Nieuwsbrief
Januari 2020

Ons bestuur:
• Voorzitter:
Fredt Pittoors
flyball4ever@gmail.com

• Penningmeester:
Brigitte Casteels
penningmeester@flyball4ever.be

• Secretaris:
Bruno Sampermans
secretariaat@flyball4ever.be

• Algemeen mailadres:
bestuur@flyball4ever.be

Onze instructeurs:
•
•
•
•

Bruno Sampermans
An Leffelaer
Jolien Sampermans
Bram Mols

Woordje van de voorzitter
Het jaar is weeral voorbij, het flyball seizoen erbij.
We hebben sterk gelopen en met één ploeg de Belgian Winner gehaald. Proficiat. Tof
is ook dat er bij elke wedstrijd supporters waren, zo zie je, we zijn niet enkel ploegen
maar een team.
De wijnverkoop is een succes geweest, bedankt aan diegenen die zich er zo hard
hebben voor ingezet, wees gerust, de opbrengst gaat integraal naar materialen waar
we allemaal baat bij hebben.
Ook welkom aan onze nieuwe leden, jullie zijn een hele verrijking.
We hebben terug veel om naar uit te kijken; het wereldkampioenschap,
teambuildingsweekend, het nieuwe seizoen,…, maar ik wil jullie toch vooral bedanken
voor het toffe voorbije jaar: dank u voor het mee opstellen van de terreinen, dank u voor
de hulp bij de trainingen, dank u om mee af te breken en op te ruimen misschien
vanzelfsprekend maar toch …..

Fredt Pittoors
Voorzitter

Wedstrijdkalender 2020

Belangrijke data 2020

26 april

Bandits

Geel

12 januari
Nieuwjaarsreceptie

3 mei
10 mei
23-24 mei
31 mei

Flyball4Ever
Lihos
FOWC
Dogs@Work

Gierle
Genk
Lommel
Bornem

1 februari
Algemene Vergadering

21 juni

Lupus

Halen

10 – 13 april 2020
Teambuildingsweekend
Binnenvaart te Houthalen

5 juli
12 juli

Dragons
Tornados

Oostende
Aarschot

9 augustus
16 augustus
23 augustus

No Limits
Geel
Zin’Team
Hélécines
Me & my friend Brakel

6 september
20 september

Wizards
Brabo

25 oktober

Belgian Winner Geel

trainers@flyball4ever.be

Hasselt
Brasschaat

2 mei 2020
Eetfestijn @ Flyball4Ever
3 mei 2020
Wedstrijd Flyball4Ever
23 en 24 mei 2020
FOWC (Flyball Open World
Championship)
in de Soeverein te Lommel

Wedstrijduitslagen zomer 2019
14 juli 2019
Aarschot

Running Borders 1
3de plaats Divisie 2
Besttijd : 17,61

Running Borders 2
4de plaats Divisie 4
Besttijd : 19,41

Running Borders 3
2de plaats Divisie 5
Besttijd : 20,35

4 augustus 2019
Geel

1de plaats Divisie 2
Besttijd : 17,54

1ste plaats Divisie 5
Besttijd : 18,86

4de plaats Divisie 5
Besttijd : 21,42

11 augustus 2019
Hélécines

2ste plaats Divisie 2
Besttijd : 18,25

1ste plaats Divisie 4
Besttijd : 19,44

- Geen deelname -

25 augustus 2019
Brakel

3de plaats Divisie 2
Besttijd : 18,21

3de plaats Divisie 3
Besttijd : 18,85

4de plaats Divisie 4
Besttijd : 22,82

01 september 2019
Hasselt

2ste plaats Divisie 2
Besttijd : 17,39

2de plaats Divisie 3
Besttijd : 18,45

3de plaats Divisie 5
Besttijd : 20,77

22 september 2019
Brasschaat

1ste plaats Divisie 2
Besttijd : 17,96

2de plaats Divisie 3
Besttijd : 19,02

3de plaats Divisie 5
Besttijd : 22,81

23 – 24 mei Flyball Open World Cup
WhatsApp
Zoals
jullie
weten, zijninerLommel
twee “vaste”
Whatsapp-groepen,
en Training/Wedstrijd.
In de
Soeverein
gaat
in 2020 het WKFlyball4Ever
flyball door.

Ons eerste team is hiervoor geselecteerd en zal dus de kleuren van onze club gaan

Mogen we jullie nogmaals vragen om de Trainingsgroep niet te gebruiken voor algemene doeleinden?
verdedigen. Uiteraard rekenen zij ook daar op jullie supporterscapaciteiten.
Deze dient louter voor wedstrijd- en trainingsinfo mee te geven!

Wijzelf- Ja
staan
Daarvoor
hopen
/ Neein voor de organisatie van de- camping.
Ik kom niet want
ben ziek
… we ook op jullie te
- Ikrekenen,
kom / Ik kom
niet
- Veel
/ Spoedig
herstel
/ Snel weer beter …
kunnen
met
name voor de inrichting
enbeterschap
de uitbating
van de
camping.
OK

Niet OK

- Ik kan pas om 14u …

De ‘speciallekes’ verwachten we dus niet hier, maar enkel gericht aan An.
De algemene groep is voor allerhande, maar ook hier willen we graag een en ander voor toepassen.
Soms gebeurt het daar er belangrijke info wordt gesteld, zoals bijvoorbeeld verkoop Biofood. Door allerhande
berichten wordt het betreffende bericht, waarop antwoord wordt verwacht naar de achtergrond verschoven. We
zouden het op prijs stellen om hiermee rekening te houden.
Ook zien we regelmatig persoonlijk berichten verschijnen. We denken bijvoorbeeld aan verjaardagswensen. Via
de Whatsapp-groep heb je de gegevens van de persoon in kwestie. Stuur deze privé, het belast onze
Whatsapp-groep al iets minder.
Tenslotte nog dit: indien er niet Flyball4Ever-gerichte meldingen zijn, zoals de verkoop van …, maak even een
aparte groep aan. De mensen die hiervoor geen interesse hebben, kunnen de groep dan verlaten.
Voor jezelf ook handig, want alle info ivm jouw bericht blijft lekker gecentraliseerd staan.
Bedankt voor jullie medewerking!

12 jan - Nieuwjaarsreceptie

1 feb - Algemene Vergadering

Zoals elk jaar starten we ook in 2020 met een
gezellig samenzijn op onze nieuwjaarsreceptie, en
dit naar jaarlijkse traditie op basis van de
welgekende pot-luck.

Op 1 februari 2020 vindt onze jaarlijkse Algemene
Vergadering plaats, in de kantine op de
Poeyelheide.
Graag verwelkomen we jullie om 19 uur.

Dat wil zeggen, iedereen brengt iets lekkers mee …
warm of koud … zoet of hartig … het maakt niet uit.
Op de club maken we van al jullie creaties een
heerlijk buffet.

De agendapunten van deze vergadering worden
jullie nog toegestuurd in de loop van de maand
januari.

We verwachten jullie die dag om 11 uur op de club.
Nadat onze honger is gestild en onze dorst is
gelest, gaan we meteen over tot het uitzweten van
dit alles tijdens een luchtige training.

Nadat alle info van het voorbije jaar zijn afgewerkt,
heeft het bestuur nog een verrassing voor jullie in
petto. Dus … niet te missen die dag !!!
Het bestuur

Tot dan.
Coaches en bestuur

Wist je dat …
•
•
•
•

Laïs het nieuwe gras heeft getest en afgekeurd? Het vorige was veel voller van smaak. Moeten we
misschien nog even terugkoppelen aan de gemeente.
Er geen enkele ploeg zo enthousiast was voor het opnemen van het peterschap over het ZuidAfrikaanse flyballteam? Ons sien uit daarna!
Bohemian Rapsody enorm in populariteit gestegen is na het gastoptreden van Els, Gert en Bruno op
het trouwfeest van Jolien & Bram? Ze stonden zelfs op nummer 1 in de MNM top 1000, wat nooit
eerder gebeurd is.
Onze nieuwe generatie aan retrievers/russels de bovenhand aan het nemen is? Opgepast borders, er
is concurrentie!

Belgian Winner 2019
Als voorbereiding op de Belgian Winner had ik gekozen voor een voorselectie van 8 honden.
Kwestie van te kunnen trainen met enkele reserven moest het nodig zijn. De vijf honden
(Nacho, Mambo, Noucka, Olix en Nina) die gezorgd hadden voor de kwalificatie, zouden
zeker van de partij zijn. De laatste plaats was nog even controleren. Rekening houdend met
enkele factoren viel de keuze op Quita, waardoor Pablo en Paco buiten de definitieve selectie
zaten. Als coach is het dan lastig om 3 telefoontjes te plegen waarbij je twee mensen moet
teleurstellen. Hun reactie getuigde echter van een hechte teamspirit. Meer nog, beide
geleiders liepen zondagmorgen bij de ploegintrede netjes mee de wedstrijdring binnen. Een
gebaar dat ik ten zeerste apprecieer.
De loting op zaterdagavond was ons vrij gunstig gezind en bracht ons in een poule met twee
divisie 1-ploegen, één divisie 2-ploeg en een ploeg uit de derde divisie. Missie was meteen
duidelijk. Wilden we, net als vorig jaar, de kampioenendivisie halen in de namiddag, moesten
we de volle buit nemen tegen de twee zwakkere (wat is zwak op een BK?) tegenstanders en
proberen puntjes te sprokkelen tegen de twee snellere teams. Op dat moment was al wel
geweten dat beide teams een vaste hond misten, waardoor we toch enkele mogelijkheden
zagen. Maar, elke wedstrijd moest eerst gelopen worden.
De eerste race was tegen Lihos, de minst sterke van de vier tegenstanders. Zonder erg diep
te moeten gaan, wisten we onze eerste kaap te overbruggen. De eerste 8 broodnodige
punten waren binnen.
De tweede race ging tegen de Flying Dogs@Work. Diegene die dachten dat de ploeg uit
Bornem ons naar huis ging lopen, kwam bedrogen uit. Een gelijke puntenverdeling was het
resultaat, en eerlijk gezegd kwam de tegenstander daar goed mee weg. Iets scherpere
wissels hadden ons een nog beter resultaat opgeleverd. Wij hoopten echter op 2 punten en
hadden er 4. Nog steeds op schema dus.
Vervolgens het reekshoofd van de poule, de Wizards uit Hasselt, de revelatie van het
reguliere wedstrijdseizoen. De eerlijkheid gebiedt me om te zeggen dat ze hun hoogtehondje
misten wat voor hen een grote handicap was. Opnieuw werd er gelopen op het scherpst van
de snee. En de hoop om tegen hen 4 punten te sprokkelen werd ingewilligd door er gewoon
6 mee te pakken. Het begon er steeds beter uit te zien.
Als laatste was het de beurt aan de Starfighters uit Halen. Wij moesten één ding doen, de
volle 8 punten pakken waardoor we op kop kwamen. En ja hoor, opnieuw deden onze
hondjes en geleiders wat de coach hen opdroeg en met 26 punten stonden we aan de leiding
in poule C.
Nu hing alles af van het resultaat Hasselt-Bornem. Als Bornem de volle buit nam, sprongen
zij boven ons en zouden we tweede worden in onze poule. Jammer genoeg zouden we dan
de traagste 2de worden waardoor we in de namiddag naar divisie 2 zouden verwezen worden.
Aan Hasselt dus om minstens 1 run te winnen tegen Bornem. In de eerste run liep Bornem
fameus aan de leiding waardoor we meteen wisten dat het moeilijk zou worden. Totdat de
laatste hond van Bornem in de fout ging door ernaast te lopen. Nog voordat de lijnrechter de
lamp kon aansteken, hadden we (Stefan, Jolien en ikzelf) door hoe laat het was. Euforie bij
ons drie waardoor wij plots meer bekijks hadden dan diegene die op het terrein stonden. Ach,
wat kon ons het schelen, wij liepen in de namiddag als enige tussen de grote tenoren in de
kampioenendivisie. Ons BK was plots een meer dan geslaagde missie.

Op naar de namiddag dan, een dubbele afvalling tussen 4 divisie-1-ploegen. Als coach was
ik op z’n minst geïntimideerd, en ook de geleiders vonden het maar doodnormaal om daar te
staan. Onze hondjes … ach, hun maakt het niets uit tegen wie ze moeten lopen. De eerste
tegenstander waren de Tornado’s. Een eerste run ging gelijk op om te eindigen in … een tie
(gelijkspel zeg maar). Beide ploegen eenzelfde tijd, tot op een honderste van een seconde.
We hadden ze bijna te pakken. Jammer genoeg net niet, en de volgende runs verliepen ook,
weliswaar licht, in het voordeel van de tegenstander. Meteen naar de onderkant van de tabel,
waar we uitkwamen tegen DragonForce, de uittredende Belgisch Kampioen en de winnaar
van de reguliere competitie. En zelfs tegen hen lieten we zien dat we onze plaats tussen de
groten waard waren. Ook hier moesten we de duimen leggen, maar we mochten de
wedstrijdring verlaten met opgeheven hoofd. We hebben tijdens deze afsluitende wedstrijd
van het seizoen laten zien dat we komen aankloppen aan de deur van divisie 1. En iets zegt
me dat ze ons serieus gaan nemen eenmaal we ertussen lopen.
In ieder geval, een geslaagde Belgian Winner, waarbij we voor het tweede opeenvolgende
jaar de kampioenendivisiie mee mochten lopen. Proficiat aan alle geleiders en hondjes,
ballenlader én bedankt supporters, jullie waren geweldig!!!
Coach Bruno

Terugbetaling door het ziekenfonds
De meeste ziekenfondsen voorzien een terugbetaling voor de aansluiting bij
een sportclub.
Indien jullie dit wensen, mogen jullie de papieren van jullie ziekenfonds
meebrengen. Onze secretaris zal deze met plezier voor jullie invullen.

Gouden raad van
….
Op de club staat momenteel
nog steeds
een bakje met water voor de
hondjes.

Flyball4Ever vzw
KKUSH A 17 07 12
Trainingsveld
Poeyelheide
2275 Lille

Probeer echter in de
toekomst te voorzien
in een eigen drinkbak.
Water kan je uiteraard uit de
kraan tappen!

Secretariaat
Bloemenstraat 5
2340 Vlimmeren
0497/57.17.96
welkom@flyball4ever.be
Website
www.flyball4ever.be

Kerstmarkt Antwerpen
Een delegatie van Flyball4Ever maakte afgelopen weekend de Grote Markt en omgeving in
Antwerpen onveilig. De afwezigen hadden ongelijk, want het was weer een leuke uitstap.
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