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BBQ H-hockey
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Het Withuys maakt kennis met GIDOS ⎪

			

De Rode Lopers op bezoek

sporters, trainers, vrijwilligers, sympathisanten,...
Zoals jullie wellicht gezien hebben op onze website heeft elke sporttak prachtige resultaten behaald In
het sportseizoen 2017-2018! In dit GIDOSkrantje blikken we terug op enkele schitterende
gebeurtenissen binnen onze club dit seizoen. We wensen jullie allen een deugddoend verlof toe!
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#GIDOSsneukelt ⎪ de club in een nieuw jasje ⎪ Rouge ça bouge
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NOVEMBER 2017

Stageweekend Boccia ⎪ GIDOSfeest ⎪

				

Jaarlijks voetbalduel atleten en opvoeders MFC

.

WOORD VAN VOORZITTER VEERLE
Het seizoen 2017 - 2018 zit er op, een feestjaar is voorbij. 50 jaar GIDOS vierden we met de hele club
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Een Koninklijke titel voor GIDOS ⎪ Music For Life
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Nieuwjaarsvergadering trainers en bestuur
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Clubkampioenschap Boccia ⎪ zwemmeeting Roeselare ⎪

				

Clubkampioenschap Tafeltennis
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Week van de vrijwilligers ⎪ Bingonight
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BK Boccia individueel ⎪ H-Hockey SwissWheelyOpen
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BK Zwemmen ⎪ G-tornooi Voetbal Brugge ⎪ E-hockey Powerchair ⎪

				

Hockey Games Zurich ⎪ Steun Greenhouse ⎪

				

Kevin ontvangt steun ⎪ Belgische kampioenschap Team & Pair
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tijdens verschillende activiteiten: GIDOSsneukelt, het GIDOSfeest, trefdag voor clubbestuurders,...
Doorheen de jaren is GIDOS een stabiele club geworden. We bouwen verder op stevige fundamenten.
Bovendien zijn we klaar voor een toekomst waarbij we streven naar continuïteit van onze activiteiten
en waarbij jullie, onze vrijwilligers en sporters, van onschatbare waarde zijn.
We realiseerden mooie dingen, gaven mensen kansen en groeiden uit tot één van de grootste
G-sportclubs in Vlaanderen. Onze eenheid in verscheidenheid vormt onze kracht.
Eén sportclub met ontelbaar veel talenten.
Er komt een nieuw tijdperk vol sport aan. Vanaf volgend seizoen draag ik de fakkel over aan een nieuwe
voorzitter, Katrien Miechielssens. Zij zal vanaf september deze rol opnemen. Ik ben dankbaar voor
de vele mooie momenten die we samen beleefden en wil iedereen bedanken om GIDOS te
maken wat ze is…de beste sportclub van het land!

BK tafeltennis ⎪ E-hockey 10 (!) jaar op rij Belgisch kampioen ⎪

				

een laatste keer namiddagsport ⎪

				

E-hockey huldiging 10 jaar kampioen

Prettige vakantie!

0473 / 36 69 33
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Het Withuys maakt kennis met GIDOS 5 - 9
Gidos vindt het belangrijk om kinderen en jongeren te laten
kennismaken met sport. Daarom trokken GIDOS atleten Sander &
Fuxin op 5 september naar de kinderen van het basisonderwijs
Dominiek Savio. De leerlingen kregen uitleg over sporten, maakten

BBQ H-HOCKEY 26 - 8

kennis met GIDOS en kregen hen de kans om een sport uit te testen.

Op 26 augustus ging de jaarlijkse BBQ van de
H-hockey door. Ze konden opnieuw rekenen op heel wat
sympathisanten die aanwezig waren.
Ook in 2018 organiseert de h-hockey een BBQ.
Op 25 augustus 2018 kan je opnieuw genieten
van lekker eten in een leuke sfeer.

De Rode Lopers op bezoek! 8 - 9 		
Vzw De Rode Lopers zamelen geld in voor regionale doelen.
Gidos deelde naast andere regionale doelen mee in de prijzen. Na
de Lenteloop, georganiseerd door de Rode Lopers in maart 2017
mochten we in september 2017 een cheque in ontvangst nemen.
Met deze gift en middelen verzameld door de E-hockey spelers zelf werd
een Turbo Twist 3 aangekocht. Hartelijk dank voor jullie interesse in GIDOS
en in onze atleten!
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O K TO B E R 2 017
#GIDOSsneukelt 1 - 10
Tijdens het feestjaar organiseerden we een
sneukeltocht waar je kon kiezen tussen wandelen of
fietsen. Deelnemers maakten kennis met de sporten
doorheen het parcours. Op elke tussenstop kon de
deelnemer genieten van een hapje of drankje. En niet
te vergeten: na de sneukeltocht werd ons nieuw GIDOS
logo onthuld.

Rouge ca Bouge 7 - 10 							
Op 7 oktober 2017 was er opnieuw een delegatie van GIDOS
boccia aanwezig op Rouge ça Bouge in James Bond stijl.
Er werd heel wat afgedanst en gelachen. Dit jaarlijkse galabal wordt
georganiseerd door serviceclub Kiwanis Junior - Wervik. Ook dit jaar
konden we terug rekenen op hun steun en inzet voor de Boccia. Ze kwamen ons helpen Boccia evenementen!

De club in een nieuw ‘jasje’ 16 - 10
Het nieuwe logo werd onthuld en er werd
polo ontworpen in de nieuwe huisstijl van GIDOS!
Dankzij Poco Loco Roeselare konden we deze
polo schenken aan alle sporters en trainers.
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GIDOSFeest 24 - 11

Omdat Gidos dit jaar 50 jaar bestaat, werd jullie sportclub extra in de verf gezet.
De kampioenen en sportverdienstelijken van vorig seizoen werden in de bloemetjes

				

Stageweekend Boccia 17 - 11

Het eerste stage- en teambuildingsweekend voor de
bocciaspelers deed dit sportseizoen zijn intrede.

gezet. Dit doorheen een sprankelend aperitief en met aanwezigheid van de pers.
Dit jaar koos het bestuur voor een walking dinner met live band. Iedereen van
Gidos kon zo met mekaar in contact komen, ongeacht de sport of functie.

Het moment om spelers, assistenten en trainers beter te

En ja hoor... Iedereen van de atleten en trainers toonde interesse in de inzet

leren kennen. Er werden verschillende activiteiten op de

van de GIDOSleden. Het was fijn om de prestaties van andere sporters,

agenda gezet. Naast oefeningen en wedstrijdjes, stonden er
groepsopdrachtjes op het programma. ’s Avonds
volgde een relaxmomentje. Voor herhaling vatbaar!
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die we minder kennen, te aanhoren.
Noteer alvast 14 NOVEMBER 2018 in jullie agenda, dan gaat het volgende
GIDOSfeest door in ‘De Oude Melkerij’ te Gits.
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D E C E M B E R 2 017I
			

Een Koninklijke titel voor GIDOS 12 - 12
Verenigingen die minstens 50 jaar bestaan, komen in aanmerking voor een koninklijke titel.
In 2017 kreeg onze club, door hun 50 jarig bestaan, een uitnodiging van het koninklijk paleis. Ze
kregen de koninklijke titel toegewezen met een gouden medaillon én een koninklijk attest. Onze
voorzitter, Veerle, ging naar de ambstwoning van de gouverneur en nam fier onze titel in ontvangst.

Jaarlijks voetbalduel atleten en opvoeders MFC 29 - 11

Dit werd door iedereen van Gidos behartigd. Op naar ons 60-jarig bestaan met GIDOS.

Spelers hadden het jaarlijkse oefentornooi tegen de opvoeders met rood aangestipt. Een goed
moment om de conditie en spelmethodes van de opvoeders eens uit te testen. Bij beide partijen
was de focus aanwezig om te winnen... maar bij de atleten misschien net iets meer. Onze
voetballers versloegen de opvoeders met 12-11!

M U S I C F O R L I F E - ‘de warmste week’ 				
Studio Brussel organiseerde dit jaar terug ‘de warmste week’. Gidos stond als goed doel geregistreerd. Dat zagen ook de Wulne Kietn, een wielertoeristenclub uit Gits. Ze organiseerden
een ‘Fietsen op rollen’-avond waar ook onze trainers aan deelnamen. Iedere kilometer telde om geld
in te zamelen! Joke, Dré, Dries en Veerle haalden alles uit de kan. Samen met 29 andere
verenigingen streed Gidos voor eeuwige roem op de fiets. Een middag en avond om in te kaderen.

Naast de Wulne Kieten konden we ook rekenen op de steun van heel wat anderen die GIDOS
kozen als goed doel! B E D A N K T!
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JA N UA R I 2 018
Tijdens de aansluitende vergadering kwamen heel wat agendapunten aan bod. Zo werd een sneuvelnota voorgesteld van GIDOS waarin de missie en visie zijn opgenomen. Na bespreking resulteerde
de sneuvelnota in een definitieve missie en visie die door alle betrokkenen werd onderschreven.

Nieuwjaarsvergadering trainers en bestuur 18 - 1 			
In januari worden de trainers en het bestuur van GIDOS, naar jaarlijkse gewoonte,
getrakteerd door Dhr. Vanneste. Ook dit jaar werd geklonken op het nieuwe jaar.
Dhr. Vanneste wenste de aanwezigen een fijn nieuw sportjaar toe. Daarnaast
bedankte hij alle trainers, begeleiders en bestuursleden hartelijk voor hun inzet

MISSIE
GIDOS is een G-sportclub en creëert kansen zodat personen met een beperking volgens hun eigen
behoeften, mogelijkheden en ambities, op een gezonde en kwaliteitsvolle manier aan sport en
beweging kunnen doen.

om sport maken voor mensen met een beperking mogelijk te maken.
VISIE
GIDOS heeft een divers sportaanbod aanbod competitie: boccia, e-hockey, h-hockey, tafeltennis,

Happy

Nyeew 2018
ar

voetbal, zwemmen aanbod vrijetijd en recreatie: dansen, boccia, bowling, e-hockey, h-hockey,
tafeltennis, voetbal en zwemmen

Daarnaast werd aangekondigd dat er drie extra sportrolstoelen ter beschikking zullen zijn. Op deze
manier kunnen we de instroom van nieuwe, jeugdige H-hockeyspelers opvangen. Deze sportrolstoelen zijn in bruikleen van Parantee - Psylos. De jeugd kwam ook aan bod. Zo werd gemeld dat we een
groter aantal jeugdleden hebben binnen de club dan vorig jaar. In totaal 56 leden onder 18 jaar!
De toekomst voor GIDOS is verzekerd.
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F E B R UA R I 2 018
Clubkampioenschap Boccia 10 - 2 		
Op 10 februari werd het clubkampioenschap Boccia gehouden in de sportzaal van Dominiek
Savio. De atleten streden voor de eerste plaats binnen de club. Er werden spannende wedstrijden gespeeld tussen de GIDOS atleten. Uiteindelijk werd Bavo kampioen van GIDOS door
sterk te presteren tegen zijn ploeggenoten.

				

Zwemmeeting Roeselare 18 - 2
Naar jaarlijkse gewoonte organiseerde GIDOS op 18 februari 2018
een nationaal zwemcriterium. Dit evenement vond plaats in het
Spillebad te Roeselare. We mochten opnieuw heel wat zwemmers en
supporters verwelkomen. Onze GIDOS zwemmers behaalden mooie
prestaties!
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M A A R T 2 018 I
Clubkampioenschap tafeltennis 22 - 02
Op 22 februari werd voor de 2de keer het clubkampioenschap
tafeltennis georganiseerd. De jongens en meisjes die onder leiding

Week van de vrijwilligers 3,11 - 3

van Stien elke week trainen vochten het onder elkaar uit. Stuk voor stuk

Van 3 tot 11 maart organiseerde het VSV opnieuw een week van de

gingen ze voor de overwinning, er werden spannende wedstrijden

vrijwilliger. Ook wij kunnen elk jaar rekenen op heel wat vrijwilligers die ons

gespeeld. Bryan Deleye werd clubkampioen, Pablo Vastiau

ondersteunen waar nodig! We bedankten deze mensen dan ook

werd vice-clubkampioen en Johan Lissens werd 3de.

oprecht. Zonder hen zou GIDOS niet kunnen bestaan. B E D A N K T!
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A P R I L 2 018 I
Bingonight 23 - 3

Boccia BK individueel 28, 29 - 4		

Op 23 maart organiseerden we terug dé befaamde Bingonight. Sporters,

Op zaterdag 28 en zondag 29 april nam Gidos

trainers en bestuurders kijken elk jaar uit naar deze traditie. Dit is tevens de plaats om de

Boccia deel aan het Belgisch Kampioenschap

ganse Gidosfamilie te treffen. Alles ging omstreeks 19u00 van start. Naast het spelen van

Individueel te Herentals. Bert werd Belgisch

bingo werd er ook gepraat over de prestaties van de sporters. Het einde van het

kampioen in de bc2 reeks. Lander wist het zilver

sportseizoen was namelijk in zicht.

te veroveren in de bc4 reeks. Tine nam een
verdienstelijke bronzen medaille mee naar huis

Tijdens het spelen van bingo was er ook tijd om een hotdog te eten of een drankje te

en Sander werd derde bij de BC1.

nuttigen. De spanning hing in de lucht. Je zou voor minder... wat een leuke prijzentafel:
handdoeken, kaarsen, schrijfgerei, kadobonnen, enz. Het was de moeite! In de finaleronde,
wie een volle kaart en ‘B I N G O !’ had, ging met de hoofdprijs, een tablet, aan de haal.
Dit jaar ging de hoofdprijs naar Jasper Verscheure, hij is de zoon van Els Danneels en
Marnic Verscheure, allebei werkzaam te Dominiek Savio. De Bingo-night was
ook dit jaar een gezellige avond die ons nog lang nablijft.

		

H-Hockey SwissWheelyOpen 25, 29 - 4
De H-hockeyploeg ging van 25 tot 29 april naar Zwitserland om er op het Swiss
Wheely Open toernooi te spelen. Na de poulewedstrijden streden ze om de 9de plaats
met Canada 1. Uiteindelijk haalde Canada het voor onze ploeg. België werd dus knap
10de op 14 ploegen in een sterk deelnemersveld. Proficiat aan de H-hockeyteam met

Wil jij net zoals Jasper aan de haal gaan met de hoofdprijs? Dan kan je volgend jaar

hun prestatie!

opnieuw een kans wagen op 22 MAART 2019 in ‘De Oude Melkerij’.
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M E I 2 018
BK Zwemmen 13 - 5
Op zondag 13 mei ging het BK zwemmen door in Sint-Niklaas. Enkele van onze Gidos
zwemmers waren paraat en namen mooie medailles mee naar huis! Lyndsay Allary werd
Belgisch Kampioen op de 100m schoolslag. Ze haalde ook brons op de 50m vrije slag
en op de 100m vrije slag. Filip Deseyne haalde zilver op de 100m rugslag en brons op
de 100m vrije slag. Kajetan Vanneste haalde brons op de 50m vrije slag. Proficiat!

		

E-Hockey Powerchair Hockey Games Zürich 18, 21 - 5
Van 18 t.e.m. 21 mei vond een vriendschappelijk clubtoernooi plaats in Zürich,
Zwitserland. Gidos Screamers nam deel met als doelstelling teambuilding en plezier.
Goede resultaten waren mooi meegenomen. In de finale tegen de kampioen van Duitsland verloren de Screamers met 8 - 9. Toch waren ze zeer tervreden met dit hele mooie
resultaat. Als kers op de taart werd onze scheidsrechter, Matthias Vanhove, die ook zal
fluiten op het WK in Italië, verkozen tot beste scheidsrechter van dit toernooi.

G-voetbaltornooi Club Brugge 19 - 5
Het G-voetbaltornooi, georganiseerd door Club
Brugge, is alweer voorbij. Onze voetbalploeg deed
naar goede gewoonte mee. We kwamen in de
poule met: Greenstar Boutersem, FC Stasegem,
FC de Scheneschoppers en Mandel United. Met 2
gewonnen wedstrijden en 1 nipt verloren wedstrijd
mag ons team terugbllikken op een knappe
prestatie binnen dit tornooi in Brugge.

20 | gidoskrant 2017 - 2018

gidoskrant 2017 - 2018 | 21

		

Steun Greenhouse 23 - 5

De E-Hockey won een cheque van 3000 euro
geschonken door Greenhouse met hun goede
doelen actie. Op 23 mei kwam CEO Philip Nichelson deze overhandigen tijdens de training. We willen
Greenhouse bij deze graag nog eens bedanken!

Belgisch kampioenschap Team & Pair in Gits 26 - 5
Op 26 mei werd het BK Boccia Team & Pair georganiseerd door GIDOS.
In sporthal Ogierlande te Gits werd gestreden om de gouden medailles.

Ondanks het warme weer konden de atleten rekenen op heel wat supporters!
Er werden spannende wedstrijden gespeeld en er heerste een positieve sfeer.
Lander Defranq en Shadi Abuzubaida (GIDOS B) werden belgisch kampioen bij
de categorie Pair BC4. Bert Tubbax, Jaan Peene en Sander Leenknecht (GIDOS
1) kaapten de gouden medaille weg bij de categorie team BC1-2.

De eerste plaats bij de categorie pair BC3 werd ingenomen door Kevin

Kevin ontvangt steun om droom waar te maken 26 - 05
Kevin Debruyckere, lid van GIDOS Boccia,

Debruyckere samen met zijn sporthelpster Carla Boone en zijn ploegmaat Jordy
van het nationale team (BELGIUM B).

ontving afgelopen zaterdag op het BK Boccia
steun om zijn droom waar te maken! Namelijk
in 2020 deelnemen aan de paralympische
spelen in Tokio. Fleur NV (lid van Kiwanis Young
Professionals Wervik) schonk een bedrag van
€ 4995 euro aan Kevin! Dankzij hen staat Kevin
al een stapje dichter bij zijn droom.
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J U N I 2 018
BK tafeltennis, 3 - 6
Op het Belgisch kampioenschap deden 3 enthousiaste spelers van GIDOS voor
de eerste keer mee! Op 3 juni haalden ze hun palet boven. Zowel voor de coach als
voor de spelers een super ervaring! GIDOS kwam naar huis met 1 bronzen medaille
van Bryan Deleye bij de niet geklasseerde staande spelers. Louis Bonte werd in
dezelfde reeks 5de en Johan Lissens werd 7de.

E-hockey 10 jaar (!) op rij belgisch kampioen, 9 - 6					

Op 9 juni werd onze GIDOS E-hockey voor de 10de keer Belgisch kampioen in de
Superleague! Hun doorzettingsvermogen en motivatie is een voorbeeld voor velen
onder ons. Proficiat aan alle spelers en trainer Marnik. Op naar de 11de titel op rij?
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Een laatste keer sporten op woensdagnamiddag
met GIDOS 20 - 6
Aan alles komt een eind, ook aan de woensdagnamiddagsport van GIDOS. Op 20 juni
namen de opvoeders en trainers afscheid van het seizoen samen met de sporters. Hieronder
twee sfeerbeelden van de laatste dag! Na de vakantie gaan ze terug aan het sporten.

			 H-hockey

						

Huldiging kampioenen E-hockey, 22 - 06				

Op 22 juni werden de E-hockeykampioenen gehuldigd, omdat dit het
10 de jaar op rij is konden we dit niet zomaar voorbij laten gaan. In Hoeve
Ter Kerst werden ze getrakteerd op een hapje en een drankje.

					Dansen
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OPROEP

GIDOS ZOEKT
JOU !
super hero GIDOS Boccia Recreatief
Heb jij helpende handen, een ♥ voor sport, wil je jouw horizon verleggen
én het verschil maken? Dan ben je bij de GIDOS Boccia familie op de juiste plaats!

Met GIDOS zijn we steeds op zoek naar vrijwillgers om ons te
ondersteunen waar nodig. Momenteel zijn we specifiek op zoek naar
een SUPER HERO die onze recreatieve Boccia spelers
kan helpen waar nodig.

Gidos Boccia maakt deel uit van Dominiek Savio te Gits.
Op donderdag van 17u30 tot 18u30 gaat de recreatieve Boccia door in de
sporthal van Dominiek Savio te Gits. Wij zijn op zoek naar een SUPER HERO om
onze sporters een handje te helpen tijdens het beoefenen van hun favoriete sport.

BOCCIA?
Boccia is een paralympische sportdicipline die erg lijkt op het bekende

Ben je geïnteresseerd in deze vacature of
wil je ons een handje te helpen?
Neem dan contact met ons op: info@gidos.be

petanque. Men speelt echter met gekleurde, kneedbare, lederen ballen:
6 blauwe en 6 rode. De doelbal is een witte lederen bal met dezelfde dia meter
als de gekleurde ballen. Het is een indoor sport, gespeeld op een afgebakend
terrein van 12,5 m x 6m. Boccia kan zowel individueel als in teamverband
gespeeld worden.

W I J B I E D E N ...
+ het tofste boccia team
+ eeuwige dankbaarheid
+ veel plezier
+ ontmoetingen

CONTACT
Tintelen je handen bij het lezen van onze oproep?
Aarzel dan niet om ons te contacteren voor meer info!
Sportclub GIDOS: info@gidos.be - 0473 36 69 33
BOCCIA GIDOS: wesley.deleu@telenet.be - 0472 63 31 50
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B E DAN K T
We willen graag iedereen bedanken die een deel
uitmaakte van het seizoen 2017 - 2018!
Sporters, vrijwilligers, ouders, trainers, supporters, bestuurders,...
Dankzij jullie kunnen onze sporters doen wat ze graag doen, sporten
#sportvooriedereen

RENTING

www.orthotaal.be

