Geen kampioenenviering, maar een kampioenenweekend bij
KM De Blauwbekken Nokere!
Na 2 jaar geen kampioenenviering door het al ons wel bekende virus kon dit
jaar traditiegetrouw het tweede weekend van september onze
kampioenenviering doorgaan.
Het was eindelijk opnieuw zover, ons kampioenenweekend kon doorgaan. Je
zou je misschien afvragen: kampioenenweekend? Het was toch enkel de
zondag kampioenenviering? Ja hoor, maar voor het bestuur en de kampioenen
is dit een héél kampioenenweekend. Het begon op zaterdagmorgen 10
september rond negen uur met het klaarzetten van de zaal. Samen met de
besturen van De Dorpzangers Machelen en De Moerasvink Kruishoutem
zorgden we dat de zaal mooi ingekleed was en dat onze kampioenen konden
worden gevierd. Nadat de zaal helemaal klaar was voor ons verbondsfeest
moesten we snel huiswaarts om ons klaar te maken om op bezoek te gaan bij
onze kampioenen. Dat is een jaarlijkse traditie; wie kampioen is, krijgt een
bezoekje van het bestuur. Om 14.30 u werden we bij onze kampioen Geert
Vandenhende verwacht. Daar, bij aankomst, werd de zilveren medaille
overhandigd door onze voorzitster. We werden er goed ontvangen met koffie
en een lekker stuk taart. Na ongeveer een groot uurtje gezellig te hebben
gebabbeld werd het tijd om door te reizen naar Nederename. Daar mochten
we onze koning en tevens ook verbondskampioen huldigen. Bij aankomst in
Nederename had onze voorzitster een stevige taak: ze moest maar liefst twee
gouden medailles overhandigen aan onze koning en verbondskampioen Johan
Lamon. Ook daar werden we goed ontvangen en in de watten gelegd met een
lekker glaasje cava en héérlijke hapjes. Rond 18 u werd het dan tijd om door te
reizen naar mijn thuis (Ouwegem). Want o ja na, meer dan zeventien jaar met
de vinken te spelen was ik ook eens in de prijzen gevallen. Mijn collega
bestuursleden en partners kwamen aan en ook ik kreeg als kleine kampioen de
bronzen medaille overhandigd van onze voorzitster. Met een lekkere kaas- en
vleesschotel konden we een gezellige namiddag en avond afsluiten. Op zondag
werden we allen rond 11.30 u verwacht in zaal Elckerlyc in Kruisem. Daar kreeg
iedereen bij aankomst een lekkere aperitief, geschonken door het
gewestbestuur. Nadat onze gewestleider Didier ons allen toesprak en welkom
heette, konden we rond 12.30 u aanschuiven aan een heerlijk barbecuebuffet.
Na de maagjes goed gevuld te hebben, kon iedereen aanschuiven voor een

lekkere chocolademousse als dessert. Daarna was het tijd om de kampioenen
te huldigen. Iedere kampioen werd in de bloemetjes gezet en kreeg een mooie
vinkenkooi cadeau. Na die huldiging kregen alle vinkeniers die deelnamen aan
de vijf verbondszettingen een bloem. Tussen de huldigingen door gingen Geert,
Luc en Harry rond met lotjes voor onze steunactie. Na het aflezen van de
uitslag van deze actie werd nog gezellig nagepraat over afgelopen speelseizoen.
Na een gezellige en geslaagde namiddag keerde iedereen tevreden huiswaarts.
§§§
Hieronder enkele sfeerbeelden van ons kampioenenweekend:

De voorzitster overhandigde de zilveren medaille aan onze kampioen Geert
Vandenhende.

Onze Koning en verbondskampioen Johan Lamon die maar liefst 2 gouden
medailles mocht in ontvangst nemen van onze voorzitster.

Ikzelf die van de voorzitster de bronzen medaille in ontvangst mocht nemen.

Onze koning en verbondskampioen die de prijzen in ontvangst nam.

Onze kampioen die met de nodige kussen de bloem en vinkenkooi in ontvangst
mocht nemen.

Ikzelf als kleien kampioen mocht een mooie bloem en vinkenkooi in ontvangst
nemen.

Onze kleine kampioen Jordi Vanhouteghem – onze koning en
verbondskampioen Johan Lamon en onze kampioen Geert vandenhende samen
op de foto.

Jordi Vanhouteghem

