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Dominiek Savio Instituut v.z.w. 
Sportclub Gidos 

 

De GIDOSkrant 

Beste begeleiders, bestuursleden, directie, ouders, sponsors, sporters, trainers en vrijwilligers. 
 
Zoals jullie wellicht gezien hebben op onze website heeft elke sporttak prachtige resultaten behaald 
in het sportseizoen 2016-2017. Er werden ook tal van evenementen georganiseerd in functie van ons 
vijftigjarig bestaan. Eventjes een terugblik op dit prachtige sportjaar: 
 

Op donderdag 8 september verwelkomde BuSO 
Dominiek Savio minister van onderwijs Hilde Crevits, 
minister van sport Philippe Muyters en Rita Demaré, 
burgemeester van Hooglede. Zij  maakten er 
kennis met de leerlingen van de leerlijn competitie 
boccia. De school uit Gits ontvangt subsidies van het 
departement onderwijs voor de aankoop van 
specifiek sportmateriaal. De sportfederatie Parantee 
ontvangt subsidies van de minister van sport voor de 
omkadering van de potentiële talenten. Het is de 
bedoeling meer en beter te trainen, om op termijn te 

kunnen aansluiten bij het hoger competitieniveau van deze paralympische sporttak. Met dit project 
willen Dominiek Savio en Parantee ook andere scholen van type 4 aanmoedigen mee in dit verhaal te 
stappen, zoals Buitengewoon Secundair Onderwijs Sint Jozef sinds vorig schooljaar deed.  
 
Op diezelfde dag ging de eerste competitiedag 
door van de Paralympische Spelen in Rio. Gidos 
kon fier zijn dat er ook een Gidos-lid aanwezig was 
binnen de omkadering. Lieve Van den Bossche 
ging mee als verpleegkundige. Lieve is daarnaast 
ook (inter-)nationaal scheidsrechter 
boccia en mama van Bert Tubbax, Gidos 
bocciaspeler. 

 
 

 
 
Een delegatie van GIDOS boccia was op 8 oktober 
aanwezig tijdens Rouge ça Bouge 2016, Grease. Dit 
jaarlijkse galabal werd georganiseerd door serviceclub 
Kiwanis Junior – Wervik. Ook dit jaar koos deze 
serviceclub ervoor om zich voor de sport boccia in te 
zetten. Op 7 oktober 2017 gaat Rouge ça Bouge 
opnieuw door maar nu in een James Bond-tintje.  
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Gidos kreeg begin september een brief met de vraag een vrijwilliger naar voren te dragen. Deze man 
of vrouw mocht op 19 oktober genieten van een herfstconcert in het koninklijk paleis. Het koninklijk 
paleis wil zo vrijwilligers danken voor hun inzet. Ons bestuur koos Maxime. Hij verricht administratief 
werk voor de sportclub. Ook Gidos is tevreden dat ze op verschillende vrijwilligers kunnen rekenen. 
Mede dankzij hen kunnen atleten hun sport uitoefenen en hun talenten verder ontplooien. 
 
Op vrijdagavond 25 november werden sporters en trainers gehuldigd op het GIDOSfeest. Dit jaar 
ging het feest door in ‘Zet je Bie’ met een walking dinner. Na de huldiging werd er getoast op onze 
kampioenen. 

                                        
 

 

De datum van het volgende GIDOSfeest is al bekend! Vrijdag 24 november 2017 wordt iedereen 
verwacht in het restaurant “De Oude Melkerij”. Noteer de datum alvast in je agenda. Het thema en 

de affiche worden in september bekend gemaakt! 

 

            
Paaseitjes te koop! Na de paasvakantie kon iedereen paaseitjes kopen ten voordele van GIDOS e-
hockey, voor de aankoop van een sportrolstoel, een Turbo Twist 3. Deze actie bracht 2500€ op 
dankzij Mark Tansens en de e-hockeyploeg! Deze actie wordt volgend jaar herhaald t.v.v. 
sportrolstoelen voor de h-hockey. Hou onze website in de gaten.  
 
Van 4 tot 12 maart organiseerde het VSV voor de 31e keer de Week van de Vrijwilliger. Sportclub 
Gidos kan elk jaar rekenen op de ondersteuning van heel wat vrijwilligers bij de organisatie van haar 
sportaanbod. Onze sportclub wou al die mensen dan ook oprecht bedanken via een kleine attentie.  
Jullie vormen het hart van onze organisatie. Bedankt! 
 
Sponsor Raes autogroep. Dit seizoen kregen onze tafeltennissers een prachtige T-shirt. Via deze toffe 
foto bedankten ze Raes autogroep.  
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Zaterdag 4 februari vond het clubkampioenschap boccia plaats. Het was alweer een schitterende 
editie! Kevin Debruycker werd clubkampioen, de tweede plaats behaalde Bavo Vanderispaillie en de 
derde plaats was voor Lander Defrancq. Tijdens dit kampioenschap hebben Jan Jonckheere en Greet 
Deprest een mooie cheque van 1.055 euro overhandigd aan hun dochter Tine Jonckheere, zelf 
bocciaspeelster. Dit schreef de krant: "Een paar van onze vrienden kwam op het idee om iets te doen 
voor de club", vertelt Greet. "Dus werd er tijdens een privéfeestje onlangs wat geld ingezameld en 
iedereen heeft zich duidelijk van zijn warmste en gulste 
kant laten zien. Daar zijn we erg dankbaar voor." 
Dochter Tine geeft nog mee dat het geld gebruikt zal 
worden om een bocciakamp mee te helpen financieren. 
 
Op de zwemmeeting in Roeselare zondag 19 februari, 
georganiseerd door onze zwemclub,  
behaalden enkele zwemmers podiumplaatsen en knappe 
prestaties. Er waren veel supporters om de zwemmers 
toe te juichen. Op naar een volgende editie…  
 
Op 8 maart werd er gezweet en gelachen in de sportzaal. De GIDOSploeg nam het op tegen de 
opvoedersploeg, beide ploegen speelden een sterke voetbalwedstrijd. Ze gaven zichzelf volledig!!! 
Gidos kon de overwinning nipt binnenhalen, met 18-15. Bedankt aan de trainer Dries, de sporters, de 
opvoeders en alle supporters voor de schitterende avond.  
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In functie van ons jubilee organiseerden we begin maart een heuse 
logowedstrijd. Het logo zal bekend gemaakt worden op zondag 1 oktober 
2017. Het nieuwe logo zal te zien zijn op exclusieve gadgets. Vorige jaren 
mocht het oude logo nog pronken op sportbidons, blitse outfits en stoere 
sportzakken. Wat dit jaar het gadget wordt, blijft nog een verrassing, maar het 
is vast en zeker een must-have! 
 
 
 

Op 18 maart stond de Sporthal Ogierlande vol met zenuwachtige spelers, nerveuze familieleden en 
onrustige trainers ter gelegenheid van het Vlaams Kampioenschap Team & Pair. De dag verliep op 
rolletjes door de prachtige organisatie van het hele bocciateam. De fijne dag werd afgesloten met 
een bronzen medaille voor het Team GIDOS BC1-BC2. De gouden medaille nam het Pair GIDOS BC4 
mee naar huis.  
 

                     
 

De Rode Lopers vzw stippelen elk jaar te Gits een Lenteloop uit. Dit gaat van 800 m. tot een halve 
marathon. De Lenteloop is een gekend benefietevenement waar lopers op afkomen. De ingezamelde 
gelden zijn deels voor GIDOS, maar ook voor andere non-profitorganisaties zoals lokale 
kankerverenigingen. GIDOS verzamelde op 26 maart, een zonnige dag, diverse lopers en rollers die 
aan de Lenteloop deelnamen. We vonden maar liefst 17 sportievelingen die zich voor de halve 
marathon, 10 km, 5 km of 800 m inschreven. We vonden het leuk dat we zo talrijk aanwezig waren 
op deze zonnige benefietactie. Daarnaast danken we De Rode Lopers vzw die een financiële bijdrage 
leverden aan onze club. Dankzij hen en diverse sponsors van de Lenteloop, kan GIDOS verder 
bouwen aan het realiseren van onze doelstellingen. 
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Van 14 t.e.m. 17 april organiseerde Gidos de 3de editie van 
het Powerchair Hockeytornooi The Flanders Cup in Sporthal 
Schiervelde. Er namen in totaal 11 teams deel aan dit tornooi: 
6 uit Nederland, 3 uit België, 1 uit Duitsland en 1 uit 
Zwitserland.  Sommige teams waren samengesteld met 
spelers uit het 1ste en 2de team. Andere teams hadden dan 
weer gastspelers. Dit zorgde voor unieke wedstrijden. Het 
niveau was zeer hoog en dat zag je aan de scores, veel 
daarvan lagen dicht bij elkaar. Ook de finale was een echte 

thriller. Upward en de Pont, beiden teams uit Nederland, speelden 2-2 gelijk. Daardoor werden er 
penalty’s genomen. Pas in de tweede ronde miste een speler van de Pont zijn schot. Upward werd de 
nipte maar gelukkige winnaar. Ons eigen team, GIDOS Screamers, werd 6de dankzij zeer mooie 
prestaties. 
 
Zondag 23 april ging het recreantentoernooi Tafeltennis in Zandvoorde door. Coach Stien was zeer 
fier op haar spelers. Timo is mooi derde geworden en Pablo behaalde de 4e plaats. 
Op zondag 7 mei ging de zwemmeeting in Kortrijk door. De ondersteuning werd verzorgd door 
studenten ergo VIVES. De dag verliep super, de resultaten vind je als je hier klikt.  
 

                       
 
Op vrijdagavond 5 mei 2017 vond onze 32ste 
grote BINGONIGHT plaats in d' Oude Melkerij te 
Gits. Er waren weer heel wat mooie prijzen te 
winnen dankzij onze sponsors. Het was een top-
editie, alle kaarten waren uitverkocht! 
Het GIDOSbestuur wil graag BEDANKT zeggen aan 
alle aanwezigen, alle mensen die meewerkten 
(voorverkoop, organisatie vooraf/achteraf, hulp 
de avond zelf, ...) en vooral aan haar sponsors. 
BEDANKT aan iedereen om er een geslaagde 
activiteit van te maken!! 
 

De datum van de volgende Bingonight is al bekend! Vrijdag 23 maart 2018 wordt iedereen verwacht 
in “De Oude Melkerij”. Noteer de datum alvast in je agenda. Het thema en de affiche worden in 

februari bekend gemaakt! 

 
Elk jaar wordt er een vriendschappelijke wedstrijd georganiseerd tussen TTC GIDOS en TTC Torhout 
door. Dit jaar speelden wij op verplaatsing. Het werd een spannende wedstrijd!  
We gingen naar huis met een nipte overwinning.  
 

http://gidos.be/nieuws/zwemmeeting-kortrijk
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Onlangs kreeg Boccia GIDOS nieuwe bocciaballen van Kiwanis Young Professionals Wervik. 
Om hen te bedanken werd er een ludieke foto genomen. Bedankt voor de steun Kiwanis! 
 
GIDOS Screamers landskampioen voor de 9de keer op rij, GIDOS Dragons zorgt voor behoud. 
Op 13 mei werd de laatste competitiedag in de Belgische Super-League gespeeld in Merksem. GIDOS 
Screamers won met 9-2 van Wheelblazers 1 en won ruim van Somival 1 met 17-1. GIDOS Dragons 
moest het doen met een handstickspeler minder en kampte daardoor met zware verliezen. 0-11 
tegen Somival 1 en 0-19 tegen Rhodie 1. Toch sluiten de Dragons hun seizoen positief af, want 
dankzij twee eerdere overwinningen tegen Wheelblazers 2 hebben ze gezorgd voor behoud in deze 
klasse. GIDOS Screamers won dit seizoen opnieuw alle wedstrijden en werd daardoor voor de 9de 
keer op rij landskampioen. Het was dus een zeer geslaagd seizoen voor beide Powerchair 
Hockeyteams van GIDOS. 
 

 
 
Tijdens het Dominiek Savio feest wordt telkens 
rond een centraal thema gewerkt. 
Dit jaar stond alles in het kader van de sport, 
want ook binnen Dominiek Savio willen ze de 
50ste verjaardag van GIDOS niet zomaar laten 
voorbij gaan. Via een klik op de foto aan de 
linkerkant kun je genieten van meer 
sfeerbeelden.  
 

 

http://zorg.dominiek-savio.be/galerij/dominiek-savio-feest-2017?page=1
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Jaarlijks nemen we deel met 
GIDOS aan het G-voetbaltornooi 
van Club Brugge. We werden in de 
poule verdeeld met Boutersem, 
Izegem, FC de Scheneschoppers en 
Club Brugge. Voor onze eerste 
wedstrijd mochten we 
onmiddellijk vol aan de bak tegen 
het altijd moeilijke Boutersem. 
Tegen Izegem kwamen we al snel 
0-2 achter maar door de 
veerkracht van onze ploeg konden 
we toch gelijk spelen. In de laatste 
seconden kregen we nog de kans 
om een derde doelpunt te scoren, 
we grepen dus net naast de winst. 
FC de Scheneschoppers was voor ons een onbekende maar stugge tegenstander. De laatste wedstrijd 
was tegen de organisator Club Brugge. We wonnen ruim door het mooie samenspel van onze spelers 
en de goeie reddingen van onze keeper. We namen opnieuw de beker mee naar huis.  
 

        
 

Op 13 en 14 mei ging het jaarlijks BK individueel boccia door in Waregem. Op deze dag streden 
bocciaspelers in vier verschillende klassen om de 
Belgische titel. Een spannende BC1-finale werd 
beslist met een tie break. Kevin Vercaemer 
(GIDOS) won de kleine finale voor de derde 
plaats. Francis won vlot in de categorie BC2. Bert 
Tubbax (GIDOS) eindigde op de derde plaats. In 
de BC3-klasse namen vijftien spelers deel. Pieter 
won met het kleinste verschil van Kenneth na een 
spannende finale. De klasse BC4 telde vier 
deelnemers. Bavo Vanderispaillie (GIDOS) won 
zijn drie wedstrijden, Kim won er twee, Lander 
Defrancq (GIDOS) won er één. Zij werden 

respectievelijk eerste, tweede en derde. Foto’s @Parantee-Psylos/Manfred Pannecoucke 
 

 
Dit jaar ging het eerste GIDOS Clubkampioenschap tafeltennis 
door. Sporters, supporters en medewerkers DC GID(t)S waren 
uitgenodigd. Het was een spannende avond voor de 
deelnemers. Maar de beker clubkampioene werd gewonnen 
door Eva Chardon en de mannelijke versie ging naar … Op naar 
een volgende editie.  
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Het h-hockeyteam kreeg zaterdag 
17 juni een sportrolstoel van een 
ex-speler in Nederland. Wat een 
geschenk! Op deze manier kunnen 
er opnieuw meer sporters 
deelnemen aan de h-
hockeytrainingen vanaf september 
‘17.  

 
 

De trefdag G-sport in Gits viel erg in de smaak. Liefst 35 clubbestuurders of trainers kwamen op een 
bloedhete zaterdag naar het BUSO van het Dominiek Savio Instituut. Ze konden er netwerken en 
leerden bij van elkaar en van experts. De provincie West-Vlaanderen, sportclub GIDOS en Parantee-
Psylos organiseerden zaterdag 17 juni samen 
een trefdag G-sport in Gits. In de voormiddag 
kwamen drie sportbestuurlijke topics aan bod. 
Deelnemers kozen twee sessies waarin dieper 
op een bepaald onderwerp ingegaan werd. 
Tijdens de lunch werden contacten gelegd. 
Ondertussen konden de deelnemers ook 
interactief genieten van enkele demo’s van 
sporten die GIDOS aanbiedt: enkele 
rolstoelhockey- en bocciaspelers kwamen hun 
sport tonen en nodigden de trainers en 
bestuurders uit om zelf even mee te doen. In 
de namiddag konden de aanwezigen kiezen uit 
een infosessie over sporters met een verstandelijke beperking, autisme of een fysieke beperking. De 
sprekers gingen hier dieper in op de specifieke omgang met deze doelgroepen tijdens trainingen. 
Heel wat positieve reacties gaven aan dat het voor de aanwezigen een heel interessante dag was en 
dat het boeiend was om met andere clubbestuurders of begeleiders van G-sporters in contact te 
komen.  

Voor h-hockeyploeg GIDOS Wheels On Fire zit 
het seizoen er op. De ploeg werd vijfde van de in 
totaal zeven deelnemers. De ploeg hoopte op 
behoud in het begin van het seizoen maar is er 
dus in geslaagd om beter te doen. En dat in hun 
eerste seizoen terug op het hoogste niveau. Ze 
konden op de laatste speeldag zelfs nog gaan 
voor een plek in de play-offs, maar jammer 
genoeg lukte dit niet. Ze mogen dus volgend 
seizoen terug meedoen in de hoogste klasse van 
Nederland en kunnen dan misschien nog een 
plaatsje hoger eindigen. Voor de tweede ploeg, 

GIDOS Team Silverbolt, verliep de laatste speeldag minder goed. Ze degraderen op een spijtige 
manier naar de tweede klasse. Spelers uit beide teams nemen deel aan de Paragames Breda (klik) 
met het Belgische nationale team. Ze strijden van 22 juni tot en met 25 juni tegen negen andere 
landen. 

Noteer deze data alvast in je agenda: 
BBQ h-hockey: zaterdag 26 augustus: contacteer michael.de.ruytere@telenet.be  

BBQ boccia: zaterdag 23 september: contacteer wesley.deleu@telenet.be   

 

Bedankt aan alle begeleiders, bestuursleden, directie, ouders, sponsors, sporters, trainers en vrijwilligers voor dit prachtig seizoen. 

http://www.paragamesbreda.nl/
mailto:michael.de.ruytere@telenet.be
mailto:wesley.deleu@telenet.be
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