
Een hart voor sport! 
Resultaten activiteiten op woensdagnamiddag 

Veldlopen in Pittem 
Jordy Vandevelde 19de  
plaats bij eerste jaars  

Gianni Deblauwe 3de 
plaats bij de tweede 
jaars 
Thibaut Blondeel 1ste 
plaats bij de derde 
jaars 
Bram Vansevenant  7de  
plaats bij de derde 
jaars 
Lennard Deprez  8ste  
plaats bij de derde 
jaars 
Jochen Schotte  9de  
plaats bij de derde 
jaars 
Arne Cools 1ste plaats 
bij de leerkrachten  

5 oktober 

Veldlopen in Izegem 
Jordy Vandevelde 19de plaats bij eerste jaars  
Gianni Deblauwe 2de plaats bij de tweede jaars 
Thibaut Blondeel 1ste plaats bij de derde jaars 
Arne Cools 1ste plaats bij de leerkrachten  

21 september 

Volleybal scholieren in Kortrijk op 5/10 
OLV Waregem  0 - 2  OLVR(17-25 en 16-25) 
OLV Kortrijk   2 - 1 OLVR 
(25-15 13-25 en 15-17) 
Spelers: Elise Haest, Quirine Pattyn, Steffi Vens, Valerie Croes,  
Emma Vandermeersch , Celeste Stock en Irene Sercu  

volleybal cadetten in Beveren 
College    0 -   2   OLVR  
VISO    2 -   0  OLVR  

Veldlopen in Rumbeke 12/10 
Thibaut Blondeel 1ste plaats bij de derde jaars 
Arne Cools 2de  plaats bij de leerkrachten  

12 oktober 

Spelers: Elise Haest, Quirine Pattyn,  Zéphyrine Pattyn, 
Tine Popelier, Emma Detailleur, Lisa Bouckaert, Nathalie 
Olivier, Ine lauwers 
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PK zwemmen jongens 
Carlu Pieter: 50 m borstcrawl in  38"17   
(18de plaats ) 
Six Xander: 50 m borstcrawl in  34"20   
(37ste plaats)  

Onze ploeg: Beau- Alexander  Jocic, Tomas en 
Alex Smismans, Emiel Ghyselen, Benoit Verlin-
de, Joran Hoste, Dries Marzoughi en Gilles 
Brulez. 

Veldlopen in het KA Roeselare 26/10 
Gianni De Blauwe 1ste plaats bij de 2de jaars 
Thibaut Blondeel 1ste plaats bij de derde jaars 

5 oktober 

basketbal scholieren in Deerlijk op 23 november 
Onze ploeg: Jan Debusschere, Kenneth Olivier, Jonas Beernaert, Mi-
chiel Jennis en  
Joran Dedeyne. 
St.-Theresia Instituut Kortrijk  -  OLVR: 68-35 

Veldlopen in Ardooie: 9/11 
Gianni De Blauwe 2de  plaats 
bij de 2de jaars 
Pieter Jan Louage  1ste plaats 
bij de 5de  jaars 
Arne Cools, 2de plaats bij de 
leerkrachten 

9 november 

16 november 
Veldvoetbal miniemen jongens 
 

OLVR  2 – 7  VTI Poperinge 
 
Onze ploeg: Jens Vandevelde, Robbe Debrau-
wer, Gerben Vanhaelewyn, Alex Sinneseal, 
Boas Dumelie, Jitse Lapeire, Jérome Popelier, 
Dirk-Jan Dewaegemaeker, Frederic D’ Hondt, 
Gilles Brulez, Brent Verbrugge, Wout Ockier, 
Ward Deconinck, Jarne Pollie ( 2 doelpunten) 

23 november 
volleybal cadetten in het VTI 
 

OLVR - SNGZ   
1 - 2   
setstanden 12-25;25-23;10-15 
 
OLVO   - OLVR  
0 - 2   

setstanden 25-16; 25-11 
 
Spelers: Elise Haest,  
Quirine Pattyn, Nathalie 
Olivier, Tine Popelier, 
Zéphyrine Pattyn, Emma 
Bouckaert, Sara Verscha-
eve, Emma Detailleur 

Basketbal Miniemen 
KSRO - OLVR   59-19 
OLVR - SMIK 31-33 

Spelers: Jan Debusschere, Kenneth Olivier, Michiel Jennis, Roy Caes, 
Merijn Vandenbulcke en Pieter-jan Hoedt. Trainer Jonas Vanbrabandt. 

basketbal scholieren  
OLVR-VTIZ: 40-36 
VTIZ-IMIE: 32-57 
IMIE-OLVR: 65-35 

12 oktober 

Onze ploeg: Freek Dumortier, Pieter-Jan 
Hoedt, Yuna Dehullu, Arne Bertrem, Emiel  
Ghyselen, Korneel Vandaele en Lukas  
Louage 

basketbal cadetten  
KSRO-OLVR: 65-25 
OLVR-VTIZ: 48-53 

Proficiat! 
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Veldlopen PK 19/10 
Pieter Jan Louage en Thibault Bloneel 
plaatsen zich voor de Vlaamse finale. 
Linde Vandeputte , Gilles Brulez en 
Laure Coryn kunnen  zich helaas niet 
plaatsen 

Gilles Brulez Laure Corryn 

Linde Vandeputte 

Thibaut Blondeel 

Vlaams kampioenschap Veldlopen in Sint Niklaas 
23/11 
 
Mooie bekroning van een prachtig veldloopseizoen waar 
Tibaut regionaall alles won! 

Thibaut Blondeel:  

12de van Vlaanderen 

winnaar 

30 november 
Volleybal miniemen meisjes op 
in Ardooie 
Barnum  2 - 1  OLVR 25-
21/16-25/15-9 
IHKA  1 - 2 OLVR 23-25/ 
25-15/15-5 
 
Onze ploeg:  Zepheryne Pattyn, 
Hermien Pattyn, Amber Vanderbe-
ken, Fien dumortier, Sara verschae-
ve en Fien Alleman  

Veldvoetbal scholieren Jongens 
in Rumbeke 
Waregem  3-1  OLVR 
 
Onze ploeg: Ferre Demoor, Roy 
Caes, Merijn Vandenbulcke, Lucas 
Vanderperre, Jeroen Devrome, Ro-
bin Derluyn, Niels Debie, Guylian 
Braeckman, Sam Desimpelaere, 
Guillaume Meddour, Laurent Van-
damme, Sebastiaan Debackere, 
Marieke Verstyn en Sien Beelprez 

Proficiat aan alle 

deelnemers!  
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Sporten kan elke dag! 

Middagsport 
Elke weekdag (behalve woensdag) kan er gevoetbald 
en gebasket worden. Omdat onze turnzaal tijdelijk niet 
beschikbaar was, kon er op donderdagmiddag gevoet-
bald worden op een graspleintje in Beveren. Vooral 
onze 1stes, 2des en 3des waren enthousiast om hier-
aan deel te nemen. De andere jaren waren blijkbaar 
bang om hun broek vuil te maken. Dit kon enkel door-
gaan als het niet te drassig lag, maar de weergoden 
waren ons veelal goedgezind. Vanaf eind november 
werd deze activiteit vervangen door pingpong in de 
kapel. Normaalgezien zal er terug gesport kunnen 
worden in de turnzaal na de kerstvakantie waardoor er 
terug gezorgd wordt voor een mooi aanbod van sport 
nl.: voetbal en basketbal op de speelplaats, pingpong 
in de kapel en volleybal, badminton, dans,... in de 
turnzaal. 

Minivoetbal op donderdag 

Ook dit jaar heeft de school een minvoetbal-
ploeg bestaande uit leerkrachten en leerlin-
gen van de derde graad.  
 
Momenteel staan ze ongeslagen aan de kop, 
een nieuwe titel is in de maak. De volgende 
wedstrijden worden gespeeld op onderstaan-
de data, telkens in het VTI van  
Roeselare.  
 
12 januari om 18u30, 26 januari om 18u30, 
2 februari om 18u30, 9 februari om 17u30,  
1 maart om 17u30, 15 maart om 18u30, 19 
april om 18u30, 26 april om 17u30 

 

Onze ploeg: leerlingen: Guillaume 
Meddour, Sam Desimpelaere, Guyli-
an Braeckman, Jeroen Devrome, 
Lucas Vanderperre, Sebastiaan De-
backere, Niels Debie  en leerkrach-
ten Lieven Dufour en Arne Cools 

 Met de fiets naar de les 
Met onze 22 nieuwe schoolfietsen loopt het verplaatsen naar de verschillende sportzalen op wieltjes. De leerlingen 
leren om zich op een veilige manier een weg door het drukken verkeer te banen. Bovendien is het een gezonde manier 
van verplaatsen. 2 keer 15 minuten fietsen geniet zeker onze voorkeur op 2 keer 10 minuten op de bus. Door de wis-
selvallige weersomstandigheden reserveren we tussen de herfstvakantie en de krokusvakantie toch soms een bus. We 
hopen dat de fietsen nog lang kunnen gebruikt worden. 

Pingpong in de kapel 
 
We hebben onze kapel omgebouwd tot een ware tafelten-
nisarena. Er staan 6 tafels die elk genoeg ruimte bieden 
om de meest fantastische smashes en verdedigingshots uit 
de mouwen te schudden. Leerlingen die liever subtiele 
effectshots produceren komen natuurlijk ook aan hun trek-
ken. Zelfs leerlingen die minder competitief zijn vinden het 
leuk om hun frustraties af te reageren en een balletje te 
slaan. Elke weekdag (met uitzondering van woensdag) kan 
er dus getafeltennist worden. 
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Krottegemse corrida 

 
Op donderdag 17 mei organiseert de school samen de 

FLAC en het buurtcomitee van Krottegem een heuse 
loopwedstrijd. Wat vorig jaar nog een “massaloop” was , 
werd nu in een professioneler kleedje gestoken. Toch 
blijft het recreatieve karakter van de activiteit primeren. 
De start wordt gegeven om 18u.  Het parcours ligt tussen 
het stadion, de OLV-  markt en de school. Meer info volgt 
nog via de website. Hou alvast de datum vrij! 

Dansles Desiree 

 
Oud-leerlinge Desiree Debaene geeft ook dit jaar dansles aan leerlingen die daar zin in hebben. Soms hiphop, soms 
jazz, soms clipdance...voor elk wat wils. 
Bij de opening van het nieuwe gebouw kon je haar dansgroep aan het werk zien. Prachtig gedaan! De tweede lessen-
reeks start op 13 januari. Inschrijven doe je ter plaatse bij Desiree. Allen daarheen! 
Kalender: 13jan, 20jan, 27jan, 03feb, 10feb, 17feb, 02maart, 9maart, 16maart, 23maart 

Turnclub  Flink en Fris viert feest! 
 
Dit jaar is het weer Gymshow . Het thema is 'Diamond 

Awards' omdat ze dit jaar hun 60-jarig bestaan vieren. Op 
11 maart om 15u  is iedereen nu reeds uitgenodigd om 
hun acrobatentoeren te bewonderen. 
Vroeger trainde de club in onze turnzaal. Heel wat van 
onze leerlingen zijn nu nog altijd lid van de club. Sommi-
gen zijn er zelfs trainer.  

Leerkrachtenploeg 
volleybal doet het 
uitstekend 
 
In het SVS volleybal toer-
nooi deed de ploeg van 
onze leerkrachten het weeri 
uitstekend. Ze werden de 
3° op 7 ploegen. 
 
OLVR-PTIK 25/17 
SPWE-OLVR 25/21 
SJBA-OLVR 10/25 
SPNK-OLVR 25/20 
STKO-OLVR 22/25 
SPNH-OLVR 25/16 
 

 

Onze ploeg: Leen Steel, 

Annelies Samyn, Dries 

Gruyaert , Laurens Seys, 

Hubert Ingels, Arne 

Cools 
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Tumbling hoort thuis in de gymnastiek. Na een snelle aan-
loop heeft de gymnast  26 meter om allerlei flikflaks en 
salto’s uit te voeren.  
Febe blijkt hierin bijzonder goed te zijn. Ze was trouwens 
niet aan haar proefstuk toe. Beelden zeggen veel meer dan 
lovende woorden. Via Youtube vind je haar veelvuldig te-
rug. De filmpjes zijn echt de moeite waard! 
Het wedstrijdverloop: 
Febe start  met een rondat - temp serie – dubbele  ge-
strekte salto als eindsalto (30.400 punten) Ook haar twee-
de reeks was top.  Ditmaal eindigde ze met een full in ge-
hoekt.  Na die sterke tweede rotatie stond Febe op een 
5de plaats en mocht ze aantreden in de finale. 
In die finale  hebben  de tumblers  slechts één reeks en 
iedereen begint van 0. Het is dus alles of niets. Febe 

sprong rondat - temp serie - flik - full in gehurkt. Heel erg 
mooi en slechts een klein pasje bij de landing: 30.900 pun-
ten. ZILVER voor Febe na de Britse Lucie Coleback. Schit-
terend Febe! Darya Mironova pakt eveneens zilver met 
dezelfde score. 

Sportkalender vanaf januari 
Minivoetbal 
miniemen jongens op 18 januari 
miniemen meisjes op 25 januari 
cadetten jongens op 29 februari 

cadetten meisjes op 11 januari 
scholieren jongens op 8 februari 
scholieren meisjes op 25 januari 
 
Badminton voor niet aangesloten spelers op 11 januari en 
25 januari 
Tafeltennis voor niet aangesloten spelers op 25 januari en 
8 februari 
Squash voor niet aangesloten spelers op 8 februari 
Volleybal cadetten jongens op 1 februari 
Minivoetbaltornooi leerlingen van het 6de jaar en de perso-
neelsleden op vrijdagavond 11 mei 
Krottegemse corrida op 17 mei 

Leerlingen in de kijker 

Lara werd Provinciaal kampioene veldrijden. Op 8 ja-
nuari neemt ze deel aan het Belgisch kampioenschap in 
Hooglede. We wensen haar ook daar veel succes toe! 

Hij neemt in juli deel aan het wereldkampioenschap 
“SPLASH- zeilen”  in Nieuwpoort. Splash is een bootje 
waar je alleen in zit. Maxim Teerlynck uit klas 6WeW is 
zijn trainer.  
Sebastiaan blijft echter bescheiden en heeft een duide-
lijk doel. “Omdat het de eerste keer is dat ik deelneem 
aan het WK en ook omdat de Nederlanders heel sterk 
zijn in deze klasse hoop ik op een 25° plaats van de 60 
boten.” 
Of dit een realistisch doel is horen we ongetwijfeld na 
de wedstrijd. We wensen hem nu reeds veel succes toe 
en ook veel doorzettingsvermogen op de trainingen die 
deze wedstrijd met zich meebrengt. 

Lara Defour: (3weta)  Beste van West-Vlaanderen! 

 Febe Demulder  ( 4weta) 

zilver op WK tumbling Sebastiaan  

Verstraete 3 wet b 
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   1. Droedel                   2. Droedel  

 

 

 

 

   3. Droedel            4. Anagram (beroep) 

 

  

 

 

 

     5. Anagram (beroep) :                6. Anagram (beroep)  

 

 

     7. Vervolledig de rij             8.   Rekenen maar

 9.VORM 
haakjes, X, 

 

U. EREGEM 

 

uit    BREST 

EEEEGKNRRWW R. CRAUT uit EDE 

C6 ; L24 ; P32 ; U ? vorm het getal 100 

met behulp van  

7 cijfers 4   

(maak ev. gebruik 

van haakjes, 

 x, :, + of - ) 
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Oplossingen op bladzijde 57 Frank Popelier 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOETENANCHES 
DAT IS STRAFFE KOFFIE 

 
Een leerkracht krijgt het dage-

lijks hard te verduren van de 
leerlingen. Slechts enkele gerin-

ge momenten lijken hen te red-

den: wanneer zij het hazenpad 
kiezen richting lerarenkamer. 

Daar probeert de leerkracht tot 
z’n positieven te komen om ver-

volgens, met nieuwe moed, 
richting klassen te trekken. Wist 

je dat jouw leerkrachten, om dit 

alles te verwerken, zich maar 
liefst 23 Koffiekannen moed per 

dag indrinken. 

PRONOSTIKEREN 

 

Bij een voorlopige rondvraag in de Broederschool omtrent de situatie 

van mevrouw Tine Boudry kwam onderstaande pronostiek aan het 

licht.  

 

Na: ‘De man die sneller 

schiet dan zijn schaduw’,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu ook: ‘De man die snel-

ler schrijft dan zijn scha-

duw. 

 

VERLOREN VOORWERP 
 

Witte sjaal, gevonden onder 

buitentrap naar Blok A. 
(Kent u de eigenaar?) 

VEILIG VEILEN…  

Mogen wij er nog eens nadruk-

kelijk op wijzen dat wij niet 

instaan voor de gevaren van 

sommige veilingproducten. 

Met dit bericht laten wij weten 

niet in te staan voor de gevol-

gen van de biermeter of Broe-

der Louis, noch de papflessen-

warmer.  

PRIJSVRAAG 
 
Hoeveel tassen her-
ken je op het schilde-
rij aan de balie in Blok 
A? 
 
De eerste persoon die 
aan de balie het goede 
antwoord weet te geven, 
maakt kans op een leuke 
verrassing! 

TEST UW BROEDERKENNIS  
Wat staat er op de bakfiets 
van meneer Depestel? 
O  Babe rijdt mee 
O  Bartje rijdt mee 
O  Brigitta rijdt mee 
Welk vak gaf de directeur 
voor hij directeur werd? 
O  Huishoudkunde 
O  Chemie 
O Nederlands 
Welk adres klopt? 
O Mandellaan 150 
O Mandellaan 160 
O Mandellaaan 170 

Welk onderwerp behandelt 
artikel II.3.1.6. in het 
schoolreglement? 
O  Toiletten 
O  Privacy 
O  Personeel 
Welke verandering onder-
ging de Broederschool in 
het schooljaar 1981 - 1982? 
O   Geen les meer op zaterdag 
O  Gemengd onderwijs 
O  Uniform afgeschaft 

Antwoorden Broederkennistest 

Bartje rijdt mee 

Nederlands 

Mandellaan 170 

Toiletten 

Gemengd onderwijs 

/5 
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Geboorten 
16/08/2011 Ewoud, zoon van Brecht Lambrecht (oud-leerling) en Claudia Cools, en 

kleinzoon van Kathelijn D’Helf (leerkracht)  
 
 
Overlijden 
22/06/2011 Gery Vanackere (82j), schoonvader van Annemie Carrein (opvoeder) en 

grootvader van Thijs Vanackere (oud-leerling) 
 

23/06/2011 Dora Debouver (74j), grootmoeder van Olivier Blomme (3ECO1a) 
 
04/07/2011 Brigitte Tanghe (54j), moeder van Stephanie Van Hoecke (oud-leerlinge), 

Isabelle Vanhoecke (oud-leerlinge) en Ann-Sophie Vanhoecke (oud-
leerlinge) en tante van Thibault Tanghe (oud-leerling) 
 

18/08/2011 Antje Demarey (86j), moeder van Bart George (leerkracht) 
 
25/08/2011 Frans Vandendriessche (84j), grootvader van Louise-Marie Stubbe 

(2MWe) en schoonvader van Marc Stubbe (oud-leerling) 
 

27/08/2011 Josée Vuylsteke (86j), grootmoeder van Arne Vangheluwe (2MWc) 
 
21/09/2011 Lieve De Kerpel (71j), grootmoeder van Roel Houthoofd (2MWd) 
 
24/09/2011 Adrienne D’Hulster (88j), schoonmoeder van Greet Clarysse (leerkracht) 
 
24/09/2011 André Verghote (88j), grootvader van Dorothy Bruwier (4ECO1a) 
 
30/09/2011 Jeanne Crombez (95j), overgrootmoeder van Ynske De Neve (1Ad) 
 
10/10/2011 Frans Bouciqué (86j), gewezen directeur Broederschool 
 
10/11/2011 Madeleine Lambrecht (95j), grootmoeder van Maxime Merlot (1Ad) 
 
21/11/2011 Christiane Deceuninck (70j), tante van Maxime Merlot (1Ad) 
 
24/11/2011 Jeannine Beernaerts (79j), grootmoeder van Yasmine Germonpré (1Ab) 

Familienieuws 
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1. ONDERKLEDING 

2. GRONDWET 

3. VERSTOPPING 

4. BURGEMEESTER 

5. WEGENWERKER 

6. REDACTEUR 

7. U 42    (21e letter . 2) 

8. (4 :4 + 4) . (4 :4 + 4) . 4 = 100 

1. ONDERKLEDING 
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