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Volleybalnieuws in coronatijden (nog steeds)
CoronaSafe Team
Brood van “De Broodenier”

Zomer 2020
Nieuws van BDO Haasrode Leuven in coronatijden

Beste leden, ouders, vrijwilligers en sympathisanten,
Het is van april geleden dat BDO Haasrode Leuven nog eens iets van zich liet horen via een nieuwsflash.
We vallen noodgedwongen een beetje in herhaling: het blijven vreemde tijden waarin we leven. Niet in
het minst voor sportverenigingen. Het volleybalseizoen
volleybalseiz
2019-2020
2020 was er een zonder eindgeneriek en
het is maar de vraag wat 2020-2021
2021 in petto zal hebben.. Moeilijke tijden ook om te communiceren:
wat gisteren nog min of meer een zekerheid leek, kan morgen alweer voorbij gestreefd zijn en
ingehaald door moeilijk te voorziene
oorziene ontwikkelingen op het terrein. Voorzichtigheidshalve moeten we
er van uitgaan dat ook het komende seizoen er geen wordt zoals alle andere die er aan voorafgingen.
voorafgingen
Deze VHL-Nieuwsflash
Nieuwsflash zit op de wip tussen het seizoen zonder einde 2019-2020
201 2020 en de campagne 20202020
2021, die in de loop van de maand september van start gaat en hopelijk een min of meer normaal
verloop zal kennen. Voor Heren A gaat de competitie van start op zaterdag 26 september met de
thuiswedstrijd tegen Decospan VT Menen. Dames A begint er een week later aan, eveneens met een
thuiswedstrijd tegen de Topsportschool Vilvoorde, op zaterdag 3 oktober 2020.
Bestuur, trainers en andere begeleiders hebben de voorbije maanden natuurlijk niet stil gezeten. Achter
de schermen ontbrak
brak het niet aan werk en knopen die absoluut doorgehakt moesten worden. Zoals u
verderop kan lezen, zat er alvast een bij met Gordiaanse allures.
En toch kijken we met vertrouwen uit naar het nieuwe seizoen en rekenen we zoals vanouds op de
clubliefde van onze coaches, spelers en speelsters, onze vrijwilligers en supporters. Hopelijk tot zeer
binnenkort in de sportzalen van Haasrode en Heverlee. We houden jullie op de hoogte van de
praktische modaliteiten om dat op een veilige manier te doen.
Tot slot en niet in het minst herhalen we de boodschap uit die laatste Nieuwsflash van enkele maanden
geleden:: houd het gezond en draag goed zorg voor jullie zelf en voor jullie dierbaren.
dierba
Blijf zeker sporten
en ons volgen! We komen
men zo snel mogelijk met meer nieuws.
Het bestuur van BDO Haasrode-Leuven
Leuven

Geen Europees volleybal in Leuven in 2020-2021
De Gordiaanse knoop waar we hoger reeds naar verwezen heeft betrekking op het Europees
volleybal. Het heeft door het vreemde seizoenseinde wat voeten in de aarde gehad, maar BDO
Haasrode Leuven wist zich voor het derde jaar op rij te plaatsen voor deelname aan de CEV
Challenge Cup, één van de drie Europese volleybalcompetities. De club is er de voorbije twee jaren
telkens in geslaagd om de 8ste finale te bereiken. Tot viermaal toe kregen we het bovendien voor
elkaar ongeveer 3000 enthousiaste toeschouwers naar het topvolleybal in de Leuvense Sportoase
te lokken.
Jammer genoeg zullen we die prestatie niet kunnen herhalen in het seizoen 2020-2021. En dat is
een eigen beslissing geweest. Het is evident dat de Covid-19 crisis onzekerheid blijft creëren en die
situatie vereist een extreme waakzaamheid. BDO Haasrode Leuven is van mening dat de
gezondheid van spelers en staf primeert en heeft geoordeeld dat de risico’s verbonden aan
internationale verplaatsingen niet opwegen tegen de eventuele sportieve successen. De
overweging dat de uitzonderlijke beleving die wij de voorbije twee jaren in de Sportoase mochten
meemaken dit seizoen niet mogelijk zal zijn, heeft eveneens een belangrijke rol gespeeld. We gaan
er immers van uit dat de verschillende reeds genomen maatregelen met betrekking tot de
organisatie van indoor sportactiviteiten nog voor langere tijd aangehouden zullen worden.
BDO Haasrode Leuven heeft deze beslissing met pijn in het hart genomen en hoopt in het komende
seizoen opnieuw een ticket af te dwingen voor de volgende jaargang van de Europese competities.
Maar als verantwoordelijke werkgever en in het belang van de gezondheid van onze spelers is het
bestuur er van overtuigd op het nodige begrip van spelers, vrijwilligers, supporters en sponsors te
kunnen rekenen.

Familiedag uitgesteld
Het was stilaan een mooie traditie: met de organisatie van een heuse VHL-familiedag in en rond de
sporthal van Haasrode werd aan het eind van de zomer het nieuwe volleybalseizoen op gang
getrapt. Niet zo dit seizoen. Zo’n familiedag komt per definitie neer op een zeer grootschalige
bubbel en het is evident dat dit in de huidige omstandigheden geen optie was. We hopen een
alternatief te kunnen organiseren rond of tijdens de Kerstperiode of aan het eind van het seizoen.
Uiteraard voor zover de in die periode(s) vigerende coronamaatregelingen het zullen toelaten.

Michiel van Heren F is “De Broodenier”
“Wat staat dat brood in Godsnaam op de cover van de VHL-Nieuwsflash
VHL Nieuwsflash te doen?” Het is een terechte vraag.
Michiel Baumers van Heren F kent het antwoord en we hebben hem voor deze Nieuwsflash even op de rooster
gelegd. Letterlijk te nemen.
We kennen je al een eeuwigheid als lid van VHL en
als een van de steunpilaren van Heren F.
Ingewijden weten ook nog dat je bio-ingenieur
bio
bent van opleiding, maar wat heb je eigenlijk met
bakken en ons dagelijks brood?
Michiel: “Om een lang verhaal kort te maken: het
kan eigenaardig lijken, maar bakker worden was
eigenlijk een jongensdroom. Ik kom als jongste uit
een nest van vijf en je weet hoe dat gaat: je treedt
in de voetsporen van de oudere broers en zus en
werkt zoals van je verwacht wordt je secundaire studies af, vervolgens de hogere studies … Maar er bestaat
ook zoiets als een vakantiejob en in mijn geval was dat dus bij bakkerij Depotter in Korbeek-Lo,
Korbeek
dicht bij huis.
Uitstekende leerschool om de stiel van binnenuit te leren
leren kennen, maar ook om de smaak goed te pakken te
krijgen. Broodbakken is echt wel mijn ding. Na mijn humaniora volgde ik nog een eenjarige opleiding tot
banketbakker bij Syntra en leerde ik heel veel bij tijdens een stage bij Kempeneers in Haasrode.”
Haasrode.
De bakkersdroom ging vervolgens een tijdje de koelkast in voor de hogere studies?
“Klopt, bio-ingenieur
ingenieur aan de KUL, waarbij ik wel de richting van de voedingstechnologie ben in geslagen.
Tegelijk bleef de bakkersbacterie sluimeren en begon ik te experimenteren
experimenteren met desembroden. Na de studies
ging ik aan de slag als praktijkassistent bij de bio-ingenieurs.
bio ingenieurs. Die activiteit heb ik vanaf de zomer van 2019 wat
teruggeschroefd om deeltijds aan de slag te kunnen gaan als “Bakkermans”, een mini-bakkerij
bakkerij waar ik 1 maal
per week brood bakte op bestelling, en o.a. leverde bij de verpakkingsvrije winkel Content in de Tiensestraat.
Een belangrijke les uit die periode was dat de combinatie van mijn job als praktijkassistent met de bakkerij niet
evident was.”
En bovendien nog tijd vinden om te volleyballen! Er moest m.a.w. een keuze gemaakt worden.
“Juist. Het is dus bakken geworden. Voor de deeltijdse voorloper kon ik voor de locatie al beroep doen op mijn
zus Hilke, die in de Tiensestraat gedurende enkele jaren het theehuisje
theehuisje “T&Ko” uitbaatte. De bal is recent
helemaal aan het rollen gegaan toen ik in de Mechelsestraat een pand te huur zag staan. Vanaf 20 augustus is
het zover: samen met Hilke open ik dan “De Broodenier”, een bakkerij met open atelier. De focus zal op brood
liggen,
iggen, met desem. Desem is een soort wilde gist. De trage gisting levert een specifiek aroma op en zorgt voor
héél lekker brood. We werken zo veel mogelijk met de hand en men zal ons vanuit de winkel aan het werk zien!
We beperken bewust het assortiment en hebben een wisselend aanbod van dag tot dag. We zorgen er wel
voor dat er steeds iets naar ieders smaak is. Verder hebben we koffiekoeken, kleine dessertkoekjes, en –
uiteraard – pistolets in het weekend. Een broodabonnement
nnement behoort tot de mogelijkheden.”
Dat klinkt uitstekend, jongeman. We wensen je alle succes toe en kijken uit naar de opening!
opening
Praktische info:
De Broodenier opent op 20 augustus 2020 in de Mechelsestraat 75, 3000 Leuven
Open van donderdag tot en mett maandag van 7.00-14.00u,
7.00
op zondag van 7.00-12.00u.
Sociale media: www.broodenier.be - facebook.com/de.broodenier - instagram.com/de.broodenier
Telefonisch: 0489/78 73 23 – E-mail:
mail: info@broodenier.be

Topstage beachvolleybal van 24 tot 28
augustus – Sportkot Leuven

Tijdens de laatste week van augustus
organiseert VHL voor het eerst een topstage
beachvolleybal voor spelers en speelsters,
geboren in 2003, 2004, 2005 of 2006.
Elke dag is er een training met een topper uit
het beachvolleybal, met onder meer Seppe
Baetens en Christophe Witvrouwen uit de
eigen VHL-rangen.
De stage is toegankelijk voor iedereen, dus
zowel VHL-leden als niet-leden kunnen zich
inschrijven.
Er snel bij zijn is wel de boodschap, want de
plaatsen zijn beperkt!
Voor het vervolg met de meer praktische
informatie, zie het 2de deel van de flyer
achteraan deze nieuwsflash.

CoronaSafe Team
“Coronaproof” zou wel eens een van de kanshebbers kunnen worden voor “woord van het
jaar”. Feit is alleszins dat het voor vele bedrijven en organisaties een van de bezorgdheden bij
uitstek is geworden. Sportverenigingen vormen allerminst een uitzondering op de regel en bij
BDO Haasrode Leuven hebben we dan ook een werkgroep "CoronaSafe-Team" in het leven
geroepen. Binnen het team wordt de Covid-19 toestand besproken en uitgedokterd hoe de
ermee gepaard gaande veiligheidsmaatregelen binnen de club geïmplementeerd worden.
Het CoronaSafe Team volgt van week tot week de maatregelen op, past deze aan waar nodig
en staat in voor de noodzakelijke communicatie naar trainers en leden toe.
Coronacoördinator binnen de club is David Verwimp. De werkgroep is verder samengesteld uit
Koen Aerts, Michael Nuyts, Dries Janssens, Kris Eyckmans, Pascal Gora, Olivier Van Damme,
Jan Goedhuys en Roland Thonnon.
De werkgroep zal telkens groen licht geven voor de opstart van de trainingen en de trainers
een basispakket ter beschikking stellen voor het naleven van de veiligheidsmaatregelingen
binnen hun teams.

VHL TOPSTAGE

Beachvo�eybal

24 - 28 augustus 2020 telkens van 10 tot 12 uur
onder begeleiding van deze toptrainers:

RIK DONCKERS

Program Driver Beach Volleyball Top Volley Belgium

Pascal Hens

15 jaar trainer/coach met oa tornooiwinst Continental Cup beachvolley kwalificatie Rio 2016

Tim Van de wielle

Trainer/coach nationale selectie beachvolleybal U22 en Belgische Kampioenen Deroey-Colson

Ewa Piatkowska

topspeelster in zaal en zand (oa aan de zijde van Kim Lieckens)

Seppe Baetens en Christophe Witvrouwen
twee toppers uit onze eigen rangen

24

maandag 24 augustus 2020
tot en met vrijdag 28 augustus 2020

van 10 tot 12 UUR

Spe(e)l(st)ers van 2003, 2004, 2005 en 2006
OOK VOOR NIET-VHL Leden

SPORTKOT LEUVEN

Inschrijven via beachvolley@volleyhaasrodeleuven.be
Plaatsen zijn beperkt
TarieVEN Plustarief - €130
met een paar euro extra maak je sporten mogelijk voor iedereen

Standaardtarief - €120
Tarief VHL spelers - €110
Reductietarief - €100
voor wie het wat minder breed heeft

Organisatie binnen de geldende Coronamaatregelen

