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2020: een heel bijzonder
(feest)jaar, in alle opzichten!
Active Company (‘AC’), of beter Active
Company Antwerp (een uitgebreid
verslag over de rebranding vind je op
pagina 18), bestaat dit jaar 25 jaar en
zou haar jubileum groots vieren.
Maar toen kwam het virus ... We dienden onze sporten, geplande activiteiten en evenementen stil te leggen. Een
zwaar verdict, maar gezondheid en veiligheid primeert.
Ons jubelfeest wordt uitgesteld naar
2021, waarbij we dan 26 jaar Active
Company Antwerp hopen te vieren. Wat niet betekent dat we 25 jaar
zomaar ongemerkt willen laten voorbijgaan. We zijn een fiere club en tonen
dat graag. Stilzitten is niet aan ons
besteed. Creatieve alternatieven dienden zich aan. Vele sporten organiseerden virtuele bijeenkomsten en events.
Hartverwarmende verslagen en foto’s
vind je verder in deze TimeOut. Samen
staan we sterk!

Wat deze bizarre periode opnieuw duidelijk maakt is dat sporten niet alleen
goed is voor de conditie, maar ook voor
de mentale gezondheid. Covid-19 heeft
een serieuze impact gehad. Het ‘normale’, wat dat ook mag betekenen, is
nog niet in zicht, maar we blijven samen
actief en positief.

Als raad van bestuur willen we iedereen bedanken voor de voorbije jaren
en voor de vele jaren die er nog mogen
komen, dankzij jullie! Bedankt voor de
vriendschap, onuitputtelijke inzet en
steun want zonder jullie enthousiasme
Ikzelf ben nu vijf jaar bestuurder waar- zou Active Company gewoonweg niet
van bijna twee jaar als voorzitter. Een meer bestaan.
mandaat dat ik nog steeds uitvoer met
hart en ziel want AC is een superfijne Wij zijn trots dat we, samen met jullie,
club met alleen maar toffe mensen. doorheen de jaren konden sporten, zinVoor deze gelegenheid trek ik nog even gen, dansen, … én we streven ernaar
opnieuw het jasje aan van hoofdredac- dat nog lang te mogen doen.
teur en loods ik jullie graag doorheen
alle sporten en activiteiten die AC(A) Kathleen Van Nuffel, voorzitter AC,
in naam van het ganse bestuur
aanbiedt en nog zoveel meer ...
MEI - AUGUSTUS 2020
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Jurgen Dedeckere
Vormgeving
[dp-com] – Daniel Peters

TimeOut zoekt redactiemedewerkers om haar bestaan te verzekeren. Voel jij
je geroepen? Aarzel dan niet en reageer op de vacature (pagina 14).
Waarom moet TimeOut blijven bestaan? TimeOut laat twee redactiemedewerkers aan het woord.
Ik heet Jense van Gogh en ik ben 25
jaar oud (26 in september). Voordat je
het vraagt: ja, ik ben familie van Vincent
van Gogh en nee, ik ga mijn oor niet
afsnijden. Ik speel sinds 2016 badminton bij Active Company en ongeveer 2
jaar nadien kwam daar Workout bij. Mijn
grootste passie in het leven is eten: op
restaurant gaan, koken, bakken, ik kan
er niet genoeg van krijgen. Ik breng dan
ook heel vaak zelfgemaakte desserts
mee voor mijn vrienden bij AC.
Ik schrijf al sinds mijn 15 jaar (fan)fictieverhalen, ik werk als vertaler in het

dagelijkse leven en ik houd een foodblog bij. Met mijn schrijfervaring was het
dus een logische keuze de redactie van
TimeOut te vervoegen.
TimeOut vervult een belangrijke rol bij
AC als de lijm van onze vereniging: het
ledenblad is één van de weinige kanalen waar we iets te weten komen over de
andere sporten en activiteiten. Daarom
vind ik dat wij als redactie de fundamentele taak hebben om alle leden van AC
te informeren en samen te brengen.
Jense van Gogh, redacteur TimeOut

Meer info?
Active Company vzw
Draakplaats 1
2018 Antwerpen

TIMEOUT activecompany

info@activecompany.be
www.activecompany.be
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De TimeOut van
de toekomst

Open brief TimeOut
Beste TimeOut’ers
Er was inderdaad een time-out, zowel
in de actieve sportafdelingen, alsook
redactie gerelateerd. Gezien de vele
maatregelen i.v.m. Covid-19, de bubbels,
correcte opvolgingen van die belangrijke beslissingen, waren wij ook even
time out. Vrijwilligers worden onrechtstreeks ook beperkt in hun vrijheden.
Gelukkig krijgen we een doorstart, in
die zin dat het sportieve gebeuren voorafgegaan zal worden door jullie schriftelijke TimeOut. Er is dus vers bloed
redactioneel, maar we kunnen nog
meer helpende handen gebruiken.
Even voorstellen: David is mijn naam,
en ik ben partner van Rik, uit Indonesië.
Wij wonen wettelijk samen sinds 2 jaar.
Rik speelt graag badminton. Via Active
Company vernamen wij het aanbod van
wekelijks badminton op maandagavond.
Rik was in de wolken! Wij wonen namelijk op Linkeroever en met de fiets is Rik
zo bij de sporthal. Er is ook een halte van
De Lijn, dus praktisch zeer bereikbaar.
Vooral in tijden van Oosterweelwerken.
Trammen of fietsen dus.
Zelf ben ik helaas sportief inactief, na een zware ziekte in Thailand
2004/2005. Daar werd ik enkele maanden in een universitair ziekenhuis goed
verzorgd, aansluitend gerepatrieerd en
als OCMW-medewerker sindsdien definitief op rust en als invalide.

van Thailandblog, onder supervisie van
journalist en professor Dick Van der
Lucht (het waarom daarvan een andere
keer) hier en daar nog online verloren
tijd inhalen.

TIMEOUT activecompany

De TimeOut ploeg gaat dus gemotiveerd verder. We bekijken momenteel
of we tussen de edities door sneller op
de bal kunnen spelen aan de hand van
een newsfeed en/of blog. Meer details
volgen.

Ter info: De vorige TimeOut (TO103)
werd enkel digitaal gepubliceerd op de
website:
https://www.activecompany.
be/timeout
Kat Van Nuffel, hoofdredacteur TimeOut

Die tijd hoop ik vanaf nu te mogen geven
aan TimeOut.
Sporten op zich is belangrijk voor het
lichaam. Maar dat is niet alles. Het is
een sociaal gebeuren. Je spreekt af met
vrienden. Vertelt hoe je week was. Wat
je gedaan hebt. Wat je niet gedaan hebt
en waarom. Dat je ma iets voorhad, en
hoe je haar kan helpen. Dat je racket
kapot is, en of Decathlon wel de beste
winkel is voor de oplossing.
Een uurtje een pluimpje kloppen, kan zo
nog enkele aangename uren après-sport
brengen. En dat is Active Company:
sporten en een sociale beleving.
We hopen dat de activiteiten - binnen
de huidige Covid-19 maatregelen - kunnen blijven doorgaan. Maar ook dat alle
leden verbonden blijven via hun sportactiviteiten bij AC. Door het magazine houden we contact met elkaar. We moeten
sportief zijn ook ten tijde van een forfait.
Tot gauw, houd jullie goed.

Kon in die tijd, gelukkig, onder pseudoniem ‘David Diamant’ via de website
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David Van der Veken, redacteur TimeOut

Restaurant / Weddings / Meetings
Private rooms from 15 till 200 persons.
44 spaansemolenstraat - 2040 zandvliet - www.martinushoeve.com
MEI - AUGUSTUS 2020
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Dankwoord aan de stad
Antwerpen
Een bijzondere dank aan onze structurele partner, doorheen alle jaren van
ons bestaan: de stad Antwerpen. Welke
de bestuursploeg ook was, we hebben
als erkende sportvereniging steeds
gebruik mogen maken van de sport- en
andere infrastructuur van de stad.

leren we dat de stad écht wel sporten
in verenigingsverband wil promoten. De
voorwaarden zijn goed, de voorzieningen zijn van topkwaliteit, het personeel
is vriendelijk, bekwaam en stand-by.
Stad Antwerpen, een partner van uitzonderlijke kwaliteit!

Of het nu voor de reguliere werking was,
of voor eenmalige kleine of meerdaagse Dank voor de afgelopen 25 jaar en
grote events, we konden steeds aan- graag doen we er nog eens 25 bij!
kloppen bij de stad.
Als we de kostprijs die wordt aangere- Karl Verelst, ondervoorzitter Active
kend vergelijken met de private markt, Company

TIMEOUT activecompany
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VACATURE: BESTUURDERS (m/v/x)

VACATURE: ACTIVITEITSVERANTWOORDELIJKE FIETSEN (m/v/x)

Voel jij je geroepen om een steentje bij Wil je graag meer weten over deze functe dragen in het bestuur?
tie, stuur dan snel een e-mail naar rvb@
activecompany.be
Een vereniging met meer dan 400 leden
is niet min. Voeg hierbij 11 vaste activiteiten toe en je snapt dat dit een hele
boterham is, én dat helpende handen
meer dan welkom zijn.

Ben jij gepassioneerd door fietsen en
een goede organisator? Dan zou deze
functie wel iets voor jou kunnen zijn!

Het eerste jaar kan je meedraaien om
het reilen en zeilen van onze club beter
te leren kennen om vervolgens - vrijblijvend - je kandidatuur als bestuurder voor te leggen aan de Algemene
Vergadering.

Wat houdt deze taak in?
• Je organiseert de activiteit en bent verantwoordelijk voor het reilen en zeilen
ervan (praktische organisatie, opstellen van een budget, communicatie met
de raad van bestuur en de leden,…).
Hiervoor krijg je ruime autonomie, maar
wel altijd in samenspraak met en onder
verantwoordelijkheid van de raad van
bestuur en de penningmeester.
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• Je overlegt op regelmatige basis met
de andere activiteitsverantwoordelijken,
de raad van bestuur, de penningmeester, het redactieteam van TimeOut, …
• Je communiceert via de verschillende
kanalen van Active Company om jouw
activiteit de nodige ruchtbaarheid te
geven.
Herken je jezelf in dit profiel? Dan kan
je je kandidaat (of vragen) stellen via
e-mail aan rvb@activecompany.be, en
dit voor 1 juni 2021.

VACATURE: TIMEOUT REDACTEURS (m/v/x)
TimeOut is het tijdschrift van Active
Company, gericht aan alle leden en
sympathisanten. Dit magazine bevat
een boeiende mix van sportieve en
praktische informatie, serieuze en minder serieuze artikels over de activiteiten
van AC.

redacteurs is het niet eenvoudig om
TimeOut verder te zetten. Het zou
zonde zijn dat het tijdschrift, samen met
een groot stuk historiek, verdwijnt.

Ben jij creatief met woorden en taal; iemand
met een neus voor interessante verhalen;
nieuwsgierig en gepassioneerd door holeIn januari 2019 vierden we de 100ste bi-sport en alles errond? Stuur dan snel een
TimeOut. Door een gebrek aan e-mail naar timeout@activecompany.be

vacature:
HUISFOTOGRAAF (m/v/x)
Ben jij een geboren fotograaf? Wil jij
graag meewerken aan ons TimeOut
magazine, onze nieuwsbrieven, website en sociale media? Vind je het leuk
om je kennis en creativiteit aan te wenden bij een leuke sportclub zoals Active
Company? Solliciteer dan nu door een
e-mail te sturen naar rvb@activecompany.be

TIMEOUT activecompany
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Algemene Vergadering
Vrijdag 8 mei 2020 (via zoom)

De federale regering verlengde de
maatregelen tegen corona t.e.m. zondag 3 mei 2020. De werking van onze
vereniging werd daardoor ook een tijdje
stilgelegd.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Voorstelling jaarverslag 2019
Verslag ledenadministratie
Voorstelling jaarrekening 2019
Feedback rekeningcontroleurs
Voorstelling begroting 2020
Stemmingen
Voorstelling assistent-bestuurder
Werking
Projecten
Varia (o.a. TimeOut)

Gezien de situatie waarin we ons
bevonden, en rekening houdend met
het feit dat we de veiligheid van iedereen wilden garanderen, besloten we de
Algemene Vergadering virtueel te laten
doorgaan op vrijdag 8 mei om 19.30 u. Bovenop interessante informatie en
Alle leden van Active Company werden input van verscheidene AC-leden, was
het een zeer prettig weerzien na twee
hierop vriendelijk uitgenodigd.
maanden lockdown.
Tijdens de ALV werden volgende punten
voorgesteld en besproken:
TIMEOUT activecompany

Maandag
gesloten
Dinsdag
gesloten
Woensdag 14.00u - 00.00u
Donderdag 14.00u - 00.00u
Vrijdag
14.00u - 02.00u
Zaterdag 10.00u - 02.00u
Zondag
10.00u - 00.00u
MEI - AUGUSTUS 2020
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Maar, Antwerp Gay Sports (AGS), bekt
dat lekker?

Rebranding
Datsun, Raider of Blue Ribbon Sports.
Als één van deze namen je bekend
voorkomt, dan ben jij één van de gelukkigen die al een tijdje op deze aardbol rondlopen. Herken jij deze namen
niet? Geen nood, misschien herken je
deze namen wel: Nissan, Twix en Nike.
Inderdaad, deze grote bedrijven of merken hebben in het verleden een naamsverandering ondergaan. En na 25 jaar
Active Company werd het misschien
ook even tijd om eens aan een rebranding te doen voor onze club.
Active Company is niet meer die jonge
spruit, officieel geboren en getogen op
1 september 1994 en voor het eerst
verschenen in het Belgisch Staatsblad
in 1995, maar ondertussen al een
jongvolwassene.
Doorheen de jaren gegroeid en gegroeid
en gegroeid. Soms ook tegenslagen
gekend, vriendschappen gemaakt en
het pad gekruist van heel wat verschillende mensen.

19

Je verandert een merk, naam of bedrijf
niet zomaar. Je doet dit met een reden.
Een van die redenen is dat Active
Company vzw niet bepaald roept dat
wij een sportclub zijn. Als we bijv. naar
onze Brusselse vrienden gaan kijken
(Brussels Gay Sports), dan verwijzen zij
duidelijk naar sport voor gays.
Een andere reden is dat ‘company’,
wanneer je dit letterlijk vertaalt een
beetje droog kan aanvoelen. Wij zijn
immers geen bedrijf! Wij zijn een sportclub, voor gays en hun vrienden!
Ook de onduidelijkheid waar wij vandaan komen, komt al eens ter sprake op
internationale toernooien: “Oh, Active
Company! And where are you from
exactly?” is een veelgestelde vraag.
Onze Brusselse vrienden hebben ook
hier weer een streepje voor. Of als
we eens over de grens gaan piepen:
Frankfurter Volleyball Verein (FVV).

Na links en rechts te hebben gepolst,
besloot de raad van bestuur een oproep
te doen. Iedereen die een idee had
voor een nieuwe naam en een nieuwe
slagzin mocht zijn suggestie e-mailen
naar rvb@activecompany.be, waar ze
gebundeld en tot een shortlist verwerkt
werden.
De shortlist voor de naam bestond uit:
• Active Company – AC (behouden van
de naam)
• Active Company Antwerp – ACA
• Antwerp Brilliant Club – ABC
• Active Rainbow Antwerp – ARA
De shortlist voor de slagzin bestond uit:
• Actieve sport & ontspanning voor
holebi’s en sympathisanten in regio
Antwerpen (behoud van de slagzin)
• Antwerp Club for Brilliant People
• We bring the sports, you bring you!
Alle leden mochten mee beslissen en
stemmen op hun favoriet. En gestemd
werd er! Het werd duidelijk dat dit iets
is dat leeft onder de leden en waaraan
iedereen veel belang hecht. De resultaten zijn gekend en de nipte winnaar is
*Tromgeroffel*

Bij de slagzin ging het er iets minder
spannend aan toe. Uit de stemming
bleek dat de oude slagzin allesomvattend was voor de sporter binnen ACA
en we behouden dan ook
Actieve sport & ontspanning voor
holebi’s en sympathisanten in regio
Antwerpen

De raad van bestuur kijkt al volop uit
naar het gebruik van deze nieuwe naam
en we hopen dat al onze leden mettertijd deze toevoeging gewoon gaan worActive Company Antwerp (ACA)
den. Bedenk alvast hoe jij deze naam
Het is dus géén totale verandering gaat uitspreken! Ga je AKAA zeggen?
geworden zoals Nissan, Twix of Nike, Of misschien AA CEE AA? Of voluit:
maar wel een toevoeging en meer- Active Company Antwerp?
waarde voor de toekomst van ACA
(vanaf nu moeten we immers aan deze Wesley Roger Albina Dhanis, bestuurder Active Company
nieuwe afkorting wennen).
TIMEOUT activecompany
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w is t j e da t ?
Er was weliswaar ook nog steeds een
zwemactiviteit, maar deze was vrijblijvend en werd niet formeel georganiseerd.

Een stukje Active
Company geschiedenis!
“Een groepje homo en hetero vrienden
en vriendinnen ging al enkele jaren
wekelijks zwemmen in de Wezenberg
en daarna gezamenlijk uit eten. Toen
tijdens de zomer van 1994 het zwembad gedurende drie maanden dicht
ging, werd naar een alternatief gezocht.
Peggy, de zus van één van hen die
elders aerobics gaf, werd bereid gevonden in de inderhaast gevonden sportzaal van ‘den Beerschot’ elke week
een les te komen geven. Omdat toen
elke week een zaal diende gehuurd te
worden, werden anderen aangezocht
mee te komen sporten om uit kosten te
geraken. Het succes van deze eerste
aerobics sessies maakte dat men na de
heropening van het zwembad besliste
hiermee verder te doen. Om via de stad
aan een vaste sportzaal te geraken,
diende een Antwerpse vzw te worden
opgericht.
Joost en Jurgen namen het voortouw,
geruggesteund door Eli en Astrid. Na
heel wat gepalaver over de naam van
deze vzw werd uiteindelijk de knoop
door Joost doorgehakt en werd Active
Company geboren.

Kort hierna werd een tweede aerobics
activiteit opgestart met Peggy. Om de
twee activiteiten te onderscheiden,
werd de dinsdag activiteit ‘conditiegym’
genoemd en deze van donderdag herdoopt in ‘high impact’. Dat najaar werd
bovendien nog een cursus ‘trance
dance’ georganiseerd. Tony vervoegde
het bestuur.

De eerste statuten verschenen op 11
januari 1995 in het Belgisch Staatsblad.
Artikel 2 vermeldde “De vereniging stelt
zich tot doel elke actie te bevorderen

Tijdens het voorjaar van 1996 vond
naast de twee klassiekers een tweede
‘trance dance’ cursus plaats en werd
een ski-reis naar Italië georganiseerd.

TIMEOUT activecompany

In 1997 bleef AC verder groeien. Tijdens
het tweede zomerweekend in Perk werd
al het 100ste lid gevierd. Later dat jaar
volgde Jan Jurgen op als voorzitter en
werd Eddy als nieuw bestuurslid verkozen. Gedurende diezelfde algemene
ledenvergadering werd een lans gebroken om lesbiennes te betrekken bij
Active Company.

ter ontwikkeling van de lichamelijke en
geestelijke vorming.”
Peggy werd wegens zwangerschap vervangen door de immer geroemde Kristel
en de klassieke aerobics maakte plaats
voor meer ritmische oefeningen. Mede
door de noeste promotiecampagnes
van Joost en Jurgen in het homomilieu
bleek deze activiteit heel wat mensen
te boeien en zodoende groeide Active
Company gestaag. Omwille van deze
bijval besliste het bestuur in september van dat jaar een zomerweekend te
organiseren in Perk. De dertig toenmalige deelnemers maakten hiervan een
bijzonder geslaagd en memorabel evenement. De meeste onder hen zijn trouwens nog steeds trouwe leden.
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Tevens nam Active Company ook voor
de eerste maal deel aan een toernooi:
in Parijs werden medailles behaald
door Steven en Peter op loopnummers;
onze toenmalige zwemmers vielen buiten de prijzen. Een volgend toernooi in
Berlijn kende een spijtig voorval. Tony
en twee vrienden raakten betrokken in
een bijzonder ernstig ongeval tijdens de
heenreis.

Er werden dat jaar ook enkele uitstappen naar het theater geprogrammeerd
(Torch Song Trilogy, The Sound of
Music, De Tovenaar van Oz, De Blonde
Aardbei) met wisselend succes.

Na een mini volleybaltoernooi met diner
in maart werd in oktober 1997 het eerste echte Active Company Volleybal
toernooi georganiseerd met een diner
alsook een fuif in samenwerking met
1996 was tevens het jaar van belang- The Bronx in zaal Surplus.
rijke
organisatorische
wijzigingen:
Jurgen volgde Joost op als voorzitter, Ondanks heel wat organisatorische prode werking werd geformaliseerd met blemen werd het zwemmen in februari
nieuwe statuten die op 14 november 1998 nieuw leven ingeblazen onder
in het Belgisch Staatsblad verschenen, impuls van Eddy. Een eigen zwembaan
en Luc, Jan en Tom werden tijdens een en trainer William maakten van het
eerste algemene ledenvergadering ver- zwemmen eindelijk een officiële Active
kozen als bijkomende bestuursleden Company activiteit. Sindsdien is Active
Company als eerste holebi-organisatie
naast Jurgen, Eli en Tony.
aangesloten bij de Vlaamse Zwemliga.
Deze nieuwe wind bracht ook een Dit gaf onze Brusselse collega’s (van
nieuwe activiteit mee: volleybal dat op 2 BGS) de mogelijkheid om zich bij de
september 1996 startte. Bruno nam de gelijkaardige Waalse zwemliga aan te
trainingen voor zijn rekening, wat later sluiten.
dat jaar al resulteerde in de deelname
van de AC volleybalploeg aan internati- Eddy stak datzelfde jaar met Sabine
de eerste Active Brain Quiz in mekaar,
onale toernooien.
MEI - AUGUSTUS 2020
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terwijl Tom de eerste AC-fietstocht voor
zijn rekening nam. Het zomerfeest te
Perk was aan zijn derde editie toe.
Op 30 maart werd ook een fuif georganiseerd in samenwerking met Red & Blue.
Voor de eerste keer weerklonk een
‘Bamba’ in deze geroemde Antwerpse
disco.
Tijdens toernooien was vooral het volleybalteam actief. Dankzij een eerste
plaats in de Benelux Volleybal competitie promoveerde Active Company van
niveau C naar B. Ook tijdens de Gay
Games die zomer in Amsterdam, een
evenement om nooit te vergeten, was
Active Company vertegenwoordigd met
twee volleybalteams.
Het tweede Active Company volleybaltoernooi werd dat jaar gecombineerd
met het eerste Diner Spectacle in disco
Red & Blue.
Gedurende de algemene ledenvergadering in september werden Aline en Rudi
als nieuwe bestuursleden verkozen.
Onder impuls van Aline startte diezelfde
winter nog voetbal als een wekelijkse
activiteit. Aldus waren voortaan ook de
dames goed vertegenwoordigd.

TIMEOUT activecompany
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Rudi zorgde ervoor dat vanaf februari 1999 badminton op de affiche van
Active Company kwam. Dat bleek een
groot succes en werd vrij vlug de snelst
groeiende AC-activiteit. Later dat jaar
werd met toedoen van Jan een koor
opgericht.
Naast de quiz, de fietstocht, de jubileumversie van het zomerweekend en de
combinatie van volleybaltoernooi met
Diner Spectacle, was er de eerste versie van een badmintontoernooi met de
allereerste fuif van Active Company in
zaal Jacob. Een tweede fuif volgde in
oktober 1999.
Naast volleyballers zag men dat jaar
ook badmintonners, zwemmers en voetbalsters op verschillende internationale
toernooien naar medailles dingen.
De sponsoring en promotiecampagnes
gedragen door Aline en Rudi hadden
resultaat: de kaap van 200 leden werd
overschreden.”
Trots blikken we ondertussen terug op
25 jaar Active Company met maar liefst
11 activiteiten en meer dan 400 leden.

MEI - AUGUSTUS 2020

24

w is t j e da t ?

w is t j e da t ?

Antwerp Pride &
Active Company:
hoe het begon
Na zéér succesvolle en geweldige
EuroGames in 2007, die bij velen nog
zeer fijne herinneringen naar boven
brengen, is Antwerp Pride het jaar
nadien, in 2008, van start gegaan.
Het enthousiasme van Stad Antwerpen
was door deze EuroGames extra aangewakkerd, waardoor zij bereid waren
Antwerp Pride mee te ondersteunen
op tal van vlakken; hetgeen alvast een
sterke basis gaf.

- Fotomuseum Antwerpen. Verder had
Active Company voor Antwerp Pride
een fietstocht door de stad in petto en
hield AC Badminton op zaterdag ‘open
deur’ zodat ook niet AC-leden konden
komen meespelen.

In no time waren de Mamma Mia! tickets de deur uit. Het was een geweldig evenement waarbij het hilarische
publiek, velen in Mamma Mia! outfit,
stevig uit de bol ging en uit volle borst
Met veel plezier heeft Active Company meezong met de 17 ABBA-hits die
van in deze beginperiode een bijdrage de revue passeren in deze kleurrijke,
geleverd aan dit prachtig jaarlijks energieke en goed gechoreografeerde
musical. En ja, … iedereen (die ik kon
Antwerps evenement.
horen) zong beter dan Pierce Brosnan.
In 2008 organiseerde Active Company
het ‘levend tafelvoetbal’ op het festi- Na al die jaren van mooie Antwerp
valterrein van NaviGaytion. In 2009, Pride edities, waarbij Antwerpen zich
het jaar dat ook voor het eerst de Mid op zijn best in zijn regenboogkleuren
Summer Party op de Draakplaats als toont, zijn dit prachtige herinneringen
openingsfeest gepland stond, orga- om te koesteren.
niseerde Active Company de memorabele Sing Along (Mamma Mia!) Vera Van Dijck, een enthousiast en
in samenwerking met het FOMU dankbaar AC-lid
TIMEOUT activecompany
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ANTWERP PRIDE & ACTIVE COMPANY:
HOE HET BEGON

Onze redacteur Kat Van Nuffel
vroeg het aan Bart Abeel, voorzitter
Antwerp Pride.
Het staat zelfs op Wikipedia: Active
Company stond mee aan de wieg van
één van de mooiste Prides ter wereld!
We kopiëren een stukje voor wie dit nog
niet wist!
“De eerste editie van de Antwerp Pride
werd in 2008 georganiseerd op initiatief
van de gemeente en enkele holebi-organisaties. Het bleek potentie te hebben en andere personen en organisaties sloten zich aan om er een jaarlijks
terugkerend evenement van te maken.
De editie van 2009 werd ondersteund
door Het Roze Huis, Active Company,
de Holebifederatie en lokale ondernemers. De gemeente gaf financiële
ondersteuning, niet alleen meer vanuit
het oogpunt van toerisme, maar ook ter
ondersteuning van de LGBTQ+ emancipatie. Om het steeds groter wordende
evenement goed te kunnen organiseren werd in 2010 de vzw Antwerp Pride
opgericht.
De eerste twee jaren viel de Antwerp
Pride samen met het commerciële
homofeest NaviGAYtion, dat homodiscotheek Red & Blue sinds 2004 in het
laatste weekend van juni aan boord
van partyschepen op de Schelde organiseerde. Vanwege een optreden van
de reuzen van Royal de Luxe en het
vooruitzicht van de World OutGames
2013, werd de Pride in 2012 verschoven naar augustus, en nadat in 2013

ook de World Outgames in augustus
in Antwerpen plaatsvonden, bleef de
Antwerp Pride in deze maand.”
Wat zou jij als hét ankerpunt
van zoveel jaren Antwerp Pride
omschrijven?
“Het succes van de World Outgames
in 2013 heeft ons een grote boost
gegeven. Sindsdien heeft de gewone
Antwerpenaar de smaak te pakken.
We zijn toen ook internationaal in the
picture gekomen, we zijn zelfs uitgeroepen tot één van de tien beste Prides ter
wereld, mede dankzij het harde werk
van de dienst toerisme.
Wat mij ook opvalt, is dat het draagvlak
voor de Pride binnen de stad de laatste
drie jaar helemaal is opengebloeid. Het
is begonnen met het middenveld en de
MEI - AUGUSTUS 2020
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commerce die elkaar vonden. Nu zijn
ook de academische en cultuurwereld,
musea en sportclubs betrokken. Ook
de politie heeft er zich duidelijk achter
geschaard, net als de media. Ik mag
dus zeggen dat we geslaagd zijn in de
missie die we ons bij de opstart hebben
gesteld, namelijk om niet zomaar een
gay pride, maar vooral de Antwerp Pride
te zijn; een verbindingsfactor tussen de
verschillende componenten van onze
samenleving.
Toch zijn ook hier nog heel wat uitdagingen om echt iedereen het gevoel van
betrokkenheid te geven: POC (people
of colour), nieuwkomers, etc. Er is en
blijft jammer genoeg nog veel te veel
discriminatie, ook binnen onze eigen
LGBTQ+ community!”
Active Company kijkt altijd enorm
uit naar wat we toch één van de
hoogtepunten van het jaar kunnen
noemen. Active Company is ook
altijd superenthousiast om deel te
nemen aan de parade, die elk jaar
langer en langer lijkt te worden.
Komt er een moment dat de Pride
zijn capaciteit zal hebben bereikt?
“Daar zijn we niet bewust mee bezig.
We willen vooral het draagvlak blijven
vergroten en zoveel mogelijk bruggen
TIMEOUT activecompany

voll e y b al

bouwen tussen alle geledingen van de
stad. We hebben wel de ambitie om
één van de grotere en meer invloedrijke
evenementen van de stad te zijn en te
blijven. En daar is zeker nog wat marge.
De optocht was vorig jaar weer een
derde groter. Dat is niet weinig. Ik denk
dat de Pride nog zal groeien, omdat
almaar meer mensen de Pride ontdekken, almaar meer mensen erbij willen
zijn.”
Corona gooide roet in het eten,
waardoor de Pride niet heeft kunnen
plaatsvinden. Jullie hadden echter
nog een heel mooi programma,
waardoor iedereen toch nog een
beetje Pride kon vieren.
“Together We Pride is de slagzin van de
dertiende editie van Antwerp Pride dat,
ondanks de geldende coronamaatregelen, uitpakte met een ‘pakkend’ programma. Van 5 tot 9 augustus namen
de regenboogkleuren opnieuw de stad
in. En via een nieuw streamingplatform
(Antwerppride.tv) kon de Pride ook in
uw kot gevierd worden met o.a. leuke
DJ-sets, waarvan eentje door jullie
voorzitter (knipoogt). Ook was er door
het gebrek aan glitter en pluimen meer
ruimte en aandacht voor het ‘waarom’
van Pride.

Toch was er ook buiten veel te beleven. Onder andere onze Trail of Stories
(een bijzonder foto-kunst project in
samenwerking met Noortje Palmers)
was een voltreffer. Het was een unieke
Pride, weliswaar zonder parade, maar
we hopen door alle events in de stad
en leuke activiteiten, dat iedereen kon
deelnemen met eigen bubbel en op
die unieke manier, inderdaad, toch nog
een kleurrijke en vooral zinvolle Pride
beleven.”
ANTWERP PRIDE MISSION STATEMENT
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bridges between the many actors in our
society. Entrepreneurs, the city council,
the cultural world, NGO’s, academia …
Centerpiece in the many Pride events is
the Pride Parade. Alongside the Parade
we organize and/or welcome cultural,
educational, activist, sportive initiatives. We do this always from a positive,
solution and common ground seeking
approach. With great empathy towards
all minorities and people at risk of exclusion. As a volunteer organization, we
take great pride in building community
throughout our events. Antwerp Pride
originates from the LGBTQ+ community but actively seeks alliances with
all people and organizations within the
city that share our passion for a diverse,
inclusive and engaged city. In doing so,
Antwerp Pride has built an event that
attracts thousands of people to the city
every year.”

“Antwerp Pride commemorates and
celebrates the long journey forwards
acceptance and equal opportunities the
LGBT+ community has made. A journey
that continues, for acceptance is never
a given and there is still exclusion,
discrimination and violence against
LGBTQ+ both in our country and
abroad. By giving a platform to the many Dank je wel, Bart, voor dit fijne
voices within our community, we wish to gesprek.
empower our community, educate and
sensitize the general public and build Kat Van Nuffel
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gaandeweg iets spannender werd, kwamen we veilig en wel - zonder sneeuwkettingen te moeten leggen (gelukkig,
de mannen rekenden allemaal op mij,
haha) - aan op onze prachtige bestemming: een grote nieuwe chalet met een
heel gezellig haardvuur, een sauna en
een bubbelbad! En dan heb ik het nog
niet over het eten gehad: elke dag werden wij zowel ‘s morgens, in de namiddag als ‘s avonds verwend met een
heerlijk verse (driegangen) maaltijd
opgediend door twee fantastische gastvrouwen en een toffe gastheer. Eerlijk,
ik heb de extra kilo’s er totaal niet afgekregen op de skipiste.

AC gaat opnieuw skiën
Nieuwe AC-boyband ‘Katleen en de gays’?
In januari vertrokken we weer naar het
Franse Puy Saint Vincent, een bonte
mengeling van tennissers en yogi, om
in de sneeuw een weekje te genieten.
Katleen Muys ging voor de eerste
keer mee en noteerde de volgende
herinneringen:
“Waar ik het eind januari nog jammer
vond dat we dit jaar niet genoeg zonnedagen hadden om elke dag zalig in het
zonnetje buiten langs de skipiste te kunnen eten, kan ik op dit eigenste moment
- ice pack tegen mijn rug, ventilator op
de hoogste stand - alleen maar dromen
van die temperaturen.
TIMEOUT activecompany

Redelijk laat sprong ik na een gezellige
infoavond in januari op de boot - of eerder in Marcel zijn knalblauwe Citroën om samen met voornamelijk AC Tennis
en Yoga guys deel te nemen aan een
door AC georganiseerde ski-reis naar
het dorpje Puy Saint Vincent in de
Franse Alpen (Hautes Alpes), vlak bij
Briançon.
Alhoewel ik er uiteraard ook wel graag
wat vrouwelijk gezelschap bij had
gewenst, heb ik het mij absoluut niet
beklaagd, integendeel.
Na een aanvankelijk gemoedelijke
rit - met overnachting onderweg - die

Het skigebied zelf is niet zo groot, maar
wel gezellig - ons kent ons - met wat
de skipistes betreft voor elk wat wils.
Iedereen is uiteraard vrij om te doen
en laten wat hij wil. Zo ontstonden er
constant verschillende samenstellingen van skiërs. Trouwens, ook wandelaars, langlaufers en ‘raketters’ komen
hier aan hun trekken en kunnen in ons
gastenverblijf een lunchpakket bestellen indien gewenst. ‘s Avonds werd er
gebabbeld, gelezen, gebubbeld - met
toen nog een andere betekenis - en een
gezelschapsspel gespeeld, wat - eerlijk
is eerlijk - tot mijn grote verbazing af en
toe tot ongeziene discussies en strijdtonelen leidde. Gelukkig was alles de volgende dag aan het ontbijt - ondanks de
uitgebreide nabesprekingen - weer peis
en vree.
Al bij al een zeer leuke aan te raden
ervaring die voor mij persoonlijk een
aantal verrassende inzichten opleverde, en ik zou ‘mijn’ homo’s’ ;-) voor
geen goud hebben willen ruilen voor de
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kerels die in het appartementje beneden logeerden.
Wat die inzichten betreft, die deel ik
graag met jullie tijdens de volgende skireis. Tot dan?!”
Kort na onze terugkomst sloeg corona
toe ... Toch staat er voor 2021 opnieuw
een editie gepland: 23-30 januari.
Effectief zal dit betekenen dat we vertrekken op 22 januari 2021, met een
tussenstop, zodat de rit tijdens de laatste dag niet meer zo lang is.
Er is nog plek voor nieuwe deelnemers.
Natuurlijk hebben de deelnemers van
eerdere edities voorrang, maar de chalet is groot genoeg! Wat je gaat doen
die week, mag je helemaal zelf bepalen: skiën, langlaufen, wandelen, lezen
op de zetel of een saunaatje.
De prijs voor het verblijf in chalet
Alpelune inclusief ontbijt en avondeten
is 570 EUR (incl. toeristenbelasting).
Toeslag voor een eenpersoonskamer is
50 EUR.
Een extra reisverzekering met wintersport dekking moet je zelf afsluiten.
In november of december zal er weer
een informatieavond worden georganiseerd. Wil je nu al meer weten over
deze reis en de annuleringsvoorwaarden, neem dan contact op met Marcel
via tennis@activecompany.be of 0485
70 17 65.
Marcel van der Voort, activiteitsverantwoordelijke Tennis
MEI - AUGUSTUS 2020
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Zin om mee te gaan
klimmen? Laat maar
weten!
Mijn naam is Karl Verelst. Ik speel badminton bij Active Company, een sport
die ik zeer graag doe en waarvoor ik
graag naar het buitenland reis om toernooien te spelen. Een sport die ik al
beoefen sinds mijn zevende en waarin
ik ooit echt goed geweest ben, haha.
Althans zo wil ik het me toch herinneren. Voor ik deze sport hervatte bij
Active Company, heb ik 20 jaar geen
badminton meer gespeeld. Dit moet zijn
opgevallen, vrees ik.
Zoals een groot deel van de leden van
Active Company, ben ik niet enkel sportief actief binnen onze vereniging, maar
ook daarbuiten.
Mijn grote sportieve passie is klimmen.
Net als bij skaten, snowboarden, surfen
en dergelijke, hangt er een hele levensstijl aan vast. Een van duurzaamheid,
ecologisch gedachtegoed, fitheid en
broeder- en zusterschap.
Ik klim dus graag en dit in al zijn vormen.
Het lengteklimmen op een indoor muur
aan touwen is (vreemd genoeg) de
bekendste variant, maar niet de oudste.
Veilig gezekerd klimt de klimmer naar
boven, terwijl de zekeraar op de grond
het touw inhaalt. Hierin bestaan dan
TIMEOUT activecompany

niveaus van routes, gaande van verrassend eenvoudig tot quasi onmogelijk, dit
in dal, verticaal en overhang. Klimmen
op een artificiële klimmuur is trouwens
een Belgische uitvinding. Nieuwland of
Terres Neuves te Brussel, 1987 en vanaf
2021 (schuld van corona) Olympisch!
Voor wie hiermee eens wil kennismaken - dan bedoel ik sportklimmen en
niet de zaal in Brussel - stuur gerust een
e-mail (karl@activecompany.be). Er
kan geklommen worden in Puurs (zaal
Klimax), Deurne (Klimzaal Wallstreet)
en Gent (Biover).
Los daarvan beoefen ik evenzeer deze
zelfde variant op rotsen, leadklimmen
op een kunstmuur, maar nog liever leadklimmen op rotsen, single- en multipitch,
indoor- en outdoor boulder. Er bestaat
zoveel variatie dat ik me er nooit in
verveel. De combinaties zijn quasi eindeloos, net als het plezier dat ik eraan
beleef.
Voor wie meer over deze sport wil vernemen, verwijs ik graag door naar volgende website: https://www.klimenbergsportfederatie.be/
Karl Verelst, fervente klimmer
MEI - AUGUSTUS 2020
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Rondje lopen door
Antwerpen
Een sport die je alvast kon verderzetten in coronatijden is lopen. Uiteraard niet in
groep. TimeOut sprak met Marlon Van Mol, activiteitsverantwoordelijke Active
Running, over hoe hij deze periode heeft ervaren.
PRAKTISCH

Wanneer: elke dinsdag om 19.00 u
Locatie: Park Spoor Noord (ingang sporthal)

ACTIVE RUNNING
EEN VLIEGENDE START

Je nam het roer over van Wilfried
die Active Running vele jaren heeft
geleid. Hoe is dat verlopen?
Marlon: “Dat is eigenlijk heel spontaan
gebeurd. Ik had nog maar enkele keren
met de AC Running groep meegelopen,
toen ik vernam dat Wilfried klaar was
om de fakkel door te geven. We waren
met enkele lopers en de voorzitter van
Active Company in Café Den Draak
toen me de vraag werd gesteld of ik het
zag zitten om de nieuwe activiteitsverantwoordelijke te worden. Sinds 1 januari 2019 vervul ik deze rol met veel plezier. Elke dinsdag komen we samen met
een kleine groep lopers. De gevarieerde
groep motiveert elkaar om er telkens
weer te staan en alles te geven, zelfs
als het weer niet helemaal mee zit. Dat
is supertof om te zien!”
Hoe ben je bij Active Company
verzeild geraakt?
Marlon: “Ik werd ongeveer twee jaar
geleden lid van Active Company, nadat
ik een jaartje eerder in Antwerpen was
komen wonen. Ik had online over Active
Company gelezen, en het leek me de
perfecte manier om nieuwe sporten uit
te proberen en nieuwe mensen te leren
kennen in en rond Antwerpen.”
Doe je nog andere sporten?
Marlon: “Naast het lopen probeer ik
ook zo vaak mogelijk naar de Active
Workout te gaan. Omwille van het werk
lukt dat niet elke week, maar wanneer ik het ingepland krijg, ben ik altijd

TIMEOUT activecompany
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supercontent. Verantwoordelijken Chris
en Kris zijn écht geweldig. Samen met
coach Jan laten ze ons graag afzien,
maar het voldane gevoel na zo’n uurtje
zweten op muziek, maakt het écht de
moeite waard.”
COVID-19

Hoe heb jij de lockdown beleefd?
Lopen mocht nog, maar niet in groep.
Marlon: “De lockdown was niet altijd
even makkelijk. Omwille van de coronamaatregelen werden loopwedstrijden
waarvoor ik getraind had uitgesteld
of geannuleerd. Dat was even balen.
Maar met wat creativiteit en de nodige
verbeelding, liepen mijn sportbuddy en
ik twee keer een officieuze halve marathon in Antwerpen. We stippelden een
parcours uit, vertrokken vroeg in de
ochtend zodat we quasi niemand hoefden te kruisen en zorgden voor geïmproviseerde medailles aan de finishlijn.”
Dat klinkt fijn! Wat is de stand
van zaken momenteel bij Active
Running?
Marlon: “Momenteel is het even rustig.
Van zodra de maatregelen het toelieten,
zijn we opnieuw beginnen lopen op een
veilige manier en met de nodige afstand.
Dat was heel leuk en het deed iedereen
deugd om elkaar terug te zien. Tijdens
de maanden juli en augustus hebben
we geen vaste afspraak op dinsdag
omwille van de drukke agenda’s van
alle lopers tijdens de zomermaanden.
Als de gezondheidssituatie na de zomer
het toelaat, lopen we opnieuw elke dinsdag om 19.00 u.”
MEI - AUGUSTUS 2020
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Marlon: “Wat ABG21 juist zal brengen
is nog niet helemaal duidelijk, maar na
een eerste geslaagde editie vind ik dat
een wandel- en loopparcours niet mag
ontbreken.”
SOCIALE BELEVENIS

FEESTJAAR

Wat wens je Active Company toe
voor haar 25ste verjaardag?

Spreken jullie na - of buiten - Active
Running nog af?
Marlon: “Tijdens het lopen wordt er véél
gebabbeld. Aangezien we na afloop
vaak nog niet uitgepraat zijn, verandert
de stretching vaak in een gezellige koffieklets. We hebben met de lopers ook
een Whatsappgroep waarin we elkaar
op de hoogte houden. Het is ook de perfecte weg om een loopbuddy te vinden
voor spontane runs.”

Marlon: “Een groot feest, en daar mogen
nog veel meer jaren bij. Het is geweldig dat er zoiets als Active Company
bestaat in Antwerpen. Active Company
staat garant voor een uitgebreid aanbod
aan sporten en wordt gedragen door
een sterk team met een passie voor
sport en mensen. Dankzij hen bestaat er Kan je Active Company met een
een AC-community waarbinnen vriend- quote omschrijven?
schappen voor het leven ontstaan.”
Marlon: “Binnen de AC-community ontActive Running had een heel leuk
staan vriendschappen voor het leven.”
uniek parcours tijdens de ABG19
(Antwerp Brilliant Games 2019)!
Wat wil jij nog graag meegeven aan
onze lezers?
Marlon: “Het eerste wandel- en loopparcours tijdens ABG19 was een succes. Marlon: “Geniet, ondanks deze ongeHeel wat enthousiaste wandelaars en wone periode, zoveel mogelijk. Zorg
lopers schreven zich in en genoten bij goed voor jezelf en voor de mensen
stralende zon van de Art & Nature Walk rondom jou. En heb je na het lezen van
van 7 km of de run van 5 of 10 km. De dit interview zin om eens mee te komen
sfeer zat goed. Vooraf deed iedereen lopen, dan verwelkomen we je heel
samen opwarmingsoefeningen en na graag!
afloop waren er drankjes, versnaperingen én een te gekke medaille.”
Klinkt goed! Dank je wel, Marlon,
voor dit fijne gesprek.
Hoe staat het met ABG21? Gaan
jullie opnieuw meedoen?
Kat Van Nuffel
TIMEOUT activecompany
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Portret AV Running
Naam: Marlon Van Mol
Sport: Active Running
Functie: activiteitsverantwoordelijke
Lid bij Active Company sinds: oktober
2018
AV sinds: 1 januari 2019
Favoriet moment/herinnering (op de
piste/in het bos/in het leven): Een
grote highlight op persoonlijk vlak is
ongetwijfeld de geboorte van mijn petekind. Dat ventje maakt mij zo gelukkig!

DILEMMA’S

Wedstrijd of spontaan? Wedstrijd
Piste of bos? Bos
Sprint of duurloop? Duurloop
Massaloop of alleen? Massaloop
Film of boek? Boek
Grindr of live? Live
Facebook of Twitter? Instagram
Wel of geen ontbijt? Wel ontbijt
Sushi of McDonald’s? McDonald’s

Op sportief vlak zal ik altijd met veel
trots terugkijken op mijn allereerste officiële loopwedstrijd. De medaille hangt
thuis aan de muur!
Favoriete wedstrijd en waarom: Vorig
jaar liep ik voor het eerst de 20 km door
Brussel. Dat was zo’n buitengewone
ervaring. Koning Filip die het startschot
geeft, duizenden lopers in kleurrijke outfits, al minstens evenveel supporters
langs de kant van de weg, een uitdagende route door de stad, ... Het was
echt pittig, maar de vibe die dag zat zo
goed dat het bijna vanzelf ging. Ik doe
de volgende keer sowieso weer mee!
Wat wil je nog met ons delen? Naast
lopen, teken en ontwerp ik ook heel
graag, lees ik vaak thrillers of romantische boeken, kijk of luister ik naar musicals terwijl ik droom over mijn volgende
trip naar Londen of New York, spendeer
ik tijd met mijn petekind of zit ik gezellig
met familie en vrienden rond een bordspel of op restaurant.
MEI - AUGUSTUS 2020
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ADRESS

Kleine Koraalberg 8
2000 Antwerp
RESERVATIONS

www.refillantwerpen.be
refill
OPENING HOURS

Mon, Thu, Fri: from 17h
Sat and Sun: from 12h
Kitchen open all day till 21h

Simply join us!
In 2018 (TimeOut 99), onder de rubriek ‘In de spotlight’, verscheen een interview met
Active Workout over o.a. het ontstaan van Workout. We maakten toen kennis met
activiteitsverantwoordelijke Chris Snepvangers. We bezochten Chris (weliswaar op
afstand) opnieuw om te horen hoe het met hem en Active Workout gaat, vooral in
deze bizarre tijden.
PRAKTISCH:

Wanneer: elke dinsdag, om 20.15 u
Locatie: Sporthal, Blancefloerlaan, Linkeroever

We zijn nu alweer twee jaar verder.
Wat vliegt de tijd! Is er ondertussen
iets veranderd?
Chris: “Goh, veel denk ik ... We zijn van
locatie moeten veranderen en zitten nu
op Linkeroever. Veel handiger eigenlijk:
mega-parking, Velo-station in de buurt
én de tram stopt ook nog eens voor de
sporthal! Ook een ruime kleedruimte
én douche zijn wel stevige pluspunten.
Door de verhuis waaide er ook een
frisse wind door de workout, waardoor
we een hele hoop jonge veulens mochten verwelkomen! Toen ik zelf begon,
was ik bij de jongste van de bende, nu
ben ik de oudste van de hoop (lacht).”
COVID-19

Hoe hebben jullie de lockdown
beleefd?

GAY OWNED • L ARGE OUTDOOR TERRACE • OLD CIT Y CENTRE
TIMEOUT activecompany

37

Chris: “Al snel zijn we overgestapt naar
een workout via Zoom, en dit twee keer
per week. Onze vaste coach is niet zo’n
Zoom-fan, dus de les werd gegeven
door Kristof en mezelf. Het was leuk

om te doen, vooral om creatieve oefeningen te bedenken die iedereen vanuit
zijn woonkamer kon mee doen. En na
de workout, nog tot laat in de avond, blijven verder babbelen hoorde er natuurlijk ook bij! Het is niet omdat we in lockdown zijn, dat we niet meer graag op de
hoogte zijn van alle roddels hé.”
FEESTJAAR

Active Company zou in principe dit
jaar haar 25-jarig bestaan vieren.
Waarop hadden jullie gehoopt?
Chris: “Goh, zet 2020 maar even op
pauze, en volgend jaar vieren we
dat met een megafeest waar we met
z’n allen staan dansen op den toog!!
Whoooop whoooop!!!!! Yihaaaaa!”
SOUVENIRS

Als jullie terugblikken op de voorbije
jaren, wat is jullie bijgebleven?
Chris: “Oh, er zijn zoveel fijne herinneringen ... Op de AC-truck met de
MEI - AUGUSTUS 2020
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Portret AV Active
Workout
WENS

Als je morgen een ‘laatste’ wens zou
mogen doen, welke zou dat dan zijn?

Antwerp Pride, de Pride Games, de pintjes aan den toog met onze Harre, ...”
TOEKOMST

Hoe zien jullie Active Company
verder evolueren? Is er binnen 10
jaar nog plaats voor een LGBT+
sportclub?
Chris: “Zeker!!! Alhoewel je geaardheid
een non-issue zou moeten zijn, is het in
de sport niet altijd eenvoudig. En daarbij
is het ook gewoon leuk om met gelijkgestemden samen te sporten en activiteiten te ondernemen!”
Hoe kunnen geïnteresseerden zich
bij jullie aanmelden?

Chris: “Goh. Ik herinner me dat ik als
kleine jongen zat te kijken naar de openingsceremonie van de Olympische
Spelen in Atlanta. Daar kwam toen
boven het stadion een kerel aanvliegen
in een jet suit, hij vloog gewoon door
de lucht, landde in het midden van het
stadion, en opende alzo de Spelen. Ik
zei toen tegen mijn vader: “Papa, tegen
dat ik 18 ben, ga ik niet meer auto hoeven leren rijden, tegen dan vliegen we
allemaal door de lucht!”. Needless to
say: ettelijke decennia later zitten we
nog steeds alle dagen vast in het verkeer op een grijze autostrade. Wat mij
betreft: the future is now, ik wacht al
jaren op vliegende auto’s, dus ik wens
mezelf een vliegende bol à la professor
Gobelijn toe, waar ik lekker mee door de
lucht kan zoeven! Verder wens ik uiteraard een wereld zonder oorlog en dierenleed, maar ik ging ervan uit dat dat al
standaard was.”
Dank je wel, Chris, voor de leuke
babbel.

Chris: “Ofwel via deAC-website klikken op
Active Workout, ofwel mij een mailtje sturen: activeworkout@activecompany.be” Kat Van Nuffel
TIMEOUT activecompany

Naam: Chris Snepvangers
Sport: Active Workout
Functie: activiteitsverantwoordelijke
Lid bij Active Company sinds: ik gok
op 2015
AV sinds: ik denk 2017
Favoriet moment/herinnering (in
actie/in het leven): Als het aan Active
Company gelinkt is: toen we twee jaar
geleden met de Pride Games als derde
eindigden! De trofee staat nog altijd in
mijn keuken te blinken! Thanks Kris,
Jan, Jan en Sander!
DILEMMA’S

Bril of contactlenzen? Ikzelf draag lenzen, lekker makkelijk bij het sporten!
Ketchup of curry? Mmm, moeilijk,
maar doe maar curry!
Appel of banaan? Banaan!
Tablet of laptop? Laptop als ik veel
moet typen voor het werk, maar voor
lui in de zetel te surfen, is een tablet
veeeeeeel handiger!
Alleen werken of in groepsverband?
Hm, doe maar groep!
Dokter of patiënt? Euhhhhh ... Als het
voor een rollenspel is, kies ik wel dokter,
hahahahahahahaha.
Zwarte koffie of met alles erin?
Bweeeeeeiiik, koffie! Geef mij maar een
kamilletheeke, zonder suiker!

Kauwgum of snoep? Goh, kauwgum
zeker niet, en snoep, als snoep chocolade is, dan megaveel chocolade!!!
Dansen of zingen? “I don’t sing in my
car. I perform”
Milkshake of smoothie? Mag ik
beide?? Eerst een bananenmilkshake
en dan een smoothie met avocado en
ananas.
Tattoos of niet? Al vanaf mijn 20ste zeg
ik dat ik er een ga laten zetten … maar
het komt er niet van.
Baard of snor? Van een 3-daagse
stoppelbaard tot een jaren ‘70 porno-snor: als iemand ermee staat: go for
it! Zelf hou ik het op een 3 tot 5 dagen
niet-scheren-look.
Merk of merkloos? Van H&M tot
Vuitton, als het schoon is, is het schoon,
en is een merk niet belangrijk.
MEI - AUGUSTUS 2020
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Sintannekeplaasj
Dat corona heel 2020 wat op zijn kop
heeft gezet, is het minste dat je kan
zeggen … En dat nét tijdens het 25-jarig
jubileumjaar van Active Company!
Maar, in vreemde omstandigheden jezelf
kunnen aanpassen, dát is dan weer dé
uitdaging! En uitdagingen, daar houden
wij wel van bij Active Workout! Stilzitten
is niet aan ons besteed. Vandaar dat we
tijdens de lockdown al snel een ZoomWorkout organiseerden, en dat tweemaal
per week. Iedereen vanuit zijn eigen ‘kot’,
maar toch samen! Er werd gezweet,
gezweet en nog meer gezweet, want het
is niet omdat we van thuis uit trainden,
dat het minder zwaar was. Integendeel!
Na de workout werd er duchtig verder
ge-Zoom-d en was iedereen weer op de
hoogte van alle nieuwtjes en roddels.
Toch waren we blij dat eind mei beslist
werd dat we weer buiten konden
TIMEOUT activecompany

sporten, en iedereen elkaar nog eens
‘in real life’ kon zien! Bij sommige waren
er wat coronakilo’s bijgekomen, bij
andere dan weer net het omgekeerde.
Sindsdien trainen we elke dinsdag (als
het niet regent) op het strand van SintAnneke, mét zicht op de mooiste skyline ter wereld! Dus als er bij jou nog
wat kilo’s af moeten, steeds welkom om
20.00 u!
En bij deze wensen alle workouters ons
geliefde Active Company een hele dikke
proficiat met haar 25-jarig bestaan!! We
zullen 25 burpees doen als eerbetoon. En
uiteraard kijken we vol spanning uit naar
de nieuwe naam van onze geliefde club!!
Dikke kussen en een megaknuffel!

Chris Snepvangers, activiteitsverantwoordelijke Active Workout
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Stay cool and play
badminton!
Bij badminton valt er duidelijk ook altijd wat te beleven. De TimeOut redactie sprak
met de nieuwe activiteitsverantwoordelijke, Chris Bergen. Hoe stellen de badmintonners het?
PRAKTISCH

Wanneer + locatie:
Maandag: 17.00 u - 21.00 u - sporthal Linkeroever
Woensdag: 18.00 u - 20.30 u - sporthal Fort 8 te Hoboken
Zondag: 13.00 u - 17.00 u - sporthal Het Rooi 2 te Berchem

voor velen thuisblijven. Veel vragen over
hoe we het gingen aanpakken na een
paar weken. Jammer genoeg werden
Chris, jij nam recent het roer over
dit een paar maanden. Clint en Wim zijn
van Koen De Deyne. Kan je ons
dan met het initiatief gekomen om een
iets vertellen over het ontstaan van
quiz te organiseren online op hetzelfde
badminton bij Active Company?
tijdstip als badminton op maandag. Dat
Chris: “Hoe badminton juist is ontstaan, was een goede afleiding en ook leuk om
weet ik niet. Ik ben al lang bij Active elkaar terug te horen.”
Company, maar ik ben zoals velen bij
een andere sport begonnen (tennis en Zijn jullie ondertussen weer
later volleybal). Toen ik begon bij bad- begonnen met badmintonnen?
minton was het een zeer drukbezette
sport waar je nog moest wachten aan Chris: “Wij zijn even terug opgestart, in
de zijlijn vooraleer er een veld vrij was.” het begin met max. 20, en er werd single
gespeeld. In juli eindelijk terug dubbel
en met 50.
In het begin was het een heel gedoe
COVID-19
om dit correct en gestructureerd te doen
verlopen, maar buiten enkele beginWe vragen het aan elke sport. Het
virus heeft een zware impact op ons nersfoutjes ging dit vrij vlot.
(sport)leven. Hoe heeft badminton
Jammer genoeg werden de regels
de lockdown beleefd?
opnieuw verstrengd in Antwerpen en
Chris: “De lockdown betekende zoals werd badminton geannuleerd gedurende
ONTSTAAN

TIMEOUT activecompany

gans augustus, de zomerstop die we dit
jaar liever niet hadden.
Hopelijk staan we er in september terug,
volgens de maatregelen die er dan gelden, en werken we ons opnieuw in het
zweet.”
FEESTJAAR

Active Company viert haar 25-jarig
bestaan. Spijtig genoeg is het
grote feest dat de raad van bestuur
gepland had niet kunnen doorgaan.
Chris: “Jammer genoeg zal er inderdaad dit jaar niet gevierd worden, vrees
ik. Maar het feit dat een club al zolang
bestaat en blijft groeien qua sporten
betekent toch dat een club voor holebi’s en sympathisanten zeker een plaats
heeft in de huidige maatschappij. Het is

niet voor iedereen noodzakelijk om in
een holebi-club te spelen. Maar er zijn
leden die beide doen en zo het beste
van beide krijgen.”
TOEN EN NU

Als je terugkijkt op de voorbije jaren
bij Active Company, wat is jouw
indruk? Zijn er merkbare verschillen
of veranderingen?
Chris: “Veel is er niet veranderd. Er is
steeds een vaste kern die jaren blijft
komen en er is steeds een klein percentage van mensen die komen en gaan na
enkele weken/maanden.
Buiten dat er nu steeds plaats is om
te spelen (meestal), zijn er ook minder vaste klikjes van vier die steeds
tegen elkaar willen spelen. Mensen
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van hetzelfde niveau wisselen meer
onderling.
Komt dat omdat er nu geen competitie
meer is of omdat vorige AV’s (activiteitsverantwoordelijken) hierop gehamerd hebben dat iedereen mag en kan
spelen? Er wordt echt geluisterd naar
de problemen van de spelers en dat
nemen ze dan aan.”

BADMINTON
kassaverantwoordelijke of door mezelf
wanneer ze een mailtje hebben
gestuurd. Ze worden steeds geïnformeerd over hoe het spelen zal verlopen, wat ze moeten meenemen en wat
wij hebben.”

gaan we in 2021 waarschijnlijk zeker jammer genoeg. Vroeger deden we
leuke en veilige initiatieven doen om de dat op maandag, nu doen we dat op
groepssfeer er terug in te krijgen. Zowel zondag.”
op het badmintonveld als ernaast.”
Wat willen jullie nog meegeven aan
onze lezers?
TOERNOOIEN

DIVERSITEIT

Hoe staat het met ABG21? Nemen
jullie opnieuw deel? Kijken jullie
ernaar uit? Wordt het ooit nog
hetzelfde?

Badminton lijkt wel een gevarieerde
groep te zijn?

LEDEN

Hoeveel deelnemers trekt badminton
ongeveer aan?
Chris: “Maandag is onze drukste dag,
dan zitten we toch tussen de 35 en
45 spelers die verspreid over de vier
uur komen spelen. Zondag ligt dit iets
lager, rond de 30/40. Woensdag is onze
nieuwe dag, met een beperkt aantal velden (4), dus nog geen idee.”
NIEUWELINGEN

Wat doen jullie om nieuwelingen
zich welkom te laten voelen?
Chris: “Nieuwelingen worden ofwel
ter plaatste opgevangen door onze

TIMEOUT activecompany

Chris: “We hebben inderdaad een zeer
gevarieerde groep, zowel qua geslacht,
leeftijd als niveau, maar met een meerderheid van mannelijke spelers tussen
de 30 en de 50 van gemiddeld niveau.
Maar iedereen is zeker welkom om
onze groep te vervoegen.”
START2BADMINTON

Jullie organiseren regelmatig een
Start2Badminton. Komt er, van zodra
het kan, een nieuwe reeks?
Chris: “Ik wou 2020 een beetje kalmer
houden, met enkele kleinere randactiviteiten. Eventueel privélessen voorstellen of in kleine groep. Nu 2020 een
beetje overhoop is gegooid door corona,

45

Chris: “Kom zeker eens kennismaken
met badminton. Het is voor iedereen
toegankelijk. Maar probeer ook andere
sporten uit. Ontdek zelf wat jij het leukste vindt. En leer mensen kennen die je
Chris: “Deelnemen zeker. Eigen toer- anders nooit zou ontmoeten.”
nooien zijn zeker belangrijk om aan
deel te nemen en te promoten binnen Dat is een feit, Chris. Dank je wel
en buiten de eigen club. We kijken er voor deze fijne kennismaking.
zeker naar uit, maar zijn inderdaad
benieuwd hoe we dit veilig kunnen laten Kat Van Nuffel
verlopen. Hopelijk is er tegen dan beter
nieuws, aangezien het pas in 2021 zal
doorgaan.”
SOCIALE BELEVENIS

Spreken jullie na, of buiten,
badminton nog af?
Chris: “Wanneer dit mogelijk is, doen we
dit zeker. Liefst na het sporten (en binnenkort ook douchen) in een café dicht
bij de sporthal. Dit is niet altijd mogelijk
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Badminton quiz tijdens
de lockdown
11 mei 2020

Omdat er al twee maanden niet meer
kon worden gebadmintond, organiseerden Wim en Clint een heuse online quiz.
Zo kon de groep worden samengebracht op een andere, virtuele manier.
Wat hadden de deelnemers nodig?
• 2 ‘schermen’ (laptop, smartphone,
tablet) met internettoegang
• pen en papier (niet verplicht, maar
wel handig bij enkele rekenoefeningen)
• drank en hapjes voor de gezelligheid
Hoe werd er gequizd?
Er werden twee soorten vragen gesteld:
ofwel waren er vier meerkeuzeantwoorden, ofwel moest een stelling worden
beantwoord met ‘waar’ (true) of ‘niet
waar’ (false).
De vragen, geïllustreerd met foto’s en
filmpjes, en de antwoorden kreeg je
op het ene scherm te zien via Google
Meets. Op het andere scherm moest je
het juiste antwoord aanklikken.
Het was een spannende avond en een
blij weerzien.
Wim, Clint en Chris
TIMEOUT activecompany

wijnbar – tapas - shop
“Wine & Food paires nicely
with Gay friends...”

- Spicy Bette-

Lijnwaadmarkt 6 2ooo Antwerpen
Tel.:+32 (o) 3 645 39 o2
www.wijnbarbette.be
MEI - AUGUSTUS 2020

48

S P O RT A D V I E S

Investeer in een
home gym

S P O RT A D V I E S
houdt bovendien ook je immuunsysteem wakker! Je bent beter gewapend
tegen bacteriële infecties en zelfs tegen
kanker omdat je lichaam dankzij beweging gemuteerde cellen zal aanvallen
en vernietigen.
Bewegen moet leuk en uitdagend zijn
en kan ook thuis gebeuren.
Vergeet de minder populaire hometrainer en kies resoluut voor een loopband
of crosstrainer.
Je kan aanvullend nog een roeitrainer
nemen en dan heb je voor de cardiotraining zeker voldoende in huis. Bij
de roeitrainer heb je de keuze tussen
een traditioneel magnetisch remmend
exemplaar of een waterbakversie. Deze
laatste is qua design mooier en geeft
minder geluid, maar prijs-kwaliteit zou ik
gaan voor de klassieke versie.

De afgelopen maanden bleven heel
wat fitnessfans onder ons op hun honger zitten, wegens het sluiten van vele
fitnesscentra.

dat corona altijd aanwezig zal blijven,
zoals ons jaarlijkse weerkerende griepvirus. Maar er is hoop dat we ons in het
tweede trimester van 2021 kunnen laten
vaccineren tegen corona, zodat we toch
Aangezien het einde van de Covid-19 opnieuw meer bewegingsvrijheid zullen
pandemie nog niet in het zicht is, kan krijgen en een normaal en sportief leven
het nuttig zijn thuis enkele fitnesstoe- kunnen hervatten.
stellen te installeren.
Ons motto blijft ‘BEWEGEN IS LEVEN’.
De pandemie zal uiteindelijk evolue- Door te bewegen krijg je niet alleen sterren naar een endemie. Dit betekent kere botten, spieren en pezen, maar je
TIMEOUT activecompany

Plaats deze toestellen in een ruimte met
veel licht, die je ook goed kan verluchten. Als je op een appartement woont,
leg dan onder uw toestellen een mat om
geluiden en schokken te dempen. Wil je
naast het opkrikken van je uithoudingsvermogen ook extra spieren kweken,
investeer dan in losse gewichten zoals
een set kettlebells of een eenvoudige
set halters.
Je kan op de toestellen je conditie verbeteren door te trainen met hulp van:
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Afstand:
Intervalprogramma: vaak in de vorm
van een piramide met een minimum en
maximum weerstand. Het voordeel is
dat je meerdere spiergroepen gebruikt
en sneller calorieën verbrandt omdat je
wisselt van tempo.
Hartslagprogramma: gebruik een
hartslagband. Het programma past de
weerstand automatisch aan je hartslag
aan. Je maximale hartslag bereken je
door 220 - je leeftijd en de ideale trainingshartslag bij gezonde personen met
een gemiddelde conditie is 180 - je leeftijd wat ongeveer overeenkomt met je
babbeltempo.
Wanneer je drie uur per week matig
intensief traint, bereik je een gezondheidsvoordeel dat vergelijkbaar is met
het gezondheidsvoordeel van een professionele atleet.
Goede raad: als je thuis een volwaardig mini-fitnesscentrum wilt installeren, ga dan voor goedkopere of
tweedehandstoestellen.
Een goede tip: kijk eens naar de zoekertjes van Axxon (kiné-beroepsvereniging), daar kan je aan dumpingprijzen
nog degelijke toestellen kopen van
kiné’s die met pensioen gaan.
Jan Heylen, kinesitherapeut

Tijd: je stelt zelf de tijd in, de crosstrainer of loopband telt af.
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Take your bike and
come outside!
TimeOut sprak met Danny, Habibe en Luk over de huidige omstandigheden, 2020,
wat een feestelijk jaar had moeten worden, over de toekomst van Active Company
en het leven.
PRAKTISCH

Wanneer: elke laatste zondag van de maand van maart tot oktober
Locatie: wisselend

ONTSTAAN

Heren, wie van jullie is het langste
actief bij Active Company? Wat
kunnen jullie vertellen over de
opstart van Fietsen?
Danny: “Luk Vanmaele, onze stichter, is
het langste actief. AC Fietsen is gestart
in april 2004. Van in het begin waren er
15 à 20 fietsers aanwezig. Aanvankelijk
stond Luk helemaal alleen en zorgde
hij voor alle tochten en ook de administratie. Pas na enkele jaren begonnen
ook andere fietsers een tocht op zich te
nemen, vandaag is dit meer regel dan
uitzondering.”
COVID-19

Hoe hebben jullie de lockdown
beleefd? Hoe hebben jullie deze
situatie aangepakt?
Danny: “Normaal starten onze tochten
eind maart, maar door de lockdown was
dat niet mogelijk. Tijdens de lockdown
TIMEOUT activecompany

mochten we wel met onze bubbel gaan
fietsen. Het positieve daaraan was dat
we tijd hadden om de streek in onze
buurt te verkennen en er daardoor een
aantal plannen voor mooie fietstochten
zijn ontstaan!”
Luk: “We hebben altijd de richtlijnen
van de Nationale Veiligheidsraad strikt
opgevolgd en zijn eind mei gestart met
fietsen in een aangepast format. Door
de problemen in Antwerpen hebben we
echter AC Fietsen on hold moeten zetten tijdens de maand augustus om zo
de Antwerpenaren en de gezondheidswerkers te steunen. Ook het fietsweekend hebben we noodgedwongen moeten annuleren. Als de cijfers opnieuw
dalen, dan gaan we bekijken hoe en
onder welke voorwaarden we terug kunnen opstarten.”

aangeboden waarbinnen er kon worden gefietst. Na de lockdown van maart
en april was iedereen blij om terug te
mogen fietsen in groep, al was het onder
strikte voorwaarden (max. 20 personen).
We hebben ons heel flexibel opgesteld
en er alles aan gedaan om iedereen van
onze eerste fietstocht te laten genieten.
Omdat er meer dan 50 inschrijvingen
waren, hebben we die eerste tocht driemaal gefietst!”
FEESTJAAR

Zoals jullie weten, had Active
Company gehoopt om haar 25-jarig
bestaan te kunnen vieren met al haar
leden.

Hoe verliep de uiteindelijke
heropstart?

Danny: “Proficiat! Mag wel gevierd worden! Spijtig dat het dit jaar in mineur zal
zijn.”

Habibe: “De opstart in mei liep heel
goed omdat we een veilig kader hebben

Luk: “Knap dat heel het bestuur, gans
de werking, al die jaren gedragen wordt

door vrijwilligers. We hebben heel wat
vrijwilligers zien passeren bij AC, telkens met andere accenten en dus met
een andere bijdrage tot wat AC nu
geworden is.”
TOEN EN NU

Als anciens … als jullie nu
vergelijken met vroeger, zijn er
verschillen met nu?
Danny: “Het basisconcept is hetzelfde
gebleven: onze fietstochten omvatten
een mix van cultuur, natuur, socialiseren, sportiviteit, …”
Luk: “In het begin was het heel anders
om een fietstocht in mekaar te steken.
We moesten het vooral van kaarten
hebben. Je moest de route goed in je
geheugen hebben. Er werd dus ook al
eens fout gereden. Daarna kwamen
de knooppunten en de bordjes met
bestaande fietsroutes. Nu stippelen we
MEI - AUGUSTUS 2020

52

fi e t s e n

grotendeels de routes vooraf met de
computer uit en maken we gebruik van
een fietscomputer met GPS. We houden nu ook al de GPX-bestanden van
alle routes bij.”
Ook de fietsers hebben zich aangepast. In het begin fietste iedereen op
een gewone fiets, maar nu is er ook al
een behoorlijke groep van elektrische
fietsen.
Vroeger hadden we soms fietsers die
moeilijk het tempo konden aanhouden.
Dat is nu grotendeels opgelost door de
elektrische fietsen.”
Habibe: “De communicatie met de
leden is ook aangepast. Tegenwoordig
werken we met nieuwsbrieven, en voor
de meer directe communicatie werken
we met een Facebookgroep.
Verder is er een vaste kern van fietsers
gegroeid die er bijna altijd bij zijn, aangevuld met een variabele groep van fietsers die af en toe komen.”
TIMEOUT activecompany
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Ontstaan er wel eens koppeltjes?
Danny: “Het sociaal aspect is belangrijk
bij het fietsen. Tijdens het fietsen is er
tijd genoeg om een praatje te slaan, en
zo ontstaan er wel veel vriendschappen,
én misschien zelfs meer ...”

en krijgen alle mogelijke info. Iedereen
is welkom bij ons. We proberen vlug en
direct te communiceren. E-mails met
vragen worden normaal vlug beantwoord. Zijn er trouwe fietsers die ineens
wegvallen, dan nemen we altijd contact
met hen op om te horen wat de reden
is.”

LEDEN

Hoeveel deelnemers trekt Fietsen
ongeveer? Op foto’s zie je toch altijd
heel wat (blije) gezichten?
Habibe: “Rond de 25 fietsers. Dit hangt
vooral af van het weer, maar ook van
de plaats van vertrek, de lengte van de
tocht, of die heuvelachtig is, …”

SOCIALE BELEVENIS

We horen bij andere sporten dat
er na de activiteiten ook wel eens
wordt afgesproken. Is dat bij jullie
ook het geval?

Hoe vangen jullie nieuwelingen op?

Habibe: “Tijdens de fietstochten voorzien we meestal een picknick moment
en een tweetal terrasjes. Aansluitend
gaat er altijd een deel van de fietsers
samen iets eten in de buurt van de
aankomst.”

Danny: “Habibe, onze trouwe KV, zorgt
grotendeels voor de opvang van nieuwe
fietsers. Ze worden hartelijk ontvangen

Luk: “Ja, zelfs buiten de fietstochten zijn
er fietsers die regelmatig met mekaar
afspreken.”

NIEUWELINGEN

53

Wat willen jullie nog graag
meegeven aan onze lezers?
Danny: “Het is altijd plezant fietsen bij
AC. Kom gerust eens meegenieten van
een leuke sportieve namiddag fietsen in
aangenaam gezelschap!”
Dank je wel, heren, voor dit
boeiende gesprek.
Kat Van Nuffel
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Portret AV Fietsen
Lid bij Active Company sinds:
• september 2003: AC Zwemmen
• mei 2005: AC Fietsen
• april 2009: webwatcher
• mei 2010: fotoredacteur bij TimeOut
AV sinds:
• KV Fietsen sinds 2010
• AV Fietsen sinds 2014

De tocht vertrok in Hoogstraten richting
Breda langs rivier De Mark. Ik ben die
tocht in allerijl gaan voorbereiden op
zaterdag samen met Jos, zodat we op
zondag een volwaardige tocht konden
aanbieden.
Favoriete bestemming en waarom:
Canarische eilanden in het voorjaar
of najaar. Een verblijf daar breekt de
koude en donkere dagen hier in de winter. Bij terugkomst heb ik telkens extra
energie om de winter door te komen!

TIMEOUT activecompany

Portret KV Fietsen
Naam: Habibe Ait Sabri
Sport: Fietsen
Functie: kassaverantwoordelijke

Naam: Danny Roggeman
Sport: Fietsen en Zwemmen
Functie: activiteitsverantwoordelijke

Favoriet moment/herinnering (op de
fiets/in het leven): Mijn eerste begeleiding van een fietstocht bij AC toen ik
Luk moest vervangen door griep in mei
2007. Ik had één dag tijd om de fietstocht ‘De Baronie’ voor te bereiden in
een regio die ik helemaal niet kende
met enkele aanwijzingen van Luk.
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PS: Nog geen minuut spijt gehad van
mijn lidmaatschap van AC! Dit kan ik
iedereen aanraden.
DILEMMA’S

Tube of band? Band
Veld of weg? Veld
Klimmen of dalen? Dalen
Grindr of live? Live
Facebook of Twitter? Facebook
Sushi of McDonald’s? Sushi
Koffie of thee? Koffie
Auto- of vliegvakantie? Autovakantie
Camping of luxe hotel? Camping
Lente of herfst? Lente

Tot op een gegeven ogenblik, ‘s avonds,
Luk naar Georges belde, en Georges,
zonder het te beseffen, antwoordde
met: “Dag Luk”. Ik was thuis en hoorde
de naam ‘Luk’. Ik dacht op dat moment:
Lid bij AC sinds: oktober 2003
“Tiens, Georges kent niemand die Luk
KV sinds: 2018
heet.” Toen wist ik onmiddellijk dat er
Favoriet moment/herinnering (op iets aan de hand was. Ik heb Danny
de fiets/in het leven): Ik ben gestart echter niets verteld.
met zwemmen bij AC in 2003. Pas in
2015 hebben Georges (mijn man) en Op de dag van de fietstocht en de barbeik aan het fietsen deelgenomen omdat cue kwamen Georges en ik eraan. Danny
Danny (als vriend en AV van het fietsen) was natuurlijk blij verrast toen hij ons zag.
het verschillende keren aan ons had
Favoriete bestemming en waarom:
gevraagd.
Marokko en Spanje. Marokko omdat
De eerste keer dat we deelnamen was ik er ben grootgebracht en omdat mijn
het voor Danny geheel onverwacht. Voor familie in Marrakesh woont. We bezoemij was het eigenlijk ook een verrassing ken hen minimum twee keer per jaar.
omdat Georges en Luk Vanmaele het Spanje, met name Lanzarote en Gran
Canaria. Ik reis naar Lanzarote met
geheim hadden gehouden.
Danny omdat twee vrienden van ons
Tijdens die periode heeft Luk aan Danny daar wonen, en naar Gran Canaria in de
verteld dat er twee nieuwe mensen zou- maand november tijdens de gay pride.
den meefietsen en deelnemen aan de Een heuse aanrader!
fietsbarbecue. Uiteraard als verrassing
mocht Luk niet vertellen aan Danny wie DILEMMA’S
ze waren.
Asfalt of keien? Asfalt
Danny was natuurlijk nieuwsgierig. Film of boek? Film
Telkens als ik hem zag, bij het zwem- Cola of hersteldrank? Hersteldrank
men bijv., vertelde hij mij dat er twee Facebook of Twitter? Facebook
nieuwe fietsers hadden ingeschreven Wel of geen ontbijt? Wel ontbijt
voor de barbecue en dat Luk niet wilde Sushi of McDonald’s? Sushi
vertellen wie ze waren. Ik wist op dat Patat of salade? Salade
moment ook niet wie die twee mysteri- Auto- of vliegvakantie? Vliegvakantie
euze gasten waren.
Camping of luxe hotel? Hotel
Lente of herfst? Lente
MEI - AUGUSTUS 2020
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Fietstocht ‘Groen
Waasland’
Mei-Juni 2020
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Fietstocht ‘Gouden
Carolusroute’ vanuit
Mechelen
27 juni 2020

De maatregelen van de Nationale
Veiligheidsraad van 13 mei lieten ons
toe om opnieuw samen te fietsen mits
een aantal voorwaarden. Habibe (KV
Fietsen) en ik zijn dan ook direct in actie
geschoten en hebben een systeem met
inschrijvingen op touw gezet. Omdat we
met max. 20 personen tegelijk mochten
fietsen en de belangstelling voor deze
tocht heel groot was, hebben we de
tocht driemaal ingepland. Om het aangenaam te houden voor ons, hebben we
de derde editie in omgekeerde richting
gepland, zodat de tocht er weer helemaal anders uitzag.
De tocht bevatte heel mooie plekjes in
en rond het Waasland die we tijdens de
TIMEOUT activecompany

lockdown zorgvuldig hadden uitgezocht.
Terrasjes zaten er natuurlijk niet in. Toch
was deze tocht voor velen een ontlading
na de strenge lockdown maatregelen.
De prachtige natuur in volle zon en het
fietsen op een rustig tempo was voor
iedereen een detoxkuur voor alles wat
met corona te maken had. Op de foto’s
staan we er wat onwennig bij met de
nodige afstand maar toch niets dan blije
gezichten! Het was een fijn weerzien
van de fietsvrienden!
Danny Roggeman, activiteitsverantwoordelijke AC Fietsen

Voor onze tweede tocht onder de coronamaatregelen hebben we een beroep
gedaan op Luc Van Espen, een fietser
in hart en nieren. Omdat Mechelen zijn
thuisstad is, is hij natuurlijk de ideale
persoon om ons te laten genieten van
de mooiste plekjes in en rond zijn stad.
Gelet op de coronabepaling om in kleinere groepen (max. 20 personen) te
fietsen (voorzien van een begeleider),
heb ik samen met Luc de tocht overlopen op zaterdag, zodat we elk een
groep konden begeleiden op zondag,
met voldoende tijd ertussen. Het thema
van deze tocht was ‘de gerstkorrel’ met
bier en whisky als bekende producten.
De tocht verliep langs brouwerijen en
zelfs een whiskystokerij!
Natuurlijk kwam ook de natuur rond
Mechelen volop aan bod: het Zennegat,
de Rupelstreek, natuurgebied Broek De
Naeyer, ...
En last but not least: naar jaarlijkse
gewoonte werd ook voor een crème
glaceke gezorgd!
Nu ook de horeca onder bepaalde voorwaarden weer open mocht, hebben ook
een aantal fietsers na de tocht nog kunnen genieten van een flink hapje en een

drankje in de brasserie van Brouwerij
Het Anker.
Door de coronamaatregelen vergde
ook deze tocht meer voorbereiding,
maar we zijn er toch weer in geslaagd
om heel wat fietsers van een prachtige
tocht te laten genieten. Ook hier verdient Habibe een pluim om al de administratie rond de inschrijvingen op zich
te nemen. We waren uiteraard tevreden met de hoge opkomst, dat geeft
ons enorme voldoening!
Danny Roggeman, activiteitsverantwoordelijke AC Fietsen
MEI - AUGUSTUS 2020
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AC Fietsen in Geel
‘Sint-Dimpnaroute’
26 JULI 2020
Ook al waren er dat weekend alarmerende berichten i.v.m. de Covid-19
besmettingsgraad in Antwerpen, is er
toch een groep van 20 fietsers komen
genieten van het Kempisch landschap.
Met de nodige extra voorzorgsmaatregelen hebben Jan en Danny ons een
prachtige tocht voorgeschoteld.

achterhoofd zijn we verder gefietst
langs de oevers van de Nete richting
Albertkanaal. Naast het vele groen
hebben we ook genoten van een aantal imposante gebouwen, waaronder de
Abdij van Tongerlo.
De zon was van de partij en de sfeer zat
erin!

Geel is wereldwijd bekend voor zijn
gezinsverpleging van psychisch zieke Bedankt Jan en Danny. We kijken al uit
mensen. Dat en nog veel meer zijn we naar jullie tocht van volgend jaar!
te weten gekomen tijdens de tocht.
We zijn vertrokken in Geel, en met de Danny Roggeman, activiteitsverantgeschiedenis van Sint-Dimpna in ons woordelijke AC Fietsen
TIMEOUT activecompany

Sint-Paulusplaats 1 - 2000 Antwerp
Opens at 12:00 ~ Closed on Tuesdays
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Pink Noise
Het koor vierde haar 20-jarig jubileum in 2019. De TimeOut redactie is benieuwd te
horen hoe deze 20 jaar zijn verlopen en wat de stand van zaken is, nu Covid-19 een serieuze streep door de rekening heeft getrokken wat betreft optredens en zelfs repetities.
TimeOut sprak met Paul van Harneveldt, activiteitsverantwoordelijke bij Pink Noise.
PRAKTISCH
Wanneer: elke maandag van 20.00 u tot 22.00 u
Locatie: ’t Werkhuys, Zegelstraat 13, 2140 Antwerpen

ONTSTAAN
Kan je ons iets vertellen over de
beginjaren van Pink Noise?
Paul: “De eerste voorzichtige noten
klonken in de zomer van 1999 in een
schemerig parochiezaaltje. Onder leiding van Arto Van Bauwel groeide het
aantal leden en had het koor zijn eerste
prille successen.

TIMEOUT activecompany

Zo wist het in 2001 in de Antwerpse
Arenbergschouwburg al een zeer
geslaagd festival met tien internationale koren te organiseren. Ook in het
buitenland was Pink Noise toen al een
graag geziene gast, zoals in Hamburg,
Amsterdam en Maastricht. In 2005 nam
Sabine Uytterhoeven het dirigeerstokje
van Arto over. Ook zij zorgde voor vele
hoogtepunten en breidde het repertoire
verder uit, inclusief de opname van een

CD ter ere van het tienjarig bestaan. De
thuisbasis van het koor werd het Roze
Huis op de Draakplaats en dat is nog
steeds zo.
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door hun enthousiasme en de groepsdynamiek. Pink Noise staat open voor
LGBTQ+ mensen en al hun vrienden en
sympathisanten.

Arto Van Bauwel is van kindsbeen af
door muziek begeesterd. In de academiën van Sint-Niklaas en Antwerpen
volgde hij muziekgeschiedenis en -theorie, piano en zang. Sinds zijn tienerjaren is hij actief als zanger en dirigent bij
verschillende koren. Als lid van vocaal
ensemble Arc Sonore zong hij in muzikaal zeer uiteenlopende producties van
oude muziek (De Morales, De Rore),
Pink Noise is zowel qua bezetting als Schubertiades tot opera (La Damnation
repertoirekeuze een veelzijdig en kos- de Faust) en hedendaags werk.
mopolitisch koor. Op de pupiters staan
partituren van de renaissance tot bewer- Met het Octopus Symfonisch koor heeft
kingen van populaire nummers. Zowel hij het voorrecht om met internationale
klassieke werken, barbershop als close orkesten en dirigenten te werken in
harmony zitten het koor als gegoten. De het grote repertoire (o.a. Beethoven,
meeste koorleden hebben geen muzi- Brahms, Sibelius, Mahler). In 1999 was
kale opleiding, maar worden gedreven hij de medeoprichter van Pink Noise.”
Eind 2012 kwam Arto opnieuw terug als
dirigent, en hij wist het koor in korte tijd
klaar te stomen voor het Gala Concert
van de World Outgames in augustus
2013. In 2014 en 2018 nam het koor
deel aan Various Voices in Dublin resp.
München. Pink Noise maakte daar een
sterke indruk met doorleefde uitvoeringen vol mooie harmonieën.
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Het koor bestaat reeds 20 jaar en
kon dit gelukkig vorig jaar ook
vieren!
Paul: “In haar jubileumjaar 2019 trad
Pink Noise op in Middelburg. Kort
daarna in oktober gaven we een concert met de titel ‘GOLD’ in de prachtige
zaal van het CC Merksem, samen met
ons gastkoor Zangzaad uit Groningen,
dat inmiddels 30 jaar op de teller had.
We schitterden allemaal in de prachtige
outfits, met - hoe kan het ook anders
- véél blinkend GOUD. Pink Noise
begon met ingetogen nummers op een
mystieke manier, gevolgd door ‘City
lights’ (Eurosong 2017), ‘Sag mir wo
die Blumen sind’ en ‘Nachtgruss’. De
Zangzaadjes brachten ‘Ik val op spannende mannen’, ‘Eroslied’ en ‘We all
stand together’ (Paul McCartney). Na
de pauze gingen zij verder met ‘Time in
a bottle’, ‘Bui in bed’ en ‘Mr Sandman’.
Pink Noise vervolgde met een nummer
uit haar vroege repertoire, en wel op
vraag van velen uit ons vaste publiek:
‘Verdriet’. Heel ontroerd en stil word je
van deze tekst van Luc Goethals. Maar

k oo r
alles komt altijd goed, en we gingen blij
verder met ‘Waltzing Mathilda’ (overigens helemaal geen wals), ‘I wish I had
a boy’ (we zullen nooit veranderen, en
de dames in ons koor delen gewoon ons
verlangen), ‘Fever’ en ‘Crazy little thing
called love’ (Freddie Mercury): pure rock
en een ode aan niemand minder dan
Elvis Presley, heerlijk om te zingen.
De twee jubilerende koren eindigden
mooi samen met een lied uit de musical
South Pacific waaraan onze dirigent Arto
Van Bauwel een andere draai had gegeven (doet hij wel vaker hoor): ‘There is
nothing like a gay’ (het originele nummer eindigt met ‘dame’, mmmm, is het
echt zo’n groot verschil?).
Knetterend gingen we met z’n allen
uit de bol op dit heerlijke nummer, en
er knalde nog meer gouden slingers
de lucht in. Het publiek genoot van
deze apotheose en wij voelden ons
supergelukkig.
Er werd nog lang nagenoten in de foyer
van de prachtige concertzaal waar de
cava rijkelijk vloeide.

Het weekend werd afgesloten op zondag met een gezamenlijke brunch met
alle korenleden en partners in het Felix
Pakhuis op het Eilandje in Antwerpen.”
Hoe lang zing jij al bij Pink Noise?
Paul: “Intussen zing ik al 17 jaar bij
Pink Noise en ben ik sinds 2009 activiteitsverantwoordelijke. Ik werd dan
ook vorig jaar gevierd voor mijn tienjarig AV-schap, en kreeg van het bestuur
van Active Company een bon voor een
heerlijk etentje in de Martinushoeve te
Zandvliet. Onlangs, precies op mijn verjaardag, heb ik deze ingeruild: prachtige
locatie en superlekker eten!”
COVID-19
De hamvraag! Hoe hebben jullie de
lockdown beleefd?
Paul: “Samen zingen via Zoom of
andere applicaties lukt echt niet, omdat
er onvermijdelijk vertraging optreedt.
We probeerden een opname te synchroniseren, d.w.z. iedereen nam thuis
zijn partij op en onze dirigent bracht die
bij elkaar. Dat lukte niet bij iedereen
even goed.
Een Whatsapp groepje ‘Ons dagelijkse noot’ werd door Arto gelanceerd
voor alle muziekliefhebbers. Zo bleef
er toch wat leven tussen de koorleden
met muziek als centrale thema. Een
klein groepje ging zingen in de natuur
met mondmaskers (zie artikel Mia
Scheerlinck, Pandemie).
Zijn jullie ondertussen opnieuw
aan het zingen? De maatregelen
hieromtrent zijn niet simpel.

TIMEOUT activecompany
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Paul: “Na de juiste instructies van de
overheid en het advies vanwege Koor
en Stem konden we op maandag 13 juli
2020 in ’t Werkhuys terecht in de theaterzaal. Gezien we twee meter tussenafstand moesten respecteren, net als
een oppervlak van minimaal 4 m² per
persoon, was deze ruimte met goede
akoestiek best geschikt om het zingen
mét mondmaskers - nu eenmaal verplicht - uit te proberen.”
Verliep dat goed?
Paul: “Het viel enigszins mee: we waren
met 15 van de 23 leden. Het is echter
een hele aanpassing voor alle zangers,
en een aantal ziet het zingen-met-maskers niet zitten. Best wel begrijpelijk.
Het lukte echter boven verwachting, en
iedereen was blij elkaar na vier maanden terug te zien. Intussen staan de
repetities on hold door de tweede coronagolf, die nog niet onder controle is.”
FEESTJAAR
Active Company viert haar 25-jarig
bestaan. Welke herinnering roept dit
bij jullie op?
Paul: “Wij hebben als koor schitterende
herinneringen aan de EuroGames
2007. We hebben toen een medley
van songfestival hits gebracht in de
Bourlaschouwburg. David Davidse, die
al een tijdje onze trouwe stempedagoog
was, wist ons bij te staan en te finetunen
voor het hele gebeuren. We traden op
met niemand minder dan Nicole & Hugo
en Liliane Saint-Pierre, echt onvergetelijk. Zo een nieuw event, dat zou echt de
max zijn.”
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TOEN EN NU

LEDEN

Dat moeten we meenemen, Paul! Als
jullie terugkijken op het verloop van
de jaren, wat is er nu anders?

Dat zijn er dus heel wat?

Paul: “Een 22-tal deelnemers gemiddeld, max. 25, met zelfs een zeldzame
Paul: “Het grootste verschil is de uitschieter van 32 leden.”
megaopkomst van de vrouwen, vooral
de laatste jaren. Toen ik startte in 2003 NIEUWELINGEN
waren er slechts drie dames: een mannenkoor dus met enkele ladies. Nu Hoe vangen jullie nieuwe
bestaat het koor uit 8 vrouwen en 14 zangtalenten op?
mannen, én we zijn ook meer inclusief
geworden. Ook de leeftijden zijn heel Paul: “Gewoonlijk nemen nieuwkodivers, wat wel vaker voorkomt bij zang- mers eerst contact op per e-mail, en
koren. De jongste zanger werd in 1984 stellen we wat vragen. Er is vaak toch
en de oudste in 1944 geboren! Dat is wat drempelvrees. Ik neem dan de twijwel wat, maar iedereen voelt zich op fel weg en spoor hen aan om gewoon
zijn gemak, en eigenlijk maakt dat wei- eens kennis te maken en te proberen,
gezien de eerste keer sowieso gratis is.
nig uit.”

Ik adviseer ook om het minstens een
maand vol te houden, gezien je op één
repetitie niet altijd weet of het al dan niet
je ding is, zeker als je nog nooit in een
koor hebt gezongen.
Onze dirigent Arto Van Bauwel geeft
hen verdere uitleg over het repertoire
en de aanmelding van deelname via
Doodle. Zodoende zijn ook alle partituren in de Dropbox terug te vinden. Ook
hij stelt alle nieuwkomers zoveel mogelijk op hun gemak.”
OPTREDENS
Jullie gaan ook geregeld naar het
buitenland? Althans voor Covid-19
toesloeg!
Paul: “We gaan graag op verplaatsing
naar het buitenland. Het is altijd fijn contacten te leggen met andere koren. We
hebben veel te danken aan onze deelname aan Various Voices, zoals door
Legato georganiseerd.
We namen deel aan Dublin 2014 en
München 2018, en de volgende editie wordt Bologna 2023 (omwille van
corona reeds iets later ingepland). Op
zo’n megafestival leggen we altijd wel
contacten met andere holebi-koren!”
Een nieuw optreden in het
buitenland zal misschien niet direct
aan de orde zijn?
Paul: “Onze agenda vermeldt onder
voorbehoud: 15 mei 2021, het RotjeKoor
in Rotterdam, of mogelijk wordt dit 9
oktober 2021.”

TIMEOUT activecompany
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Wat is jullie mooiste herinnering?
Paul: “Various Voices Dublin, een
internationaal holebi-korenfestival dat
plaatsvond in Dublin Campus University
(DCU) van vrijdag 13 t.e.m. maandag
16 juni 2014. Er kwamen 75 holebikoren en het totale aantal deelnemers
lag rond de 2000. Een hele happening!
Echt onvergetelijk.”
SOCIALE BELEVENIS
Hebben jullie ook nog contact na het
repeteren of optreden?
Paul: “Er zijn hechte vriendschappen
ontstaan, jazeker. Ook per stemgroep
wordt er soms afgesproken buiten de
repetities, zeker naar optredens toe,
om samen te oefenen of te finetunen.
Maar dit gebeurt ook in de privésfeer bij
pot en pint! Er zijn trouwens ook koppels gevormd binnen ons koor, en zelfs
bezegeld met huwelijken! Ook op die
festiviteiten was het koor van de partij.
Heerlijke momenten om nooit meer te
vergeten.”
Wat willen jullie nog meegeven aan
onze lezers?
Paul: “Zingen is een natuurlijke stemming booster, verbetert je alertheid,
versterkt je immuunsysteem en werkt
stress verlagend. Waaraan twijfel je dan
nog: kom zingen!”
Dank je wel, Paul, voor dit toonvast
gesprek. (knipoog)
Kat Van Nuffel
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Portret AV Koor
Vertalers en Tolken) in de Schildersstraat
te Antwerpen. Het koor, toen nog onder
de naam ‘Active Rainbow Choir’ bracht
een aperitiefconcert met een bloemlezing uit 500 jaar koormuziek van de
renaissance (o.a. Josquin Desprez) tot
de flower power (The Mamas and the
Papas). Ons gastkoor, het Hamburgs
vrouwenkoor
‘Die
Schrillerlocken’,
bezong de geschiedenis van het vrouwenlied in de 20ste eeuw (van Ethel
Smythe via Nina Hagen tot TicTacToe).
Het geheel werd bondig maar poëtisch
en kleurrijk aan elkaar gebreid door Bart
Stouten (Klara).”

concert is toch steeds een hoogtepunt
dat je niet meer wil missen.
DILEMMA’S
Sopraan of bas? Tenor: niet te hoog,
maar ook niet te laag. Een basstem vind
ik wel héél sexy.
Hoge of lage noten? Ik kan niet kiezen, we gaan ons toch niet tot drie tonen
beperken?
Straat of podium? Beide zijn leuk om
op te treden, maar een podium is altijd
een must, toch?
Spontaan of voorbereid? Ik kan beide,
ik praat makkelijk, een speech is geen
probleem.
Wijn of bier? Een witte wijn dan, maar
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en af en toe een ‘Blanchke’.
Dansen of zingen? Ik dans heel graag
en zing ook heel graag!
Baard of snor? Ik vind ze beide héél
aantrekkelijk, hoe meer beharing hoe
liever.
Sporten of sport kijken? Zelf bewegen
is mijn motto (fitness).
Amerika of Azië? Guatemala was mijn
laatste reis in februari 2020, maar mijn
voorkeur gaat toch uit naar Azië, iets
meer cultuur.
Boek of tijdschrift? Laatste boek
‘Groeten uit Vlaanderen’ van Mohamed
Ouaamari moet iedereen echt lezen. En
verder heel veel interieurtijdschriften,
maar dan echt heel veel. Ik heb dus
altijd tips voor elke wooninrichting.

Favoriet optreden en waarom: Dat
optreden was echt mijn doop. Ik was
toen een zestal weken aan het zingen,
had alles met een kleine taperecorder
opgenomen, en zat werkelijk dagelijks te
oefenen in het park. Al die teksten leren
en dan nog de juiste toon … paniek brak
mij uit.

Naam: Paul Van Harneveldt
Sport: Koor
Functie: activiteitsverantwoordelijke
Lid bij Active Company sinds: april
2003
AV sinds: 2009
Favoriet moment/herinnering (al zingend/in het leven): Een heel speciale herinnering is toch wel mijn eerste
optreden met het koor op zondag 11 mei
2003 in het HIVT (Hoger Instituut voor
TIMEOUT activecompany

Net voor het optreden wou ik niet deelnemen, omdat ik te onzeker was. Ik vergeet nooit hoe Annemie en Luc mij toen
mee op het podium hebben getrokken
en tussen hen in hebben gezet: “Jij kunt
dat, en waar je twijfelt, gewoon lippen,
het komt goed, jij kunt dat!” Het was een
heerlijke belevenis, en zo was ik over
de streep getrokken, daar ben ik nog
altijd erg dankbaar voor. Er zijn immers
nadien zoveel fantastische optredens
gevolgd in binnen- en buitenland, een
echte verrijking in mijn leven. Een
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www.anverres.be
Belgische en Franse kwaliteitswijnen – champagnes en specialty wines
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Be a part, be BrilliANT!
In 2018 (TimeOut 97), onder de rubriek ‘In de spotlight’, nam de TimeOut redactie
een interview af met AC Tennis over o.a. het ontstaan van tennis. We maakten toen
kennis met Mady, Nannette en Tim die toen ongeveer 10 jaar geleden AC Tennis
oprichtten, alsook met Marcel, Johan en Kurt die AC Tennis vandaag dragen.
Gezien de omstandigheden waarin we ons momenteel bevinden, en in het kader
van 25 jaar Active Company, bezochten we nieuwsgiering - opnieuw - tennissers
Marcel en Johan.
PRAKTISCH:

Wanneer: elke zondag van 16.00 u - 18.00 u
Locatie: TC Forest Hills, Ternesselei, 2160 Wommelgem

EVOLUTIE

Marcel, is er iets veranderd in de
voorbije twee jaar?

“Schrijf eens wat over die pandemie
van 2020” ... Wel, koorleden stonden
plots geen 30 cm naast maar 3 m van
elkaar. Zo toch Jimmy, Vicky en ik.
Koorzangers zingen het liefst tezamen
en Oude Landen leek ons de meest
geschikte plek: groen, niet te ver van
huis en rustig.
Dat laatste klopte niet helemaal want
één op twee passanten kende den
Jimmy wel.
Sommige onderbraken hun wandeling
om te luisteren en het gebeurde zelfs
dat er iemand meezong!
TIMEOUT activecompany

Ik beleefde heel veel plezier aan deze
zangstondes. Eén groot nadeel, Jimmy,
altijd klaar om het iedereen zo goed
mogelijk naar zijn zin te maken, zeulde
niet alleen alle Pink Noise partituren mee,
uit die grote tas kwamen ook nog drankjes en een ruim assortiment koeken.
Ondanks mijn coronakilo’s (de schuld
van Jimmy dus) wil ik deze twee koormaatjes ongelooflijk bedanken voor al
het positiefs dat samen zingen met een
mens doet! Wat kijk ik uit naar de Pink
Noise heropstart!
Mia Scheerlinck

“Sinds 2018 zijn we natuurlijk dapper
doorgegaan. We hebben veel grote
en kleinere toernooien gespeeld. De
belangrijkste aanpassing is wel dat
we veranderden van locatie. Uit een
enquête bleek dat onze leden niet meer
tevreden waren met de accommodatie
zoals die werd aangeboden op Blauwe
Regen.
We spelen nu op Forest Hills, de plek
waar ook onze BrilliANT Games jaarlijks
doorgaan. We worden er ontvangen
door een enthousiast bar/restaurantteam en een professionele tennisorganisatie, die ook met ons samenwerkt om
allerlei evenementen te organiseren.
Naast tennis biedt Forest Hills ruime
mogelijkheden voor squash en de snelst
groeiende sport ter wereld: padel.

Ondertussen zijn zowel Johan als ik
met de gedachte aan het spelen om de
fakkel door te geven. Kandidaten activiteits- en toernooiverantwoordelijke
mogen zich bij ons melden.”
Johan: “Nuance: ik wil graag de kans
geven aan anderen om toernooi- of
kassaverantwoordelijke te zijn, maar ik
blijf het verderdoen als niemand zich
aanmeldt. Ondertussen geef ik zoveel
mogelijk de organisatie in handen van
andere tennisspelers zonder het overzicht/de eindverantwoordelijkheid te
verliezen. Bijv. Tom/Nicolas/Kurt/Vinh
Thong organiseren al twee jaar op rij het
clubkampioenschap. En Kurt beheert
het speelschema van de BrilliANT
Games. Zo blijft het voortbestaan van
tennis verzekerd!”
COVID-19

De coronamaatregelen hebben een
zware impact op ons (sport)leven. Hoe
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Marcel: “AC Tennis is al jarenlang een
actieve tak van onze vereniging. We
hopen dat dat nog vele jaren zo mag
blijven. Wellicht geeft het jubileumjaar
ons de kans gezichten uit het verleden
terug te zien, herinneringen op te halen
en wat losser geworden banden weer te
verstevigen.”
Johan: “Omdat het 25-jarig bestaan
in 2021 (hopelijk) zal worden gevierd,
moeten we dit zeker doen tijdens de
Antwerp BrilliANT Games in november
2021.”
TOERNOOIEN

heeft AC Tennis de lockdown beleefd?
Marcel: “De lockdown was natuurlijk
voor iedereen een zware tijd. Vanaf de
eerste week hebben we op de tijd dat
normaal gezien onze vaste AC Tennis
activiteit plaatsvond een video meeting
georganiseerd: ‘Quarantini’.
Wekelijks ontmoetten we elkaar, onder
het genot van een drankje om bij te kletsen. De tennissers zijn een vriendengroep geworden die elkaar ook in deze
zware tijden steunen.”
Zijn jullie ondertussen opnieuw
gestart met tennissen?
Marcel: “Tennis was gelukkig één van
de eerste sporten die weer mocht doorgaan; eerst voorzichtig alleen enkelspel, waarbij elke speler alleen zijn
TIMEOUT activecompany

eigen ballen mocht vastpakken (lacht).
Al snel werd ook dubbelspel weer toegestaan, en op onze vaste tijdstippen
waren soms wel 6 (van de 9) terreinen
bezet met AC-spelers. Gelukkig is het
restaurant ook opnieuw open, dus kunnen we na het spelen gezellig bijkletsen.
Inmiddels spelen we opnieuw wekelijks
en de groep spelers wordt groter. Ik
vrees dat het dringen zal worden in de
winter. Vanaf 20 september spelen we
opnieuw binnen en moet iedereen zich
weer aanmelden met de doodle.”
FEESTJAAR

Active
Company
viert
haar
25-jarig bestaan. Hoe zien jullie
dit feestjaar tegemoet, althans in
de omstandigheden waarin we
verkeren?

Active Company heeft al heel wat
toernooien georganiseerd (bijv.
EuroGames 2007, Antwerp BrilliANT
Games). Vinden jullie dat deze
(massa)events nodig zijn?
Marcel: “AC Tennis stond aan de bakermat van dit soort toernooien en we zullen
ook jaarlijks in een of andere vorm onze
BrilliANT Games blijven organiseren!
Een jaarlijks of tweejaarlijks ‘groot’ toernooi is nodig omdat het ons een podium
geeft. Zo bereiken we mensen die nog
nooit van Active Company of de GLTA
(Gay and Lesbian Tennis Association)
hebben gehoord.
Helaas is tennis nooit een groot onderdeel van alle feestjes en fuiven die georganiseerd worden tijdens zo’n groot
toernooi. Wanneer de andere sporten
een ‘Meet & Greet’ houden, zijn wij
al een dag aan het spelen. Wanneer
de andere sporten aan het grote feest
beginnen, gaan bij ons de laatste spelers de baan op en veel van onze spelers
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(inclusief de organisatie) moeten de
volgende dag alweer om 8.00 u paraat
staan voor de eerste wedstrijden. Terwijl
andere sporten een farewell party houden, spelen wij onze laatste wedstrijden
en beginnen wij aan de prijsuitreiking.
Toch willen we deel blijven van een multisporttoernooi, ook omdat het andere
sporten de kans geeft iets te organiseren (bijv. squash). Ook heeft een multisporttoernooi uitstraling naar landen
waar de mensen/vrouwen/homorechten
minder goed zijn geregeld. Bijv. in het
homofobe Polen worden er wel, met
succes, jaarlijks drie (GLTA-)tennistoernooien georganiseerd.”
Johan: “Waar ik bijzonder fier op ben, is
ons toernooi in Tallinn (Estland) in 2019.
Het is altijd beter om minderheidsgroepen lokaal te ondersteunen. AC
Tennis heeft toen in Estland een GLTAtoernooi georganiseerd waardoor OostEuropeanen niet naar West-Europa
(waar veel meer tennistoernooien worden georganiseerd) moesten komen
om een toernooi te spelen. Deelnemen
aan een toernooi in West-Europa is voor
veel Oost-Europeanen een hele investering. Zo kan iedereen de geweldige
sfeer van de GLTA-toernooien ervaren.”
Staan er momenteel nog toernooien
op de agenda?
Marcel: “In augustus staan onze clubkampioenschappen op de agenda, met
als afsluitende dag zondag 23/08. In
november staan de BrilliANT Games
Mix gepland, een editie waar er dus
alleen gespeeld wordt in paren van
vrouw en man. Hierdoor ontstaat er
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is. Als het allemaal op rolletjes loopt,
dat zijn momenten waarop Johan en ik
elkaar even een dikke knuffel geven (en
stiekem een traan wegpinken).

Johan: “Dat laatste is voor mij de mooiste herinnering: de knuffel die we elkaar
gaven net voor het diner van onze eeraltijd een enorm gezellige sfeer. Ik kijk ste BrilliANT Games in 2015.”
ernaar uit! Laten we hopen dat een
eventuele tweede coronagolf geen roet Marcel: “Maar het allerfierst ben ik als
ik zie dat nieuwe spelers, die ooit bij AC
in het eten gooit.”
Tennis schuchter en verlegen binnenJohan: “We blijven ook toernooien orga- kwamen, zich ontwikkelen tot ‘out en
niseren met onze vrienden uit Brussel proud’ mensen. Niet alleen in hun sport,
en Parijs (Franco Belge). Dat laatste is maar in hun leven. Wanneer ik zie dat
in april door corona in het water geval- ze zich beter voelen, tja, daar doe je het
len, maar wellicht worden we nog uit- voor.”
genodigd in Parijs begin volgend jaar.
En misschien nodigen we wel eens een Johan: “Volledig mee eens!”
stad uit zoals Amsterdam/Rotterdam,
Dublin of Hamburg, waarmee we ook WENS
goede contacten hebben. Tenslotte
organiseren we naast de activiteit eind Als jullie morgen een ‘laatste’ wens
dit jaar hoogstwaarschijnlijk nog wel zouden mogen doen, welke zou dat
een X-mas dubbel event (onder onze dan zijn?
tennissers alleen).”
Laten we hopen dat we ooit terug in een
coronavrije wereld leven waarin een verSOUVENIRS
eniging als Active Company misschien
wel overbodig is.
Wat is jullie mooiste herinnering
doorheen de jaren?
Johan: “Ik denk dat we als LGBTQ+Marcel: “De mooiste herinnering, goh, minderheidsgroep altijd een rol zullen
dat zijn er zoveel ... De allereerste hebben. Mijn wens is dan ook dat iederBrilliANT Games Meet & Greet op het een die denkt tot deze minderheidsNoorderterras, met optredens van ‘In groep te behoren altijd weet dat ze niet
alleen zijn!”
Team’. Dat was een fantastische start!
Of, zoals de laatste jaren, wanneer aan Dank je wel, heren, voor dit
het begin van een toernooi de vrijwilliger openhartig gesprek.
- zonder te vragen en zonder aanwijzingen - gewoon gaat doen wat er nodig Kat Van Nuffel
TIMEOUT activecompany
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Zomerkampioenschap
23 augustus 2020

Bij AC Tennis bestaat al jaren de traditie om elke zomer een tenniskampioenschap te organiseren. Meestal
worden alle wedstrijden op dezelfde
dag gespeeld, maar dit jaar kwam het
voorstel om vanaf begin juli kwalificatierondes in te plannen waarbij de besten
uit elke reeks zouden mogen aantreden
in de halve finales en finales. De nieuwe
formule sloeg meteen aan: foto’s, uitslagen en sportieve schouderklopjes
werden in de Facebook-groep volop
gedeeld. De apotheose van het zomerkampioenschap vond plaats op zondag
23 augustus op onze vaste club Forest
Hills. Het werd een heerlijk zonnige dag
met als afsluiter een coronaproof etentje

op het buitenterras. Voor editie 2020 zijn
dit de verdiende winnaars (Niveau 1:
hoogste niveau):
Niveau 1: Dries Briké (runner-up: Kenny
Bos)
Niveau 2: Nick Ballew (runner-up: Kurt
Lambrechts)
Niveau 3: Imran Nawaz (runner-up:
Geert Renders)
Beste dame van het toernooi: Vera
Van Dijck
Organisatie: Kurt Lambrechts, Nicolas
Naets en Tom Sweetlove
Tom Sweetlove
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AC Tennis meets
Alison en Greet
Wat doet een AC-tennisser als hij door
de lockdown zijn favoriete sport niet
meer mag uitoefenen, erger nog zijn
vrienden niet meer kan zien? Juist: een
‘Quarantini’. Elke zondag om 18.00 u,
op het moment waarop na het tennissen wordt verzameld in de brasserie
van tennisclub Forest Hills, werd er, met
een hapje en drankje bij de hand, via
Zoom bijgepraat. Het werd een vaste
afspraak in minder leuke tijden. En op de
Quarantini van 24 mei waren wel twee
heel speciale genodigden. Niemand
minder dan professionele tennissers
Alison Van Uytvanck en Greet Minnen,
die ook een koppel vormen, maakten
even de tijd om een babbeltje te slaan
met de AC-tennissers.

Foto: Leo Stolck

Het idee kwam van activiteitsverantwoordelijke Marcel van der Voort, die
al iets gelijkaardigs had gezien op
Facebook. “Ik zag dat verschillende
topspeelsters uit het vrouwentennis
tijd maakten om met de fans virtueel
een praatje te maken”, legt Marcel uit.
“Het leek me leuk om via de website
Tennisplaza, waarmee we goede contacten hebben, een uitnodiging te sturen
naar Alison en Greet om iets gelijkaardigs te doen met onze tennissers.”

TIMEOUT activecompany

En zo geschiedde. Alison en Greet
gingen met veel plezier op het aanbod in en het hele gesprek werd live

uitgezonden op de Facebook-pagina
van Tennisplaza. Beide dames maakten meteen kennis met Active Company
en de GLTA, de Gay & Lesbian Tennis
Alliance: “We wisten absoluut niet dat
er sportverenigingen zoals AC bestonden”, vertelde Alison tijdens de meeting.
“Maar het is leuk om te horen dat zoiets
bestaat. De WTA, de internationale vereniging voor het vrouwentennis, heeft
ons ook gevraagd om rond Pride month
interviews te geven, omdat we het eerste open tenniskoppel zijn maar we
doen dat met plezier.”
Alison en Greet antwoordden ook
enthousiast op de vragen van de AC’ers.
Zo komen we te weten dat het favoriete
toernooi van Greet Wimbledon is. “Het
is waarschijnlijk voor velen het favoriete
toernooi, maar het is zo speciaal. Het
gras, de sfeer, de tradities.” Voor Alison
is het dan weer fijn vertoeven in Indian
Wells in Californië. “Wij noemen dat
Tennis Paradise”, zegt ze. “Het is daar
altijd mooi weer, de terreinen liggen er
super bij, je wordt er echt als een prinses behandeld. Absoluut de moeite.”
En met wie trekken de dames het
vaakst op? “We blijven vooral onder
Belgen”, zegt Alison. “We komen goed
overeen met Kirsten Flipkens en Isaline
Bonaventure. Als we op toernooi ergens
gaan eten, dan is dat meestal met hen.”
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Paris Summer Cup 2020
Een bloedhete start onder de Eiffeltoren

Het is ook al gebeurd dat beide dames
het tegen elkaar moeten opnemen. “Dat
is dan heel raar”, lacht Greet. “We zijn
voor de wedstrijd nog samen gaan lopen
en hebben ook samen opgewarmd, en
plots sta je dan tegenover elkaar.” Op
de baan worden ze dan voor heel even
tegenstanders. “Je moet de klik in je
hoofd maken, en tijdens de wedstrijd
zijn we dan tegen elkaar aan het spelen,
maar vlak na de match is van de competitie al snel niets meer te merken”, voegt
Alison toe.

uit. “Wat we wel doen is in landen waar
het gevoelig is, vermijden om hand in
hand te lopen bijv.”

Ook voor toptennissers zijn het geen
makkelijke tijden. Het tenniscircuit is
midden augustus opnieuw opgestart,
maar voor topspelers die een overvolle
kalender gewoon zijn en bijna wekelijks
in een ander land zitten, was het flink
wennen. “Tijdens de lockdown was het
vooral trainen, trainen, trainen”, zegt
Alison. “Je hoopt natuurlijk om zo snel
mogelijk terug aan de slag te kunnen
Hebben de dames al eens negatieve gaan en te kunnen reizen.”
reacties gehad in het tenniscircuit over
het feit dat ze een koppel zijn en zijn Dat is dan bij deze gelukt, want zonder
er toernooien die ze daarom proberen onvoorziene omstandigheden, nemen
te mijden? “We hebben van spelers of beide dames deel aan de toernooien
coaches nooit een negatieve reactie van Cincinnati en de US Open in New
gehad”, zegt Greet. “We zijn daar wel York, eind augustus.
blij om. Het geeft een goed gevoel om
enkel positieve reacties te krijgen, hoe- Wie het volledige gesprek met beide
wel we beseffen dat dat niet voor ieder- dames opnieuw wil bekijken, kan dat op
een zo is.” Toernooien mijden doen de www.tennisplaza.be
dames niet. “We gaan zeker niet om die
reden een toernooi skippen”, legt Alison Nicolas Naets, redacteur TimeOut
TIMEOUT activecompany

Veel internationale toernooien heeft AC
Tennis nog niet kunnen spelen dit jaar.
De heropstart van het GLTA-circuit na
het verbod omwille van Covid-19 viel
te beurt aan Praag begin juli. Enkele
weken later mocht Parijs de tennissers
verwelkomen en hoe! In vergelijking met
vorig jaar was het weer dit jaar te goed:
er moest vrijdag gespeeld worden onder
een loden zon en 38 graden.

huis. Proficiat aan alle deelnemers en in
het bijzonder aan Vinh Thong (MD B),
Kurt (XD C/D), Dries (MS A), Nick (MS
C), Nicolas (MS D), Gerwin (XD C/D) en
Ronan (MS C consolation).
Hopelijk mogen we nog enkele leuke
toernooien meepikken in 2020. Er zijn
enkele zeer actieve AC-tennissers die
momenteel elk toernooi meepikken. Go
go Nick for gold!! Allez!!

We waren met een recordaantal spelers
van meer dan 20 Belgen naar de hoofdstad van Frankrijk afgezakt, waaronder
12 AC’ers. Die laatsten namen maar Johan Hellemans, toernooiverantwoorliefst in totaal 7 medailles mee naar delijke Tennis
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Geestige weetjes
over de raad van
bestuur
Uiteraard kon voorzitter Kat het niet laten haar collega-bestuurders op de rooster te
leggen in deze feest(corona)editie. Na het lezen van een aantal leuke vragen in De
Standaard leek het haar fijn om deze voor de gelegenheid over te nemen.

Wesley Roger Albina Dhanis, een
32-jarige Bourgondiër die verzot is op
de simpele dingen in het leven: sport,
Karl Verelst, 40 jaar jong, momen- ontspanning, een hapje, een drankje,
teel nog woonachtig in Antwerpen. honden, …
Binnenkort te Gent. De grote sportieve
passie ligt buiten AC in het klimmen. Jellis Van Mierlo, 29 jaar oud, woon in
Daarnaast speel ik badminton, ben ik Mortsel samen met mijn vriend Sander.
zot van dieren, werk ik in het onderwijs Als chemisch ingenieur werk ik bij
BASF waar ik momenteel insta voor de
en reis ik een gat in mijn hand.
Heren, kunnen jullie jezelf even kort
voorstellen aan onze lezers?

Als corona het toelaat, vindt op 7 en 8
november 2020 opnieuw een BrilliANT
Games editie plaats. Dit keer weer een
kleine mix editie, net zoals twee jaar
geleden. Mix betekent dat er dubbelparen gevormd worden die bestaan uit
een man en een vrouw.
Op een week tijd was het maximale
aantal deelnemers bereikt, dus ook
deze editie belooft een succes te worden. We tellen deelnemers uit meer dan
10 landen.

tournamentsoftware.com/sport/tournament?id=E2870DEF-C7A5-4A33-83FA
-0C68AC0F6F8E). Je komt dan op de
wachtlijst. De ervaring leert dat velen
die op de wachtlijst staan uiteindelijk
toch kunnen meedoen.

Karl

De BrilliANT Games zijn niet compleet
zonder een ‘Meet & Greet’ op vrijdag,
een smakelijk diner met aansluitend
een feestje op zaterdag en de finales op
zondag, met rond 17.00 u de feestelijke
prijsuitreiking.

Als je toch nog mee wil doen, aarzel niet Marcel van der Voort, activiteitsveranten schrijf je alsnog snel in (https://glta. woordelijke Tennis
TIMEOUT activecompany
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kwaliteit van enkele productielijnen van Wat is jullie functie bij Active
Company?
chemische producten.
Ik ben een bezige, sociale bij die niet
houdt van stilzitten of alleen zijn. Je kan
me dus altijd wel ergens vinden om te
sporten of samen te zijn met vrienden
of familie. In mijn vrije tijd spendeer ik
meerdere uren per week in een danszaal of sinds kort op een tennisplein.
Hoe lang ben je al actief bij Active
Company?

Karl: “Bestuurder, dit houdt bij mij in
dat ik insta voor zalenbeheer, ledenadministratie, archiefbeheer, organisatie
events (in pre-coronatijden), opvolging
subsidies, up-to-date houden van verzekeringen en dergelijke meer. Een
immense massa aan e-mails, vragen
en telefoontjes in deze functie. AC
leeft enorm dankzij al onze sporters en
natuurlijk onze vrijwilligers en partners.”

Karl: “Als bestuurder en badminton- Wesley: “Bestuurder.”
speler. Dit een vijftal jaren, dankzij Jan
Jellis: “Sinds een goeie twee jaar ben ik
Schonk, oud-lid.”
bestuurslid binnen AC, waarbij ik vooral
mijn jonge kijk op heel wat situaties
Wesley: “Ongeveer 16 jaar.”
probeer te werpen. Bovendien ben ik
Jellis: “Ik ben nu ongeveer vier jaar secretaris en beheer ik ook de meerlid bij AC, waar ik eerst een tijdje heb beurtenkaarten en ondersteun ik waar
gezwommen en dan ben overgescha- nodig bij bijv. events.”
keld naar badminton. Helaas is door de
drukke agenda sporten bij AC achteruit Karl, wat is je vroegste herinnering?
geschoven.”
“Een lieveheersbeestje dat over m’n
Wesley
hand kruipt.”
Wesley, wanneer ben jij het
gelukkigst?
“Ik vind deze vraag een beetje vervelend. Gelukkig zijn gaat gepaard met
ongelukkig zijn. Je kan het ene niet ervaren, zonder het andere mee te maken
of meegemaakt te hebben. Er is overigens niet één moment of ervaring die er
bovenuit steekt ten opzichte van andere.
Voor mij zit gelukkig zijn in de kleine dingen. Het is misschien cliché, maar een
leuke dag met vrienden, een wandeling
met de hond, spelletjesavonden, een
TIMEOUT activecompany
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leuke sportdag, thuiskomen na een reis Jellis, wat wou jij later worden als
kind?
en je in je zetel neerploffen, …”
Jellis, wat was vandaag je eerste Jellis: “Als kind hield ik maar van één
dier: dolfijnen. Ik moest en zou later dan
gedachte?
ook mijn eigen dolfinarium hebben met
“Dat is een makkelijke en is ook prak- alle toeters en bellen. Het leek me heertisch elke dag dezelfde: “Hoeveel lijk om elke dag met dolfijnen te mogen
keer ga ik vandaag snoozen?” Ik haat werken. Nu nog krijg ik geregeld een
opstaan. Lang hou ik het wel nooit vol berichtje van oude vrienden als ze hun
om te blijven liggen omdat ik snel een vriendenboekjes nog eens boven halen.
schuldgevoel krijg en toch besef dat ik Altijd datzelfde antwoord: ‘Baas van een
dan niet meer zo vast slaap als door- dolfinarium!”
heen de nacht. Maar toch, elke dag
opnieuw haat ik de wekker die afgaat en Wie is de liefde van jullie leven?
de gedachte om al uit bed te komen.”
Karl: “Mijn lief, mijn beestjes, mijn touKarl, wat was je beschamendste wen en mijn petekindje.”
moment?
Wesley: “Een partner heb ik helaas nog
“Ik dacht het stil gezegd te hebben, maar niet gevonden. Mijn hond is echt wel
zei het blijkbaar luidop: “Man, die wil ik wel mijn ‘kindje’.”
eens helemaal scheren!” Gênant! Helaas
heb ik het (nog) niet kunnen doen ...” Jellis: “Mijn grote liefde is Sander. Er is
niemand die zo goed met mijn gemakkelijke karakter om kan gaan als hij.”
Wesley, ken je een passage uit een
film uit je hoofd?
Als jullie naar de toekomst zien, die
“Meerdere zelfs! Ik kijk graag films en toch een beetje somber is, wat zien
ik kijk films die ik goed vind regelmatig jullie dan?
een keertje opnieuw! Je ontdekt vaak
nieuwe kleine dingen, maar ook het ver- Karl: “Ik heb negen verschillende anttrouwde kan nog leuk blijven. Vele films woorden getypt en weer verwijderd, eer
hebben overigens een bepaald moment ik tot dit antwoord kwam. Mijn pessidat iedereen wel bijblijft: “Help me, Obi- misme nam even over. Ik zie zeer veel
Wan Kenobi.” of “Florals ... for spring?” werk in de toekomst om die somberheid
te bestrijden. Ik zie dat een grote alertGroundbreaking.
heid nodig blijft. Ik zie zeer veel sport en
wijn in mijn persoonlijke toekomst. En
een afscheid.”
Wesley: “De mensheid leert altijd
nieuwe dingen en de maatschappij
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geestige weetjes
van afgelopen jaren (financiële, migratie, klimaat, corona) weer een grote verandering zullen teweegbrengen. Ik ben
er alvast van overtuigd dat we momenteel weer een grote verandering aan
het doormaken zijn. Of deze positief of
negatief zal zijn, laat ik in het midden.
Ik ben geen doemdenker, ook al heb
ik af en toe ook wel eens een minder
momentje. Desondanks dat hebzucht,
wraak, afgunst en dergelijke eigen zijn
aan de mens, geloof ik echt nog in de
goede kanten die een mens bezit: zorgzaamheid, genegenheid, vriendschap,
liefde, … Voor een diepgaander of
concreter antwoord, zit ik graag eens
samen met een drankje erbij!”
Jellis: “Dat de toekomst er somber uitziet, dat is zeker. En voor iedereen zal
die er om een andere reden somber
uitzien dezer dagen. Ofwel dreig je te
vereenzamen of mis je om zonder zorgen te sporten. Ikzelf vind het vooral erg
dat er geen evenementen, concerten,
voorstellingen, feestjes, … meer zijn om
naar uit te kijken. Ik heb die zaken nodig
in mijn leven en kijk echt uit naar zulke
zaken. Meermaals puilde mijn agenda
uit met zulke geplande activiteiten. Maar
nu valt dat allemaal weg. Bovendien
maak ik het op de eerste rij mee aangezien mijn vriend Sander zelfstandige
eventmanager is.

waarin we leven evolueert steeds. Ik
ben van mening dat als je naar de toekomst wil kijken, je eerst naar het verleden moet kijken. De geschiedkundigen of geschiedenisliefhebbers onder
ons kunnen dan ook zeggen dat er telkens grote veranderingen kwamen na
bepaalde grote gebeurtenissen. Het is
nog af te wachten of de grote crisissen
TIMEOUT activecompany

Maar ik bekijk het wel positief. De
wereld heeft al vaker zulke dingen
kunnen overwinnen en ik denk dat er
nu heel wat zaken ook op een positieve manier kunnen veranderen.
Thuiswerken wordt meer en meer geapprecieerd. Ondernemers worden extra
hard gestimuleerd om creatief uit de
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hoek te komen en hopelijk komt er ook
een creatieve manier om binnen de evenementen- en cultuursector terug zaken
te organiseren.”
Wesley, wat had je beter niet gezegd
en tegen wie?
“Zoals ieder mens ben ik niet perfect.
Er zijn vast een aantal uitspraken die ik
liever niet had gedaan. Ik rijt liever geen
oude wonden open. Ik kan wel het volgende zeggen, waar misschien sommigen onder ons zich in zullen herkennen:
ik heb ooit mijn toenmalige ‘crush’ verteld wat ik voelde voor hem. Van de ene
moment op de andere veranderde een
goede vriendschap in een nare herinnering. Die ene keer dat ik eens relatief
snel mijn hart heb gevolgd.”
Karl, wat was de kus van je leven?
“Die volgt nog.”
Jellis, wat is je foutste guilty
pleasure?

“Filosoof Ivan Illich, bioloog en visionair
Charles Robert Darwin, Captain JeanLuc Picard, Luitenant Ellen Ripley, surfer Kelly Slater (de perfecte man) & een
mystery guest die jij mag uitkiezen ...”
Wesley, wat was jouw ergste job
ooit?
“Als het gaat om jobs die ik reeds effectief heb gedaan: postbode. Begrijp me
niet verkeerd, toen ik daaraan begon,
was het een ‘droomjob’ voor iemand
zonder een diploma hoger onderwijs. Ik
heb het bedrijf en de job echter op acht
jaar tijd extreem zien veranderen. Van
loon naar werken werd het werken naar
loon. Ook hier wil ik gerust over pot en
pint uitweiden.

“Frieten eten met pindasaus? Ik weet
ondertussen welke frituren in Antwerpen Als het om hypothetische jobs gaat,
goede pindasaus op het menu hebben schieten jobs in de horeca, medische
wereld en vuilnisindustrie mij te binnen.
staan en welke niet!
De dienstensector is sowieso brutaal,
Nog een topper: ‘It’s all coming back to maar naar mijn mening maak je ’t ergste
me now’ van Céline Dion. Als dat num- mee in de horeca. De medische wereld
mer begint te spelen zal ik de eerste is niets voor mij, ik kan niet tegen bloed
zijn die luidkeels meebrult, waar dan en ziekenhuizen, dokters, ... doen mij
ook. Autorijden, opruimen, uitgaan, wer- ongemakkelijk voelen. De vuilnisinken,… alles is gewoon zoveel beter als dustrie, vanwege de stank. Ik kan er
gewoon niet tegen en ik denk niet dat
dit nummer door de stereo knalt.”
het zou wennen. Veel respect voor al
Karl, wie mag aanschuiven aan jouw die mensen!”
droomdiner?
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Jellis, als je terug in de tijd kon
reizen, waarheen zou je gaan?

dat je niet meer alleen bent, no matter
what.”

“Moeilijke vraag aangezien ik net eerder
eens naar de toekomst zou willen reizen om te zien welke snufjes en technologieën ze dan allemaal gebruiken.
Vliegende auto’s, teleporteren, iPhone
47, … Ik kijk echt uit naar hoe de wereld
verder zal evolueren.”

Wesley, hoe kom jij tot rust?

Karl, wat beschouw jij als je grootste
prestatie?
“Ik ben er ooit in geslaagd een katholiek
te doen twijfelen aan zijn geloof. Een
wereld zonder religie ... Ik kan me niks
heerlijkers inbeelden. Moeilijke vraag
eigenlijk. Ik heb zoveel grootse dingen
gedaan ...”
Jellis, de liefde, hoe voelt dat?
“Voor mij is liefde een persoon vinden
waarbij je je volledige zelf kan zijn en
met elke vezel aanvoelt dat de persoon
je ook net leuk vindt omwille van alles
wat je bent. Goede en slechte eigenschappen. Bovendien is liefde op elkaar
kunnen bouwen, de drang hebben om
samen verder te gaan in het leven en
dingen te ondernemen, elkaar stimuleren om ook op persoonlijk vlak verder te
groeien tot nog betere versies van onszelf. En om daartoe te komen mag het
soms ook wel eens goed onweren. Een
goede discussie of een goed meningsverschil zorgen er soms voor dat je
dingen eens vanuit een andere hoek
bekijkt en ook daar weer in kan groeien.

“Ik ben een piekeraar eerste klasse.
Rust is echt iets wat ik niet makkelijk
vind. Ik denk dat de enige momenten
waarop ik rust (makkelijker) vind, die
zijn wanneer er een goede storm door
het land waait. Ik vind niets rustgevender dan wat onweer, de regen die tikt op
de ramen, auto’s, … zalig!
De mensen die me goed kennen weten
dat ik ook een beetje een chaoot ben,
mijn huis is daar een reflectie van (zeg
maar gerust: een rommeltje). Opruimen
geeft dan vaak ook een zekere rust.”
Karl, van welke gewoonte wil jij
graag af?
“Kraken van vingers. En de dagelijkse
twijfel of ik die deur nu wel of niet vast
heb gedaan ...”

zou ik gaan voor ‘Contaminated’ van
haar. Ik vind Beyoncé trouwens ook
een ijzersterke artieste. Haar albums
zijn steeds vernieuwend en vaak ook
een visueel plaatje. Een nummer van
Beyoncé moet er dus ook in! Welk nummer? Daar kan ik op het moment van
dit schrijven geen uitsluitsel over geven.
Hoe ik zou willen worden herinnerd?
Weer zo een moeilijke vraag. Ik wil niet
dat de mensen mij plots zouden ophemelen, of enkel mijn goede kanten
herinneren. Ze mogen gerust zeggen:
“Amai, da was ne moeilijke mens”. Wat
ik wel hoop dat ze zich herinneren aan
mij is dat ik (voor zover ik weet) altijd
eerlijk ben geweest. Dat ik mijn best heb
gedaan een goed mens te zijn. Dat ik er
was voor anderen wanneer ik dat kon.
Dat ik regelmatig advocaat van de duivel was (goed bedoeld hoor). Dat ik een
chaoot was. Dat ik het gewicht van de
wereld op mijn schouders voelde. Dat ik
moeite had om zaken los te laten. Dat ik
misschien te vaak verstand boven hart
koos. Dat ik leefde naar drie motto’s:
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leven en laten leven, ‘… met mate’ (alles
met mate doen, eten, …) en over kleuren en smaken valt niet te betwisten (al
kan dit wel eens tot een leuke discussie
leiden, niet?).”
Jellis: “Als je aan mijn vrienden vraagt
om me te omschrijven in één woord,
zal je hoogstwaarschijnlijk en heel snel
het antwoord ‘DRAMA’ te horen krijgen.
Bij mij is alles vaak net dat tikkeltje té
veel. Ik weet dan dus ook al heel lang
dat mijn begrafenis ook genoeg drama
moet hebben. Zo zal bijv. mijn kist binnengedragen moeten worden terwijl
het ‘Adagio’ van ‘Albinoni’ afgespeeld
wordt. Ik ken geen enkel ander nummer
dat zo mooi en melodramatisch (daar is
het woord weer) is dan dat. Ik zal vanuit
mijn kist mee genieten en een traantje
wegpinken.”
Maar zover zijn we gelukkig nog
niet! Stay safe en bedankt voor het
fijne gesprek.
Kat Van Nuffel

Wat moet er absoluut gespeeld
worden op jullie begrafenis en hoe
willen jullie worden herinnerd?
Karl: “Ik heb een lijstje op Spotify. Alles
daarin lijkt me wel geschikt. Ik wil herinnerd worden als de samensteller van
dat lijstje.”

Wesley: “Een playlist verandert vaak
doorheen de jaren. Sommige liedjes
blijven nog steeds voor jou ‘die gouwe
ouwe’. Ik ben iemand die (net zoals bij de
films) vaak teruggrijpt naar de nummers
Hoe voelt liefde dus? Liefde is voor mij die ik goed vind. Mijn huidige playlist
dat onbeschrijfelijke gevoel dat je weet bevat veel van Banks. Dus momenteel
TIMEOUT activecompany
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Geef de pen door aan...
Roland
De huidige raad van bestuur krijgt sinds kort ondersteuning van Roland. Het leek
ons dan ook evident om de pen door te geven aan hem.

Welkom, Roland! Wat doe je bij
Active Company?

nu vond ik het meteen zalig om te doen,
zowel fysiek als mentaal.

Ik ben begin juli 2019 beginnen zwemmen in de Wezenberg. Oorspronkelijk
omdat ik iets fysieks zocht dat ik ook in
de winter regelmatig zou kunnen doen
en niet te veel tijd in beslag neemt.
Ik HAATTE op school de zwemlessen,
ik heb maar net genoeg schoolslag
geleerd om het 25 m brevet te halen en
ben dan nooit meer gaan zwemmen. En

Twee maanden later heb ik mij aangesloten bij AC, om ook daar te gaan
zwemmen met de ambitie om iets bij te
leren. Ik sta nergens in vergelijking met
de anderen, maar bon, dan kan ik er ook
alleen maar op vooruitgaan.

TIMEOUT activecompany

Ondertussen kan ik me al niet meer
voorstellen dat ik nog schoolslag zou

zwemmen met mijn hoofd boven water
en kan ik ook zonder problemen keren.
Crawl is de volgende ambitie, maar het
is zeer de vraag of ik dat nog fysiek ga
kunnen.
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relativeren, de heerlijke tegenstrijdigheden, allemaal dingen waar ik mij in herken. Ik ben wel vaker door mensen als
‘zen’ omschreven, wat ikzelf overigens
zo niet ervaar.

En ik ben ook bij AC al eens mee gaan Waar ben je op dit moment?
wandelen en fietsen, zal zeker nog
Ik zit aan mijn bureautje in mijn living
gebeuren. Yoga spreekt mij ook aan.
voor mijn laptop, mijn vaste werkplek,
En ja, in het voorjaar kwam er dan een want ik werk al jaren van thuis, ik kom
oproep van het bestuur voor verster- nog nauwelijks op kantoor.
king. Ik dacht, why not? Binnenkort stop
ik met werken en ga ik veel tijd hebben. Wie stuurde je het laatst een
Ik ben jarenlang heel actief geweest in berichtje?
het bestuur van andere vzw’s, en denk
dat ik wel iets te bieden heb. Dus heb Lol. Daarnet naar de raad van bestuur
ik mij kandidaat gesteld. We zien wel om af te spreken voor ons volgend
hoelang het duurt voor ze mij buiten spoedoverleg i.v.m. de nieuwe coronamaatregelen. Waar ben ik aan
bonjouren.
begonnen!
Omschrijf jezelf in max. drie
Wat is een goede reden om iemand
woorden:
te defrienden?
Boeddhist
Euh … defrienden? Ik heb toen
Niet omdat ik dat bestudeerd heb, of Facebook nog maar pas bestond, even
behoefte heb aan een geloof, of wat dan een profiel gehad. Anoniem, toen kon
ook. Ik ben een tijd geleden met dage- dat nog. En al heel snel besloten dat op
lijkse meditatie begonnen en heb in dat te doeken. Ik ervaar dat soort dingen
verband terug wat gelezen over boed- als het verstikkende dorpsleven in een
dhisme. Ik herken veel van mijzelf in het moderne, snelle en grootschaligere vervolgen van het achtvoudige pad: juist sie. De druk om naar de anderen een
begrijpen, juiste intenties, juist spreken, bepaald beeld van jezelf op te hangen,
juist handelen, juist levensonderhoud, erbij te horen, mee te zijn met de juiste
juiste inspanning, juiste aandacht en groep en je te onderscheiden van de
anderen, iedereen die mee loert in jouw
juiste mentale absorptie.
privacy, de dorpsroddels en -geruchten
Niet toevallig is de vriend waar ik het in een snellere versie en op megasvaakst contact mee heb, een Thaise chaal, … ook de continue stroom van
boeddhist. De vriendelijkheid ook, de prikkels die binnenkomt, allemaal niks
verdraagzaamheid, het respect voor alle voor mij. Over een aantal jaren zal het
levensvormen, de bijzondere humor, het hopelijk volkomen passé zijn.
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Ben ik daarmee een weirdo? Zal wel, Wat is je favoriete sport?
maakt mij niet meer uit.
Zonder aarzeling: bergaf stappen. Dat
impliceert dat ik op stap ben in de berGebruik je make-up?
gen, liefst in een gebied waar er zo min
Alsof dat nog zou helpen! Lol! Nee, we mogelijk menselijke impact is (bewoputten onze aarde al genoeg uit, we ver- ning, wegen, landbouw, etc.) en waar
vuilen onze planeet al zo erg, ik probeer de natuur nog wat ongerept is. Om
niets te kopen of te consumeren wat ik veel bergaf te gaan, moet je eerst veel
niet echt verantwoord vind. En het ziet bergop gaan, dus liefst in de buurt van
er bijna altijd ook zo onnatuurlijk uit. de 3000 m gekomen zijn. Daar vind ik
de natuur het mooiste. Eens boven is
Nergens voor nodig.
het fysiek zware stuk achter de rug, en
kan ik zonder afzien ontroerd worden en
Open of gesloten relatie? Waarom?
genieten van het uitzicht, de rotsen, de
Ik heb geen relatie, dus de vraag stelt natuur, de planten en bloemen, terwijl ik
moeiteloos terug naar beneden huppel,
zich niet.
op weg naar de volgende beproeving,
Ik vind het ook een verkeerde vraag, te de volgende klim … Ik heb trouwens
oppervlakkig. Maar als ik toch moet ant- ook een grote voorliefde voor bergaf
woorden: ik zou ernaar streven dat ‘wat fietsen, vooral sinds ik met een vouwwil ik’, ‘wat doe ik’ en ‘wat zeg ik’, met fiets in Toscane ontdekt heb hoe pittig
elkaar in overeenstemming zijn en blij- sommige ‘heuvels’ daar zijn.
ven. Ik heb 10 jaar counselinggesprekken gevoerd rond seksualiteit. Het is me Maar een hele dag stappen, zoveel
altijd opgevallen dat best veel mensen mogelijk in de natuur en off-road met
niet altijd goed het onderscheid weten de gps, 25-35 km of meer doen, liefst
te maken tussen ‘wat denk ik dat ik wil’ samen met een goeie vriendin, zo goed
en ‘wat wil ik echt’. En dat ‘wat wil ik’ en als niets of niemand tegenkomen, een
‘wat doe ik’ in de praktijk niet altijd 100% goeie babbel en verder stilte, enkel de
samenvallen. En als ik uit die gesprek- wind, de vogels, het geruis van de blaken één ding geleerd heb, is het wel dat deren horen, is op zich ook al top. Heel
‘wat ik doe’ en ‘wat ik zeg dat ik doe’ rustgevend. Ik ga dan ook heel vaak in
(tegen vrienden, familie, partner), niet Wallonië stappen, minder verknoeid dan
altijd met elkaar in overeenstemming Vlaanderen en niet zo plat.
zijn als het over seks gaat.
Mis je een sport/activiteit bij Active
Voor mij is oprechtheid en vertrouwen Company?
essentieel, ook in een relatie. Als ik
iemand niet meer kan vertrouwen, is Ja, dit soort lange natuurwandelingen.
het over and out, onmiddellijk en zonder Maar is moeilijk te organiseren, te veel
praktische bezwaren.
drama.
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Strandvakantie, avontuur of
stedentrip? Waarom?
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barokkerk, toch al mijn favoriete kunstperiode, hier nog harmonisch en niet te
exuberant.

Zeker geen strandvakantie, niets te
doen en niets te zien, dat houd ik geen Grindr of Tinder? Waarom?
halve dag uit. Dodelijk saai voor mij.
Zoveel leugens, gefake, egoïsme,
Stedentrip: ja, maar ik ben al in bijna oppervlakkigheid, gebrek aan respect
elke stad in Europa geweest waar ik voor de andere. Been there, done that.
naartoe zou willen, moeilijk om nog iets Trouwens, wie wil mij nog? Let’s face it!
nieuws te bedenken waarbij de kosten
en de ecologische voetafdruk van de Kat of hond?
verplaatsing in balans zijn met wat die
stad voor mij te bieden heeft aan archi- Geen van beide. Nooit gehad en zal ook
nooit gebeuren. En nu zal ik een boel
tectuur, musea, …
mensen tegen de haren strijken. Zeker
Avontuur dus, maar ook niet té. De laat- geen kat, die je enkel gebruikt als een
ste 10 jaar doe ik vooral meerdaagse Pavlov-geconditioneerd aapje om haar
stapvakanties met de rugzak met altijd behoeften te vervullen als het haar uitdezelfde vrienden, de GR12 op Corsica, komt, en voor de rest je negeert. En ook
de Alta Via in de Dolomieten, de GR107 geen hond, stinkt, is vies, al die haren
van Frankrijk dwars over de Pyreneeën in huis, die vuile poten overal, dat walgelijke gelik aan je gezicht, ik moet er
naar Noord-Spanje, dat soort dingen.
niet aan denken! En daarbij, ik zou het
Ik heb vroeger op mijn eentje met voor mijzelf ethisch niet kunnen verantlokaal publiek transport in landen buiten woorden om jaarlijks honderden euro
Europa rondgetrokken, misschien ga uit te geven aan bijv. een hond, terwijl
ik dat wel weer doen. Nieuw-Zeeland, er miljoenen mensen niet eens toeJapan, Canada bijv. zitten de laatste tijd gang hebben tot drinkbaar water, elke
terug meer in mijn hoofd rond te spoken. dag moeten hopen dat ze net genoeg
kunnen verdienen om vandaag te eten.
Met alle respect voor ieder zijn keuze,
Wat is je favoriete plekje in
ik snap ook best wel dat sommigen veel
Antwerpen? Waarom?
hebben aan een hond. En dat is ok voor
Het Hendrik Consienceplein! Liefst mij.
alleen zijnde en op een zonnige warme
dag met niet te veel volk. Het geeft Wat maakt je blij?
mij een zuiders gevoel, alsof ik weer
eens in een oud stadje in Italië ben, Een leuke babbel met een goeie vriend,
de zitplaatsen, de schaduw onder de met diepgang, iemand die dicht bij mij
bomen, het lawaai van de stad hoor je staat en waardeert waar ik voor sta. En
er zo niet, geen verkeer, en de prachtige spitsvondige en scherpe verbale humor.
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voll e y b al

Naar welke muziek luister je?

Singel. Maar toen ik het een tijd later
op de radio opnieuw hoorde, irriteerde
De laatste jaren meer en meer liefst het mij eerder … dus ja… doe maar de
geen. Er is al artificieel lawaai genoeg. stilte.
Naargelang de omstandigheden kan
ik wel ontroerd of heel blij worden van
heel verschillende dingen: traditionele
muziek uit het Midden-Oosten gespeeld
op de oed, Cubaanse en bij uitbreiding Latijns-Amerikaanse dansmuziek,
luit, viola da gamba of cello muziek,
een Schubert-lied voor mannenkoor,
Damien Guillot die een paar meter voor
mij op het podium ‘Erbarme dich’ zingt.
Of na alleen naar de top van een oude
vulkaan op Madeira gewandeld te zijn,
daar van bovenaf over de wolken uitkijken met hier en daar een bergtop die
boven de wolken uitsteekt, en dan de
lamentaties van Jan-Dismas Zelenka
beluisteren en mij intens gelukkig
voelen.

Wat is je guilty pleasure?
Oh… ik ben mij de laatste paar jaar
gaan realiseren dat ik, in vergelijking
met de meeste Vlamingen, ontzettend
ascetisch leef. Maar als je dat aan gelijk
wie in mijn vriendenkring zou vragen,
antwoorden die gegarandeerd: een
ijsje!!! Liefst een grote, maar wel goeie!
Of een groot familiepak ‘negerzoenen’
kopen, en dat dan in één ruk leegeten.
Zaaalig!
Pleasure? Ja! Maar guilty? Nee, niet in
het minst. Met een BMI van 19 kan dat
zonder scrupules.
Wat wil je zelf nog graag kwijt?

De laatste keer dat ik tot tranen toe Niets. Ik heb hier al veel te veel mijn
ontroerd was op een concert, was met eigen ruiten ingegooid, haha.
de Vespro della Beate Virgine van
Monteverdi met Herreweghe in De Hilde Van de Perre
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Meet the unexpected!
Zeker in coronatijden …
de EuroGames, de Outgames of ons
eigen toernooi … de Antwerp Brilliant
Games horen zeker bij de toppers.
Een volleybaltoernooi is altijd een
totaalpakket.
Een toernooi begint meestal al op vrijdagavond met een ‘Meet & Greet’. Dat
is dan de gelegenheid om je oude vrienden terug te zien en je concurrenten te
leren kennen. Effe bijkletsen met een
drankje in leuk gezelschap.
Dan op zaterdag, het toernooi, gevolgd
door een diner en aansluitend een party.
Lekker gezellig uit de bol gaan na een
Mijn naam is Philippe De Craan en ik dag van sporten, en het ideale moment
ben lid van Active Company sinds 2003. om weer nieuwe vriendschappen te
sluiten.
Ik ben begonnen met volleybal toen
Gino nog AV was.
En voor wie wil, is er dan ook nog een
Wat mij het meest aanspreekt bij volley- brunch op zondag, met eventueel een
bal is dat het een ploegsport is.
georganiseerde stadswandeling.
De interactie en de kameraadschap op
het veld en daarbuiten zijn voor mij een Volleybal is een heel sociaal gebeuren
meerwaarde.
en dat is iets waar ik honderd procent
In 2010 ben ik dan AV geworden. Een achter sta.
job die ik nog steeds met veel plezier
uitvoer.
Iedereen is altijd welkom, of je een
Om één favoriet moment te noemen is getrainde speler of een beginneling
eigenlijk niet mogelijk. We hebben al bent, dat maakt niet uit. De deuren
zoveel mooie momenten meegemaakt staan altijd open voor iedereen, en de
op toernooien in het buitenland, bijv. trainer of je medespelers zijn er om je
Berlijn, Praag, Amsterdam en nog vele bij te staan.
andere, dat elk op zich een unieke ervaring was.
Als je je aangesproken voelt om eens
Het organiseren van en deelnemen aan een balletje te komen slaan, hoef je niet
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Onze slogan blijft inderdaad: Meet the
unexpected! Wat inderdaad van toepassing is in deze coronatijden.
In maart kregen we bericht dat we niet
meer konden sporten in de sporthal
omwille van het virus, wat voor ons betekende dat we volledig moesten stoppen.
Uiteindelijk hebben we een paar keer
in het Park Spoor Noord gespeeld want
dat mocht dan wel. In juni mochten we
dan toch terug in de sporthal, om na drie
weken daar toch terug buiten te vliegen.
Opnieuw begonnen in het park, maar
ook dat was na een paar weken weer
verboden.

te twijfelen, spring maar eens binnen op Thee of koffie? Op de koudere dagen
een dinsdagavond van 20.00 u tot 22.00 u lekker knus in de zetel met een goed
om kennis te komen maken met het team. boek en een lekkere kop thee kan me
altijd bekoren.
TV of bioskoop? Een goede actiefilm
IEDEREEN IS ALTIJD WELKOM!
in de bioscoop versmaad ik dan ook
weer niet. Er zijn nu eenmaal films die
DILEMMA’S?
men op groot scherm moet zien.
Natuur of strand? Lekker op het strand Cola of Pepsi? Cola heeft nog altijd de
liggen bij warm weer is zalig, genieten voorkeur in plaats van Pepsi, maar dan
van de zon en de zee. Maar met vrien- wel Cola Zero, de calorieën he. Wat niet
den op een terrasje vertoeven met een uitsluit dat er ook wel af een toe een vetdrankje brengt toch ook het beste in je tige friet wordt verorberd.
naar boven. Dat is ook altijd de gele- Sushi of steak? Genieten van een lekgenheid om nieuwe mensen te leren kere sushi maaltijd slagen we ook niet
kennen, wat toch leuker is in levenden af.
lijve, in plaats van via een of ander Zwart of wit? Zwart of wit bestaat voor
mij niet!
mediaplatform.
Shorts of lange broek? Laat bij het
warme weer maar iedereen in shorts Er zijn zoveel facetten aan het leven
rondlopen, dan kunnen we tenminste dat men hierop geen stempel kan plakgenieten van het mooie uitzicht. Zien en ken. En waarom zou men kleur moeten
bekennen als men het eventueel niet wil.
gezien worden toch. Lol.
TIMEOUT activecompany

Door deze pandemie zijn natuurlijk alle
toernooien in België en het buitenland
geannuleerd, wat heel spijtig is.
We hebben nog altijd geen idee wanneer alles weer ‘normaal’ zal verlopen.
Hopelijk heel snel, maar we weten allemaal dat het toch niet meer voor dit
jaar zal zijn. En ook voor volgend jaar
heb ik niet meteen een goed gevoel.
Afwachten wat er zal worden beslist.
Meer kunnen we niet doen. Het nadeel
dat we hebben bij volleybal is dat we
gerekend worden bij de contactsporten
en daar knelt het schoentje. Maar eens
we terug mogen sporten, zullen we er
weer dubbel van genieten en de verloren tijd inhalen.
De toernooien in het LGBTQ+ milieu
moeten zeker blijven bestaan omdat
dan iedereen zichzelf kan zijn en blijven en geen rekening moet houden met
eventuele negatieve reacties.

Sport is evengoed een sociaal gebeuren wat we moeten blijven vieren. We
moeten aan de wereld laten zien dat wij
dezelfde rechten hebben zoals iedereen. Spijtig genoeg blijft dit een probleem dat nog steeds niet de wereld uit
is. Er zullen altijd personen zijn die ons
niet kunnen accepteren of tolereren.
AC staat voor diversiteit en dit moet zo
blijven. We zijn een plek voor gelijkgezinden zonder vooroordelen, en daar
mogen we fier op zijn.
Ook voor ons 25-jarig jubilee zullen
we een oplossing moeten zoeken.
Verzetten naar volgend jaar en dan dubbel vieren, lijkt me de beste oplossing.
Tot gauw op de training!
Philippe De Craan, activiteitsverantwoordelijke Volleybal
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Wandelen is het ultieme
medicijn!
TimeOut sprak kort met Dirk Aerts, kassaverantwoordelijke AC Wandelen, alsook met
Kat Van Nuffel, meter van AC Wandelen en voorzitter van Active Company.

Ik heb geen 9 to 5 job plus heel wat
nevenactiviteiten, zoals iedereen weet,
Wanneer: elke tweede zondag van de maar na zo’n wandeling slaap ik een pak
beter. Ik orden een stukje mijn gedachmaand, behalve in augustus
ten waardoor er weer ruimte vrijkomt
Locatie: steeds ergens anders, vooral in mijn hersenpan. Wat aan de andere
kant ook weer gevaarlijk is (lacht). Vaak
in Vlaanderen en Zuid-Nederland
ontspinnen zich ideeën voor nieuwe
projecten tijdens het wandelen.”
COVID-19
PRAKTISCH

Er wordt gezegd dat wandelen het
ultieme medicijn is. Wandelen,
joggen en fietsen werden zelfs
gestimuleerd tijdens deze bizarre
tijden door de overheid?

SOCIALE BELEVENIS

Kat: “Eén ding is zeker, van wandelen word je alleszins beter gezind. Er
zouden stofjes vrijkomen die hieraan
meehelpen. Ik raad iedereen aan om
minstens een half uurtje, al is het maar
rond de blok, te wandelen. De wandelingen bij AC daarentegen bieden
natuurlijk veel meer. Sociale contacten
die resulteren in mooie ontmoetingen en
vriendschappen”

Kat: “Wandelen, fietsen en joggen zijn
heel fijne activiteiten. Sporten doet
eigenlijk heel wat met ons lichaam en
onze geest. Als ik ga tennissen bijv.,
dan denk ik aan niets anders. Tennis is
een technische sport die concentratie
vraagt. Wandelen doet me helder(der)
voelen. Genieten van de natuur, de rust. Spreken jullie na, of buiten, het
Hilde en ik proberen regelmatig een wandelen ook nog af?
klein eindje te wandelen om ons hoofd
leeg te maken.”
Dirk: “Verschillende wandelaars zijn ook
fervente fietsers, dus zien we mekaar
Lukt dat goed?
ook daar. Daarnaast is iedereen uiteraard vrij om onderling verdere afspraKat: “Laat ons zeggen dat ik effe tijd ken te maken voor een avondje uit of om
nodig heb om mijn hoofd leeg te maken. andere sporten binnen AC te ontdekken!”
TIMEOUT activecompany

TOEKOMST

Waar zien jullie Active Company
binnen 10 jaar? Is er dan nog plaats
voor een LGBTQ+ sportclub?
Dirk: “Het verenigingsleven is de laatste
jaren sterk geëvolueerd en ik hoop dat
ik over 10 jaar nog deel kan en mag uitmaken van deze gezellige bende die AC
toch wel is. Uiteraard zal en moet er nog
plaats zijn voor holebi-sportverenigingen, want ze zijn absoluut nodig!”

Wat willen jullie nog meegeven aan
onze lezers?
Dirk: “Wandelen is een zeer toffe bezigheid die niet vermoeiend maar wel boeiend is, zeker binnen AC. Je leert er toffe
mensen kennen en bouwt er vriendschappen voor het leven mee!”
Dank je wel, Dirk en Kat.

Hilde Van de Perre
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Portret AV Wandelen

Portret KV Wandelen
Naam: Dirk Aerts
Sport: Wandelen
Functie: kassaverantwoordelijke
Lid bij AC sinds: november 2014
KV sinds: 2018
Favoriet moment/herinnering (in de
natuur/in het leven): Ik heb mijn partner François leren kennen tijdens het
wandelen.

DILEMMA’S

Naam: Koen Ulenaers
Sport: Wandelen
Functie: activiteitsverantwoordelijke
Lid bij AC sinds: november 2012
AV sinds: 2014
Favoriet moment/herinnering (in
de natuur/in het leven): Het is vooral
genieten tijdens de wandelweekends.
Favoriete wandeling en waarom: In
het Brusselse aan het kasteel, ik ben er
nog terug geweest omdat ik het daar zo
mooi vond, echt genieten.
TIMEOUT activecompany

Goud of zilver? Goud, steeds voor het
beste gaan.
Appen of bellen? Appen, superchill en
je kan in één keer veel mensen bereiken.
Fietsen of wandelen? Wandelen - als
AV tja, wat wil je.
Huren of kopen? Kopen, huren is weggegooid geld.
Borsten of billen? Billen, een lekker
mannenkontje kan me wel bekoren.
Lust of liefde? Liefde, na een hobbelig liefdesleven denk ik nu eindelijk de
liefde te hebben gevonden.
Dronken of nuchter? Nuchter, ik hou
niet van een zatte bende.
Je haar altijd in model of mooie tanden? Mooie tanden zegt veel over een
mens.
Ijs of chocolade? Chocolade, ik ben
chocolatier dus ik moet veel proeven he.
Kaal of haar? Mooi koppie mag kaal
zijn.
Klein of lang? Lang
Daniel Craig of Justin Bieber? Daniel,
yes, I do.
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Favoriete wandeling en waarom:
Breskens, april 2015. Ik heb er François
voor het eerst ontmoet. De vonk is niet
meteen overgeslagen toen, wel in januari 2016.
DILEMMA’S
Natuur of strand? Natuur. Hou niet zo
van strand en zee.
Laarzen of schoenen? Stevige

stapschoenen. Botten zijn voor in de hof
te werken!
Goud of zilver? Goud. Hoewel, niet al
wat blinkt is goud.
Sporten of sport kijken? Beiden!
Actief wandelen en fietsen binnen AC,
passief vooral gemotoriseerde sporten.
Skydiven of bungee jumpen?
Hoogtevrees, dus neen.
Fietsen of wandelen? Wandelen!
Hoewel ik ook graag samen met
François ga fietsen.
Komedie of horror? Komedie. Af en
toe eens goed lachen, is goed voor de
mens.
Spreken of luisteren? Luisteren. Ben
niet zo’n babbelaar.
Appartement of woning? Woning.
Klein tuintje, rust.
Fietsen of lopen? Fietsen!
Ijs of chocolade? Ijs mét chocolade.
Ben verzot op stracciatella!
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Met droefheid melden we u het heengaan van

FRANÇOIS HOREMANS
Levensgezel van Dirk Aerts, KV Wandelen
Op dinsdag 8 september is hij zachtjes ingeslapen en geheel volgens zijn wens
vond de asuitstrooiing plaats in strikte familiale kring.
“Wij hebben mekaar voor het eerst ontmoet in april 2015 op een AC-wandeling in
Breskens. De vonk sloeg wel nog niet meteen over bij mij, maar dat gebeurde wel
begin januari 2016.
Wij vormden dus ruim vier en een half jaar een koppel. Naast het wandelen
ontdekten wij ook het fietsen binnen AC en dat was meer zijn ding. Hij keek dan
ook enorm uit naar de maandelijkse tochtjes met de gezellige AC-bende. Veel
gelachen en plezier gemaakt!
In april 2018 kregen we het verdict te horen dat bij François darmkanker uitgebroken was. Dankzij goed werkende chemobehandelingen hebben we nog een
fantastische tijd gehad samen (zeer zeker ook op activiteiten binnen AC), maar
jammer genoeg hebben de kankerbeestjes toch de overhand genomen en hebben we de strijd verloren.

w and e l e n
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Groen Borsbeek
De eerste post-lockdown wandeling - 7 juni 2020

Uiteraard kon niemand wachten om
opnieuw samen te gaan wandelen in
goed gezelschap. Op zondag 7 juni kon
er voor het eerst weer de draad opgepikt worden om in twee groepjes van
max. 10 personen te wandelen.
Voor deze eerste wandeling zochten
de wandelaars het niet te ver en bleven
ze in de buurt van de stad, zodat autoverplaatsingen tot een minimum konden worden herleid. Alleen maar blije
gezichtjes dus!
Koen, Dirk en David

Ik en zijn naaste familie hebben waardig afscheid kunnen nemen
van mijn geliefd ventje François.”
Dirk Aerts

TimeOut en de raad van bestuur wensen Dirk en zijn familie heel veel sterkte.

TIMEOUT activecompany
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Lommel Heuvelse heide
Pure verwennerij! - 12 juli 2020
De tweede post-corona wandeling
vond plaats in Lommel, naar jaarlijkse
gewoonte, het geboortedorp van Koen,
activiteitsverantwoordelijke Wandelen.

van de vier overgebleven heidegebieden in Lommel. De wandeling bedroeg
maar liefst 12,5 km door dit mooie heidegebied. Als afsluiter volgde een heerlijke taart bij bakkerij Ulenaers.

Lommel staat bekend voor zijn vele
zand en natuurlijk de Sahara. Dit is één Koen, Dirk en David

Kanoën met Active
Company (and friends)
Ook dit jaar zou het een heerlijk middagje op het water kunnen zijn geweest
voor alle AC’ers en hun vrienden: de
kanotocht van 23 augustus op de
Demer.
AC Wandelen organiseert dit evenement
in combinatie met een ‘light wandeling’
van zo’n 7 km, maar helaas bederft
corona ook wandel- en waterpret.
De omgeving van Scherpenheuvel
lonkt nog steeds, maar het zal voor de
coronavrije zomer van 2021 zijn. We
hopen tegen dan opnieuw een grote
groep peddelaars te mogen begroeten.
Geniet intussen van de foto’s van de
vorige drie edities op de Dommel (2019)
en de Kleine Nete (2017 en 2018).
Arnold van de Wal

TIMEOUT activecompany
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Wanna play ball?
In 2018 (TimeOut 96), onder de rubriek ‘In de spotlight’, verscheen een interview met
het waterpoloteam over o.a. het ontstaan van Waterpolo. We maakten toen kennis
met Jan, Wim, Annick, Arne en Marijn. We zijn alweer twee jaar verder. Waterpolo is
al negen jaar een vast gegeven in het gamma van Active Company.
De redactie ging opnieuw praten met Wim, activiteitsverantwoordelijke Waterpolo,
over de stand van zaken bij Waterpolo, gelet op de bijzondere omstandigheden
waarin we ons allemaal bevinden.
PRAKTISCH
Wanneer: elke donderdag van 21.00 u tot 22.30 u
Locatie: Van Heybeeckstraat 9, 2170 Antwerpen (Merksem)

TIMEOUT activecompany
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COVID-19

SOUVENIRS

We vallen meteen met de deur in
huis. Corona heeft een zware impact
op ons (sport)leven. Hoe hebben
jullie de lockdown beleefd?

Wat is jullie mooiste herinnering
doorheen de jaren?

Wim: “De vriendschap. De paar verliezen, maar vooral de knappe zeges.
Wim: “Onze wekelijkse training is in de De World Outgames in 2013, Antwerp
eerste plaats veranderd naar een Zoom Brilliant Games in 2017.”
workout sessie.
TOEKOMST

Op het moment dat de bubbels groter
mochten worden, zijn de workout ses- Wat is het belang van een LGBTQ+
sies eerst in het Brilschanspark en Park sportclub?
Spoor Noord uitgevoerd. Helaas werd
zwemmen pas toegelaten vanaf 1 juli.” Wim: “Een LGBTQ+ sportclub heeft een
eigen identiteit, wat uniek is in zijn soort.
Wat is nu de stand van zaken?
Een straight sportclub kan dit nooit
evenaren.”
Wim: “We hebben op vrijdag 3 juli een
eerste, en meteen ook laatste, training WENS
achter de rug in het openluchtzwembad
De Molen. De training was superleuk Als jullie morgen een ‘laatste’ wens
en fijn om terug in contact te komen zouden mogen doen, welke zou dat
met een waterpolobal en het zwem- dan zijn?
bad. Vanaf september starten we terug
in onze vertrouwde stek in Merksem. Wim: “Dat de ingrediënten die nu
Om de schade in te halen, zullen wij in beschikbaar zijn binnen waterpolo
augustus extra trainen.”
ervoor kunnen zorgen dat de cohesie
van plezier en succes als team tot uiting
kan komen in een lange overeenkomst
TOERNOOIEN
tussen vrienden, makkers, maten.”
Hebben jullie nog toernooien op de
Dank je wel, Wim, voor dit
agenda staan?
superleuke gesprek.
Wim: “Het recreantentoernooi in België en
de ‘Champagne Games’ met al onze buitenlandse gayteams dat dit jaar zou doorgaan rond 1 november in Manchester.” Kat Van Nuffel
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Portret AV Waterpolo

Portret TV Waterpolo
Naam: Joeri de Visser
Sport: Waterpolo
Functie: staat in voor communicatie rond
evenementen, toernooien en trainingen
Lid bij AC sinds: 2016
TV sinds: 2020
Favoriet moment/herinnering (in het
water/in het leven): Zwemstage in
Mallorca met AC Zwemmen in 2018.
En mijn eerste lange afstandsfietstocht
van Antwerpen naar Barcelona, na mijn
afstuderen.

Naam: Wim Proost
Sport: Waterpolo en Zwemmen
Functie: activiteitsverantwoordelijke
Lid bij AC sinds: Ik ben niet zeker maar
vermoed oktober 2013
AV sinds: mei 2017

Favoriet moment/herinnering (in het
water/in het leven): Onze 3e plaats in
Amsterdam zonder wisselspelers.

Favoriet toernooi en waarom: Ik wil
Antwerp Brilliant Games 2017 (ABG17)
zeggen, maar ik heb hier zelf te weinig
van genoten. Emoties kwamen los na
het laatste fluitsignaal. Ik heb het niet
bewust beleefd.
Wat ik als speler een mooi toernooi vond, was en is TIP: Tournoi
International Paris.
TIMEOUT activecompany

DILEMMA’S

Zwembad of zee? Zwembad
Film of boek? Film
Zwembroek korte of lange pijpen?
Korte pijpen
Crawl of schoolslag? Crawl
Facebook of Twitter? Facebook
Zwart of wit? Grijs
Eurovisiesongfestival of The Voice?
Wereldbeker voetbal. Allesbehalve
Voice en Eurovision
Camping of luxe hotel? Geen camping. Wel glamping en luxehotel.
Lente of herfst? Lente
Cardio of krachttraining? Je hebt
beide nodig voor een goede conditie.
Netflix of YouTube? Netflix
iOS of Android? Android
Zwemmen of zonnen? Allebei
De was of de vaat doen? De vaat en
daarna doe ik de was wel.

Favoriet
toernooi
en
waarom:
Eurochamps Brussels 2019. Hier
speelde ik mijn eerste waterpolomatch
en is de vonk overgeslagen (met de
sport … voordat er roddels ontstaan).
PS: In 2016 wist Andy Vandervoort deze
‘de Visser’ gek genoeg ‘aan de haak te
slaan’. Ik woonde bij hem om de hoek
en hij verleidde mij onder het genot van
een goeie steak om te komen zwemmen bij AC. Hoewel zeer actief gestart,
maakte ik vorig jaar de overstap naar
Waterpolo. Het zal het gemis van de bal
zijn geweest, daar ik 12 jaar van mijn
leven heb gevoetbald. Zwemmen doe ik
nog altijd, maar minder frequent. Dikke
merci aan Andy om mij voor te stellen
aan deze bende hunks en hunkinnen.
DILEMMA’S

Zwembad of zee? Zee … met wilde
golven (niet zo van die suffe dingen als

aan de Noordzee).
Crawl of schoolslag? Crawl … jammer
genoeg vinden mijn knieën de schoolse
slag geen ‘school’voorbeeld van gezond
met je lichaam omspringen.
Facebook of Twitter? Facebook ...
Twitter is voor Trump.
Wel of geen ontbijt? Ontbijt … zonder
ben ik een chagrijnig vodje.
Koffie of thee? Thee … Thee is gay, zei
ik vroeger… karma zeker.
Auto- of vliegvakantie? Uh … fiets- en
treinvakantie.
Camping of luxehotel? CAMPING…
luxe is voor thuis.
Cardio of krachttraining? Cardio…
oh, wat heb ik een hekel aan krachtig
doen.
Zwemmen of zonnen? Al drijvend zonnen in het water!
De was of de vaat doen? Kuisvrouw?
Haha … neen uh, de vaat, zo kan ik lekker alles autistisch terug geordend in de
kast zetten (oh, how joyful!).
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‘De mannen achter de
schermen’
Onze vereniging zou niet bestaan mocht ze niet kunnen rekenen op veel vrijwilligers. TimeOut sprak met een aantal van hen die heel wat werk verrichten voor Active
Company, maar niet noodzakelijk in de spotlight (willen) staan. Een feestjaar geeft
aanleiding om deze mensen toch wel even naar voor te schuiven en te bedanken
voor alles wat ze doen.
TimeOut sprak met Rob van Leeuwen (penningmeester), Luc Lamberigts (vertrouwenspersoon en KV Zwemmen), Geert Renders (grafisch ontwerper) en Pascal Maes
(webmaster en deel van het ABG17 en ABG19 kernteam).

Hoe fijn jullie te ontmoeten! Willen
jullie jezelf even voorstellen aan
onze lezers?
“Ik ben Rob van Leeuwen, ondertussen 56 lentes en werkzaam in de toeristische sector en penningmeester.
Ik ben in 2014 begonnen als deel van
het financieel team, zo heeft Andy me
dan handig het bestuur binnengeloodst,
waarvan ik van 2015 tot 2018 actief
deel uitmaakte. Sinds 2017 heb ik de
taak als penningmeester dan volledig
overgenomen van Ann Blanchart, die
me heel veel heeft bijgeleerd over het
wat, hoe en waarom van de financiën
bij AC. Dit is een leuke functie, omdat
ik graag met cijfers werk. Ik heb me
dan ook alvast geëngageerd tot en met
2021, daarna zien we wel.”
“Ik ben Luc Lamberigts, zwemmer en vertrouwenspersoon bij AC,
TIMEOUT activecompany

bedrijfsverpleegkundige bij de Stad
Antwerpen, Ineoa en Clinical Trial Nurse
bij SGS, en ik heb al 30 jaar een relatie
met Walter.”
“Ik ben Geert Renders. Ik woon in
Antwerpen en volg momenteel een
opleiding tot print designer. Ik ben in
2019 beginnen meewerken aan de
Antwerp Brilliant Games als grafisch
ontwerper en ben dan voor AC ook als
grafisch ontwerper aan de slag gegaan.”
“Pascal Maes, 26 jaar samen met
Rony, ook een AC’er. Ik ben scheikundige, en werk professioneel aan
de automatisatie van laboratoria in
geneesmiddelenonderzoek.
Ook in mijn vrije tijd ben ik graag met
techniek bezig. Ik heb 20 jaar een oldtimer gehad, dan heb je geen gebrek
aan uitdagingen want die dingen vallen
steeds in panne.

In 2004 heb ik de eerste website voor AC
gebouwd. Ook nu nog ondersteun ik het
bestuur met de website en bijhorende
aangelegenheden, zoals emailconfiguratie en een nieuwsbrievenplatform.
Maar ik doe dat niet alleen! Ik sta in voor
de programmatie, configuratie en grafische vormgeving. Voor de inhoud ben
ik uiteraard aangewezen op de insteek
van de AV’s, en Danny neemt heel veel
voor zijn rekening om alle inhoud op de
website up-to-date te houden, zoals de
agenda en het fotoalbum.”

eens fietsen of wandelen, maar dat is
gewoon onder ons, naast AC.”
Luc: “Buiten zwemmen mag ik geen
andere sport beoefenen omwille van
medische redenen.”
Geert: “Naast tennis ga ik af en toe naar
de fitness en doe ik veel van mijn verplaatsingen met de fiets.”

Rob: “Ik ben bij AC Zwemmen begonnen in 2009.”

Pascal: “Ik heb lang gezwommen bij AC,
ook competitie. Maar problemen met
ontstoken pezen houden mij momenteel
uit het water. Voor de Covid-19 lockdown ging ik tweemaal wekelijks naar
de spinning in de fitness op het werk om
toch wat fit te blijven. Momenteel kweek
ik vooral een buikje.”

Luc: “Kassaverantwoordelijke
2002 en vertrouwenspersoon.”

Hoe zijn jullie bij Active Company
terechtgekomen?

Hoelang zijn jullie ondertussen actief
bij Active Company?

sinds

Geert: “Sinds de zomer van 2018 als
tennisser begonnen bij AC.”
Pascal: “Geen idee wanneer ik juist bij
AC begonnen ben. AC maakte toen
veel reclame in zaal Jacob. Rony en
ik zijn dan beginnen zwemmen bij
AC in Borgerhout toen Arne nog AV
Zwemmen was, en later in het (toen nog
niet gerestaureerde) art deco zwembad
in de Veldstraat.
Dus al vrij lang. Veel AC’ers waren zich
toen aan het voorbereiden voor de Gay
Games 2002 in Sydney.”

Rob: “Eerder toevallig eigenlijk. Na mijn
scheiding in 2009 ben ik, na 12 jaar
in Wallonië te hebben gewoond, naar
Antwerpen teruggekeerd en hoopte
ik daar een nieuwe relatie te vinden.
Omdat mijn vriendenkring voor 99%
hetero is, wist ik dat ik eens elders
moest kijken. Toen stelde de zoon

Welke sporten/activiteiten beoefenen
jullie?
Rob: “De enigste sport die ik nog regelmatig doe is volleybal. We gaan ook wel

Rob
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(toen ook AC-lid) van één van mijn
beste vriendinnen voor om ook bij AC
te komen zwemmen. En zo heb ik deze
leuke bende leren kennen. Een relatie
is er nooit uit voortgevloeid, maar ik ben
perfect gelukkig met mijn partner die ik
inmiddels elders heb ontmoet, maar dit
terzijde.”
Luc: “Via vrienden, toen AC pas was
opgericht, werden we uitgenodigd om
deel te nemen aan een AC Quiz.”
Geert: “Ik kende één van de tennissers
en had al wel van AC gehoord. Ik had
eens een proefles op een infodag van
AC meegedaan, maar daarna de stap
niet durven zetten om naar de vaste
tennisavond te gaan. Grote groepen
schrikken mij nogal af als verlegen introvert. Een paar jaar later heeft een vriend
die badminton speelt me eens meegenomen naar een BarAC en daar kwam
ik die tennisser die ik kende opnieuw
tegen. Hij overtuigde me om te komen
tennissen, en na lang twijfelen en toch
wat zenuwen heb ik de stap gewaagd.
Ik ben heel blij dat ik die beslissing heb
gemaakt, want ik heb nu een leuke
hobby én een nieuwe groep vrienden.”

Geert
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Pascal: “Tja, dat kwam ter sprake tijdens het pintelieren na het zwemmen
met enkele toenmalige bestuursleden.
Waarschijnlijk niet te geloven voor de
jongere lezers, maar websites waren
toen een totaal nieuwe technologie, en
AC wilde die bus uiteraard niet missen.
De eerste website heb ik dan opgeleverd in 2004. Toen moest je nog inbellen
met een modem om op het internet te
geraken. Daar was die eerste website
dan ook voor geoptimaliseerd, dat alle
info snel kon binnenkomen. In 2008 is
er dan een nieuwe gebouwd met een
content management system, zodat
meerdere mensen de inhoud actueel
konden houden. In 2018 is de website
vervangen door de huidige, die beter
geschikt is om op mobiele apparaten te
gebruiken.”
Wat is de maatschappelijke rol van
Active Company?
Luc: “Een klimaat creëren waar holebi’s
zichzelf kunnen zijn bij het beoefenen van
hun sport. Integratie in de ‘heterowereld’.
AC brengt mensen samen door sport.”
Geert: “Als kind vond ik sport niet leuk.
Ik haatte lopen en voetbal tijdens LO,
en dat was ook hetgeen we het vaakst
deden. Er heerst rond sport zo’n machocultuur en daar voelde ik me niet in passen. Toen ik als tiener begon te tennissen, maakte ik ook niet echt vrienden
op de tennisclub, omdat daar ook zo’n
machosfeer was. Bij AC is dit helemaal
anders. Ik weet dat ik omringd ben door
mensen zoals mij. Dat geeft me een
veilig gevoel. Ik moet niet stoer doen of
mijn seksualiteit voor mezelf houden. Ik
moest niet uit de kast komen, want er
was geen kast op dat tennisveld.”

Hoe brengt Active Company mensen
samen?
Geert: “Het leuke aan AC is dat je met
de andere leden al meteen twee dingen
gemeen hebt: je bent lid van de holebien trans*-gemeenschap én je doet
graag aan sport. Zeker voor introverten als ik is AC ook een gemakkelijkere
manier om mensen te leren kennen. Je
komt naar de activiteit om de sport te
spelen en leert zo iedereen kennen. Het
sociale aspect volgt dan veel gemakkelijker, met een drankje na de activiteit.”
Active Company bestaat nu 25 jaar.
Is er volgens jullie veel veranderd
doorheen de jaren?
Rob: “Ik ben er natuurlijk nog maar een
tiental jaar bij en heb er enkel de laatste
zes jaar een iets bredere kijk op gekregen. Het enige verschil dat ik gemerkt
heb, is dat er 10 jaar geleden regelmatig
AC-fuiven werden georganiseerd en dat
dit heel fel geminderd is. Verder merk ik
dat er nog steeds een aantal mensen
heel enthousiast als vrijwilliger deze
club draaiende houden. Activiteits- en/
of kassaverantwoordelijken die 5-10-15
jaar zich wekelijks blijven inzetten om
hun sport of activiteit draaiende te houden, chapeau!”

jaar. We zijn op vlak van LGBTQ+ grote
stappen vooruitgegaan. In de eerste
jaren was discretie zeker een belangrijk
aandachtspunt voor de leden van AC.
Nu is de tendens toch naar meer inclusiviteit, en zien we dat AC ook buiten de
LGBTQ+ regionen aan visibiliteit wint.”
Wat waren de grootste uitdagingen
bij Active Company toen jullie zijn
gestart en wat is (zijn) de grootste
uitdaging(en) voor Active Company
vandaag?
Rob: “Ik vermoed dat het destijds niet
makkelijk was om dat vriendenclubje
om te vormen tot een volwaardige vzw,
met alles wat daarbij hoort. Daar zijn
ze duidelijk in geslaagd en het is mooi
om te zien hoe bijv. AC gerespecteerd
en geholpen wordt door onder andere
de Stad Antwerpen. De laatste Antwerp
Brilliant Games zijn daar een mooi voorbeeld van.
De grootste uitdaging blijft echter om
genoeg enthousiaste mensen te vinden
die zich willen engageren om deze club
draaiende te houden. En gelukkig zijn
die er wel, maar het is niet makkelijk om
de juiste personen voor de juiste functie
te vinden.”

Luc: “In essentie is er niets veranderd.
AC biedt sport aan. Wel is AC uitgegroeid tot een volwaardige club en zijn
de veranderingen geëvolueerd met de
maatschappelijke veranderingen.”
Pascal: “Ja en neen. Er is altijd al veel
amicaliteit geweest bij de leden van
AC. Maar er is ook veel veranderd in 25

Luc
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Rob: “Ondertussen is AC wel uitgegroeid tot een serieuze vzw met 400+
leden. Ik ben ervan overtuigd dat er heel
wat vriendschappen ontstaan zijn via
AC. Je merkt ook wel dat er binnen elke
activiteit een aantal mensen zijn die wat
Geert: “Moeilijk om te antwoorden. nauwere banden hebben. Lijkt me ook
Ik denk gewoon naambekendheid. heel normaal.”
Holebi’s bereiken. Ik merk dat er weinig jonge mensen bij tennis zitten. Het Luc: “Inderdaad, er zijn vriendschappen
zou leuk zijn dat jongeren die net ont- die verschillende clubjes vormen wat
dekken dat ze queer zijn, weten dat ze normaal is, zoals Rob zegt, binnen zo’n
ook kunnen sporten met mensen zoals grote organisatie.”
hen. Dat er meer is dan Grindr of cafés
om gelijkgezinden te leren kennen. Het Geert: “Dat vind ik wel. Misschien niet
is een unieke manier om holebi-vrien- één groot vriendenclubje, maar meerden te maken, los van dating apps en dere vriendenclubjes bijeen, dat kan
het uitgaansleven. Dat zorgt ervoor dat ook niet anders als er zoveel leden zijn.”
vriendschap voorop staat.”
Pascal: “Daar zijn we misschien net iets
Pascal: “Tja, ik zie zo’n beetje gelijkaar- te groot voor. Maar als je je sociale bubdige uitdagingen toen en nu: hoe ver- bel wilt uitbreiden, gaat dat zeker lukken
groten we onze diversiteit naar vrouwen bij AC.”
en jongere deelnemers? Hoe krijgen we
genoeg vrijwilligers, en vooral leidingge- Waar zien jullie Active Company
binnen 10 jaar?
vende vrijwilligers?”
Luc: “Voor het zwemmen was dit integratie binnen de Vlaamse Zwemfederatie
(heterowereld). Toen we de eerste keer
naar een zwemtoernooi gingen, hoorden
we fluisteren “daar zijn de jeannetten”.”

Active Company is destijds
begonnen als een vriendenclubje. Is
het dat nu nog?

Rob: “Ik verwacht geen grote veranderingen binnen AC. We merken wel dat er
algemeen een veroudering is, dus binnen 10 jaar zullen er een aantal leden
afgevallen zijn. Anderzijds komen er
toch ook regelmatig nieuwe leden bij.
Het zou mooi zijn als AC in 2030 nog
steeds tussen de 400 en 500 leden zou
hebben.”
Luc: “Dat de essentie zal blijven
bestaan, met name het aanbieden van
sport.”

Pascal
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Geert: “Holebi’s zullen willen blijven
sporten, dus ik zie AC zeker nog haar

rol daarin spelen. Nu de jongere generatie ook steeds meer open is over haar
queerness, hoop ik dat AC alleen maar
zal groeien.”

gezwommen. Helaas is dit in augustus
weer beperkt tot 10 zwemmers.”

Pascal: “Je ziet nu al dat de integratie
naar meer inclusiviteit volop bezig is,
zowel bij de meer competitieve activiteiten, als de ontspannende. Mijn (hetero)
buurvrouw gaat regelmatig yoga volgen bij AC. Voor de webmaster wordt
het meer en meer uitbesteden. Onze
activiteiten zijn zeer actief op sociale
media, en dan komt de website en stilaan ook de e-mailcommunicatie wat op
de achtergrond.”

Geert: “Met de tennisvrienden zijn
we contact blijven hebben via online
videochat op onze vaste tennisavond
op zondag. Dat was leuk. Gelukkig
was tennis één van de eerste sporten
die opnieuw mocht doorgaan. Hoewel
de vaste AC-activiteit nog niet mocht,
kwam ik vaak andere AC’ers tegen op
onze tennisclub. Op zondag waren er al
snel meerdere velden ingenomen door
AC’ers. De kus en knuffel na de match
is nu een tik met het racket, maar toch
voelt het al bijna aan als vroeger.”

De coronamaatregelen hebben een
zware impact op het dagelijkse
leven. Hoe ervaren jullie dit bij
Active Company?

Pascal: “Niet leuk voor AC hé, maar ik
zag heel ludieke initiatieven via Zoom.
Ja, ook voor creatieve oplossingen
moet je bij AC zijn!”

Rob: “Het was wel mooi om te zien hoe
de meeste activiteitsverantwoordelijken
omgingen met het toepassen van de
coronamaatregelen. Nogmaals dikke
proficiat aan al die AV’s die kosten noch
moeite sparen om hun activiteit toch te
laten doorgaan (als het toegelaten is
uiteraard). Ze hebben ongetwijfeld veel
meer administratie door met inschrijvingen te werken, maar ze krijgen het
toch voor mekaar! Dank aan deze AV’s
die hiervoor nog steeds wekelijks een
up-to-date nieuwsbrief sturen.”

Hoe hebben jullie deze periode
persoonlijk ervaren?

Luc: “Het is jammer dat de sociale
contacten er niet waren. Toen we met
20 mochten sporten in de buitenlucht,
hebben we met zwemmen een workout georganiseerd in het Rivierenhof
om mekaar te kunnen terugzien. In
juli hebben we wel allemaal opnieuw

Rob: “Voor mij is het volleyballen weggevallen, maar verder had het op mij
persoonlijk, binnen AC, weinig invloed.
De administratie is blijven doorgaan,
alsook de vergaderingen. Ik vond trouwens dat digitaal vergaderen veel efficiënter ging. Er wordt meer naar mekaar
geluisterd en er komen minder faits
divers aan bod.”
Luc: “Zwemmen heb ik enorm gemist,
alsook de sociale contacten binnen het
zwemmen.”
Geert: “Als alleenwonende was het
moeilijk in het begin. De videochats en
het opnieuw mogen tennissen waren
lichtpunten in die periode.”
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Pascal: “Thuiswerken. Mijn werk is heel
geschikt om van thuis uit te doen, en
mijn werkgever heeft laten verstaan dat
ik best thuis blijf werken tot ik gevaccineerd ben. Ik mis wel de directe interactie met mijn collega’s.”
Deze vraag wordt nog vaak gesteld.
Terecht of niet? Waarom is het
bestaan van een LGBTQ+ sportclub
nodig?
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en toe wat haperingen, maar die nu wel
in de juiste richting aan het stijgen is.”
Pascal: “Geen idee, maar het zou zeker
een zeer zonnige prent zijn.”
Active Company heeft al heel wat
toernooien georganiseerd (bijv.
EuroGames 2007, Antwerp Brilliant
Games). Zijn al deze (massa)events
nodig? Waarom?

Luc: “Om binnen een veilige omge- Rob: “Ik heb enkel de Outgames in 2013
ving sport te kunnen beoefenen met en beide edities van de Antwerp Brilliant
Games (2017 en 2019) meegemaakt.
gelijken.”
Deze helpen zeker om AC op de kaart te
Geert: “Als lid van de LGBTQ+ gemeen- zetten. Het zijn leuke events die superschap zoek je mensen zoals jezelf. Het professioneel worden georganiseerd en
eerste contact is dan vaak via datings- waar ieder AC-lid trots op mag zijn.”
apps, waar de focus op dates en seks
ligt. Een sportclub legt de focus op de Luc: “Op zich zijn deze niet meer nodig
sport en de kameraadschap daarrond.” qua zwemcompetitie. AC is zowel nationaal als internationaal gekend binnen
de reguliere zwemwereld. Wij doen
Als jullie je leven zouden illustreren
ook mee aan internationale toernooien.
in een tekening, wat zouden jullie
Anderzijds is het leuk dat de holebi-toerdan tekenen?
nooien er zijn, zo leg je ook contacten
Rob: “Misschien wel een klein kindje dat met internationale holebi-clubs. Zo kunleert fietsen … met vallen en opstaan. nen wij bijv. meetrainen met deze clubs
Iedereen heeft wel eens een tegenslag, als wij in hun stad verblijven.”
de ene heeft al wat meer impact dan
de andere, maar toch sta je weer op, je Geert: “Ze zetten de sporten toch extra
moet verder. Ik probeer, en dat lukt niet in de verf. Toen ik vorig jaar met de
altijd, als er links enkel donkere donder- Antwerp Brilliant Games mocht meewolken zijn, om niet meer links te kijken werken, kwam ik zo ook in contact met
en naar rechts te draaien. Mijn motto is mensen van de andere sporten. We liepen samen in de Pride parade als één
ook ‘carpe diem’, pluk de dag.”
organisatie met al de verschillende sporLuc: “Zittend in de duinen kijkend naar ten. Verschillend, maar toch hetzelfde.
de zonsondergang in een oneindige Ook leuk aan de toernooien is dat ze
internationaal zijn. Er komen mensen
zee.”
van over heel de wereld naar Antwerpen
Geert: “Een lijn met veel bochten en af en zo kan je jouw vriendenkring ook
TIMEOUT activecompany

uitbreiden. Dan beseffen we ook dat
we in een land wonen waar zo’n toernooien mogelijk zijn. Het geeft een internationale boodschap mee, dat holebi of
trans*-zijn ok is (en dat ook wij goed in
sport kunnen zijn).”
Pascal: “Absoluut. Het is sowieso leuk
om samen met gelijkgezinden activiteiten te doen. Als het dan nog in een internationaal kader kan, werkt dat nog eens
exponentieel.”
Welke rol speelden jullie hierin?
Rob: “Bij Outgames 2013 was ik gewoon
volleybalspeler. Bij ABG17 heb ik samen
met Arne de financiën gecoördineerd en
in de gaten gehouden. Bij ABG19 heb
ik mijn rol beperkt tot adviseur en het
samenstellen van de eindresultaten.
Daarnaast heb ik wel op enkele events
nog als vrijwilliger geholpen.”
Luc: “Mee organiseren van zwemtoernooien (meestal ben ik de budgetverantwoordelijke en doe ik de logistieke
organisatie).”
Geert: “Een kleine rol. Ik probeer mijn
steentje bij te dragen binnen mijn capaciteiten, daarom was ik heel blij dat ik
het grafisch ontwerp mocht doen voor
ABG.”

de Antwerp Brilliant Games edities ook
telkens een website gebouwd, e-mailadressen beheerd en de technologie
voor nieuwsbrieven mee ondersteund.”
Wat zouden jullie aan onze lezers
willen meegeven?
Rob: “Als we het nu goed volhouden,
kunnen we volgend jaar weer gewoon
doen als anders. Ik wens dan ook dat
iederéén de coronamaatregelen goed
respecteert, zorg draagt voor zichzelf
en zijn/haar/hun naasten en gezond
blijft!”
Luc: “Buiten het deelnemen aan de
sporten, ook deelnemen als vrijwilliger.
Het hoeft niet veel te zijn dat je extra
doet, maar dit geeft voor jezelf veel voldoening en komt AC ten goede.
Als KV vind ik het leuk om nieuwe deelnemers te verwelkomen en er mee voor
te zorgen dat ze worden verwelkomd
binnen de hele groep.”
Geert: “Als je twijfelt om naar een
AC-activiteit te komen: raap al je moed
bijeen en waag de sprong. Ze zullen je
met open armen ontvangen en je zal
snel vrienden maken.”
Pascal: “Heb veel plezier en hou het
gezond!”

Pascal, jij behoort ook tot het
kernteam van ABG17 en ABG19, een
niet te versmaden taak?

Dank je wel, heren, voor dit fijne
gesprek!

“Ik heb voor vrijwel alle multitoernooien
de online registraties geprogrammeerd
en opgevolgd. Telkens een hele klus. Ik
heb voor Antwerp Games 2005, en voor

Kat Van Nuffel
MEI - AUGUSTUS 2020

1 1 4 yo g a

yo g a 1 1 5

Find what feels good!
Het is geen geheim! Yoga verbetert de mentale gezondheid. Wie een matje thuis
heeft, kon het deze dagen goed gebruiken. Yoga is ook een heel populaire activiteit
bij Active Company. We spraken met Pieter, activiteitsverantwoordelijke yoga.
PRAKTISCH

Wanneer: elke donderdag om 20.00 u
Locatie: zolder van Het Roze Huis of bij warm weer in een Antwerps park

COVID-19

Covid-19 heeft een zware impact op
ons (sport)leven. Hoe hebben jullie
de lockdown beleefd?

samen iets te doen. Het bracht wat verlichting tijdens de donkere avonden.
Vanaf dat het mogelijk was, zijn we
begonnen met les te geven buiten in het
park. Door de beperkingen (groep van
max. 20 personen) en het grote enthousiasme om opnieuw te beginnen, lasten
we soms twee lessen tegelijk in om aan
de vraag te voldoen.

Pieter: “Tijdens de eerste maand van de
lockdown waren er zeer veel initiatieven
van verschillende mensen en lesgevers om thuis yoga te doen. Ook Pieter,
één van onze lesgevers, gaf gratis les
online! Je ziet de andere deelnemers Na een tijd konden we terug naar onze
niet, maar het geeft toch een gevoel van stek op de zolder van Het Roze Huis.
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Er was daar echter nog minder plek. De
groep kon daar maar 15 personen groot
zijn. We organiseerden dan bijgevolg
twee iets kortere lessen na elkaar.

moet ik zeggen dat we bij yoga al sinds
eind 2019 met een ledenstop zitten.
Onze geliefde zolder zit elke week helemaal vol!”

Ondertussen mogen we maar met 10
personen buiten yoga doen. Deze personen mogen niet wisselen. Wat het
binnen enkele weken gaat zijn, of wanneer dit gelezen wordt, is niet te voorspellen …

DISCIPLINES
Welke vormen van yoga kan je bij
Active Company volgen?

Pieter: “Hatha en vinyasa. Bij hatha
blijven we wat langer in een houding
Ik ben heel blij dat er een zeer geën- waardoor er een diepere stretch of meer
gageerde kassaverantwoordelijke is, kracht nodig is. Vinyasa heeft meer een
Rudy, en twee lesgevers, Kim en Pieter, flow en is dynamischer.”
die ook graag meedenken en superflexibel zijn. Zonder hen was mijn job een SWAMI of GURU?
stuk moeilijker geweest.”
De ene leraar vindt het prima als
je hem/haar/hen bij de voornaam
LGBTQ+
noemt, de andere wil graag dat je
Swami zegt, en weer een andere
We springen een beetje van de
wordt liever Guru genoemd. Dit kan
hak op de tak, maar vinden jullie
heel verwarrend zijn: het zijn toch
het belangrijk dat er een LGBTQ+
allemaal gewoon yogaleraren of
sportclub bestaat?
niet?
Pieter: “Bij yoga, en waarschijnlijk ook
bij veel andere sporten, is het sociale Wow, wat een vraag. Ik ken de term
aspect minstens zo belangrijk als het Swami zelfs niet! Ik roep daar graag een
sportieve. Het ontmoeten tijdens een hulplijn voor in, mijn naamgenoot en lesdrankje in Café Den Draak hoort er net gever Pieter Van Bocxlaer:
zo goed bij als de yoga zelf. Dat is veel
minder, of niet, bij andere yogaclubs.”
Pieter VB: “Yogi’s die hun leven wijden
aan een bepaalde yogafilosofie, spreken hun leraren - of teachers - inderdaad
TOEKOMST
vaak aan als Guru of Swami. Het gaat
dan vaak om yogi’s die ervoor kiezen
Waar zien jullie Active Company in
om hun leven volledig in te richten vol10 jaar?
gens de voorschriften zoals beschreven
“Ik kijk uit naar de rebranding van AC in de zogeheten Veda’s. Een dergelijke
en naar het effect ervan. Ik hoop dat dit aanspreking staat onder andere symeen positieve vibe gaat geven en dat het bool voor het respect en toewijding aan
ledenaantal verder de hoogte in kan. Al de leermeester en behoort tot een hele
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Portret AV Yoga

reeks regels die door discipelen worden gevolgd. Bij Active Company wordt
vooral aandacht gewijd aan Asana
(beweging), Pranayama (ademhaling)
en meditatie, en ligt de focus minder op
gebruiken eigen aan een meer doorgedreven yogalevenswijze. Elke instructeur legt zijn/haar eigen accenten en
vertaalt de yogatradities naar een meer
Westerse context op een manier die
vooral bewustwording en aandacht voor
het hier en het nu naar voor schuift.”
Je vermeldde dat jullie twee
lesgevers hebben?
Pieter: “We hebben inderdaad twee lesgevers: Kim Vercammen en Pieter van
Bocxlaer. Ze wisselen elkaar wekelijks
TIMEOUT activecompany

af. We hebben op die manier wat afwisseling in yoga en in wijze van lesgeven.
Als er iemand op vakantie gaat of ziek
is, kan de andere meestal invallen.
We hebben nog een derde lesgever,
Eduardo Peixoto, als beide niet kunnen.”

Naam: Pieter
Sport: Yoga
Functie: activiteitsverantwoordelijke
Lid bij AC: sinds 2016, begonnen bij
Yoga. Ik heb ook nog even gezwommen.
AV sinds: 2018

Wat willen jullie nog meegeven aan
onze lezers?

Favoriet moment/herinnering (al
doende/in het leven): De eerste tomaat
van het seizoen in de serre plukken en
opeten, de kat die ‘s avonds bij me komt
liggen voor tv.

Adriene van ‘Yoga with Adriene’ op
YouTube sluit meestal af met de quote:
“Find what feels good”. Ik vind dat die
helemaal aansluit bij AC Yoga!
Dank je wel, Pieter, voor dit leerrijke
gesprek.
Kat Van Nuffel

Favoriete discipline en waarom: Yoga
toch wel, al komen zwemmen en fietsen
dichtbij. Bij yoga kan ik mijn focus verleggen naar wat ik doe in plaats van wat ik
denk. Het is een vorm van mindfulness,
I guess. Dit werkt ook zo bij zwemmen

en fietsen, al vind ik het ook leuk om
mijn uithouding op de proef te stellen.
DILEMMA’S
Daten met je crush of een bekende
Belg? Ik ken maar weinig BV’s.
Perfecte kont of grote spieren? Liefst
beide, individueel.
Zand of gras? Gras, de heerlijke geur
van vers gemaaid gras kan aan niet veel
tippen.
Zomer of winter? Zomer, lange dagen,
lekker warm, BBQ met vrienden, ...
Grappig of romantisch? Grappig.
Zingen of mediteren? Zingen, het
enige probleem is dat ik nooit op de
juiste toon kan beginnen, of de juiste
toon aanhouden.
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Portret KV Yoga
Naam: Rudy van Fraeijenhove
Sport: Yoga en Fietsen
Functie: kassaverantwoordelijke
Lid bij AC sinds: ik denk 2011
KV sinds: 2018
Favoriet moment herinnering (al
doende/in het leven): “Ik ben op mijn
25ste voor één jaar naar Australië vertrokken voor een working holiday. Dat
was echt super! Ik heb zoveel gezien
en gedaan. Zoals overal zijn de centjes sneller uitgegeven dan verdiend,
dus heb ik op verschillende momenten
horecajobs gedaan. Ik heb zelfs een
auto aangekocht om het land te ontdekken. De Australiërs zijn echt heel
cool en supervriendelijk. Een aanrader
voor iedereen om eens Down Under te
bezoeken.”
Favoriete discipline en waarom: “Ik
vind zowel yoga als fietsen leuk om te
doen.”
• Yoga: ik ben nogal een stijve hark en
heb een zittend beroep. Yoga helpt mij
echt om wat losser te worden.
• Fietsen: vind ik ook zalig. Je komt
vaak op plaatsen die je nog niet kende.
Het is een daguitstap, we stoppen altijd
bij een café/terras of twee om iets te
drinken. Bij goed weer picknicken we
ergens in de natuur. Zelf stel ik ook één
keer per jaar een fietstocht samen. Heel
leuk om te doen.
TIMEOUT activecompany
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Daten met je crush of een bekende
Belg? Crush. Een date hebben met
iemand waar je een oogje op hebt is wel
spannend, en hopen maar dat het iets
wordt. Met een bekende Belg kan ook
leuk zijn, maar de volgende keer in Dag
Allemaal komen te staan spreekt me
minder aan.
Perfecte kont of grote spieren? Grote
spieren, tenminste als jullie gespierd
bedoelen. Dat mag licht gespierd zijn,
en zeker geen Hulk type. Met wat geluk
hebben ze ook nog een ferm poepke.
Groep of individueel? Groep, maar
dan een kleine groep. Ik ben wel meer
de persoon die zich wat op de achtergrond houdt, zeker niet in het middelpunt. Een kleine groep is toch wat intiemer en daar voel ik mij het beste bij.
Mat of grond? Mat, ik lig toch liever op
iets dan direct op de grond. Dat is wat
properder en ligt ook wel iets zachter.
Traag of krachtig? Met dilemma sta ik
echt voor een dilemma, haha. Traag of
krachtig, wat moet ik hiermee? Ik houd
het maar op autorijden. Traag rijden in
een krachtige auto, dat past niet. Niet
dat ik een snelheidsduivel ben, maar het
moet zeker niet op een slakkengangetje
gaan.

Gras of zand? Gras. Alhoewel ik zelf
geen tuinier ben, was ik vroeger wel diegene die bij ons thuis het gras maaide.
Zand op het strand is veel leuker dan kiezels, maar het kruipt wel overal tussen
en soms is het gewoon te heet om met
blote voeten over te lopen. Op het gras
is het allemaal wat beter uit te houden,
tenzij je op een mierennest zit natuurlijk.
We hebben ondertussen verschillende
keren yoga in het park gedaan, en dat
was zeer aangenaam op het gras.
Handen of voeten? Handen. Ik ben
masseur in bijberoep, en dan zijn je
handen heel belangrijk. Ook als je niet
masseert, dan is een zachte aanraking/
streling met handen zeer aangenaam
om te krijgen of ontvangen.
Kopstand of zitten? Zitten is toch iets
gemakkelijker. De kopstand heb ik al
eens geoefend, maar het is toch niet zo
simpel, blijven oefenen dus. Zitten tijdens de yoga is ook iets anders dan op
een stoel zitten. Op je mat met gekruiste
benen en rechte rug zitten vergt toch
beantwoord, is het in Antwerpen 35 °C.
enige oefening.
Dat is wel een beetje te veel van het
Zingen of mediteren? Mediteren, want goede hoor, maar zulke temperaturen
je wilt me echt niet horen zingen. Ik heb zijn uitzonderlijk. De winterperiode heeft
wel eens karaoke gedaan natuurlijk, ook wel iets, vroeg donker, veel sfeermaar dan nog presteer ik het om de tekst verlichting, lekkere wintermaaltijden,
niet in lijn met de muziek te ‘zingen’. Kerst, … Maar in de zomer zie je tenTijdens onze yogasessies is er altijd wel minste veel ‘leuks’ op straat.
een kort meditatiemoment. Dat is aangenaam, maar ik ben niet zo gediscipli- Grappig of romantisch? Grappig, je
moet me wel niet vragen om een mop
neerd om dat thuis ook te doen.
te vertellen, want dat gaat mij niet goed
Zomer of winter? Zomer. Hoewel ik af. Als ik een goede heb gehoord, dan
geen zonneklopper ben, verkies ik toch kan ik die toch nooit onthouden. Ik vind
de zomerperiode. Terwijl ik deze vragen het wel zalig om goed te kunnen lachen.
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If swimming was easy…
it would be called
football!
Het mag worden herhaald, zwemmen lag aan de oorsprong van Active Company! De
historiek vertelt ons over een groepje homo- en hetero- vrienden en vriendinnen die
al enkele jaren wekelijks ging zwemmen in de Wezenberg en daarna gezamenlijk uit
eten. TimeOut sprak met David Roels, activiteitsverantwoordelijke Zwemmen, over
het reilen en zeilen van zwemmen tijdens de lockdown en hoe hij de toekomst ziet.
PRAKTISCH
Wanneer: elke maandag om 21.00 u en woensdag om 20.30 u
Locatie: zwembad Plantin Moretus en zwembad Groenenhoek
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Vorig jaar vierden we nog je 15-jarig
AV-schap! Dat is niet min! Hoe
lang ben je eigenlijk al actief bij
zwemmen?
David: “Ik ben bij het zwemmen terechtgekomen eind 2001 begin 2002. Dat is
dus bijna 20 jaar ondertussen.”
TOEN EN NU
Als je terugkijkt naar het verloop
van de jaren, zie jij opmerkelijke
verschillen?
David: “Ik zie weinig verschillen. Het
zwemmen was een goed draaiende activiteit en is dat nog steeds. De initiatieven
die door AV Arne destijds werden opgestart, lopen nog steeds. Er zijn uiteraard
wel een aantal accentverschuivingen.
Zo probeer ik meer aandacht te geven
aan de competitie: we proberen naast
de verschillende kleine en grote buitenlandse toernooien ook zoveel mogelijk
deel te nemen aan de wedstrijden van
‘het regelmatigheidscriterium voor masters’ van de Vlaamse Zwemfederatie.
We hebben natuurlijk ons jaarlijks
zwemweekend in Bütgenbach, dat we
sinds 2018 ook eens om de drie jaar
vervangen door een buitenlandse stage
van een week. In 2021 (zonder coronaverwikkelingen uiteraard) trekken we
tijdens de paasvakantie naar Lanzarote.
Ik probeerde ook enkele dingen uit: van
twee naar drie trainingen per week of
een sessie ‘vrij zwemmen’ - dus zonder
trainer -, maar uiteindelijk blijkt de formule van twee trainingen per week - met

TIMEOUT activecompany

trainers - een ideale formule te zijn.
En zoals het allemaal begon, gaan we
nu ook met een - soms talrijke - groep
op vrijdagavond of zaterdagnamiddag
samen trainen om (nog) beter te worden.”
LEDEN
Zwemmen ligt niet alleen aan de
oorsprong van Active Company,
maar lijkt ook echt wel één van de
trekpleisters van Active Company.
Hoeveel deelnemers trekt Zwemmen
ongeveer en hoe gaan jullie om met
enig niveauverschil?
David: “Er staan ongeveer 60 ‘vaste’
zwemmers op de lijst. Je hebt de die
hards die je tweemaal per week ziet
komen; een deel dat wekelijks op maandag of woensdag komt trainen, en een
aantal zwemmers die er geen vast ritme
op nahouden. We liggen zo gemiddeld
toch wel altijd met 25 of meer zwemmers in het bad tijdens een training.
De zwemmers worden onderverdeeld
in vijf (zes) banen volgens niveau. Elke
baan krijgt specifieke oefeningen opgelegd door de twee aanwezige trainers.
Zo kan eenieder trainen op zijn/haar/
hun niveau.”
TOERNOOIEN
Jullie hebben ondertussen ook heel
wat expertise in het organiseren van
toernooien en jullie nemen heel vaak
deel aan toernooien.
David: “Voor wie zwemmen meer is dan
een uurtje ontspanning, kan je door
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het deelnemen aan competities heel
objectief je - eventuele - vooruitgang
vaststellen.
Dankzij onze connecties, die we met
onze deelname aan de ‘masters wedstrijden’ hebben kunnen maken, kunnen
we steeds rekenen op mensen van de
Vlaamse Zwemfederatie met een uitgebreide expertise bij het organiseren van
zwemwedstrijden.”
Jullie komen alleszins nooit zonder
medailles terug!
David: “Hierdoor lijkt het misschien dat
het eenvoudig is om op een zwemtoernooi een medaille te bemachtigen. Maar
we zijn gewoon goed.
Uiteraard kan je op één toernooi meerdere medailles halen, maar wie denkt
dat het behalen van een medaille in het
zwemmen eenvoudig is, moet het maar
eens komen proberen: er gaat heel wat
training en discipline aan vooraf.”
Zwemmen maakte deel uit van
ABG17 en ABG19. Hoe hebben jullie
dat ervaren?
David: “Zwemmen blijft één van de
grootste sporten op toernooien. Door
onze ervaring in de loop der jaren en de
goede samenwerking met de Vlaamse
Zwemfederatie, verliep alles heel vlot.
Bovendien zijn we trots dat ook heel
veel Vlaamse en Waalse -hetero- clubs
deelnamen.”

Hoe staat het met ABG21? Nemen
jullie opnieuw deel? Kijken jullie
TIMEOUT activecompany
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ernaar uit? Zal het ooit nog hetzelfde
zijn?
David: “We hopen dat corona in november 2021 slechts een nare herinnering
zal zijn. We zouden immers in ABG21
heel graag het Nederlands-VlaamsGay-Clubkampioenschap willen integreren. Een extra competitie binnen
het reeds georganiseerde toernooi
waarin de clubs het op verschillende
aspecten tegen elkaar opnemen: meest
aantal deelnemers, meeste spreiding
(geslacht/leeftijd) van de deelnemers,
teamspirit, presentatie, … het tegen
elkaar opnemen.”
SOCIALE BELEVENIS
We kunnen ons voorstellen dat
er door de jaren heen heel wat
vriendschappen zijn ontstaan.
Spreken jullie na of buiten het
zwemmen nog af?
David: “Een zwemtraining eindigt steevast met een ‘nabespreking’ in de cafetaria of Café Den Draak.
Daarnaast staat het team van drie ‘sociaal verantwoordelijken’ - een term die
ik invoerde - in voor de organisatie van
enkele activiteiten buiten het zwemmen.
De ondertussen beruchte Poolboy is
hiervan een mooi voorbeeld.
Doordat de zwemmersbende een grote
cohesiebubbel vormt, spreken verschillende zwemmers ook af ‘in het uitgaansmilieu’, en ontmoeten we elkaar op een
spontaan door één van de zwemmers
georganiseerd feestje.”

FEESTJAAR
Active Company viert haar 25-jarig
bestaan. Wat betekent dat voor jullie
als grondleggers?

Wat willen jullie nog meegeven aan
onze lezers?
“Om met een quote te eindigen: Every
accomplishment starts with a decision to try.”

David: “Het zwemmen stond aan de
basis van het ontstaan van AC. Wij vie- Top quote, David! Dank je wel voor
ren dus écht ons 25-jarig bestaan. Een dit superfijne gesprek.
gegeven om trots op te zijn. Het zwemmen heeft al die tijd standgehouden en
zich weten aan te passen aan de noden
van het moment.
Hopelijk kunnen we in 2045 ons gouden
jubileum vieren.”
Kat Van Nuffel
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Portret AV Zwemmen

Zwemmen tijdens
de lockdown
13 maart 2020 - Alle sportinfrastructuur
wordt gesloten om de verspreiding van
het coronavirus tegen te gaan. We blijven echter iedereen aanmoedigen om
te blijven sporten.

Naam: David Roels
Sport: Zwemmen
Functie: activiteitsverantwoordelijke
Lid bij AC sinds: 2002
AV sinds: 2004

organisatie zorgt ervoor dat ik, samen
met heel veel andere zwemmers, graag
afzak naar de financiële hoofdstad van
Europa.

• Omdat de grenzen gesloten waren,
kon je ook niet in onze buurlanden gaan
zwemmen.

Er verschenen op sociale media wel
filmpjes waarin je liggend op je keukenHelaas, zwemmen zat er voor ons niet blad ‘op het droge’ kon zwemmen, maar
meer in. Er waren opties, oh ja, maar dat is slechts een druppel op een hete
plaat. In geen enkele andere sport train
geen enkele bleek toereikend genoeg.
je de spieren die je bij het zwemmen zo
• Bij een zwembad in de tuin van 10 m hard nodig hebt.
lang moest je snel vaststellen dat je al
bij het afduwen aan de andere kant zit. Reken daarbij nog dat je voor één week
• Er was geen ruimte om ergens een niet zwemmen, twee weken nodig hebt
om deze achterstand goed te maken,
zwemstraat van 25 m lang te bouwen.
• Voor het zwemmen in meren en/of vij- en je beseft dat de schade bij de zwemmers zeer groot was.
vers was het nog veel te koud.

DILEMMA’S
Favoriet moment/herinnering: “Ik kies
er ééntje die zwemgerelateerd is: mijn Patat of salade? Aardappelsalade
Belgische titel in februari 2000 op de Zwart of wit? Grijs
200 m schoolslag in de Wezenberg.”
Cardio of krachttraining? (Bij) zwemmen (doe je het alle twee)
Favoriet toernooi (+ waarom): Het Zwemmen of zonnen? Zwemmen in
X-mas Tournament in Frankfurt begin de zon
december is een vaste waarde op de Ketchup of curry? Curry ketchup
zwemkalender. Er zijn zo goed als geen Dansen of zingen? Zingend dansen
andere toernooien die periode en door Perfecte kont of grote spieren?
de centrale ligging in Europa telt dit toer- Gespierde kont
nooi steevast een groot aantal interna- Ijs of chocolade? Chocolade ijs
tionale deelnemers. De strakke Duitse
TIMEOUT activecompany
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Op de heropening van de zwembaden
was het wachten tot 1 juli. De sport die
als laatste kon herbeginnen, terwijl de
virologen het erover eens waren dat de
overdracht van het coronavirus bij het
zwemmen nihil was.
15 mei bracht gelukkig enig soelaas.
Er kon buiten worden gesport. En dat
deden we. Elke maandag- en woensdagavond kon je ons terugvinden in het
Rivierenhof. Ik stelde een specifiek op
zwemmen gerichte workout samen met
oefeningen voor een betere core stabiliteit, krachtoefeningen - voor vooral
de schouders - en een stuk cardiotraining om af te sluiten. Dat het nodig
was om terug aan de slag te gaan,
bleek vooral twee dagen na de eerste

in d e spo t li g h t 1 2 7
sessie. Spieren waarvan sommigen het
bestaan niet eens wisten, bleken plotseling enorm veel pijn te doen.
Maar het hield hen niet tegen om terug
te komen, integendeel. Bijna elke week
bereikten we ons maximaal aantal toegelaten deelnemers.
En het smaakt naar meer. Voor veel
zwemmers mocht deze training immers
ook na 1 juli blijven verder gaan. De
keuze tussen een workout en een training in het zwembad is echter snel
gemaakt, want… HOME IS WHERE
THE POOL IS.

achter (en voor) de schermen van een ongelooflijk
succesvol multitoernooi:

ANTWERP BRILLIANT
GAMES
https://antwerpbrilliantgames.be/

David Roels, activiteitsverantwoordelijke Zwemmen

Zo blij dat we terug
mochten zwemmen

V.l.n.r. Arne, Tom, Karl, Pascal, Koen
TIMEOUT activecompany
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Een BRILLIANT-kernteam
Kunnen jullie je even kort
voorstellen?
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begin van een lange samenwerking met
de vereniging.”

Hoe zijn jullie eigenlijk bij Active
Company terechtgekomen?

Arne: “Van 1997 … ik was ook bij de
eerste officiële zwemtraining.”

Koen: “Zoals bij heel veel mensen is
dat via persoonlijke contacten gelopen.
AC kwam ter sprake tijdens een straatfeest in de Van Schoonhovenstraat. In
die periode was dat nog het kloppend
hart van het Antwerpse homoleven. We
(mijn echtgenoot en ikzelf) raakten toen
in gesprek met Jan, Johan en Etienne,
die op dat moment heel actief waren binnen het volleybalgebeuren. Hun enthousiasme was zo aanstekelijk, dat ik na de
zomer naar de training ben getrokken.
Hoewel ik eigenlijk sinds de middelbare
school niet meer had gevolleybald, werd
ik met open armen ontvangen door
Gino, de toenmalige AV. Het was het
begin van een relatie met AC, die inmiddels bijna 20 jaar standhoudt.”

Ik ben Koen De Deyne en bij AC begonnen als volleyballer, maar later ben ik Tom: “Toch minstens 15 jaar, schat ik …”
overgeschakeld op badminton, een
sport waar ik momenteel nog steeds Wat is jullie functie bij AC?
actief ben (althans voor corona ons alleKoen: “Momenteel ben ik functievrij.
maal op non-actief heeft gezet).
De laatste functie die ik had was AV bij
Ik ben Arne Mulkers, samenwonend badminton. Een functie die inmiddels in
met Zeki. Ik ben materiaalkundig inge- de zeer goede handen is overgegaan
nieur. Mijn ouders en broer zijn sportle- van Chris B. Daarnaast ben ik vorig jaar
raar geweest, dus sport is er in de fami- uiteraard ook voor AC bezig geweest
met de organisatie van de Antwerp
lie met de paplepel ingegeven.
Brilliant Games.”
Tom Sweetlove, getrouwd met Rudy,
ook een AC’er. Ik ben een freelance Arne: “Mijn laatste functie was financiën
Project Manager in grote Digital bij de Antwerp Brilliant Games. Ik ben
Marketing projecten gespecialiseerd in ook redder. En vroeger ook AV, TV, toernooiorganisator, rekeningcontroleur, ...”
Lead Generation & Acquistion.
We weten, uit voorgaand artikel op
pagina 106 dat Pascal Maes ook tot dit
kernteam behoort. Karl Verelst, ondervoorzitter, was de link tussen de raad
van bestuur en het ABG-team. Hij stond
tevens in voor een aantal evenementen,
waaronder de fuif.

Tom: “Marketing & Sponsoring voor de
Antwerp Brilliant Games.”
Welke sporten/activiteiten beoefenen
jullie, althans wanneer het mag,
gelet op de omstandigheden waarin
we ons bevinden?

Arne: “GaySport heb ik in Hamburg in
1996 leren kennen. Daarna ben ik een
tijdje bij BGS gaan zwemmen. Toen ik
naar Antwerpen ben verhuisd, was de
stap naar AC klein.”
Tom: “Rudy en ik hadden de ambitie om goed te leren zwemmen. Toen

was er nog de activiteit ‘vrij’ zwemmen
op vrijdagavond. We werden fantastisch opgevangen door David, Jan en
Lambert.”
Hoe is het idee ontstaan om een
multitoernooi op te starten?
Koen: “AC heeft een lange traditie
van toernooien, waarbij ik eerder ook
betrokken ben geweest op een uitvoerend niveau. Daarbij zijn er uiteraard de
grote evenementen zoals de Antwerp
Games, het Halloweentoernooi, de
EuroGames en de Outgames, maar
daarnaast hebben de sporten in het verleden ook veel kleinschalige toernooien
georganiseerd.
In de periode dat ik net AV van badminton was geworden, speelde het bestuur
met het idee om het concept van multitoernooi te koppelen aan een succesvol
toernooi bij tennis (BrilliANT Games).
De opstart verliep moeizaam, o.a. door
het gebrek aan ervaring. Om de zaken
goed op de rails te krijgen, werd contact gezocht met Arne, en later ook met
mij, om een kernteam te vormen die de
touwtjes in handen zou nemen.

Heren, hoe lang zijn jullie al actief bij
Active Company?

Koen: “In principe ben ik momenteel
actief als speler bij badminton. Andere
activiteiten staan wel op het lijstje, maar
Koen: “Ik ben in 2002 bij AC gekomen. daar ben ik door gebrek aan tijd nog niet
In het begin als volleybalspeler. In die toe gekomen.”
beginperiode was er heel veel te doen
met het oog op de deelname aan Sydney Arne: “Momenteel waterpolo, zwemmen
in 2002. Na een paar keer als vrijwilliger en badminton. Vroeger heb ik ook nog
te hebben meegedraaid op de fuiven in wat tennis en volley gespeeld.”
zaal Jacob, ben ik in 2004 (als ik me niet
vergis) TV geworden bij volleybal. Het Tom: “Tennis (en af en toe badminton)”.
TIMEOUT activecompany
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Het idee en het eerste initiatief kwamen
dus in eerste instantie van het bestuur,
dat toen onder leiding stond van Harre.
Bij de verdere uitwerking heb ik wel een
bijdrage geleverd, samen met een hele
groep enthousiaste mensen.”

En wat een briljante naam!

Arne: “Het originele idee stamt eigenlijk
uit 2000. Volleybal en badminton organiseerden toen apart toernooien met elk
een zeer goede naam. Het eerste echte
AC-multitoernooi vond plaats in 2000,
met nog een aantal beruchte opvolgers.
In 2017 is er op initiatief van het bestuur
met de ABG een zeer succesvolle doorstart gekomen. Net zoals toen is een
multitoernooi een gezamenlijk project
dat voor alle leden stimulerend werkt.
Altijd ongelofelijk om te zien hoeveel
goesting en talent er bij AC is.”

De eerste editie vond plaats in
2017. Het was meteen een schot in
de roos! In 2019 ging een tweede
editie door. Hoe verliep deze? Als
je beide vergelijkt, wat zijn jullie
bemerkingen?

Tom: “Absoluut. We zien dat een toernooi een gezamenlijk project wordt van
alle leden, wat heel motiverend werkt.
Er is ook geen beter initiatief om naambekendheid te creëren voor Active
Company in het Antwerpse.”

Tom: “Deze naam is geïnspireerd op het
GLTA-tennistoernooi ‘Brilliant Games’
dat voor de eerste maal werd georganiseerd in 2015 door de tennisactiviteit.”

Koen: “Hoewel de verleiding groot is,
mag je beide edities niet met elkaar
vergelijken. De opstart van de eerste
editie was aan de late kant en voelde
als een voortdurende sneltrein, waarbij
we organisatorisch soms net achter de
feiten aanholden. Het had daardoor ook
een heel andere emotionele lading dan
de tweede editie.
In een tweede editie heb je verwachtingen. Het succes van de eerste editie lijkt
dan een soort ondergrens te zijn waar je
overheen moet. Er is, mede dankzij Tom,
gezocht naar een professionalisering van
de aanpak, wat met name de uitstraling
naar commerciële en structurele partners
een ontzettende boost heeft gegeven.
Dat heeft enerzijds aanleiding gegeven
tot een samenwerking met organisaties als ‘Out for the Win’, die zich hard
maken voor zichtbaarheid van LGBTQ+
binnen de topsport. Anderzijds is hierdoor ook een financiële en materiële
samenwerking met Sport Vlaanderen
ontstaan. Sport en LGBTQ+ rechten
(toch de kern van AC) werden hierdoor
beide versterkt in het project.
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De ruimte die hierdoor ontstond, hebben
we gebruikt om een aantal nieuwe pistes
te onderzoeken. Eerlijkheid gebiedt mij
te zeggen dat dit met wisselend succes
was. Zo was er enerzijds een succesvolle toevoeging van een aantal van de
niet-competitiegerichte activiteiten van
AC (running, wandelen en yoga), maar
anderzijds ook de mislukte samenwerking met de Straffe Ketten.
De analyses zijn inmiddels gemaakt,
zodat bij een volgende editie de valkuilen kunnen worden vermeden.”
Arne: “In 2017 was de routine van het
organiseren van een multitoernooi bij
AC bijna verdwenen. Dus moest eigenlijk alles opnieuw worden opgebouwd.
Er is pas laat een kernteam gevormd.
Gelukkig hadden Pascal, Koen en ik
nog de ervaring van vroeger, en is er
samen met Harre en Marcel op korte tijd
enorm veel werk verzet. Het was achter
de schermen soms wel wat chaotisch,
maar het resultaat was fantastisch!
2019 was een stap vooruit met extra
activiteiten zoals fietsen, yoga en lopen,
en een actuele aanpak met online betalen, een nog mooiere website en last
but not least de professionele marketing
met o.a. onze baseline voor inclusiviteit
‘Experience Sports without Boundaries’.
Jammer dat waterpolo en rugby hebben
moeten afhaken.”
Tom: “Ik was in 2017 niet bij de organisatie. Het resultaat in 2019 mag worden gezien. Uit de bevraging achteraf
onder de deelnemers blijkt dat maar
liefst 90% ABG zou aanbevelen bij zijn/
haar vrienden/vriendinnen. Zoals Arne
reeds aanhaalde: ook het invoeren van

laagdrempelige sporten zoals fietsen,
yoga en lopen was belangrijk om de
inclusiviteit te benadrukken, en onze
baseline ‘Experience Sports without
Boundaries’ uit te spelen.
Zouden jullie bepaalde zaken nu
anders aanpakken?
Arne: “Qua voorbereiding niet echt.
Misschien wel een aparte coördinator
voor een eventueel gezamenlijk diner.
De leerpunten voor een volgende editie
zijn alvast opgelijst.”
Koen: “De kern van de aanpak is goed,
denk ik. Er zijn natuurlijk altijd dingen
die beter kunnen. Zo blijk de aanpak
van een centraal diner, zoals dat dit
keer is gebeurd geen goed idee. Het
zal dus belangrijk zijn dat een volgend
kernteam de keuzes bijstelt op dat
gebied.
Daarnaast zijn ook uit de ervaring met
de Straffe Ketten lessen getrokken. Ik
blijf ervan overtuigd dat samenwerken
met andere organisaties een grote
meerwaarde heeft. Het kader waarbinnen dat kan, is inmiddels op basis van
deze ervaring duidelijker geworden.
Anderzijds kan er nu op basis van de
ervaringen verder gewerkt worden aan
de uitbouw van het toernooi. De aanwinst van de recreatieve sporten en het
verder betrekken van activiteiten van
AC binnen het geheel (bijv. met het herintreden van waterpolo), zijn zaken die
naar mijn idee zeker moeten worden
onderzocht.
De Antwerp Brilliant Games hebben
een groeipotentieel, en dat moet naar
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mijn idee verder worden aangeboord in
de volgende editie.”
Tom: “In vergelijking met 2017 was de
werking van het kernteam een stuk professioneler. Bij de evaluatie van 2019
zijn er tal van verbeterpunten opgelijst.
Dat moet ook de ambitie zijn: een fantastisch toernooi opzetten, behartigd
door alle leden van AC.”
Gaan jullie bij een volgende
editie opnieuw recreatieve of
laagdrempelige activiteiten
organiseren?
Koen: “Wat mij betreft horen de recreatieve sporten, en bij uitbreiding het
koor, tot de kern van de activiteiten van
AC. Elke activiteit die met een concreet
draaiboek komt, is dan ook van harte
welkom. Als we kijken naar de activiteiten van de voorbije editie (running,
wandelen, yoga en fietsen), ben ik in
elk geval heel tevreden. Hoewel we
bij wandelen mogelijk de aanpak iets
moeten bijsturen om de juiste verwachting bij de deelnemers te wekken, zijn
met name running en yoga onverhoopt
succesvol geworden. Daarenboven lijkt
er in een activiteit als running nog een
redelijk groeipotentieel te liggen.
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De grote meerwaarde van deze disciplines is de laagdrempeligheid voor een
aantal deelnemers. Dat zijn ook activiteiten waaraan sympathisanten heel
makkelijk deelnemen, temeer door het
unieke kader van de run door het beeldenpak Middelheim.”
Arne: “De feedback van fietsen, yoga
en running was positief. Veel nieuwe
gezichten. En dat is tof. Zo kan je veel
mensen van buiten AC bij het toernooi
betrekken.”
Komt er überhaupt een derde editie?
Zo’n toernooi voorbereiden vraagt
heel wat werk. Zijn jullie reeds
gestart met deze voorbereidingen?
Arne: “Daarover is bij mijn weten nog
niets beslist. Iedereen is welkom. Het is
een zeer boeiende ervaring en je leert
veel mensen kennen.”
Koen: “Of er een derde editie komt, is
een beetje afhankelijk van de omstandigheden. De voorbereidingen hiervoor
zijn nog niet gestart. Het initiatief ligt in
eerste instantie bij het bestuur. Ik vermoed dat de eerste aftastende gesprekken in oktober zullen worden gevoerd.
Wie op dat moment in het organiserende
team zit moet dan duidelijk worden. Ik
wil hier niet vooruitlopen op de feiten.”
Active Company heeft al heel
wat toernooien georganiseerd
(bijv. EuroGames 2007, Antwerp
Brilliant Games). We weten dat het
cliché is en AC werd hierover zelfs
geïnterviewd door o.a. De Morgen.
Vinden jullie dat deze (massa)events
nodig zijn en waarom?
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Koen: “Dit is een klassieke vraag, die je
vaak krijgt in relatie tot een sportvereniging als AC, die zich richt op LGBTQ+.
Ik ben van oordeel dat er wel degelijk een meerwaarde is aan dit soort
(massa)events. Ik verwijs hierbij graag
naar een stuk dat ik in een vorige editie heb geschreven. Naast het feit dat
een aantal regio’s wat anders omgaan
met diversiteit en dat een aantal (jonge)
mensen moeite heeft met het vormgeven van de eigen identiteit, is het ook
voor de andere deelnemers een warm
bad. Het is een heel aangenaam gevoel
dat je een weekend lang de ‘norm’ bent
en niet degene die afwijkt hiervan. Door
de grootschaligheid is er ook meer
mediabelangstelling, waardoor je dit
ook breder kan uitdragen dan wanneer
je de evenementen kleiner houdt. Kort
samengevat is het een goed instrument
voor de uitstraling van de gemeenschap
en bovendien is het gewoon ook een
fantastisch leuk weekend.”

Covid-19 heeft heel wat roet in het
eten gegooid in ons dagelijks leven,
zowel professioneel als privé. Wordt
het ooit nog hetzelfde?
Koen: “Hierover durf ik geen uitspraak
te doen. Ik moet zeggen dat ik me wel
al heb bedacht dat ik heel blij ben dat
we in de oneven jaren zitten. Een dergelijk toernooi zou dit najaar geen optie
zijn geweest. In hoeverre dat in de toekomst anders wordt, is voor iedereen
koffiedik kijken. Ik hoop dat een eventueel vaccin of mogelijke behandeling
snel soelaas brengt. In afwachting van
deze medische doorbraak, vrees ik dat
weinig zaken terugkeren naar het ‘normaal’ zoals voorheen. Ik ben er wel van
overtuigd dat de mens in essentie flexibel genoeg is om alternatieven te vinden. Wat dat wordt, weet ik niet (als ik
dat wel zou weten, zou ik nu heel rijk
kunnen worden, denk ik).” (lacht)
Tom: “Niet zolang er geen vaccin komt.”

Arne: “Een groot evenement brengt
mensen samen met verschillende achtergronden en voorkeuren die graag
sporten. Zeker als lokale mensen erbij
betrokken worden, is het een hefboom
voor de diversiteit en tolerantie. En het
geeft de club een enorme uitstraling
naar de hele gemeenschap.”
Tom: “Als marketeer antwoord ik: voor
de lokale en internationale uitstraling en
naambekendheid van Active Company,
absoluut! Ook is er toch nog wat werk
aan de winkel qua diversiteit en tolerantie. Voor mij persoonlijk brengt sport, of
het nu op professioneel of amateurniveau is, mensen met verschillende achtergronden en voorkeuren samen.”

Hoe heeft Covid-19 een impact
gehad op jullie (persoonlijk) leven?
Koen: “Zoals de meesten onder ons heb
ik het sporten en de sociale contacten
gemist. Daarnaast ben ik, als leraar,
geen grote fan van telewerken. Ook zijn
we qua reizen redelijk beperkt. Het heeft
dus wel degelijk een impact gehad, maar
in mijn geval zijn dat eigenlijk luxeproblemen (reis die in het water valt, verjaardagsfeest dat niet kan doorgaan, …).
Als leraar heeft het in elk geval geen
impact gehad op mijn financiële situatie,
en dat is echt wel een geluk als ik vergelijk met mensen in mijn omgeving hoor.”
Arne: “Dat viel gelukkig mee, omdat ik
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net met een nieuwe job ben gestart. Het
is wel allemaal afstandelijker geworden. Ik mis natuurlijk de wekelijkse
trainingen. Dat is ook te zien aan de
coronakilo’s.”

gegeven. Ik hoop dat hierdoor ook weer
meer betrokkenheid ontstaat vanuit de
leden. Ik ben er namelijk van overtuigd
dat daar de kracht zit van een goed
draaiende vereniging.”

Tom: “Jawel, maar ik ben gelukkig nog
gespaard gebleven van besmetting. Ik
mis het fysiek contact, al is het maar
een kus of een innige omhelzing met
vrienden.”

Tom: “Het is een gezonde vzw met een
fors ledenaantal waarvan een belangrijk
deel zich elke dag inzet, zodat iedereen met plezier kan deelnemen aan de
activiteiten.”

Active Company bestaat nu 25 jaar.
Is er volgens jullie veel veranderd
doorheen de jaren?

Wat waren de grootste uitdagingen
bij Active Company toen jullie zijn
gestart en wat is (zijn) de grootste
uitdaging(en) voor AC vandaag?

Arne: “Ja en nee. Het is nu een
andere generatie, maar met hetzelfde
AC-gevoel.”
Koen: “Het zou raar zijn als dat niet zo
was. AC was in het begin een kleine
organisatie, waar de meeste mensen
elkaar kenden. Dat had naast de schaal
ook te maken met het uitgaansleven
van toen, dat draaide rond fuiven. In de
laatste twee decennia is de maatschappij en dus ook AC veel veranderd. De
organisatie is groter en daardoor minder
persoonlijk geworden. Dat is voor een
groot stuk opgevangen door de inzet
van de vele AV’s, TV’s en KV’s van de
vereniging. Hierdoor zijn de sporten
echter wel lossere entiteiten geworden.
Die schaalvergroting heeft voor- en
nadelen, maar ik zie het eerder als een
feit waarmee moet worden omgegaan
dan iets waarover een waardeoordeel
moet worden geveld.
Wat ik wel merk, is dat er weer meer
wordt nagedacht over waar AC voor
staat en hoe dat vorm moet worden
TIMEOUT activecompany

Koen: “Er zullen ongetwijfeld uitdagingen zijn geweest, maar daarvan heb
ik weinig meegekregen. Wat mij in de
jaren als verantwoordelijke wel telkens
is opgevallen, is dat de grootste uitdaging blijft om engagement te stimuleren.
De verschillende besturen hebben dat
elk op hun eigen manier en met wisselend succes geprobeerd. De kern van
de uitdaging van een vereniging is dan
ook niet zoveel veranderd. Wat wel is
gewijzigd, is de maatschappelijke context waarbinnen je moet werken.”
Arne: “Toen was AC nog volop in expansie met nieuwe activiteiten en leden.
Accommodatie was altijd een pijnpunt,
zeker voor de zwembaden. Ook toen
was er al de uitdaging om meer jongeren en vrouwen te betrekken en om
bestuursleden te vinden. AC lijkt soms
zo professioneel dat mensen kunnen
vergeten dat de club draait op vrijwilligers. Enthousiaste vrijwilligers zijn de
motor en het uithangbord van onze vereniging, zeker voor de toekomst.”

Tom: “Naar de toekomst zou ik zeggen:
• Blijven werken aan naambekendheid
en zichtbaarheid, ook buiten de geijkte
kanalen;
• Lidmaatschap evalueren: added
value creëren;
• Nieuwe activiteiten? Voetbal, basketbal, squash, AC Corporate (een maandelijks professioneel netwerkmoment), …”

schip drijvend kunnen houden. Of en
aan welke activiteiten ik op dat moment
deelneem, weet ik niet. Wie weet komt
er tegen die tijd een petanque-clubje
(lacht).”
Tom: “Moeilijk om te zeggen. Zolang er
vrijwilligers zich blijven geroepen voelen
om deze vereniging te ondersteunen,
komt het goed.”

Active Company is destijds
begonnen als een vriendenclubje. Is
het dat nog steeds?

Arne: “Hopelijk met meer activiteiten
en meer verweven met lokale clubs,
zoals bijv. bij waterpolo. Promoot het
AC-gevoel tussen de sporten en ook
Tom: “Absoluut!”
buiten de geijkte kanalen, want het is
Arne: “Ja, geen betere manier om vrien- bijzonder.”
den te maken door elkaar elke week te
Wat zouden jullie aan onze lezers
zien.”
willen meegeven?
Koen: “Zoals ik eerder aangaf, is dat niet
mogelijk. De maatschappelijke context Tom: “Heb je ambitie om mee de organien de schaalvergroting maken dat het satie van ABG 2021 te dragen, laat het
niet meer een dergelijk ‘vriendenclubje’ ons zeker weten?”
kan zijn. Wat wel is gebleven is een
soort ‘vriendschappelijke ruggengraat’. Koen: “Ik wil graag een warme oproep
Door de goede onderlinge contacten doen aan ieder die zich prettig voelt bintussen verantwoordelijken en bestuur, nen AC. Een vereniging en het vereniblijft de vriendschappelijke/menselijke gingsleven is een warm bad en is in veel
basis wel de motor. Daarnaast hebben gevallen een belangrijke drager van het
een aantal projecten (BarAC, Poolboy, sociaal leven. Het is dan ook goed dat je
Racketboy, BrilliANT Games, Antwerp dankbaarheid toont aan de vrijwilligers
Brilliant Games, …) inmiddels wel dui- die dit voor jou realiseren, maar mogedelijk gemaakt dat er op het verbinden lijk kan je er ook zelf aan bijdragen. Een
van de leden over de grenzen van de vereniging maak je namelijk samen.”
activiteiten wel winst te halen is.”
Bedankt, heren, voor dit fijne
gesprek! We kijken alvast uit naar de
Waar zien jullie Active Company
volgende editie!
binnen 10 jaar?
Koen: “Lastige vraag. Tegen die tijd
ben ik 60. Ik hoop dat er tegen dan
voldoende andere mensen zijn die het Kat Van Nuffel
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ACTIVITEITSVERANTWOORDELIJKEN

Wie is wie?
Raad van bestuur
Kathleen Van Nuffel
Voorzitster
Karl Verelst
Ondervoorzitter, ledenadministratie en locatieverantwoordelijke
Jellis Van Mierlo
Secretaris, evenementen
Wesley Dhanis
Bestuurslid, evenementen

kathleen@activecompany.be
karl@activecompany.be
jellis@activecompany.be
wesley@activecompany.be

Marlon Van Mol
Chris Snepvangers
Chris Bergen
Danny Roggeman
Paul Van Harneveldt
Marcel van der Voort
Philippe De Craan
Koen Ulenaers
Wim Proost
Pieter Damen
David Roels

Running
Workout
Badminton
Fietsen
Koor
Tennis
Volleybal
Wandelen
Waterpolo
Yoga
Zwemmen

activerunning@activecompany.be
activeworkout@activecompany.be
badminton@activecompany.be
fietsen@activecompany.be
koor@activecompany.be
tennis@activecompany.be
volleybal@activecompany.be
wandelen@activecompany.be
waterpolo@activecompany.be
yoga@activecompany.be
zwemmen@activecompany.be

TOERNOOIVERANTWOORDELIJKEN
HET BESTUUR WORDT GEHOLPEN DOOR
Roland Bossens
Assistent bestuurder
Rob van Leeuwen
Penningmeester
Pascal Maes
Webmaster, coördinator webteam, ABG19
Danny Roggeman
Webwatcher
Luk Vandenkieboom
Logistiek
Geert Renders
Visuals
Arne Mulkers & Koen De Deyne
ABG19

VERTROUWENSPERSONEN
Luc Lamberigts
vertrouwenspersoonluc@activecompany.be
Kathleen Van Nuffel
vertrouwenspersoonkat@activecompany.be
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roland@activecompany.be

Rudy Floren		
Badminton
tv.badminton@activecompany.be
Johan Hellemans		Tennis 		tv.tennis@activecompany.be
Joeri de Visser		
Waterpolo
tv.waterpolo@activecompany.be
Remco De Boer		
Zwemmen
tv.zwemmen@activecompany.be

rob@activecompany.be

KASSAVERANTWOORDELIJKEN
webmaster@activecompany.be
webwatcher@activecompany.be

Meer info?
Active Company vzw
Draakplaats 1 - 2018 Antwerpen
info@activecompany.be
www.activecompany.be
IBAN BE34 4027 5480 5190

Kris Van Looveren
Jan Rens
en Sacha Stassen
Habibe Allah Ait Sabri
Mia Scheerlinck		
Dirk Aerts		
Rudy van Fraeijenhove
Luc Lamberigts
en Yelle Corrynen

Workout
Badminton
Fietsen
Koor
Wandelen
Yoga
Zwemmen

Interesse?
Ben je nog geen lid van Active Company, maar wel geïnteresseerd in actieve sport en
ontspanning voor holebi’s? Op de volgende pagina vind je een overzicht van al onze vaste
activiteiten.
Je eerste deelname (proefles) is gratis. Bij de meeste activiteiten hoef je je niet op voorhand aan te melden, maar het is steeds handig indien je vooraf even contact opneemt met
de activiteitsverantwoordelijke, wiens coördinaten je ook op deze pagina’s aantreft.
Het bestuur herinnert eraan dat enkel leden verzekerd zijn voor lichamelijk letsels.
Deelnemers aan proeflessen worden dus gewaarschuwd dat zij dit op eigen risico doen.
Active Company kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige geleden schade.
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Vaste activiteiten
Badminton
Maandag van 17 tot 21 u
Zondag van 13 tot 17 u

Sporthal Linkeroever, Blancefloerlaan 183, 2050 Antwerpen
Sporthal Rooi 2, Berchemstadionstraat 73, 2600 Berchem

Fietsen
Laatste zondag van de maand

Check www.activecompany.be en de nieuwsbrief.

Koor Pink Noise
Maandag van 20 tot 22 u

Het Roze Huis, Draakplaats 1, 2018 Antwerpen

Running
Dinsdag en donderdag van 19 tot
20 u
Zondag van 11 tot 12 u

Park Spoor Noord aan het Damplein, 2060 Antwerpen
Park Den Brandt, Beukenlaan 12, 2020 Antwerpen

Tennis
Woensdag van 18 tot 20 u
Zondag van 15 tot 17 u

Tennisclub Forest Hills, Ternesselei 118, 2160 Wommelgem

Volleybal
Dinsdag van 20 tot 22 u

Sporthal Linkeroever, Blancefloerlaan 183, 2050 Antwerpen

Wandelen
Tweede zondag van de maand

Wisselend vertrekpunt. Check www.activecompany.be

Waterpolo
Donderdag van 20.45 tot 22.30 u

Park Zwembad van Merksem, Van Heybeeckstr 9, 2170 Merksem

Workout
Dinsdag van 20.30 tot 21.30 u

Sporthal Linkeroever, Blancefloerlaan 183, 2050 Antwerpen

Yoga
Donderdag van 20 tot 21.30 u

Het Roze Huis, Draakplaats 1, 2018 Antwerpen

Zwemmen
Maandag van 20.45 tot 22 u
Woensdag van 20.15 tot 21.30 u

Zwembad Plantin Moretus, Plantin-Moretuslei 343, 2140 Borgerhout
Zwembad Groenenhoek, Orpheusplein 1, 2600 Berchem
van 19.45 tot 21.30 u voor baan 4 en 5 (gevorderde zwemmers)

Deze locaties werden vastgelegd in augustus en kunnen op het moment van publicatie aangepast zijn omwille van
Covid-19. Wij raden aan om de AC-website te raadplegen en/of contact op te nemen met de activiteitsverantwoordelijke.
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