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DE NIEUWE BALLEN EN NETTEN ZIJN ER…
ER KAN VERDER GESPORT WORDEN!
In de vorige Malawi Sport Tribunes dienden we helaas te melden dat wegens het afslijten van de
voetballen de schoolcompetitie tijdelijk werd stopgezet. Maar hoera, dubbel hoera. We vonden milde
steuners en konden financieel helpen om een drietal nieuwe voetballen aan te kopen. Er kan nu verder
gevoetbald worden. En we hebben terug voetbaluitslagen:
Bera – Kafukwe
0–1
Linga – Kawembe
2–1
Lubagha – Phwamphwa
4–2
Phwamphwa – Linga
0–0
Mhuju voetbalploeg met truitjes
Chilulu – Mhuju
1-1
Engelhorn Sports en met de nieuwe bal

Er hangen nu ook netten aan de ringen
Er is meer. Naast de netten werden nu ook ‘borden’ bovenaan de palen bevestigd… er kan ‘netbal’
worden gespeeld, een combinatie van basketbal en korfbal! De meisjes doen ook aan sport. De
uitslagen van de wedstrijden zijn er.
Bera – Kafukwe
14 - 23
Linga – Kawembe
32 – 29
Lubagha – Phwamphwa
41 – 11
Phwamphwa – Linga
19 – 21
Chilulu – Mhuju
27 – 29
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De Warmste Week van Music for Life - Warmathon in Gent en Brugge
In Gent en in Brugge werd deelgenomen aan de WARMATHON ten voordele van 1000
goede doelen…waaronder Terr@dialoog projecten in Togo en in Malawi.
Enkele sfeerbeelden:

REHAN
Met droefenis vernamen we het overlijden van de lokale sponsor Rehan, in een dodelijk
verkeersongeval. Rehan was de milde schenker van de truitjes van de schoolvoetbalclub van
Lubagha. We leven mee met de familie en met de ganse dorpsgemeenschap!
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Nieuws van de mountainbike teams
De 4Bikes-FoudeGand MTB Team uit Westerlo kondigt met veel plezier aan dat de samenwerking
met de sponsers 4Bikes, FoudeGand en Powr in 2018 wordt verder gezet. Ze blijven zich ook
engageren voor de vzw Terradialoog.

Teamuitbreiding
Wie het team volgt op de sociale media, heeft het wellicht al gelezen: In 2018 komen 2 renners het
team versterken. Kjell Van den Boogert, de broer van Britt, vergezelt Olivier als enduro rijder,
terwijl Steven Janssens het team als marathonrijder komt versterken.
Jeff, Britt & Steven:
“Ondanks zijn fysieke problemen in 2017 kreeg Jeff onverhoopt te horen dat zijn topsportstatuut bij
defensie minstens nog een half jaar wordt verlengd in 2018. Top 30 in een wereldbeker is de
doelstelling. Hij kan alvast rekenen op de steun van Britt, die hem tijdens de meeste
wereldbekerwedstrijden zal vergezellen. Ook zij maakt opnieuw wat meer tijd vrij voor haar sport: het
topsportstatuut dat ze heeft gekregen aan de KU Leuven moet haar daarbij helpen. De eerste
wedstrijd wordt gereden in maart 2018 in Stellenbosch (Zuid-Afrika).”
Olivier en Kjell
Onze Enduro mannen zullen in 2018 voornamelijk op Belgisch en Frans grondgebied de wedstrijden
te rijden van de Belgian Enduro Cup en de Cannondale Enduro Tour. Naast de Mégavalanche, wordt
de Enduro World Series wedstrijd in La Thuile ongetwijfeld een hoogtepunt. Voor deze wedstrijd
hebben ze beiden een begeerd toegangsticket kunnen bemachtigen. Hier kunnen ze zich meten met
de absolute wereldtop.
Een nieuw cycling team KTM BIKE VISION werd op 13/1/2018 in St. Truiden voorgesteld
In de showroom van “Fietsen Loix” de kersverse KTM-dealer in Sint-Truiden werden de 14 renners
van het KTM BIKE Vision voorgesteld. Voor het eerst in de geschiedenis van de club rijden ook de
dames junioren en dames U23. Met 8 nieuwe renners, bestaat KTM Bike Vision voor 2018 uit 14
renners.

De nieuwe namen zijn: Zoë Mulder, Elien Dewachter, Thomas Janssens, Dries Janssens, Pieter
Janssens, Sander Kielich, Rob Vanden Haesevelde en Wim Soete.
Freek Verheyden, Djeff Verheyden, Vincent Berden, Niels Van Ham, Jurgen Thierens en Tom
Van Ingelgom verlengden hun contract.
Het team steunt in 2018 het UMOZA Malawi project. Wie beter dan Peter Luyten van 4 Bikes kon
uitleg geven over het Malawi project in Afrika. De aanwezigen hadden er oor naar en er werd meer
dan 350€ opgehaald tijdens de voorstelling. Dank vanwege Terr@dialoog en dank vanwege het
UMOZA-project!!!
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Geert Stevens, onze ‘steuner’, steekt met zijn GLSSportadviesbureau de
brede schouders onder twee organisaties:
1. De Omloop het NIEUWSBLAD voor vrouwen start op 24 februari
2018 aan het ICC te Gent. 25 ploegen zullen 122 km rijden met acht
beklimmingen waaronder ‘de Muur’. De aankomst ligt in Meerbeke.
Nog nooit won een Belgische renster deze openingsklassieker.
2. De 5e editie van de BENELADIES TOUR (19-22 juli 2018) heeft
enkele nieuwigheden:
- Donderdag 19 juli 2018: proloog te Oosterhout (nabij Breda, NL)
- Vrijdag 20 juli 2018: Merelbeke (B), de streek van Jolien D’Hoore
- Zaterdag 21 juli 2018: Sint-Laureins (Meetjesland, B): korte rit en tijdrit
- Zondag 22 juli 2018: finale te Zelzate (B)

Contact: Sportadviesbureau GLS (Sint Denijs Westrem)
Geert Stevens • 0495572716 • glssport@telenet.be • www.glssport.be

MALAWI TELEX
Vraag het aan Ronny Van Geneugden,
bondscoach van het Malawi nationaal voetbalteam
Ronny zal met veel genoegen en naar best
vermogen onze en uw vragen beantwoorden
in de rubriek ‘Malawi Telex’ . Hier gaan we dan!

Ben jij, als bondscoach, ook betrokken bij de
jeugdopleiding of enkel bondscoach?

Is er daadwerkelijk iets zoals een
opleidingsplan?

Is er een opleiding in Malawi voor de
coaches of is het vooral import van
buitenlandse kennis?

Ronny

Ik ben verantwoordelijk voor alle nationale elftallen,
dus ook jeugd. Ik bepaal dus de manier van spelentrainen en begeleiding.

Inderdaad. Daar ik indertijd het opleidingsplan in KRC
Genk uitgeschreven heb, probeer ik mijn ervaring
hiervoor ook te gebruiken.

Er is een opleiding die gesteund wordt door FIFA.
Dus er worden trainerscursussen gegeven volgens de
instructies van FIFA.

Zijn jouw spelers ‘technisch’ begaafd? Of
fysisch? En wat met de tactiek?
Ik ben zeer aangenaam verrast over het potentieel
wat er rond loopt. Technische en fysische kwaliteiten
zijn er zeker aanwezig. Alleen op tactisch vlak
moeten ze nog een aantal stappen zetten. Maar dat
is een algemene stelregel die voor alle Afrikaanse
voetballers een werkpunt is.
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Steun het UMOZA Sports Programma!
We hebben uw financiële steun nodig. Aan de steuners van 2018 vragen wij om de jaarlijkse bijdrage
deze maand nog te willen hernieuwen. Nieuwe steuners zijn uiteraard meer dan welkom. Voor elke
steun van 40 Euro of meer kan begin 2019 een fiscaal attest worden bezorgd. Uw naam of deze van
uw firma wordt in onze ‘steunlijst’ opgenomen!
•

•

Storten kan op de bankrekening van Terr@dialoog: BE70 4694 1615 7125.
Indien een factuur (+ 21% BTW) gewenst is, kan dit ook door storting op de bankrekening BE95 068093967058
van Ganda Publi Productions.

CONTACT: Donald Gabriels: donaldgabriels@gmail.com 0476 898 772

STEUN
We danken de (financiële) steuners en sympathisanten:
Ganda Publi Productions (De Pinte)
Contact: tel 0476898772, donaldgabriels@gmail.com
www.gandapubliproductions.be
Christiaan Schaubroeck (De Pinte): uit sympathie
Sportadviesbureau GLS (Sint Denijs Westrem)
Contact: Geert Stevens, tel 0495572716, glssport@telenet.be
www.glssport.be
Marc Van Coppernolle (Meigem-Deinze): uit sympathie
Kristalservice Luchthavenvervoer (Heusden)
Contact: Guy Colpaert, tel 0475292084, kristalservice@telenet.be
Fietsen Outlet – Stockverkoop Gabriels, Westerring 67 (N60),
9700 Mullem; tel. 0476898772. stockverkoop.gabriels@telenet.be
www.stockverkoopgabriels.be.
Dino Galbusera (Bornem): uit sympathie
Kris en Jetty Fasseur (Dentergem): uit sympathie
BFO-Fitness.be (Gent): hou je fit! (vanwege de Fitness Federatie)
Frank Maryns (Zomergem): uit sportieve sympathie
Kantoor Pieters-Dick & Co BVBA (Merelbeke): uit sympathie
Ereprof Wim Van Cotthem (Zaffelare): uit sportieve sympathie
De Ridder – Gabriels (Zwijnaarde): voor het ophalen van de ‘bruine centen’!
OKRA (Mariakerke-Gent): voor het UMOZA-project
Rudy Herman (Gent): voor het UMOZA-project
MARKANT (Dentergem): ook voor het ‘fruitbomen’ project
Bobby Setter (De Pinte): vanwege zijn vriend ‘Fats Domino’ en voor steun via Cd’s
Familie Luyten (Westerlo-Mechelen): voor het schoolproject van UMOZA
Terr@dialoog (Brugge)
Den Laethemsche Vriendenkring (Sint-Martens-Latem)
Brugse Zandfeesten (Brugge)
Agnes De Gandt (Staden): uit sympathie
Paul De Corte (Deurle): uit sympathie
4Bikes, de professionele fietsenzaak, Zandberg 34, 2260 Westerlo
Contact : info@4bikes.be; www.4bikes.be
FoudeGand (B&B), Karel Antheunisstraat 4, 9000 Gent
Contact: peter.geldhof@geldhof-it.be; www.foudegand.be
“Fietsen Loix“ KTM-dealer in Sint-Truiden
Het KTM BIKE Vision mountain bike team
Jean-Paul Beerlandt (Astene-Deinze) namens de Autogroep Servayge
met sites te Brugge (Sint-Kruis), Deinze, Gent (Ledeberg), Oostkamp en Zwevegem.
Contact: www.autogroepservayge.be
Davy Ottevaere (TerraCottem bvba): voor de lay-out
Christine Staelens (Terr@dialoog): voor de mailings van de UMOZA Malawi Sports Tribune
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