
kampioenenviering      

Vlaams-Brabant 2018. 

 

Het was zover. Na weken van voorbereiding waren we aanbeland op D-day. We schrijven 23/11/2018 

en de klok wijst 09u15 aan. Snel nog de laatste documenten vastgegrepen en de reis kon worden 

aangevat richting “Salons De Waerboom” te Groot-Bijgaarden waar de feestelijkheden zouden 

doorgaan. Wie “Salons De Waerboom” hoort weet op zich dat dit garantie inhoud aangaande het 

menu dat er zal worden geserveerd. Dit werd nadien ook terdege bevestigd door de feestgangers die 

konden terugblikken op een kwaliteitsvol menu voorzien van heerlijke spijzen en begeleid door 

goddelijke en smaakvolle wijnen! 

Om 10u00 was omzeggens eenieder van het team present om mee de zaal in orde te brengen. De 

trofeeën waren reeds geleverd door de firma Van Bael en kort daarop werden de bloemen ter 

bestemming gebracht door de lieftallige eigenares van de bloemenzaak “Rommelaere” uit Herent. 

Prachtige bloementuilen werden ons overhandigd, de kampioenen waardig. Rest ons nog om alles op 

de juiste plek te etaleren en dat in volgorde van de af te roepen kampioenen. 

Dit jaar werd er door het nieuwe bestuur gekozen om de kampioenenviering in een avondkleedje te 

steken. Of dit een meevaller zou worden was koffiedik kijken maar gezien het feit dat er “193” 

feestgangers hadden ingeschreven om van de partij te zijn was dit op zich reeds een eerste succes 

voor de nieuwe ploeg.  

Technische assistentie en muzikaal entertainment werd voor het eerst verzorgt door DJ Pablo en zijn 

maat. De ervaring welke het Pablo team in huis heeft voor dergelijke festiviteiten, was voor ons zeker 

een stevige steun in de rug. 

Omstreeks 18u00 kwamen de eerste gasten aan. Deze werden verwelkomt door zowel de Voorzitter 

van de jeugdclub, de Heer Nico Maes, als door de Voorzitter van Vlaams-Brabant, de Heer Rudi 

Joossens. Het was al snel duidelijke dat beide Voorzitters geen kans zou worden aangeboden om van 

het aperitief en haar versnapering te kunnen genieten. Er werd zonder verwijl door hen ook gekozen 

om de aankomende feestgangers te verwelkomen en hen te bedanken om de soms wel verre rit te 

hebben willen trotseren teneinde van de partij te kunnen zijn. 

Omstreeks 19u00 was het dan zover om door te schuiven naar de tafels. Secretaris Tina Van 

Bockstaele riep in volgorde de gasten af om hen uit te nodigen zich te begeven naar de aan hen 

toegekende tafel. Binnen het half uur was eenieder op de juiste stoel gesetteld en kon de eerste 

gang van het menu worden geserveerd door de garçons van “Salons De Waerboom”. 

Na het nuttigen van deze eerste gang werden als eersten al de kampioenen van de jeugdclub naar 

het podium geroepen. De glunderende gezichten van deze jonge kampioenen waren het bewijs dat 

hun viering met de nodige gewonnen diploma’s en gratis prijzen, terdege werd gesmaakt. De jeugd in 

Vlaams-Brabant is in volle expansie en onder impuls van het huidige bestuur heeft de Vlaams-

Brabantse jeugd mooie perspectieven in het vooruitzicht.  

Tussen de verschillende gangen door werden met de regelmaat van een klok, de respectievelijke 

kampioenen van de verschillende disciplines naar het podium geroepen. Speciale aandacht kunnen 

we weliswaar even besteden aan de huldiging van onze “2” Nationale overwinnaars welke we in 



Vlaams-Brabant  in 2018 rijk zijn, alsook de “17” zonale overwinnaars welke Vlaams-Brabant in de 

kijker hebben gezet. Van zodra al de aanwezige overwinnaars op het podium plaats hadden  

genomen werden ze eervol herdacht begeleid door ons Nationaal volkslied “De Brabançonne”. Als 

dat geen emotioneel moment was. 

Als laatste huldiging van deze feestavond noteren we   de lauwering van de “3”  “Algemene 

Kampioenen van Vlaams-Brabant 2018”.  Met een terechte fierheid mochten deze kampioenen 

plaats nemen op het podium en werden ze herdacht met de gepaste geschenken. 

Eenmaal dat de kampioenschappen waren uitgedeeld, was het de beurt om de geschonken bons aan 

de man te brengen. Op een professionele en kordate manier werden de “30” schenkingen van 

prominente Vlaams-Brabantse kampioenen door Pablo opgeroepen en toegewezen aan de gelukkige 

kopers. Het bestuur van Vlaams-Brabant had geopteerd om enkel schenkingen van de bloedeigen 

Vlaams-Brabantse bodem in ontvangst te nemen. Onze provincie heeft meer dan de nodige kwaliteit 

in huis om er het eigen hok mee te kunnen versterken. Deze schenkingen werden dan ook terecht 

gesmaakt en werden vlot aan de man gebracht.   

Hiermee waren we echter nog niet aan de laatste fase toe van deze viering. Nu was het de beurt om 

de nummers van de tombola kenbaar te maken. De nummers van de “25” prijzen werden tijdens de 

viering life getrokken door de onschuldige hand van Niel Platteau, het jongste aanwezige 

kampioentje van de jeugdclub. Als eerste prijs werd er een stoomstrijkijzer verloot geschonken door 

de firma Schotsmans. De 25ste prijs had nog een waarde van om en bij de 30€ in waardenbons. 

Als afsluiter werd er een speciale tombola verloot tussen AL de maatschappijen welk hadden 

geparticipeerd aan de verkoop van de tombola lootjes. In totaal waren er “34” lokalen van de partij 

op de “64” maatschappijen welke onze provincie in 2018 rijk was. Getrokken door opnieuw de 

onschuldige hand van Niel Platteau, mochten “3” maatschappijen zich als de gelukkige eigenaar 

kronen van een splinternieuwe Bricon master voor het sportseizoen 2019.  Deze werd hen intussen 

overhandigd op zondag 25/11/2019, ter gelegenheid van de “Algemene Vergadering van Vlaams-

Brabant”. 

Ondertussen was de klok middernacht reeds voorbij getikt en mochten we als bestuur terecht 

terugblikken op een geslaagde kampioenenviering 2018. De fakkel werd daaropvolgend 

overgenomen door DJ Pablo om de nog aanwezige gasten te voorzien van het nodige muzikale 

entertainment. Een mooie afsluiter van het sportseizoen 2018 werd gerealiseerd en nu kunnen we 

ons met volle overgave  richten naar het toekomstige sportseizoen 2019 om in een goede 

samenwerking, ook daar iets onvergetelijks van te maken! 

Rudi  


