
November 2014 

Aan de voorzitter en leden van VC Zwalm 

 

Beste voorzitter, clubleden, 

Nooit had ik gedacht dat ik jullie zou moeten in de steek laten in plaats van naar onze jaarlijkse 

afspraak te komen in de Snooker op een donkere dinsdagnacht begin december.  

Nooit had ik gedacht dat ik op mijn oude dag nog als racist zou bestempeld worden. Nochtans is de 

vriendschap tussen de Pieten en mezelf nog steeds groot . VC Zwalm is hiervan de beste getuige. 

Jullie konden steeds rekenen op een zwarte miet. Het duidelijkste bewijs dat de Sint zelfs geen 

onderscheid maakt tussen m/v. Miet mocht zelfs op de schoot!   

Nooit had ik gedacht dat ik het grote anekdotenboek niet meer zou moeten openslaan. Mijn oude 

geheugen laat me soms in de steek, maar toch herinner ik me nog vele anekdotes:  

Hoe Thierry uit het vliegtuig gehaald werd, omdat iets in zijn koffer trilde. Het bleek Esther haar vi…, 

neen, Thierry zijn tandenborstel te zijn. 

Hoe Bart R samen met zus Ilse en Jan tekeningen voor de Sint kleuren in “Klein Zwitserland”. Op dat 

moment mag niemand hen storen ! 

Hoe de voorzitter zich vast reed met zijn “Cadillac” en John hem uit de modder sleepte. 

Hoe Bram in de picture kwam met 2 linkerhanden als het op stabilisé of verbouwen aankwam (EHBL 

op VTM) om dan door te breken bij Sergio tot hobbykok van 2013 ! Proficiat ! 

Hoe Mieke haar auto zelf laat parkeren midden op de baan – handrem niet opgetrokken. 

Hoe Diederik als priester verkleed een actie van de Boerenbond leidde in het TV journaal. 

Waar is de tijd dat John nog eens een quiz in mekaar stak, Thierry nog zonder coyote rond reed, de 

BBQ nog bij Peter R georganiseerd werd en van een Peter gesproken, waar is die andere Hollandse 

Peter gebleven…? 

Doe allemaal jullie best voor de club, sportief en sociaal, en zorg ervoor dat ook dit seizoen er 

opnieuw geen stoute VCZ’ers zijn. 

Ik kan er niet bij zijn op 2 december, geen cadeautjes dus die dag, maar ik ben ervan overtuigd dat 

jullie tevreden zullen zijn met wat het bestuur jullie als Nieuwjaarscadeau zal aanbieden. 

Het ga jullie goed ! 

De Sint. 

PS Lydia, de voorzitter mag van de Sint nog een tourken geven op kosten van de club… 

 

 

 


