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“Voor de verkiezingen leggen de politici ons in de watten... 
Daarna in de luren” Kadé BRUIN

Het eeuwig refrein
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Redactioneel

Voor de komende federale en deelstaatverkiezingen hebben alle partijen hun intenties bekend
gemaakt. Opvallend hoe sommige politieke partijen het niet konden laten om met niets ter zake
doende elementen terug te slaan op het ledencongres Verandering Voor Vooruitgang van N-VA en de
onschuldige gele kabouter die het V-teken maakt te schofferen. De 3D van N-VA (Denken, Doen,
Durven) werd intussen al geplagieerd. Spontaan pakte SP-a uit met een rode kabouter die de
middenvinger in de lucht stak en meteen de legalisering van het cannabisgebruik opeiste, naast de
reactie van de CD&V-jongeren die niet konden achterblijven en beweerden dat de gele kabouter de
Hitlergroet bracht… En Open PVV natuurlijk met K. De Gucht die met zijn gekende brutaliteit de
N-VA naar een ver verleden verwees, terwijl Ch. Michel van de Waalse evenknie MR zei dat hij de
Vlaamse voorstanders van onafhankelijkheid haatte. Bart Maddens (KUL) stelde in een persbericht
dat nu al een goede 60% van de parlementszitjes vast ligt m.a.w. slechts 30% van de zitjes kunnen nog
verkozen werden, voor zover de resultaten vergelijkbaar zijn met de vorige verkiezingen. Het komt
er dus op aan dat een belangrijke verschuiving plaatsvindt ten gunste van de V-partijen, om een
merkbare verandering te forceren. De bal ligt in het kamp van de Vlamingen.

Dit jaar zal het honderd jaar geleden zijn dat de moord op de kroonprins van de dubbelmonarchie
Oostenrijk-Hongarije in Sarajevo, voor de Duitse keizer Wilhelm I voldoende was om de eerste
wereldoorlog in gang te zetten, met miljoenen slachtoffers tot gevolg. Opmerkelijk is hoe weinig
onze jeugd daarover weet. In een enquête in het secundair onderwijs staat te lezen dat er leerlingen
zijn die denken dat WO I plaatsvond in 1418 van de vijftiende eeuw. De gemeente Overijse verdeelde
de “Gazet van Overijssche” met tal van activiteiten rond deze periode van onmenselijk geweld en
hongersnood. Zijn er ook jonge Overijsenaren geweest die zich via Nederland aangemeld hebben als
vrijwilliger in de Belgische sector aan het IJzerfront, om vader of broer te vervoegen? Waren er hier
ook klachten over de executies van Vlaamse soldaten omdat ze de bevelen van hun Franstalige
officieren niet begrepen en daardoor soms als “deserteur” werden aangezien? De TV-reeks “In
Vlaamse Velden” gaf al een behoorlijk objectief beeld van de ellende achter het front. 

De Olympische winterspelen liggen alweer achter de rug. Onze atleten gaven het beste van zichzelf,
maar slaagden er niet in het Belgische nationalisme op te krikken. Evenmin zoden aan de dijk met
de Rode Duivels die de vriendenmatch tegen Ivoorkust verloren. De voetbalbond doet er nochtans
alles aan om in Brazilië, met uitsluitend Frans- en Engelstalige propaganda het Belgisch nationalisme
een fduw in de rug te geven. Laten we hopen dat het sportieve niet overschaduwd wordt door
overdreven tricoloor gezwaai. 

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat zichzelf identificeert met het onwettige Wallo-Brux, kampt
opnieuw met een groot geldtekort. De ontelbare leefloners, vier keer meer dan in de andere Vlaamse
grootsteden en de grote werkloosheid verklaren maar een deel van het probleem. De enorme kosten
van 19 gemeentelijke administraties, de vergoeding van honderden politieke mandaten, de los van
elkaar werkende OCMW’s en het mank lopende onderwijsnet zijn mede oorzaak. En de massale
allochtone bevolking vindt moeilijk een job omwille van o.m. taal en opleiding.

Op het einde van de winter overleden enkele merkwaardige figuren. Kunstcriticus Jan Hoet die in de
8.000 gekleefde hespensneden op 8 zuilen van de Gentse universiteit een vorm van nieuwe kunst zag.
En opera-intendant Gerard Mortier, die beroemd of berucht werd als directeur van de Salzburger
Festspiele toen hij een nieuwe invulling aan de opera gaf, maar door velen niet begrepen werd en de
Festspiele op zijn kop zette. 

Wij wensen de drie burgemeesters uit de Druivenstreek en de andere kandidaten veel succes bij de
komende moeder aller verkiezingen.

(afgesloten op 2 april)
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25 mei 2014: moeder van alle verkiezingen
Mogelijke scenario’s vanaf 26 mei 2014

VKD-Spoorslag is voorstander van een zelfstandig Vlaanderen, maar heeft niet de bedoeling hier een stemadvies geven
voor een V-Partij of een kandidaat met een uitgesproken V-profiel uit een B-partij. 
Onze lezers moeten zelf, in alle vrijheid en objectiviteit, uitmaken naar wie hun voorkeur gaat.

Op 22 maart gaven prof. Bart Maddens (KUL en VIVES) en prof. Dave Sinardet (VUB en St.-Louis) in Berlare voor Pro Flandria hun visie.
Er werd naar hun prognose gevraagd en hun stemadvies. Hoe zien zij de toekomst? Volgens de gemiddelden van de peilingen 2013-14 is
de stemverdeling vandaag als volgt: 

Thema

N-VA 33 % CD&V 18 % Sp-a 14,5 % O-VLD 13 % Groen 8,4 % VB 7,6 %  

Prognose

Bart MaddensDave Sinardet  

Er zijn trends die hun invloed hebben op het kiesgedrag,
maar men moet er rekening mee houden dat verrassingen
niet uitgesloten zijn. Besluiten dat N-VA “incontournable”
wordt, is te vroeg, omdat de stemmen van Franstaligen
een grote invloed kunnen hebben op de Belgische situatie.
Om incontournable te zijn moet N-VA minimum 37% van
de stemmen halen. In de peilingen ziet men een golfbe-
weging. Het hoogste cijfer dat N-VA in februari haalde was
40%. Peilingen zijn afhankelijk van gevoelige elementen
van het ogenblik. 

Staat kritisch tegenover peilingen.  De nodige nuances zijn
nodig bij de interpretatie. In Brussel hebben de Vlamingen
altijd recht op 17 zetels. Misschien dient men rekening te
houden met de nieuwe partij Parti Populaire van Modrika-
men. Het is best mogelijk dat er Franstalige stemmen naar
N-VA gaan. Men moet in Wallonië rekening houden met de
stemmen voor de PTB en in Vlaanderen met PVDA. 
Gesteld dat er een crisis uitbreekt dan zal dat zeker zijn
invloed hebben op de peilingen. Hij nam de dioxinecrisis
als treffend voorbeeld.  

Advies Het is de koning die de formateur/informateur aanstelt,
meestal iemand uit de grootste partij en dat zou wel eens
N-VA kunnen zijn. De resultaten van het VB zullen ook
belangrijk zijn. Het gewicht van de V-partijen kan daar-
door groter worden. 
N-VA legt de nadruk op het economische, maar wat met
het communautaire? Zal ze voorrang geven aan de fede-
rale regeringsformatie? Zullen N-VA en CD&V samen
groot genoeg zijn? Het zou goed zijn vooraf een akkoord
te hebben voor de Vlaamse regering om te vermijden dat
het federaal niveau een zwaar impact heeft op het gewes-
telijke. N-VA moet zich voor de komende onderhandeling
goed voorbereiden om een tweede avontuur te vermijden.
Het spook van de vele grendels loert. Ze zal haar man-
datarissen goed in de hand moeten houden. Bij het pu-
bliek viel de naam Siegfried Bracke. De Europese
verkiezingen zullen weinig impact hebben bij de vorming
van de regionale of federale regeringen.  

CD&V zal ook met veel minder stemmen beslissen met
wie ze een federale of gewestelijke regering vormt.
Mogelijk hebben CD&V, Open VLD en SP-a een meerder-
heid in de Vlaamse regering. Dan zal het zeker zijn dat de
federale regering met de PS en MR gevormd wordt met
dezelfde politieke regionale samenstelling, iets wat zeker
door Rood en Blauw gewenst wordt. Federaal = regionaal.
Men moet niet uit het oog verliezen dat het bij die partijen
in de eerste plaats gaat over macht, partijfinanciering en
het aantal kabinetten. De PS heeft nu al zijn veto tegen
N-VA uitgesproken. 
N-VA zal in ieder geval geconfronteerd worden met het
zeer degelijk geïnformeerd studiebureau E. Vandervelde
(PS). 
Het stemmenaantal van het Vlaams Belang kan wel indi-
catief zijn. Zijn streefdoel ligt minder bij het economisch
herstel dan bij de migrantenproblematiek. Zal het een bij-
drage kunnen leveren?   

Toekomst? Hoe zal België evolueren? Maddens is benieuwd om het
verkiezingsprogramma te lezen van N-VA. De 6e staatsher-
vorming moet nog uitgevoerd worden terwijl de partij al
een 7e staatshervorming wenst. Is daarvoor een grond-
wetsherziening nodig? Hij denkt dat men op art. 35 van de
grondwet geen beroep kan doen voor het realiseren van
het confederalisme. En wat met art. 195? 

Het confederalisme van N-VA is onduidelijk.
Is een A4-tje genoeg voor het communautaire thema? Een
onafhankelijk Vlaanderen is niet realistisch zonder het
probleem Brussel op te lossen. Nu al heeft Wallonië Brus-
sel aan zich verbonden met de onofficiële regio Wallo-
Brux. Hij denkt ook dat men op art. 35 geen beroep kan
doen voor het confederaal model en ziet een 7e staatsher-
vorming niet zitten.  

H.O.
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Ja voor Vlaanderen!

Zondag 30 maart 2014, een stralende lentedag in het hartje van
Brussel. Het Jubelpark wordt overspoeld door duizenden mensen
en vele kleurige wapperende vlaggen. Niet alleen het geel-zwarte
van de Vlaamse Leeuw, maar een bonte mengeling van kleurige
vaandels en vlaggen, waar menig banisticus (kenner van banieren
en vlaggen) zijn kennis kon tentoonspreiden.
De Vlaamse Volksbeweging (VVB) heeft deze manifestatie
georganiseerd om de krachten te bundelen van alle Europese
volkeren die streven naar meer zelfbeschikkingsrecht. 2014 is dan
ook een jaar waarin heel wat staat te gebeuren voor deze
zelfbewuste volkeren. In Vlaanderen kijken we uit naar het
resultaat van de V-partijen (N-VA, Vlaamse Belang) met wat de
moeder aller verkiezingen werd gedoopt (25 mei 2014). Schotland
(18 september 2014) en Catalonië (9 november 2014) staan al een
stapje verder en organiseren dit jaar nog een referendum over
onafhankelijkheid. Zuid-Tirol, Venetië en vele anderen plaatsen
zich ook op de kaart van zelfbewuste volkeren die het lot in eigen
handen willen nemen.

Naast de betoging is er in heel Europa een petitie om de eis tot
zelfbeschikking te ondersteunen. ”Ik ondersteun het initiatief dat
het zelfbeschikkingsrecht van de Europese volkeren binnen de
Europese Unie erkend wil zien als een fundamenteel mensenrecht
en wens dat de Europese instellingen alle Europese burgers en hun
naties ondersteunen als ze dit recht wensen toe te passen.” ICEC
(International Commission of European Citizens) is opgericht om
al de organisaties, instellingen en personen te verzamelen die
dezelfde visie over een democratisch Europa delen. Het geeft
vandaag de wil te kennen van miljoenen Europeanen om
fundamentele beginselen zoals vrijheid, rechtvaardigheid,
gelijkheid, zelfbeschikkingsrecht en vrede in Europa gerespecteerd
te zien.

Zijn Vlamingen nog welkom in Brussel?

Zo prachtig als 30 maart was, zoveel onheil ging eraan vooraf. De
politiediensten maakten geen bezwaar tegen de manifestatie van
de VVB. Maar op de aanvraag, verstuurd naar de gemeentelijke
diensten in december, was er half maart nog steeds geen antwoord.
Op een parlementaire vraag van Barbara Pas (Vlaams Belang) werd

er door Joëlle Milquet (cdH), minister van Binnenlandse zaken,
maar in de Brusselse gemeenteraad in de oppositie, gezegd dat
voor haar de manifestatie kon doorgaan. Dit was niet naar de zin
van Brussels burgemeester Yvan Mayeur (PS). Milquet en Mayeur
hadden een hoogoplopende ruzie in de wandelgangen van de
Kamer, ook aan Franstalige zijde begint de spanning op te lopen in
aanloop van de verkiezingen.
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De manifestatie kon, met goedkeuring van een minister, dus wel
doorgaan, zou ieder weldenkend mens veronderstellen. Maar de
groendienst van Brussel deed, vermoedelijk op bevel van Mayeur,
moeilijk. Het gras van het Jubelpark is allergisch aan Vlaamse
voeten en de geplande kraampjes en stalletjes werden tot een
minimum herleid. En zo werd in de laatste week van maart de
manifestatie omgevormd tot een betoging. Al deze voorafgaande
commotie heeft mensen (ten onrechte) afgeschrikt, zelf tot in de
eigen rangen van het VKD. Mayeur heeft dan toch gedeeltelijk zijn
slag thuis gehaald.
Yvan Mayeur, de Vlaming hatende burgemeester van Brussel,
herhaalde trouwens diezelfde week hetzelfde trucje door een
verkiezingsbijeenkomst van het Vlaams Belang te verbieden. Een
uur voor de bijeenkomst floot de Raad van State Mayeur terug,
maar ondertussen was wel links krapuul gemobiliseerd. Deze
zorgden er met doorslaggevende argumenten (lees: vuisten) voor
dat het recht op vergaderen werd belemmerd. Brussel heeft ons
Vlaams geld broodnodig, maar o wee als een Vlaming zich nog in
Brussel vertoont.

Catalanen in de Druivenstreek

30 maart was niet alleen een Vlaamse betoging, maar mensen
kwamen afgezakt van heinde en verre. De maanden vooraf werd er
druk gezocht naar gastgezinnen en slaapplaatsen voor de
voorafgaande nacht. Ook de Druivenstreek was gastvrij. Zo
verbleven heel wat Catalanen op de Hagaard en in Hotel Panorama.
En deze doortocht hebben we in Overijse geweten.
Zo was er al vanaf zaterdagmiddag een Catalaanse campagnebus
die het Justus Lipsiusplein sierde. De geel-rode antieke bus had er
met een maximum snelheid van 70 km per uur drie dagen over
gedaan om tin de Druivenstreek te geraken; de terugweg werd op
vier dagen geschat, van vastberadenheid gesproken. Deze
Catalanen hadden ook een vurige verrassing meegebracht. Met
1800 gekleurde kaarsen werd een  Catalaanse vlag gevormd op de
trappen van de Sint-Martinuskerk van Overijse. De kaarsen waren
net op tijd aangestoken om de volgende bus Catalanen te
verwelkomen. En voor de mensen die een ‘UFO’ rond de kerktoren
zagen vliegen, geen paniek, het betrof een drone met Catalaanse
vlag.
De grote groep Catalanen had uren vertraging opgelopen door een
weerbarstige Spaanse chauffeur (niet alleen Vlamingen worden
tegengewerkt!). Het voorziene programma werd omgegooid en met
een beetje improvisatie kon hen nog een maaltijd voorgeschoteld
worden, Vlaamse karbonade met frietjes, met dank aan friturist
Mark en zaal Ter IJse.

Kleurrijk Jubelpark

Zondag 30 maart, met een uur minder slaap omwille van de
omschakeling naar het zomeruur, verzamelde een bonte bende
getooid met Vlaamse en Catalaanse vlaggen op het Stationsplein
van Overijse. De Overijsese politie was er niet gerust in. De
dienstdoende patrouille probeerde eerst onopvallend enkele keren
rond het Stationsplein te toeren. Maar toen de ‘dreiging’ van de
Vlaamse Leeuw niet meteen verdween, stationeerden ze zich
ostentatief naast de bussen. Zouden ze de dreigingsfase verhoogd
hebben naar code rood? Hoe dan ook, de bussen werden
geschaduwd tot iaa Zavelenborre.
Als er in Overijse al zoveel intimidatie nodig was van de politie, dan
konden wij in Brussel alleen maar meer onheil verwachten. Maar
niets van dit alles, de politie regelde het verkeer in, toegegeven,
niet al te goede banen, maar eenmaal aangekomen in het
Jubelpark, was er van dreiging geen sprake meer. Een fleurige
menigte troepte samen in het park. Uiteraard vele Vlaamse
Leeuwen, maar opvallend ook vele Catalaanse en Zuid-Tiroolse
vlaggen. Iets minder opvallend, maar daarom niet minder aanwezig
waren de Schotten. Naast de verwachte volkeren was er ook een
opvallend ruime opkomst van volkeren allerhande, de ene al wat
meer herkenbaar dan de andere (Venetië, Baskenland, Lombardije,
Corsica, Bretagne, Koerdistan, Silezië, Papoea, …)
De optocht begon met het vormen, door meer dan duizend mensen,
van de woorden ‘self determination’ aan de Triomfboog. Waarna
een feestelijke stoet, op het hoogtepunt zo een tienduizend
betogers, door de verlaten straten van de Europese wijk trok.
Vlaamse liederen, Schotse doedelzakken, traditionele Tiroolse
dansen en het aanstekelijke Catalaanse I – Indè – Indepèdencia
wisselde elkaar af. Mensen met verschillende achtergrond en
politieke overtuiging verbroederden met elkaar.

Toespraken VVB

Eenmaal terug in het Jubelpark werd de menigte toegesproken
door de organisatoren van de verschillende regio’s. Als laatste
kwam Bart De Valck, voorzitter van de VVB aan het woord. Hij had
een duidelijke boodschap voor de Europese leiders Herman Van
Rompuy en José Manuel Barroso. Hoe meer dit Europa een
bedreiging vormt voor de soevereiniteit van zijn volkeren, des te
meer zullen de burgers zich afkeren van dit Europa. Het
dreigement van Van Rompuy, die verklaarde dat ‘nieuwe,
onafhankelijke staten zich per definitie uit de Europese Unie
plaatsen’ werd op de korrel genomen. Toen Oost- en West-
Duitsland herenigd werden, werd er met geen woord gerept over
nieuwe toetredingsonderhandelingen. Waarom zou dit wel gelden
voor de omgekeerde beweging? Zijn Schoten en Catalanen op dit
moment geen volwaardige EU-burgers? Een vastberaden, “Europa,
wij zullen stemmen!”, weerklonk.
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Stemmen? Waarom? Alleen Laperre kan onze democratie nog redden

In Vlaanderen zijn er geen wettelijke middelen om een referendum
af te dwingen. Bart De Valck riep dan ook op om van de komende
verkiezingen een uitgesproken referendum te maken voor meer
Vlaamse zelfbeschikking. De positieve campagne Ja voor
Vlaanderen staat dan ook voor het behoud van de bestaande
welvaart en welzijn. Enkel een stem voor één van de V-partijen
geeft de waarborg dat de gekozenen ook na de verkiezingen ijveren
voor meer autonomie. Het gedroomde scenario van De Valck, is dat
de V-partijen “incontournabel“ zijn in het Vlaams parlement en snel
een Vlaamse regering vormen: een echte stok achter de deur voor
de vorming van een Belgische regering. En als de Belgische
regeringsvorming blijft aanslepen, moet het Vlaams parlement zich
eenzijdig soeverein verklaren. De Valck benadrukte dat falen geen
optie is op 25 mei, want de tweede zit is er pas over 5 jaar. Bart
besloot met ‘Ja voor Vlaamse onafhankelijkheid’.
Zoals De Valck reeds in zijn toespraak voorspelde, werd de
manifestatie zoveel mogelijk doodgezwegen in de pers. De
nieuwsuitzendingen op tv hadden slechts een kort item op het
einde van het programma en in heel wat kranten werd er met geen
woord gerept over de succesvolle betoging. In tegenstelling tot
andere regio’s zijn de media in Vlaanderen ons niet gunstig gezind.
Ongetwijfeld zal er in de aanloop naar de verkiezingen meewarig
worden gedaan over het streven naar Vlaamse onafhankelijkheid.
Wie zou daar immers van wakker liggen? Nochtans zijn de thema’s,

waarvan we wel zouden wakker liggen, onlosmakelijk verbonden
met goed bestuur, een bestuur dat in dit België niet of nauwelijks
mogelijk is.

Conclusie

Zondag 30 maart was een hoogdag voor de Europese volkeren die
het recht eisen op zelfbeschikking. Tot einde mei kan u een
handtekening plaatsen op de ICEC-petitie. En als trouwe
Spoorslaglezer kan u zich uitspreken voor meer Vlaamse
autonomie, zij het in de vorm van confederalisme of
onafhankelijkheid, door op zondag 25 mei met volle overtuiging
naar de stembus te gaan. Zo zal Vlaanderen zelf beslissen over zijn
toekomst! Laat ons, onze kinderen en onze kleinkinderen zelf
keuzes maken over sociaal-economische onderwerpen. Laat de
Vlamingen zelf het beleid bepalen over werkgelegenheid,
gezondheidszorg, justitie, pensioenen, enz. Zonder het weerkerend
‘NON’ van over de taalgrens, maar met een duidelijke ‘JA’ voor
Vlaanderen.
Op http://spoorslag.org kan u o.m. terecht voor een foto-album, een
doorverwijzing naar de ICEC-petitie en een video van de toespraak
van Bart De Valck.

Spoorslagredactie
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Hoeveel zou de Vlaamse onafhankelijkheid kosten?

Het boek “België, de onmogelijke opdracht” van Remi Vermeiren (een vervolg op het Warande Manifest van 2005) werd op 18 maart 2014
in het conferentiecentrum van Gent plechtig ingeleid door prof. Bart Maddens met aansluitend een debat met politici uit de klassieke
politieke partijen, gemodereerd door Rik Van Cauwelaert. 
In het boek berekent Remi Vermeiren de kostprijs van de Vlaamse onafhankelijkheid. Daarvoor baseert hij zich op twee zware posten: de
staatsschuld en de transfers in de sociale zekerheid. Het berekenen van de kostprijs is nattevingerwerk. Men kan wel de winst voor
Vlaanderen berekenen wanneer het zelf verantwoordelijk is voor zijn economisch beleid, zijn inkomsten en wanneer het zijn politiek kan
afstemmen op de eigen noden. De Morgen van 17 maart en VTM waren er als de kippen bij om met verkeerde cijfers (237 miljard euro) de
studie in een slecht daglicht te plaatsen en lezers / TV-kijkers op het verkeerde been te zetten. Die onzin is gebaseerd op het (moedwillig?)
mengen van de huidige en de extra kosten. Er werd ook niet bij gezegd dat Vlaanderen vandaag al zwaar mee betaalt aan de aflossing
van de staatsschuld en aan de financiering van de transfers (16 miljard euro).

   
      

 
 
 

      

   www.deguldensporen.be 
d  
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Voor de staatsschuld stelt Vermeiren voor
dat Vlaanderen 55% van de schuld
overneemt. Het netto- gemiddelde van de
overheids-schuld 2005 - 2010 bedroeg voor
België 295 miljard euro en omgerekend naar
de huidige stand van de overheidsschuld
gaat het om 203 miljard euro. 

Als Vlaanderen hiervan 55% voor zijn
rekening neemt dan is de schuldverhouding
voor Vlaanderen 79,5 % van het Vlaamse
bbp. Wallonië draagt dan met de resterende
35 % een schuldverhouding van 121% van het
Waalse bbp. Gesteld dat men Wallonië en
Brussel samen neemt (45%) dan zou de
verhouding 200 % van het Wallobrux – bpp
zijn. Daarmee wordt bewezen dat Wallobrux
zeker niet leefbaar is.

Voor de transfers in de RSZ (sociale
zekerheid) stelt Vermeiren een
uitdoofscenario voor: de eerste vijf jaar
zullen de transfers nog 3,6 miljard euro bedragen, om vervolgens
gedurende 10 jaar jaarlijks te verminderen met 10 %. Dit zou
Vlaanderen samen 34 miljard euro kosten in plaats van 160 miljard
euro.

Om te vermijden dat Wallonië bij een splitsing in de spiraal van de
zuidelijk Europa terecht komt, suggereert hij dat Vlaanderen aan
Wallonië een lange-termijnlening van 10 tot max. 20 miljard euro
toekent tegen een interestvoet die op de financiële markten op dat
ogenblik gangbaar is. Dit zou alvast veel eerlijker zijn dan de
jaarlijkse kostenloze geldtransfers van Vlaanderen naar Wallonië. 

Vandaag draagt Vlaanderen het grootste deel van de staatsschuld,
rekening houdend met het primaire saldo (ontvangsten min de
uitgaven zonder de rentelasten). Vlaanderen heeft vandaag een
positief primair saldo van 9,1 miljard euro of +4,5 % van het bbp,
terwijl Wallonië en Brussel met een zwaar tekort opgezadeld zitten.
Dat negatief primair saldo van Wallonië leidt tot de torenhoge

staatsschuld terwijl Vlaanderen met zijn
primair overschot de overheidsfinanciën
recht houdt.

De voorgestelde oplossing (de splitsing van
de overheidsschuld en het wegwerken van
de Vlaamse transfers) zal ervoor zorgen dat
de factuur uiteindelijk betaald wordt door
de regio’s die het tekort veroorzaken.
Vermeiren becijfert in zijn boek een
verdeling van de schuld rekening houdend
met de bevolking, de financiële draagkracht
en een reeks andere parameters in de
regio’s. Hij besteedt o.m. uitgebreid
aandacht aan het “Vlinderakkoord”, de
splitsing van BHV, het Brusselprobleem en
een scheidingsschema voor de opdeling van
België.

Remi Vermeiren was de algemeen voorzitter van de
bankverzekeraar KBC.
Hij ontving in 2009 de erepenning van de Marnixring
Internationale Serviceclub.

VGO
Bronnen: België, de onmogelijke opdracht.

(ISBN 978 99 289 7730-3; D/2014/0055/175;  NUR 740)
Alain Mouton in Trends 17-3-2014 en vraaggesprek van 18-3 in De Tijd.

Waals geheim wapen. 
Inzet van Panda-troepen. 

Paradaizo wordt Panda-izo
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Het 77e Vlaams-Nationaal Zangfeest onder het thema: 
JA voor VLAANDEREN!

De Lotto-arena was weer tot in de nok gevuld. De opening werd
verzorgd door Jan van der Roost en het Gebed voor het Vaderland,
mooi gebracht door de Brassband Scaldis met pianist Wim
Berteloot en het zangfeestkoor, dat samengesteld was met zeven
koren (vrouwen en mannen) uit Vlaanderen. Na een eerste deel
samenzang, die de stemming er meteen in bracht, kwam de
toespraak van ANZ-voorzitter Erik Stoffelen. Hij begon met de
melding dat er al 500 partituren van Vlaamse liederen werden
gedigitaliseerd en digitaal ter beschikking staan van koren en
scholen. Het verzamelen van deze enorme Vlaamse muziekrijkdom
moet gedaan worden zonder één cent steun van de overheid.
Stoffelen riep op om voor V-politci (want die zijn er ook in andere
partijen) en beter nog voor de V-partijen te stemmen. Hij hekelde
ook de stelling van Open VLD met Gwendoline Rutten en Bart
Somers, dat een regering zonder Vlaamse meerderheid geen
probleem is. En er is de CD&V die wispelturig is, omdat deze partij
teveel naar de pijpen van het ACW moet dansen. Hij citeerde ook
de SP-a met zijn rode kabouter die zijn middenvinger uitstak en het
belgicistisch model Groen/Ecolo. Hij gaf de aanwezigen de
opdracht om de boer op te gaan, mede Vlamingen te overtuigen
voor een “JA voor Vlaanderen” op 25 mei 2014, een JA voor
onafhankelijkheid, liefst niet via de omweg confederalisme. Volk
Word Staat! Tot slot deed hij een oproep om aanwezig te zijn op de
onafhankelijkheidsmeeting van 30 maart in Brussel in het
Jubelpark. 

Door De Vaganten, die al 50 jaar actief zijn, werd hulde gebracht
aan wijlen Miel Cools die vorig jaar nog op het podium stond met
zijn lied Houden van. WO I werd in herinnering gebracht door twee
liederen die in de loopgraven werden geschreven over het lot van
de Vlamingen: “Brief uit Cézembre” en “Verwerpelingen van de
IJzer” op muziek van Emiel Hullebroeck en gezongen door het
mannenkoor De Kerels uit Izegem. Ook de hedendaagse muziek

kwam aan bod met muziek van Gers Pardoes, K3 en de M-kids,
gebracht door de rock- en popgroep De Planken. Naast veel
samenzang waren er dan nog de gesmaakte optredens van de
muziekkapellen van het VNJ, Chiro-Sinaai, KSA “Hanske De
Krijger” en de Red Hackle Pipe Band. Het geheel werd omkaderd
door de dansgroep RUfamous en de vendeliers Flago. 

Het zangfeest werd besloten met een oproep van VVB-voorzitter
Bart de Valck voor het “Ja voor Vlaanderen bier”, de meeting van 30
maart. Het zangfeest sloot af met Thebaanse trompetten, orkest,
zangfeestkoor en de dansgroep. En de drie nationale liederen.  Die
namiddag gaf ons de taaie kracht om met nooit gebroken moed de
Vlaamse strijd voort te zetten en te zorgen voor een Vlaamse
overwinning op 25 mei. 

Henri Otte

Marnixring Internationale Serviceclub

www.marnixring.org

Marnixring Overijse
De Vrijheijt Blijde Inkomststraat 79-81 3000 Leuven                                                                nevueL000                    0318-97taartstsmoknIBlijde                    Blijde            Uit sympathie
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Tennisclub Panorama

Bij de Kampioenenviering op 31 januari 2014, georganiseerd door
de gemeente Overijse, viel TC Panorama weer veelvuldig in de
prijzen met talrijke winnende jeugd- en volwassenploegen en dit
zowel op provinciaal als nationaal niveau. Wij vinden dit een
uitstekend moment om wat aandacht te geven aan deze vereniging
die na Tempo de grootste sportclub is van Overijse.

Maar tennisclub Panorama is er niet zo maar gekomen. Zonder de
ondernemingsgeest en het lef van Jozef De Kock, zoon van de
koster van Terlanen, en zijn echtgenote Agnes, zou er vandaag geen
sprake zijn van een tennisclub in Overijse. Jozef was een
kolenhandelaar en op een dag leverde hij kolen bij iemand op de
Hengstenberg. De man die daar woonde had geldproblemen en
bood aan om het stuk grond te verkopen waarop het latere hotel
Panorama met bijhorende tennishal zou worden gebouwd. Zo
kwam Jozef dus toevalligerwijze in het bezit van de grond. De
eerste stap was gezet. Jef, zoals hij onder vrienden werd genoemd,
had in zijn huis in Terlanen al verscheidene malen onderdak
verleend aan arbeiders die aan de zendmasten van de BRT in
Tombeek werkten. Een hotel bouwen en uitbaten zag hij dus wel

zitten. Het was echter een pianist die werkte in een bar van een
tennisclub die uiteindelijk het startschot zou geven voor de bouw
van tennis Panorama. Hij vertelde dat éénmaal je verliefd raakte op
het geluid van ‘dat balleke’ op de achtergrond, je dit nooit meer kon
vergeten. Bij een andere toevallige ontmoeting bij Raymond “Van
ter Spoot” in café ‘Het Druivenhof’ vertelde iemand hem over de
tennisclub European. Hij was ervan overtuigd dat iemand die zou
durven te investeren in tennis, de sport van de toekomst, goed zijn
brood zou kunnen verdienen. Jef wist genoeg en begon aan de
bouw van Panorama in 1971 en in mei 1972 was het hotel en
tennishal (met 3 tennisvelden) klaar. In 1975 werd op aanvraag van
de twee tennisleraars een lesgeversveld aangelegd. Een jaar later
kwamen er nog twee buitenvelden bij die tweemaal van
ondergrond wisselden. Van beton naar synthetisch gras om dan te
eindigen als gravelvelden. Patrick, zoon van Jef en Agnes, begon
vanaf 1978 tijdens zijn studies aan het sportkot in Leuven, ook op
vaste basis in het weekend tennisles te geven. Toen Patrick De
Kock en Greta Dumon in 1985 trouwden, namen zij het tennis van
Jozef en Agnes over. In 1987 stierf Jozef op veel te jonge leeftijd
maar zijn droom was werkelijjkheid geworden. Hij had zijn hotel en
tennishal zien uitgroeien tot een plaats waar mensen graag
samenkomen en wist dat hij met zijn zoon en schoondochter voor
goede opvolgers had gezorgd. Zij waren merkbaar uit het juiste
hout gesneden en bouwden het tennisgebeuren uit tot de huidige
toonaangevende tennisclub. Ook onder impuls van Edouard Van
Zuijlen die in 1989 de basis legde voor TC Panorama en de
aansluiting bij de VTV (Vlaamse Tennisvereniging). Edouard
voerde ingrijpende veranderingen tot stand door het element van
de competitie en de interclub vorm te geven. Vrienden maakten
ploegen en ‘de betere speler’ kon aan zijn trekken komen. Er
kwamen datzelfde jaar nog 3 buitenvelden en 2 overdekte terreinen
bij. Ondertussen had de democratisering van het tennis de sport
toegankelijker gemaakt voor iedereen zodat meer en meer
Overijsenaren kwamen tennissen. In 1997 werd de ambitieuze
Johan Teirlinck aangesteld tot coördinator van de tennisclub en
deed de professionalisering haar intrede in TC Panorma, maar met
behoud van de gemoedelijke en
kameraadschappelijke sfeer. De
tennisclub zou op enkele jaren tijd
een nationale reputatie verwerven.
De club beschikt nu over 8
overdekte velden en 4 buitenvelden
waaronder een ‘center court’,
gelegen vlak voor het gezellige
terras van de tennishal waar het
aangenaam vertoeven is op warme
en zonnige dagen.

Bovenstaand verhaal over het
ontstaan van TC Panorama is een
korte samenvatting van de
toespraak van 17 oktober 2009 ter
gelegenheid van het 20-jarig bestaan
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van de club. Voor het eigenlijke interview zat ondergetekende
samen met Patrick in de bar van ‘den tennis’ met een tas koffie (het
was nog voormiddag!).

TC Panorama vzw zag dus officieel het levenslicht in 1989 met

Greta Dumon als voorzitster en Patrick als secretaris. Daarnaast is
Johan Teirlinck jeugdverantwoordelijke, Els Dumon is aangesteld
als interclubverantwoordelijke en Collin Walkers als
tornooiverantwoordelijke.

Voor alle duidelijkheid dient misschien vermeld dat er een
onderscheid moet gemaakt worden tussen de privéuitbating van de
tennisvelden en de tennisbar enerzijds en TC Panorama vzw als
vereniging anderzijds. Het spreekt voor zich dat er een wederzijdse
meerwaarde is. Iedereen kan recreatief tennis komen spelen in
Tennis Panorama zonder daarvoor aangesloten te moeten zijn bij
de club. TC Panorama kan gebruik maken van de velden, genieten
van de gezellige bar en de verdere accommodatie die Panorama te
bieden heeft.SPa = Cannabispartij! Hoe sociaal is wiet?



Wie zijn jullie leden en wat is het doel van jullie
vereniging?  
Het doel van onze vereniging is recreatief en competitief tennis aan
te bieden. De meeste leden zijn woonachtig in Overijse.  Wat ons
bovendien bijzonder plezier doet is dat we veel (166!) aangesloten
jeugdspelers (tot 18 jaar) hebben. Dat is uiteindelijk de kracht van
een succesvolle vereniging. En we mogen onze club wel succesvol
noemen. Met onze 401 aangesloten leden in 2013 zijn we niet voor
niets de tweede grootste sportvereniging in Overijse. En qua
resultaten mogen we trots zijn op mooie prestaties in het voorbije
jaar. Wij hadden 44 ploegen in competitie waarvan 3 Belgisch
kampioen speelden bij volwassenen in de hoogste afdeling. Er
waren 18 ploegen die provinciaal kampioen speelden waaronder 10
jeugdploegen.
Patrick heeft geprobeerd om me wegwijs te maken in het
ingewikkelde systeem van klassementen, reeksen, ranking, ….  Het
volgende heb ik ervan onthouden. Er zijn jeugdploegen, vrouwen-
en mannenploegen. Bij de jeugd bestaat een ploeg doorgaans uit
vier spelers. Bij de vrouwen moeten er minstens 4 en maximum 8
speelsters zijn omdat er 4 enkelspelen en 2 dubbelspelen moeten
worden getennist. Bij de mannen bestaat een ploeg uit minstens 6
en maximum 12 spelers want daar moeten 6 enkelspelen en 3
dubbelspelen afgewerkt worden. De samenstelling van een ploeg
hangt af van het individuele klassement. Hoe hoger het aantal
punten van de individuele spelers hoe hoger de reeks waarin de
ploeg uitkomt. Een niet geklasseerde speler krijgt 5 punten. Door
tornooien te spelen kan hij punten verdienen waardoor zijn
klassement verhoogt en een hogere rang verkrijgt. Ter informatie:
A-spelers (zeg maar topspelers van België) zitten aan 110 punten.
Het puntensysteem is dan misschien wel ingewikkeld opgesteld
maar zorgt er wel voor dat men als ploeg speelt tegen een
tegenspelersploeg van min of meer hetzelfde spelniveau zodat de
competitie boeiend en aangenaam verloopt. Bij de jeugd spelen de
provinciale kampioenen (in het geval van TC Panorama is dat
Vlaams-Brabant) dan tegen de winnaars van de andere Vlaamse
provincies.  Provinciale kampioenenploegen bij volwassenen
spelen tegen andere provincies van België. Bij de jeugd kan men
enkel Vlaams kampioen worden, bij de volwassenen kan je
Belgisch kampioen worden.  Bij TC Panorama hebben we zowel
ploegen van beginners tot onze mannenploeg van eerste nationale
die speelt tegen Belgische toppers zoals Christophe Rochus.

Organiseren jullie activiteiten in samenwerking
met andere verenigingen uit de Druivenstreek?
We organiseren ieder jaar activiteiten met TC Jonge Wingerd van
Hoeilaart. Zo is er de wederzijdse aanwezigheid bij tornooien,
meten we onze krachten ook in petanquewedstrijden en is er
jaarlijks een voetbalmatch tussen de twee tennisclubs. Het belooft

dit jaar spannend te worden want de stand voor gewonnen
matchen is momenteel 2-2. De vijfde match wordt dus cruciaal.

Hebben jullie sinds het onstaan van de club maat-
schappelijke veranderingen waargenomen?
In onze club hebben we vooral een vervlaamsing en
‘veroverijsenarisering’ meegemaakt. Waar in de jaren ’70 de
meerderheid van de spelers Franstaligen en ‘expats’ waren, zien we
nu 60 % Vlamingen en Overijsenaren, 15 % expats en 25 %
Franstaligen. Een tweede opvallende verandering is dat er een
enorme stijging is van jeugd van Overijse. Daarbij kan ook gezegd
worden dat de competitiegeest bij de jeugd is toegenomen. Waar
men vroeger een uurtje recreatief kwam spelen als bijsport bij b.v.
voetbal, kiezen de jongeren nu voor tennis als hoofdsport en er
wordt dus meer getraind. Opvallend is ook dat de ouders van
vandaag meer hun kinderen vergezellen en steunen. Aangezien het
om een individuele sport gaat is de inzet van de ouders groter.

Is de voortzetting van de club een probleem ?
Er is natuurlijk veroudering in onze club. Zo hebben we momenteel
5 veteranen ploegen. Maar ons ledenbestand wordt voortdurend
aangevuld met jongere spelers. Het voortbestaan is absoluut geen
probleem.

Jullie werken met professionele lesgevers, be-
taalde krachten. Hoe zit het met vrijwillligers-
werk in jullie vereniging?
Bij tornooien wordt hoofdzakelijk een beroep gedaan op
vrijwilligers die gemakkelijk gevonden worden. Onze professionele
lesgevers werken onder een zelfstandg statuut.

Krijgen jullie financiële steun van de gemeente?
Zoals alle sportverenigingen is TC Panorama aangesloten bij de
Sportraad van Overijse en krijgt dus op basis van het aantal leden
subsidies van de gemeente. Verder proberen wij zoveel mogelijk
sponsoring te vinden bij bedrijven en zelfstandigen die dan op hun
beurt reclame mogen maken langsheen de tennisvelden.

Wat was en is de impact van een Kim Clijsters en
Justine Henin op jullie vereniging?
Dat was duidelijk waar te nemen in onze club vooral dan door het
aantal meisjes en jongeren die lid werden. Björn Borg heeft
indertijd - toen tennis nog niet zo populair was - ook voor zo’n piek
gezorgd, maar toen bestond onze club nog niet. We zien hier bij ons
ook belangstelling van heel jonge spelertjes. Rond 6 jaar is een
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ideale leeftijd om ermee te beginnen. Natuurlijk op een niveau met
softbal en speelser.

Blijft tennis toch niet nog een beetje een
‘elitaire’ sport?  Is tennis een betaalbare sport
voor iedereen?
Wintertennis blijft duur maar zomertennis is best betaalbaar. Voor
165 € voor volwassenen en 100 € voor jeugd kan je hier bij ons zo
veel komen spelen als je wilt naargelang van de beschikbaarheid
van de velden natuurlijk. Tennis was vroeger inderdaad elitair maar
is ondertussen toegankelijker geworden voor iedereen. Het
‘elitaire’ is vandaag de dag meer verschoven naar de golfsport.

Hebben jullie een andere aanpak dan andere
tennisclubs?
Het grote verschil met andere tennisverenigingen is dat wij
bijzondere aandacht geven aan de jeugdige spelers. Ieder kind dat
aan tennis wil doen als hoofdsport krijgt bij TC Panorama een
volledig tennisprogramma aangeboden om het maximum uit zijn
capaciteiten te halen. Meer training, meer coaching. Bij andere
clubs krijgen alleen de beste spelertjes die gelegenheid.

Dragen jullie het ‘Vlaams’ hoog in het vaandel?
Zoals reeds vermeld komen er ook Franstaligen en ‘expats’ bij ons
tennis spelen. Maar de voertaal in de club is Nederlands, wij
behoren als club trouwens tot Vlaams-Brabant. Al onze leraars zijn
Nederlandstalig. Privélessen worden al wel eens in het Frans
gegeven maar daar kunnen wij als club niet veel aan doen. Al onze
communicatie naar buitenuit is Nederlandstalig.  Nieuwkomers
hebben vrij snel door dat ze in een Vlaamse tennisclub beland zijn.  
Hierbij misschien een beetje achtergrondinformatie. In 1979
werden in de KBTB (Koninklijke Belgische Tennisbond) twee

paritaire vleugels opgericht. De Vlaamse Tennisvereniging (VTV),
de Vlaamse liga van de bond en de Association Francophone de
Tennis (AFT), de Franstalige liga van de bond. Deze twee liga’s
namen de taken van de overkoepelende bond grotendeels over en
gingen autonoom onder de bevoegdheden van de Vlaamse
Gemeenschap en de Franse Gemeenschap werken. Enkel de Davis
Cup, Fed Cup en de Hopman Cup worden nog door de KBTB
georganiseerd. Indien er wedstrijden van deze tornooien in België
plaatsvinden, worden ze beurtelings georganiseerd door de VTV en
het AFT. Bij de splitsing van de KBTB mochten Brusselse clubs en
clubs uit de Rand kiezen bij welke liga ze aangesloten wensten te
worden. Vandaag mogen Brusselse clubs nog altijd kiezen maar
clubs uit de Rand zijn automatisch aangesloten bij VTV. Heel
recentelijk, op 19 maart 2014 werd VTV omgedoopt tot ‘Tennis
Vlaanderen’.  

Wat vind je van de uitspraak : “Sport, sport en
nog eens sport. Het lijkt wel of de wereld vandaag
enkel en alleen rond sport draait!” ?
Ja, inderdaad, sport krijgt enorm veel aandacht in onze
maatschappij. Maar iemand die opgaat in zijn sport is daarom nog
geen onnozelaar en kan daarbuiten zijn werk nog wel goed doen.
Tennis kan ook enkel recreatief gespeeld worden. Alle leeftijden
zijn in onze club vertegenwoordigd en spelen recreatief tennis wat
hun gezondheid en sociaal leven ten goede komt.

Hoe ziet de jaarlijkse activiteitenkalender eruit bij TC
Panorama?
Wij organiseren talrijke interclubs (260 ontmoetingen) zowel op
provinciaal als nationaal niveau waarop iedereen welkom is om te
komen kijken en te supporteren en vaak is er ook ambiance in de
bar. Traditioneel houden we ieder jaar een barbecueavond met
muziek en dansgelegenheid. Iedere woensdagavond zijn er de
dubbelavonden waar dus duo’s tegen mekaar spelen. De laatste
jaren hebben we ook een stageweek in Turkije. En voor onze
kleinsten is er ons Sinterklaasfeest.

Vinden jullie een vereniging als VKD belangrijk in de
Druivenstreek?
Een goed werkende overkoepelende Vlaamse vereniging kan een
bindende factor zijn voor de verschillende verenigingen in de
Druivenstreek. 

Ingrid Jena-De Wilde

jonne.bvba@skynet.be

BOUWEN

VERTROUWEN

= OP
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Conflictsituaties of op het oorlogspad?
Hierbij eerst de afdruk van het mooie embleem van onze lokale
biljartclub. 
Bij sport hoort natuurlijk ook sportiviteit, althans op het niveau
waar winnen niet levensbelangrijk is. Bij professionele beoefenaars
kan men een zekere hardnekkigheid begrijpen en binnen bepaalde
grenzen ook aannemen. Toch ziet men op alle niveaus wel eens
heel onsportieve daden. Ook bij biljarten kan er al eens iets mis
gaan en kan men heel uiteenlopende gedragingen waarnemen. Een
klassieke fout hier is het spelen met de verkeerde bal, die van de
tegenpartij dus. Dit betekent officieel beurtverlies en het eventueel
reeds gemaakte punt is ongeldig en wordt niet toegekend. Tot daar
geen groot probleem, maar wat als de scheidsrechter de fout niet
opmerkt en de tegenspeler wel? Dan zijn er verschillende
scenario’s mogelijk. De sportieve reactie is “Stop!, pas op, je gaat
met de verkeerde bal spelen”. De sportieve tegenspeler wordt
uitgebreid bedankt en men speelt met zijn eigen bal gewoon verder.
Niets aan de hand. Tweede optie, minder sportief, men laat je
stoten en zegt daarna ‘verkeerde bal’ en je verliest je beurt en
eventueel het gemaakte punt. Nog niets aan de hand. Derde optie,
je had al vijf punten, en de tegenpartij laat opmerken dat je met de
verkeerde bal ‘wil stoten’. Er is geen enkel bewijs dat je de vijf
andere punten met de verkeerde bal hebt gemaakt. Toch wil de
tegenpartij dat jouw vijf eerdere punten niet tellen. Heeft hij
lijdzaam of kwaadaardig toegezien hoe jij punt na punt maakte met
de verkeerde bal? Of speelt hij machiavellistisch en wil hij je
zelfvertrouwen onder zijn hiel verpletteren? De beslissing zou bij
de scheidsrechter moeten liggen, maar die is zijn
geloofwaardigheid bij deze natuurlijk ook kwijtgespeeld, niets
gemerkt te hebben van die verkeerde bal. Deze verschrikkelijke
dingen kunnen gebeuren bij onschuldige wedstrijdjes tussen
bejaarde gepensioneerden zowel als bij jonge beginnelingen.
Belangrijke conclusie: vergeet het niet, biljarten is vooral een spel
dat eigenlijk ontspannend en prettig zou moeten zijn. Meestal lukt
dat wel, maar er zijn al eens van die dagen, grijze luchten, volle
maan, regen en wind, ...
Nu we toch over conflicten bezig zijn, misschien ook van de Krim
gehoord? Moeilijk dat nieuws te hebben gemist. Verrassend toch
tot welke kronkels deze feiten hebben geleid. De Krim was
Russisch. Kroetsjow heeft de Krim aan Oekraïne cadeau gedaan, in
een tijd dat het weinig verschil maakte, het was toch alles één potje
nat, daar in de USSR.  Het werd met nogal wat politieke druk
overspoeld met Russische burgers, die zich niet aanpassen aan de
lokale cultuur. Tataren werden zowat overal verspreid. Maar nu de
USSR weg is en Oekraïne een eigenzinnige koers begint te varen,
wordt dat ineens wel belangrijk. Poetin grijpt in en lijft de Krim
terug in bij Rusland, zogezegd om zijn landgenoten (ondertussen
een meerderheid) te redden. België, maar ook Europa, Amerika en
de Nato schreeuwen moord en brand met sancties alles erop en
eraan. Iemand met een beetje politieke kennis in Vlaanderen kan
dat alleen maar extreem verrassend vinden, want gebeurden en
gebeuren zulke dingen niet regelmatig in ons eigen landje? Hoe
dikwijls is de taalgrens niet bijgewerkt om prak dezelfde reden,
met telkens gebiedsroof ten nadele van Vlaanderen, en het gaat
hier in verhouding niet over kleine hapjes! Denk maar aan
taalgrenswijzigingen: Komen / Moeskroen (heel industrieel) en in
onze buurt Rozieren (bij de BRT nu Rosières). Een goede Belg zal
zeggen: “Het is maar een taalgrens”, maar kijk maar tweemaal,
want die grens is toevallig ook de gewestgrens geworden en er

werd onlangs nog aan geknoeid door de faciliteitengemeenten al
gedeeltelijk in te lijven bij Brussel, onder andere voor de
verkiezingen. Bravo dus voor de show van onze verontwaardigde
belangrijke landgenoten. Hoe maten en gewichten kunnen
verschillen of hoe men een eigen balk niet ziet maar wel de splinter
in het buitenland. Verder gaat alles goed in ons landje, In Brussel
mogen alle nationaliteiten betogen, ongeveer 700 keer per jaar,
maar als een Vlaamse vereniging een internationale bijeenkomst
plant in het jubelpark, gaan alle Belgische en Brusselse poppen aan
het dansen, ze vragen enorme geldsommen als garantie,
milieuvergunningen die eeuwen kunnen duren, bouwvergunningen
voor de kraampjes, etc, enz. Op die honderden betogingen zijn er
dus met wat geluk 3 (drie) Vlaamse per jaar. We betalen nochtans
niet weinig voor de ‘hoofdstedelijke functies’ van deze veelvuldige
hoofdstad, van Vlaanderen, van België en ook, o gruwel, van de EU.
Die EU-organisatie speelt het nog erger dan de Belgische, wat niet
zo gemakkelijk zou moeten zijn, maar waar een wil is, ... Zo volgen
we allen met verbijstering de hardnekkige volharding om Turkije
toch maar bij Europa in te lijven, al wordt Europa nu al overspoeld
met Turken (ongeveer 2 miljoen in Duitsland alleen).  

Jan Goossens    
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Biljarten op zijn Belgisch

Waversesteenweg 26, 3090 Overijse - Tel. 02 687 74 65
Openingsuren: di-vr: 9 u. - 12.15 u. en 13.45 u. - 19 u.

zaterdag tot 18.30 u. - maandag gesloten

Vlaamse Jongeren
Overijse

Overijse Vlaams en groen

Verkiezingen overbodig?
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AANNEMER
PLAFONNEERWERKEN

Kanunniksteen 25 - 3090 Overijse
TEL 02 687 27 74

GSM 0496 90 84 56

Stas BernardUit sympathie

Lekkere druiven

“Vieren met smaak” 
Dan mag onze tafeldruif niet

ontbreken.

Na de snoeiles voor beginners in vorige
Spoorslag kondigde ik de trosdunning of
het uitkorrelen aan. Een beetje te
optimistisch, want zelfs met een warme
maart- en aprilmaand is het daarvoor nog
veel te vroeg, voor vollezondruiven
welteverstaan. Dit keer dus alleen een paar
losse, lekkere tussendoortjes. Over  de
druivenfeesten in Hoeilaart en Huldenberg
vond ik nog niets op internet. Wel dat ze in
Overijse weer scheep gaan met Bevas
Events uit Lochtristi. Een vierdaagse met
op zaterdag 23 augustus tussen 8 en 16 uur
een handels- en rommelmarkt, standjes van
verenigingen – ook VKD-Spoorslag! – , bio-
en streekproducten, Vlooienrock en
inclusiemarkt. Actuelere gegevens vindt u
binnenkort zeker op info@overijse.be.

In de jongste Regiogids Groene Gordel
komt de Druivenstreek wel rijkelijk aan
haar trekken. Drie wijnhellingen: Chardon-
nay Meerdael. Domein De Kluizen en Wijn-
kelder Soniën. En aangename aandacht
voor onze hemelzoete tafeldruiven: Felix
Sohie, Fietsen met Pit (De druivenroute is
25 km lang en volgt de knooppunten van
het Fietsnetwerk Vlaams-Brabant 40, 6, 7,
57, 60, 44 en 40), Dru!f, huis van de

tafeldruif en druivenfeesten “Trots zijn ze ook in Overijse, het epicentrum van de
Druivenstreeek, waar elk jaar in augustus de Druivenfeesten losbarsten”. En bij de
festiviteitenrubriek een grote, schitterende foto van … de IJsezwaaiers.

Francis Stroobants
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Met de twee voorzitters Bart De Wever en Paul Magnette (die elkaar amper kennen) van de grootste partij in
Vlaanderen (N-VA) en deze in Wallonië (PS), werd op 3 april een unieke gespreksronde georganiseerd door de
dagbladen De Tijd en L’Echo . Vanuit de vroegere gebouwen van Tour & Taxis, nu “Hotel de la Poste”, was het
“debat” ook via internet rechtstreeks te volgen. Voor beide partijen was het economisch herstel de hoofdbrok, al
werd het communautaire af en toe aangewakkerd door de PS. Elke voorzitter nam het woord in zijn moedertaal.
Afwisselend werd het gesprek voor De Tijd geleid door hoofdredacteur Isabel Albers en voor L’Echo door
hoofdredacteur Joan Condijts.

VUURWERK: “Show me the money” (Bart De Wever) 

Magnette pakte uit met de bewering dat Di Rupo I 22 miljard euro
zou hebben bespaard, waarop De Wever repliceerde “show me the
money”; het begrotingstekort is gezakt van 13 naar 9 miljard euro,
dus een besparing van amper 4 miljard euro, waar zijn die overige
18 miljard euro gebleven?
Vervolgens wees De Wever met de vinger naar het hoge
overheidsbeslag (uitgaven) die nu al tot bijna 52% van ons bruto
binnenlands product is gestegen (plus 0,6 bbp sinds Di Rupo),
terwijl het in de EU, ook tijdens de crisis gedaald is (min 0,5 bbp).
Als men de PS-visie volgt stijgt het overheidsbeslag tot 57% en De
Wever stelde dat de Belgische Staat 20 miljard euro boven zijn
stand leeft.
Magnette antwoordde dat het hoge overheidsbeslag een
maatschappelijke keuze is, dat de Belg er inderdaad veel
belastingen voor betaalt, maar dat men (Wallo-brux?) er ook veel
voor terugkrijgt. Vlaanderen had de jobkorting afgeschaft, maar Di
Rupo heeft ze federaal opnieuw geactiveerd.
Beiden denken dat er tijdens de volgende legislatuur bijkomende
besparingen nodig zijn. De Wever wil hiervoor geen nieuwe
belastingsverhogingen, wel het tekort terugschroeven door de
overheidsuitgaven op federaal niveau te bevriezen (de
Moezennorm). Mocht men in Duitsland evenveel belastingen
heffen als in België, dan zou het nu al een overschot hebben van
minimum 200 miljard euro. Snoeien in de overheidsuitgaven van
Vlaanderen, dat al veel moet besparen door de zesde
staatshervorming, is niet gewenst.
Magnette denkt daar anders over en zegt dat er nog veel ruimte is
voor belastingsverhoging, b.v. op vermogens en renten, naar het
voorbeeld van zijn leermeester François Hollande in Frankrijk.
Met keiharde cijfers werd de hoge graad van werkloosheid in
Wallonië en Brussel aangetoond. De Wever wees op de hoge
jeugdwerkloosheid in Vlaanderen; hier zou de afschaffing van
wachtuitkeringen voor schoolverlaters en het degressief maken
van de werkloosheidsuitkeringen een oplossing zijn.
Magnette gaf toe dat de situatie in “Wallo-brux” problematisch is,
maar dat het “Marshallplan” werkt en verbetering zal brengen. Dat
kan niet gezegd worden van “Vlaanderen in Actie” (VIA) dat
volgens hem geen resultaten kan voorleggen.
Opnieuw werden er cijfers getoond rond de loonkosten en de
daaraan gekoppelde werkgelegenheid. De Wever zei dat de PS lijdt
aan loonkost-negationisme. Magnette erkende het probleem, het
geldt niet in alle sectoren. Hij stelde dat er aan gerichte
loonkostverlaging voor jongeren moet gedacht worden en dat de
loonhandicap moet weggewerkt worden door te investeren in meer
innovatie en opleiding.
De Wever ging daar niet mee akkoord en wees erop dat innovatie
de productie volgt. Bedrijven trekken hier weg omdat de
loonkosten te hoog zijn en vervolgens halen ze hun innovatiecentra
ook weg. De enige manier om meer mensen aan de slag te krijgen
is de bedrijven bij ons te houden door de loonlast (niet de lonen) te
doen dalen tot op het Europees gemiddelde.
De armoede in België bedraagt nu al meer dan 15 %. Ook daar
spannen Brussel en Wallonië de kroon. Magnette stelde dat zonder
het sociaal model van de PS de armoede door de crisis nu al
verdubbeld zou zijn. Volgens hem is de sociale ongelijkheid niet
gestegen.
De Wever gaf het voorbeeld van een jonge werkende en
alleenstaande moeder met twee kinderen die door werken netto

minder overhoudt dan wanneer ze thuis blijft. Die vrouw is geen
profiteur, net als degenen die erin slagen levenslang een
werkloosheidsuitkering te ontvangen: zij maken gewoon gebruik
van het systeem. Daarnaast zijn er veel mensen die heel weinig van
de sociale zekerheid terugkrijgen. Het RSZ-systeem moet hervormd
worden. Hij ziet een oplossing in het creëren van specifieke
groepen mensen die het echt nodig hebben, zij moeten meer
krijgen. In de gezondheidszorg is er 15 % overconsumptie maar de
PS wil dat budget nog eens met 3 % bovenop de inflatie doen
stijgen.
De index dan, Magnette beweerde dat wie de index afschaft aan de
koopkracht van de mensen raakt en hij wil er niet van weten, zelfs
niet van een aanpassing. Voor De Wever prijst het huidige
indexsysteem belangrijke economische sectoren uit de markt en
daardoor vermindert de koopkracht! Door een indexverhoging
verdienen de werknemers meer, maar worden tegelijk verplicht
meer te betalen voor hun levensonderhoud. Dit lost niets op. De
index is echter wel interessant voor de Staat. Hij is voorstander om
het indexsysteem in de privésector aan te passen en te werken met
‘all-in akkoorden’ voor lonen en arbeidsvoorwaarden. Aan de index
van pensioenen moet nu niet geraakt worden.

En wat vanaf 26 mei? Magnette maakte het N-VA-
verkiezingsprogramma van een 50-tal bladzijden belachelijk en
prees het programma van de PS dat bijna 500 bladzijden telt.
Waarschijnlijk zal niemand het volledig lezen …,  een lang
hoofdstuk over dierenwelzijn maar niets over besparingen en
loonlastvermindering. De Wever werd er triestig van. Magnette
stelde dat men niet bekwaam is compromissen te sluiten, als men
de voorstellen van de PS niet in overweging wil nemen tijdens de
regeringsvorming. Dat is de enige reden waarom de vorige
regeringsonderhandelingen - uitsluitend in het Frans gevoerd - 533
dagen hebben geduurd. Hij is niet bereid te praten over
confederalisme. Wij willen niet wat N-VA wil. Magnette wil
opnieuw een federale regering met een francofone meerderheid
zonder de N-VA en voelt zich daarin gesteund door O-VLD. De
Wever wil liefst eerst een Vlaamse regering vormen en nadien een
federale regering zonder de PS. “Hoe meer centrum rechts de
regering zal zijn, hoe gematigder communautair ik zal zijn”. Op de
vraag of N-VA bereid is het confederalisme te laten vallen,
antwoordde hij neen, maar hij wil wel eerst hard meewerken in een
herstelregering zonder de PS. Ik heb geduld, ik ben optimist, het
confederalisme zal er komen, zelfs als iedereen NON brult, maar hij
vreest dat 26 mei opnieuw het begin kan zijn van een catastrofe. Hij
is er niet gerust in en verwacht dat iedereen hem er buiten wil
houden, tenzij een goede verkiezingsuitslag … van N-VA.
Opmerkelijk toch dat Magnette dikwijls lang aan het woord bleef
en regelmatig sprak over “Wallo-Brux” zodat Isabel Albers de
grootste moeite had hem bij zijn discours over het “PS-evangelie”
te doen stoppen om het woord te laten aan De Wever.

Conclusie: ofwel een federale regering met een Vlaamse
meerderheid, zonder de PS (wat MR en cdH zullen doen blijft een
raadsel), ofwel een PS-regering met een francofone meerderheid,
zonder N-VA maar gesteund door de drie Vlaamse partijtjes die het
PS-compromis willen aanvaarden. 

VGO
(7-4-2014)
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OVERIJSE

AKTIE
VORMING

ONTSPANNING
VLAAMS-NATIONALE VERENIGING

Tel. 02 305 53 86

Kort genoteerd

* Proficiat voor onze Hoeilaartse vrienden! Hun bibliotheek is
de vierde beste van Vlaanderen, Brussel inbegrepen!

* Heeft u de Tervuro al geproefd? Tervuro??? Jawel, het bittere,
goudblonde bier van 6,5 % dat een oude streektraditie verderzet
of beter, opnieuw in het leven roept. Promotor is Ronan
Vandermotten, voorzitter van de alom gekende Gambrinusclub.
Wie bierviltjes of bierflesetiketten verzamelt kent hem zeker..

* Zwerfvuil. Wie zijn ze, de mensen die onze straatkanten en
pleintjes beschouwen als hun vuilnisbak? Vanuit auto’s wordt
allerlei afval in onze bermen gegooid gaande van papiertjes,
bierblikjes , papieren-, plastic- en piepschuimverpakkingen tot
samengefrommelde kippendraad en zeg maar groot afval zoals
matrassen, autobanden en fietsonderdelen. Dat gebrek aan
respect voor de natuur en andermans goed is beschamend en
toont aan dat er iets verkeerd is met onze hedendaagse
levenwijze. Gelukkig zijn er ieder jaar, aangespoord door de
gemeente met hun zwerfvuilactie, tientallen vrijwilligers bereid
om bij aanvang van de lente enkele uurtjes vrij te maken om het

Moeder, waarom stemmen wij?



vuil dat door onverantwoorde mensen is rondgestrooid, op te
rapen. Zo ook in Terlanen. Zaterdag 22 maart werden de
straten, steegjes en pleintjes opgeruimd door een 20-tal
moedigen die ondanks het miezerig weer opnieuw paraat
waren. Jammer genoeg blijft het vechten tegen de bierkaai. In
Hoeilaart werden 70 zakken vuil opgehaald! En ook voor de
Overijsese schoonmaak van 17 tot 22 maart onze dankbare
gelukwensen!

* De Nederlandse eerste-minister Mark Rutte over Europa
“Alleen in Brussel regelen wat echt Europees geregeld moet
worden. Europees wat moet, nationaal wat kan”. De Brusselse
Post: In Brussel, hoofdstad van België is toepassing van
taalwetgeving “Brol”. Brol is ook een uitgave van De Vrienden
van de Oude markt, maar meer dan deze zes woorden vindt u

er niets Nederlandstaligs in. En toch krijgt het betoelaging van
de stad Brussel!

* Foei! Einde maart werd er in Overijse samen met het pak
eentalig-Nederlandse reclame ook een dubbelblad in het Frans
gebust van de Galerie Bouccara uit 1050 Bruxelles. Eén troost:
‘t was ook de aankondiging van definitieve sluiting! Foei,
Belgische voetbalbond, en nu nemen we uit ‘t Pallieterke
woorden over van Antwerpenaar Norbert Willemsen: “De
Vlamingen zijn in België de grootste bevolkingsgroep. Maar ze
hebben wel een Franstalige hoofdstad, een Franstalig
koningshuis, een Franstalige premier, een Franstalige op het
Eurosongfestival, een voor 70 % Franstalige voetbalploeg en nu
ook een Franstalig voetballied”.
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VERZEKERINGEN

Justus Lipsiusplein 5 - 3090 Overijse
tel. 02 687 44 44 - CDV nr. 43364 - fax 02 688 08 82

Salons - Traiteur
Terhulpsesteenweg 454 - Overijse (Maleizen)

Tel. 02 687 87 87 - Fax 02 687 33 33

Beoordeling van “mossel”mentaliteit van traditionele partijen is grote onbekende
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Wasserij IRIS nv

Winddroog - Halfklaar - Kastklaar - Droogkuis: Luxe
Verhuur Unisteam tapijtreiniger 
Ophaling en levering aan huis

Brusselsesteenweg 542 • Jezus-Eik - Overijse
Tel. 02 657 05 02

Uit sympathie

DDee GGuullddeenn SSppoorreenn 
De betere vakantiewoning in de Dordogne 

 
 
 

Tel. 0033 553 54 55 78 

   www.deguldensporen.be 
deguldensporen@gmail.com 
 

 
   

 

     
     

 
 

  
 

* Programmatie (bescheiden oproep: elke vereniging mag
tekstjes inzenden...): Hey Tervuren legt dit jaar zwaardere
klemtoon op plaatselijke groepen. En op Filip Kowlier,
LesTruttes, Rob De Nys en...

* Hoopt u ook dat de verhuizing van Jazz Hoeilaart van De
Bosuil in Jezus-Eik naar Leuven succesrijk zal zijn? Heel wat
medewerkers vinden het een spijtige zaak... Ja, jonge
jazzformaties uit de hele wereld moeten zich in maart 2015 (niet
meer september) aanmelden in Leuven!

* 100 jaar Groote Oorlog in Overijse,
waarvan de openingsavond al achter de
rug ligt. Een viervoudig aanbod waaraan
de Beierij van IJse, het gemeentebestuur
en Den Blank hard en succesrijk gewerkt
hebben! 
1) Een gezicht voor onze soldaten in de Vuurmolen van 17
maart tot 28 november. 
2) Tentoonstelling De Groote Ooorlog in woord en beeld op 23
plaatsen van 31maart tot 28 november. 

3) Geleide wandelingen met het spelen van de Last Post door
fanfares en harmonieën op 6 april, 4 mei, 1 juni, 7 september,
5 oktober, 1 en 11 november. 
4) Tentoontelling in Den Blank ‘Het dagelijkse leven in
Overijse’ van 12 april tot 18 mei.

* Proficiat: Gemeenschapscentrum Wabo uit Watermaal-
Bosvoorde voor de orgnisatie van de jongste Zoniënmars op
27 april. ‘t Was een heerlijke, muzikale wereldreis! Voor onze
Davidsfondsafdelingen voor de puike organisatie van de
jongste Nacht van de Geschiedenis. Voor Jorgen Flion,
veldrijder en mountainbiker uit Tombeek, op zoek naar UCI-
punten. Voor The Starfighters met hun laatste optreden in
Ottenburg. Voor Sophie Dutordoir, ex-topvrouw bij
Electrabel, ter gelegenheid van de opening van haar Italiaanse
delicatessenzaak Poppeia aan het Overijsese Stationsplein.
Voor wetenschapssjournalist Jean-Pierre Dubois die de DVD
(15 euro bij uitgever De Serrist in de Koldamstraat te Hoeilaart)
“Er zijn weer druiven” uitbracht. Voor het
Dagverzorgingscentrum De Wijnstok te Hoeilaart, waar
dementerenden geholpen worden en tot slot ook voor
Overijsenaar Niels Boutsen, tegelijk laatstejaarsstudent
geschiedenis aan de K.U.L. én kleinkunstenaar Stoomboot.
“Toen ik die Nekka-wedstrijd won, besefte ik dat dromen zo
onrealistisch nog niet zijn”.

* Houdt u van orgelmuziek? Zaterdag 28 juni om 20.30 uur is er
in de Maria-Magdalenakerk te Eizer-Overijse een concert met
Annelynn Ballieu en Michel Goossens (orgel) en gitarist Maaten
Vandenbemden. Op zaterdag 12 juli om 20 uur bespelen Kurt
Ison en Stacey Xiaoyu Yang de twee orgels van de Overijsese
Sint-Martinuskerk. Met een knipoogje van Philippe Beullens
naar zijn Australische vrienden.

* Trage en dorpse wegen kennen in de Druivenstreek meer en
meer succes. Het Terlanenpad, uitgave van de Werkgroep
Dorpse Wegen Terlanen is daar een mooi voorbeeld van.

F.S.

Stationsstraat 8
3090 Overijse

Tel. 02 688 04 04
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WANDEL MET ONS MEE OP ZONDAG 4 MEI!
Verruimingskans voor onze vereniging 

Het zal u, beste lezer, niet ontgaan zijn dat wij graag wat nieuw leven willen pompen in onze vzw. Nieuwe medewerkers voor de
vrijwaring van het Vlaams karakter van onze streek, jonge krachten, nieuwe redactieleden voor ons tijdschrift, die ook een rubriek
willen verzorgen, b.v. over de natuur.
In de onmiddellijke toekomst mikken wij op kennismakingskansen via een historische, natuurvriendelijke wandeling ‘In
Brabantse velden’, op zondag 4 mei. Samenkomst om 14.30 uur op het Overijsese Stationsplein.Wij worden gegidst door Carine
Willaert, voorzitster van de Beierij van IJse, de heemkundige kring van Overijse en ook Willy Vandenbergh van VELT zal ons
verrassen met meer dan één nieuwtje!

In Brabantse Velden

Na de wandeling van het Klein Terlanenpad in het voorbije najaar heeft het VKD de smaak te pakken om al wandelend even stil te
staan bij verleden, heden en toekomst van onze gemeenten, deelgemeenten en gehuchten.

Door de samenwerking met de Beierij van IJse en VELT wordt het dit jaar zeker weer een opsteker van formaat waartoe we allen
uitnodigen die graag eens weetjes delen of te weten komen tijdens een wandeling omheen en doorheen het Centrum van Overijse.
Waarom hebben we er aan de ene kant van het Centrum een Molendreef en aan de andere kant een Molenstraat? Waar heeft Overijse
de kans gemist om zijn laatste lemen huisje als erfgoed te bewaren? Hoe zit het met de holle wegen die ooit het Mariënbos sierden?
Wat is er loos met onze kastanjebomen, olmen en essen ? En in het kader van 100 jaar Groote Oorlog gaan we het zeker ook hebben
over het wel en wee van ons aller kollebloem, klaproos of papaver.

Dit en nog veel meer zal aan bod komen gedurende een wandeling van een 5-tal km die vertrekt op het Stationsplein van Overijse
om 14.30 uur op zondag 4 mei, niet toevallig de Internationale Lachdag. Zeker een aanrader voor iedereen met een hart voor wat
onze streek was, is en wordt.

De redactieraad in verwachting.



De Kronkel
Vorige keer werd er wat afgekronkeld! Ondanks twee fouten
in de opgave vonden velen, tot zelfs in Portugal, de oplossing
BESTE WENSEN. De winnaar woont dichterbij, in de
Druivenstreek: Johan Vandermeeren uit Duisburg. Proficiat.
En nu meteen ertegenaan. Laat u niet afschrikken, de rijke
prijzenpot lonkt reeds en wie weet... Stuur uw oplossing snel
door naar De Kronkel, Kardinaalstraat 20, 3090 Overijse of
per e-post naar vkd_spoorslag@yahoo.com of naar
jena.de_wilde@skynet.be.

Veel geluk!
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Horizontaal:

1. ... Mechels – Wellustig
2. Bestuursvoorzitter
3. Het oudste kerkgebouw in ... is de Predikherenkerk
4. ‘Zijn’ in het Latijn – Open en ...
5. Waar een groot tennistornooi gespeeld wordt –  ... Ness
6. Als Vlamingen beweren ‘dat er geen kat te zien is’, zeggen

Nederlanders ‘dat er geen hond op ... loopt’.
7. 3,14 – Een album van The Who
8. ... Goossens (omroepster)
9. De jonge dichter ... Verhaeren schreef zijn reisverhalen over

de Vlaamse kust in het Frans – Verblijfplaats van een dier
zonder ingang

10. ... Lollobrigida – Franz ... (componist)
11. Boomscheut – Anagram van ‘olijf’
12. ‘Van horen zeggen hoor je veel ...’. Dat schrijft Gaston Durnez -

Supporter

Verticaal:

1. Tijl ...
2. Boom –  ... ta tovenaar - ... Cooper
3. Projectiel – De ..., gemeente in Oost-Vlaanderen
4. Malariamuggen gebruiken de kooldioxide in uitgeademde

lucht om van ... mensen op te sporen - ... Gioconda
5. Gilbert Van ... (de collega’s) – Wijlen Marc ... gaf van 1965 tot

1976 taaltips op de radio: ‘Voor wie haar soms geweld
aandoet’. – IJzer

6. ‘Noteer goed’ – Start ... run – De ... wat aanhalen
7. Laatstleden – De poten onder iemands ... wegzagen
8. De eerste asverstrooiing op de Antwerpse begraafplaats ...

vond plaats in januari 1972.
9. Klinkers uit ‘pier’ – Amerikaanse dramaserie
10. Raymond ... – Synoniem van ‘gevangenis’ maar dan omgekeerd 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 L E E U H U U B
2 L E V I U L U
3 O F O E T Y
4 M M D E O R S
5 P A L M O M A
6 M A K O G E
7 O R L A N G
8 L O T L I N G
9 K O T E N A E L
10 A M E D L A
11 A M N S T I E R
12 E N A A R A S
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N8
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S9
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E7

B1

N11 S3
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B1 E2 S3 T4 E5 W6 E7 N8 S9 E10 N11

Oplossing vorige Kronkel:


