


 

KWB Bestuursvergadering  18 aug.2021 

Nu het kon kwamen de bestuursleden samen om de organisatie van de eerstkomende 
activiteiten te bespreken: 

- Zondag 5 september: familielunch gevolgd door schieting.De organisatie is rond. 
- Historische nazomertocht doorheen Kalken.Start op zondag 6 september tot 1ste 

week november . 
- Bezoek ‘Wijngoed Fortune” Kalken: maandag van Kalkenkermis om 15 u 
- Start kaartseizoen op zondag 26 september in BS De Zonnebloem.  
- Deelname “Zwerfvuilactie” in samenwerking met de gemeente(vanaf week na 

Kalkenkermis)         
- Activiteiten voor november en december zijn nog te plannen     

Volgende bestuursvergadering heeft plaats einde oktober. 

 
Nog wat nagenieten van de familielunch 6 september  

 
Bij een heerlijk weertje daagden een 60  deelnemers op voor de familielunch verzorgd door  
’t Kapiteintje’                                                                                                                                                          
De gasten werden ontvangen met een gratis lekker drankje en een deugddoende babbel. 
Daarna deden we ons tegoed aan lekkere beenham met warme groentjes en frietjes .                   
Dat het smullen was bewees het feit dat er weinig overschot was.                                                                                   
Na het eten konden we genieten van  koffie met taart gemaakt door de echtgenotes van de 
bestuursleden.                                                                                                                                                                    
Het tweede luik van de zondag was de vermaarde schieting op liggende wip die om 15 u van 
start ging. We mochten 29 schutters verwelkomen. De hoge opkomst voor de schieting 
danken we aan de Floerentoeters en K13. De meeste schutters hadden geperfectioneerde 
bogen met vizier  terwijl anderen een boog gebruikten uit de jaren stilletjes.                                                                               
Onder de kundige leiding van Abel werd de schieting in goede banen geleid.                                         
Buiten de 25 € geschonken door KWB  waren er verschillende waardevolle surprises 
verbonden aan degenen die raak schoten: dank aan Eurospar Kalken (waardebonnen) voor 
dit sympathieke gebaar.                                                                                                                                                
Kwam het door het warme weer of stond het vizier niet goed afgesteld : velen schoten er 
naast en bleven ‘bosman’ .Deze (on)eer viel ook Abel en Chris te beurt. Beiden zijn 
nochtans ervaren schutters.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Aan Abel en alle helpers dank voor de hulp bij het eten en de schieting.                             
Verslaggever: Willem Tell         2 



K.W.B. Voetbal  

Het nieuwe voetbalseizoen ging van start op 13 augustus.                                                                    
Onze speler-verslaggever heet Sander De Graeve en die heeft een aangename schrijfstijl 
vergezeld van een kritisch tuch.  

13/8   Veteranen Burst – KWB Kalken 0-3 

Onze eerste wedstrijd van het seizoen is telkens de verplaatsing naar Burst. Ligt het veld horizontaal? 
Neen. Is de ondergrond vrij van putten? Neen. Wordt er steevast veel gescoord? Jazeker. KWB won er 
in het verleden al met 1-4, maar ging ook al met 8-1 de boot in.                                                                         
Een goeie wedstrijd om drie van onze nieuwe spelers te testen dus: Bram Kuppens, Bjorn 
Volckeryck en Kristof Beirnaert maakten allen hun officiële debuut, al hielp die laatste ons af en 
toe uit de nood bij personeelstekorten in het verleden.                                                                                                                               
Ruststand: 0-2                                                                                                                                                   
Terwijl iedereen plekken op het veld zocht waar je veilig je voet kon neerplanten zonder een enkel te 
verzwikken, hield Kristof Beirnaert zich bezig met profiteren van balverlies van de tegenstander. Bij 
de rust had Kristof al twee doelpunten gescoord, waarvan een mooie knal van ver. Na de rust werkte 
hij zijn hattrick af terwijl Bjorn aan de overkant z'n netten schoon hield. Een mooie collectieve 
prestatie van KWB mét een persoonlijke uitschieter voor onze nieuwe spits, die uiteraard verkozen 
werd tot man van de match.                                                                                                                 
Doelpunten: Kristof Beirnaert (3) 

20/8  KWB –Vedetten Kalken   2-2 

Eerste thuismatch van KWB.                                                                                                                                                
We verwelkomen een aantal nieuwe spelers: Kristof Beirnaert,BjornVolckeryck(onze nieuwe 
doelman), Dimitri Roels en Bram Kuppens.                                                                                                                                                                     
Hebben een andere  sport gekozen: Jeroen  Van Durme,  Laurens Bresseleers en Jasper Van Nieuland. 
We danken hen voor de voorbije periode en wensen hen alle  succes in hun nieuwe sport.                                                                    
De bezoekers tellen een aantal ervaren oud-spelers  in hun ploeg en tonen dat ook in het geleverde 
spel. KWB geeft zeer goede repliek maar kent toch geluk als de bezoekers het doelhout treffen.      
Ook KWB komt een aantal keer gevaarlijk opzetten maar mist de geboden kansen.                             
We gaan rusten met een brilscore.                                                                                                                                  
De tweede helft enkele wijzigingen in onze ploeg (we waren immers met 15 spelers).                        
Opnieuw versiert de tegenstander enkele kansen maar die spatten uiteen op de paal of doellat.                           
In de 53ste minuut komt KWB op voorsprong via Niels die de bal op een eigenaarde manier in doel  
kaprioleert.7 minuten later een mooie vrijschop en Johan kopt de bal binnen:2-0.                                          
Helaas gaat deze voorsprong verloren en de bezoekers stellen gelijk via doelpunten in de 65ste en 68ste 
minuut.                                                                                                                                                                       
Een billijke eindstand waarbij we kunnen zeggen dat er muziek zit in onze ploeg 

27/8   FC Mere - KWB Kalken 6-2 

FC Mere is dit seizoen één van onze nieuwe tegenstanders. Ook hun kunstgrasveld was ons onbekend. 
Zeker in de eerste helft vergde dat wat aanpassing van KWB Kalken. Mere begon een stuk 
aggressiever en zette heel wat druk op onze middenvelders en verdedigers. Kalken slaagde er niet in 
de vrije man te vinden en liep vaak tegen een scherpe counter aan. Aan de rust stond het al 4-0 in het 
voordeel van de thuisploeg. Aan één van de doelpunten hing een buitenspelgeur -scherp opgemerkt 
door de entourage van onze doelman Bjorn- maar eigenlijk was er aan het sterkere Mere weinig te 
doen.                                                                                                                                                             
Ruststand: 4-0                                                                                                                       3                                                         



In de tweede helft leek de tegenstander wat vermoeid en kwam Kalken eindelijk aan mogelijkheden. 
Kristof Beirnaert veegde na enkele minuten de nul van het bord met een prachtige lob over de 
doelman, maar ook aan de overkant slikten we nog een vijfde doelpunt. Na een goeie actie van Glenn 
De Groote en Johan Magerman kon Sander De Graeve simpel de 5-2 in doel prikken. Een penalty in 
het absolute slot legde de hoge -maar niet overdreven- eindstand vast. We zijn benieuwd hoe we het er 
in onze thuiswedstrijd op natuurgras vanaf zullen brengen.                                                                    
Man van de Match: Moeilijk na zo'n pandoering, maar Matthias Roels, Johan Magerman en 
Sander De Graeve deelden de prijs. 
Doelpunten: Kristof Beirnaert, Sander De Graeve 
Assists: Johan Magerman (2) 
 

10/9  KWB Kalken - Sfinx 1-4 

Aan de mannen van de bekende Gentse bioscoop hebben we altijd een vette kluif. In de eigen arena 
hebben we steeds meer kans dan op het kunstgras aan de Blaarmeersen en we namen de wedstrijd ook 
meteen in handen. Zowel Kristof Beirnaert als Sander De Graeve troffen de paal in de 
beginminuten. Als je zelf de kansen niet afmaakt, krijg je het deksel op de neus, luidt de aloude 
voetbalwijsheid. Aan de overkant slikten we een doelpunt én een strafschop. Doelman Laurens 
Bresseleers had voor het overige amper werk en 0-2 was de overdreven ruststand.                                                                                    
Na de pauze viel de regen plots met bakken uit de lucht. Zoiets is altijd in het nadeel van de ploeg met 
het veldoverwicht, Kalken dus. Centrale verdediger Laurens Couckquet spoorde de scheidsrechter aan 
om de wedstrijd stil te leggen wegens 'té dikke druppels.' Marcel Vanderveken ging er logischerwijs 
niet op in. Onoplettendheden achterin zorgden daarna voor nog twee doelpunten van de bezoekers. 
Kristof Beirnaert knalde nog een mooie eerredder tegen de touwen, maar veel troost bracht dat niet.                                   
Doelpunt: Kristof Beirnaert 
Man van de Match: Jasper Van Nieuland 

19/9 FC Gib - KWB Kalken 2-1 

De verplaatsing naar FC Gib in Sint-Denijs-Westrem is traditioneel een zondagochtend. Zeker in het 
weekend van Kalken kermis geen voordeel voor onze gladiatoren. Het alcoholpercentage lag bij de 
aftrap dan ook hoger dan andere wedstrijden. FC Gib kwam aan de aftrap met tien spelers, waardoor 
coach Tom Antjon ootmoedig van shirt wisselde zodat we een normale wedstrijd kregen. Kalken 
begon goed aan de wedstrijd, maar een ogenschijnlijk geldig doelpunt van Kristof Beirnaert werd 
afgekeurd voor buitenspel. Ook een geval van handspel in de zestien werd niet gefloten. Een counter 
van Gib leverde voor de rust wel al de 1-0 op.                                                                                                
Kalken moest komen en kwam na de rust op gelijke hoogte via Kristof Beirnaert. Hij omspeelde de 
doelman en legde de bal rustig binnen. Kalken kreeg nog wat kansen, maar het leer ging er niet in. In 
de eigen defensie kreeg Bram Kuppens een bal pardoes op de hand en de scheids legde de bal prompt 
op de stip. Doelman Bjorn Volckeryck zat er nog met een hand bij, maar het leer verdween via de paal 
in doel. Een nipte nederlaag waar duidelijk meer inzat.                                                                                                    
Doelpunt: Kristof Beirnaert, tevens man van de match 
Man van de Match: Kristof Beirnaert 

24/9  KWB Kalken - Vitalicio 6-3 

Na de teleurstelling op Sint-Denijs-Westrem keerden we terug naar de eigen arena voor de clash met 
Vitalicio. Een ploeg waartegen we het vaak moeilijk hebben. De meeste van hun spelers hebben op 
hoog niveau gevoetbald, maar ze zijn gemiddeld tien à twintig jaar ouder dan ons. Fysiek zouden we 
de strijd altijd moeten winnen. Kalken begon ook stevig aan de wedstrijd met een snel doelpunt van 
Johan Magerman.                                                                                                                                4                                               



Hij knalde het leer vanuit een scherpe hoek binnen. Daarna zette Vitalicio heel wat druk en de 
onvermijdelijke gelijkmaker vloog nog voor de rust tegen de touwen.                                                   
Ruststand:1-1                                                                                                                                                                 
Na de pauze kreeg Kalken het nog tien minuten knap lastig. De bal geraakte niet tot in de aanval en 
Vitalicio kampeerde op de helft van de thuisploeg. Dat spelbeeld bleef ongewijzigd tot Sander De 
Graeve kon profiteren van een actie van Kristof Beirnaert om de bal in een leeg doel te werken. 
Daarna ging het snel. Kristof Beirnaert knalde een hoekschop via de doelman rechtstreeks in doel, 
Johan Magerman kon vrijstaand de doelman fusilleren en Kristof Beirnaert maakte nog een tweede 
doelpunt. Van 1-1 ging het in sneltempo naar 5-1. Een overdreven score, maar dankzij een strafschop 
en een droge knal kwam Vitalicio terug tot 5-3. De 6-3 eindstand kwam op het bord dankzij een 
staaltje voetbalintelligentie van Niels Callebaut. Hij volgde de actie goed en kon de bal in doel leggen 
toen de keeper van de tegenpartij het leer loste. Een knappe overwinning, zeker voor eigen publiek. 
Doelpunten: Johan Magerman(2), Kristof Beirnaert(2), Niels Callebaut, Sander De Graeve 
Man van de Match: Johan Magerman                
*********************************************************************************
Dit zijn de jarigen van oktober.Proficiat!! 

Baert T; Couckuyt L; Van NieuwenhuyseI R; ; De Wilde D; Gistelinck Jp; Goossens 
P; Hanselaer D; Van RijsselbergheI C; Hanselaer P; Imschoot E; Keuleers Jp; 
Vergeylen R;  Pieters P; Roels H;  Schelfaut F; Temmerman P; Uytterschaut G; ; Van 
Kersavond H ,Van Leuven M.  

*************************************************************************************************    
Familiaal nieuws 

- KWB betuigt zijn innige deelneming aan de familie bij het overlijden van ons trouw KWB lid 
Marcel De Cock. Marcel was een gedreven kaarter en tevens vurige supporter van  onze 
KWB voetbalploeg  
- Proficiat aan Thomas en Ruth Cackebeke-Van den Abeele en familie bij de geboorte             
van dochter Alice. 
 
*************************************************************************************************

Zwerfvuilactie in onze buurt.                                                                             
Ter gelegenheid van de “week van de duurzame gemeente” (20-27 sept) nemen we met 
KWB Kalken terug deel aan deze actie. We houden het niet bij die ene week maar trachten 
het jaar door de actie verder te zetten                                                                                                                                                                    
Je kan nog altijd meedoen door uw naam op te geven.                                                                      
Het materiaal voor ophaling is gratis beschikbaar : Pennemansbaan  44.                                            
Naam:………………………………………………………………                                                                          
Keuze straat(ten)………………………………………………....                                                                              
Invullen en bezorgen aan:                                                                                                                      - 
Mario Vaneechoutte, Zomerstraat 16 a,   tel.09 367 71 21                                                         
Mail adres:  Mario.Vaneechoutte@UGent.be                                                                                                                   
- Andre De Rycke, Pennemansbaan 44 , tel  09 367  65 55 of 0 473 80 31 14                             
Mail adres: andrederycke@telenet.be 
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Op bezoek bij  ‘WIJNGOED FORTUNE’ Zomerstraat 56, Kalken 

Traditioneel organiseert  KWB Kalken op kermismaandag een uitstap naar een bedrijf, 
bezienswaardigheid of toeristische plaats.                                                                                                     
Dit jaar kozen we ervoor  om op onze gemeente te blijven: een geleid bezoek aan het 
‘WIJNGOED FORTUNE’ uitgebaat door  de familie Filip Stevens.                                                                                     
Na het welkomswoord luisterden een 30 tal deelnemers geboeid naar het ‘wijnverhaal’:  van 
aanplant tot oogst. We liepen tussen de wijngaarden en zagen dat de druiven bijna 
oogstbaar waren. Na deze wandeling was het moment van proeven aangebroken.                                                                                                     
Filip en zijn echtgenote lieten ons genieten van  een heerlijke rosé en een Chardonnay.   
Dat de wijnen van topklasse zijn bewezen de onderscheidingen  die Filip vorig jaar 
kreeg.  Mede dank zij dit succes zijn de wijnen maar in beperkte mate beschikbaar. 
Maar daar komt verandering in: Filip is reeds bezig met de uitbreiding van zijn 
wijngaarden.                                                                                                                                   
Na een dankwoord aan Filip keerden alle aanwezigen tevreden huiswaarts. 

  
 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

‘KWB Kalken Historische Nazomertocht’ 
Een ontdekkingstocht naar vergeten plaatsen en gebeurtenissen. 
Je kan de route van zondag 5 september tot zondag 7 november op eigen tempo 
afwandelen of -fietsen. Aan de start op het kerkplein van Kalken vind je de eerste QR 
code en kan je de route downloaden. Bij elke stop zijn er foto’s en gesproken uitleg 
voorzien.Deelname is gratis.                                                                                                           
In oktober kan je een geprinte versie van de tocht bekomen bij de KWB 
bestuursleden           

                      6 
 



 

                                 K.W.B.  kaartclub  door Troef Negen 
 

Na een lange inactiviteit konden we eindelijk in september van start gaan met onze kaartclub. 
Zoals de vorige edities kaarten we negen maanden en is de kampioen gekend in mei.             
Het werd een blij weerzien voor velen van ons. We konden ook een aantal nieuwe kaarters 
verwelkomen(zie in rood verder in de uitslag). 

Van de 24 kaarters waren Abel Bracke en Luc Rottiers in topvorm en lieten elk 40 
punten optekenen.    Voor sommigen zoals Fiers Angele, Yvan Schepens en Walter Sey  liep 
het minder vlot en zij zijn reeds op achtervolgen aangewezen. 

Stand na de eerste kaarting      

1  Bracke Abel   40       14  Bonnaerens Marcel    28                                        
1 Rottiers Luc   40  14  Naudts Chris   28                                                
3  De Rycke Andre  38  16  Roels Aime    26                                              
4  Van Achter Irene  36  17  Van Eeckhout Rene    25                                            
5  Crapoen Eric   35  18  Verhoeven Philip   24                                                
5  Steendam Marcel  35  18  Verschraegen Huberta 24                                              
7  Cocquyt Eddy  34  20  Pieters Peter               22                                                
7  De Beule Rita   34  21  Cackebeke Luc  20                                               
9  De Vrieze Liliane  31  22  Fiers Angele   19                                           
9  Durinck Mariette  31  22  Schepens Yvan  19                                        
11 De Wilde Paul  30  24  Sey Walter                15                                     
12 De Beule Luc  29  25  Verstraete Maurice   -                                       
12 De Beule Nicole  29     
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