Spanjaarden of
Olijke Ollanders gekielhaald werd of aan de schandpaal gespiesd
staat?
Zoals steeds is het belangrijk om een dosis vreemde talen te
beheersen zoals Thisselts, Chappels of Sinterklaas’ als u op de
verkeerde trein stapte!
INSCHRIJVEN VOOR ZONDAG 15 MAART 2014 via info@vevoc.be.
Deelnameprijs: 5 euro (1 drankje + broodmaaltijd en hartige
onderwegjes)
Slechts 49 plaatsen!!
Teodoro Bartholomeo di Laurentii (uw katje in het donker)

Leestse zaalcup zondag 29 december 2013
De 2e editie van de Leestse zaalcup georganiseerd door de Vevoc
was weer een groot succes!
In de voormiddag werden er matchen gespeeld in poule 1 en in de
namiddag was het de beurt aan poule 2.
Nadien werd er gestreden voor de plaatsen.

Tussendoor mochten onze VEVOC-dames
hun
voetbaltalenten
nog
eens
bovenhalen.
Het
werd
een
spannende/leuke strijd tegen de huidige
meisjesleiding.

In de finale stonden twee jonge ploegen tegenover elkaar. Oude V.V.
mocht de wisselbeker ‘Jan Van den Heuvel’ in ontvangst nemen
nadat ze Olympic Leest nipt verslagen hadden met penalty’s.
Bedankt aan alle deelnemende ploegen en de talrijke supporters!

Kalender 2014
Schemertocht
zaterdag 22 maart

Beachvolley en beachparty
zaterdag 13 september

Posse
20 en 21 april

Cross
11 en 12 oktober

Weekend naar Nederland
11-12 en 13 april

Dropping
zaterdag 25 oktober

Fietstocht
zondag 29 juni

Leestse Zaalcup
zondag 28 december

Vissen in Humbeek
zondag 17 augustus

Ledenfeest 2015
zaterdag 24 januari 2015

Lidgeld
Wil je nog lid blijven en ben je je lidgeld vergeten te betalen, geen
paniek. Je krijgt nog de kans om dit te doen.
10 euro individueel,13 euro per gezin/koppel op rekeningnummer:
733-2210002-81.

E-mail
Ontvang je geen e-mails van ons en wil je graag op de hoogte
blijven van onze activiteiten of andere informatie, geef dan je emailadres door aan het bestuur via info@vevoc.be

