Oudegem, 15.10.2014,
LS,

1) DE KOP IS ERAF
Dit is in de huidige wereldwijde sfeer van conflicten en terreur misschien een slecht gekozen
titel maar toch wil ik dit gangbaar gezegde eventjes gebruiken om aan te duiden dat de
eerste competitiewedstrijd van onze A-dames achter de rug is.
De tegenstander, nieuwkomer Riemst, werd verslagen met 3 – 0.
In set 1 werden de dames van Riemst overrompeld door het aanvalgeweld van VCO.
Hun eerste set in eredivisie is er duidelijk eentje om snel te vergeten.
In de tweede set hield Riemst een tijdje gelijke tred maar moest toch de rol lossen.
Set 3 werd zowaar nog spannend. Een comfortabele voorsprong van 5 punten werd uit
handen gegeven en in een spannend seteinde werd uiteindelijk met 27 – 25 het laken naar
VCO toe getrokken.
Al bij al een gemakkelijke overwinning tegen een team dat duidelijk nog niet het niveau haalt
om een rol te spelen in de hoogste competitie.
Na de wedstrijd had ik een aangename babbel met een sympatieke madame die ik voor de
wedstrijd de zaal had uitgestuurd omdat ze geen toegangsticket had.
Deze dame bleek de voorzitster van Riemst te zijn.
Zij vertelde mij twee belangrijke dingen.
Ten eerste kreeg ik te horen dat Riemst vorig jaar totaal onverwacht en onvoorzien
kampioen werd in eerste nationale.
Het ontbreekt hen aan omkadering en middelen om dit seizoen aan te vatten.
Ze zien dit jaar dus als experimenteel en zien wel waar het uitkomt.
Een tweede en voor ons plezant aspect was haar bevinding dat VCO een warme, gastvrije en
zeer sympathieke club is.
Ik heb toen wat dieper in haar ogen gekeken en haar vaststelling volmondig beaamd.

2) EUROPA WENKT….
Zoals jullie alvast bekend is komen wij dit seizoen uit in de Europese CHALLENGE CUP.
Onze tegenstander is de Duitse topclub SCHWERINER.
SCHWERIN is de stad van de zeven meren en grote kunsten.

In bijgaand document vindt u uitgebreide informatie en belangrijke links over de stad en de
club (zie verder).
Een aardigheidje is dat op ons verblijf in Schwerin hun befaamde kerstmarkt net geopend is.
Wij zullen uiteraard van de gelegenheid gebruik maken om aan deze wereldvermaarde
kerstmarkt een bezoek te brengen.
De informatie over de club vindt u op hun website: www.ssc-vb.de

Wij doen de verplaatsing met een luxe autocar van busreizen MES uit Dendermonde.
Wij vertrekken op dinsdagmorgen 25.11 en vertrekken huiswaarts na het ontbijt op
donderdag 27.11.
Ons hotel ligt in de onmiddellijke omgeving van de sporthal waar wij op woensdag onze
wedstrijd spelen.
Het is een klassehotel dat over alle moderne comfort beschikt.
De richtprijzen zoals op dit ogenblik gekend bedragen €195 voor een 1-persoonskamer en
€160 voor een 2-persoonskamer.
In deze prijzen zijn het busvervoer, hotelverblijf en het ontbijt inbegrepen.
De andere maaltijden zijn vrij en kunnen door iedereen volgens persoonlijke voorkeur
ingevuld worden.
Er kunnen maximaal 30 supporters meereizen.

Zoals vermeld zijn de prijzen richtprijzen en eventueel nog aanpasbaar in funktie van bvb.
het aantal reizigers.

DE HEENMATCH
De heenmatch wordt gespeeld op donderdag 13 november om 20.30u is de sporthal van Sint
Gillis.
Kaarten in voorverkoop kosten € 9.00 en aan de kassa €10.00.
Speciale voorwaarden voor groepen en verenigingen !!!!!
INFO EN BOEKINGEN VOOR BEIDE WEDSTRIJDEN BIJ:

GIEL VAN MEDEGAEL giel.vm skynet.be
3) UITSLAGEN VORIG WEEKEND
VCO A – RIEMST: 3 – 0
MENEN – VCO B: 0 – 3 (forfait)
EKSAARDE – VCO C: 2 – 3

4) WEDSTRIJDEN VOLGEND WEEKEND
Zaterdag 18.10: 10.00u kadetten vco – Kalken
13.30u scholieren vco – Aalter
15.00u VCO Dames C – Kieldrecht
20.30u VDK Gent – VCO A

Zondag 19.10.: 12.00u Wontergem – Miniemen VCO
18.00u VCO Dames B – Aalter

5)UITSMIJTER
Een man gaat bij de dokter en klaagt over voortdurend jeuk aan het kruis.
Na een kort onderzoek stelt de dokter de diagnose: ‘Schaamluizen’.
Verbouwereerd zegt de man dat dit onmogelijk is aangezien hij priester is.
De dokter fronst de wenbrauwen en zegt: ‘ Tiens, dan zullen het Lieve Heer beestjes zijn’.

Tot volgende keer,

Hubert

Schwerin: stad van de zeven meren en de grote kunsten
Met iets minder dan 100.000 inwoners is Schwerin de kleinste deelstaathoofdstad van Duitsland.
Prachtig gelegen in een schilderachtige omgeving, met meren midden in het stadsgebied waarin
zich behalve de aan de noordelijke hemel voorbijtrekkende wolken ook het symbool van de stad
weerspiegelt: het slot van Schwerin. Een passend symbool: licht, luchtig en vriendelijk – net als de
stad zelf.
Van 1949-1990 maakte de stad deel uit van de communistische DDR.

Schwerin heeft een fascinerende oude stadskern.
Toppers die een bezoekje waard zijn: Schloss Schwerin - De Marktplatz - De Dom - Het barokke
slotpark - De schilderijengalerie van het Staatsmuseum.
Zijn huidige pracht en praal heeft het Schloss Schwerin te
danken aan de bewogen geschiedenis van het land. Het slot is
omringd door een schitterend slotpark - een bijzondere
blikvanger is de gerestaureerde en heropende Oranjerie. In
het slotmuseum zijn de pronkvertrekken in hun oude pracht
hersteld. Zij zijn weer opengesteld voor bezoekers. Het
ensemble van de Alter Garten is een historisch gegroeid en
voor het slot gesitueerd plein.
Het slot is het symbool van de stad, sprookjesachtig gelegen
op een eiland tussen de Schweriner See en de Burgsee.

Herenhuizen en stadspaleizen
Tot ver in de 19de eeuw werden deze huizen en paleizen
voornamelijk in vakwerk gebouwd; zelden werd de straatkant
massief uitgevoerd of met bakstenen en pleisterwerk bedekt; volledig massieve gebouwen waren
een uitzondering. Relatief aaneengesloten historische stratenrijen vindt men vooral in de Schelfstadt
(Puschkinstr., Münzestr., Bergstr.), aan de Pfaffenteich (Karl-MarxStr., August-Bebel-Str.) en in de
Altstadt (Schmiedestr., SchloBstr.).

Musea
Staatliches Museum. Belangrijkste kunstcollectie van Mecklenburg. Voornaamste afdelingen
Hollandse en Vlaamse schilderkunst uit de 17de eeuw, schilderkunst uit de 18de eeuw,
kunstnijverheid (o.m. Meissner porselein), middeleeuwse kunst in Mecklenburg. Schloss Museum.
Pronkvertrekken in het slot (feest- en hoofdetage), kunstnijverheid; schilderkunst uit Mecklenburg.

Shopping
Overdekte passages, individuele winkels in de kronkelige steegjes van de oude stadskern en een
winkelpaleis in het centrum - winkelen in Schwerin is een belevenis. Het Schlossparkcenter biedt in
zijn 120 speciaalzaken alles wat het hart begeert. Van hieruit komt u rechtstreeks in de oude
binnenstad met kleine boetieks, winkels van kunstambachtslieden en terrasjes. Een speciale tip: de
boerenmarkten die op de Altstädtischer Markt worden gehouden.

