
Amelina is een prachtmeid van 3 lentes jong. Het begon met een onschuldig buikgriepje, doch kort daarop 
vielen Amelina haar vitale functies uit en raakte ze in coma. Na 4 weken coma bleek dat ze ook ernstige 
hersenschade had opgelopen. Dit betekent dat zij haar zelfstandigheid nagenoeg volledig heeft verloren 
en hulp nodig heeft bij alles wat ze doet. Zelf eten kan ze nog niet want ze kan nog niet slikken , daarom 
wordt ze nog steeds gevoed met sonde voeding. De slechte gezondheidstoestand van deze eens zo vrolij-
ke peuter is voor haar ouders en 3 flinke broers niet enkel emotioneel zeer zwaar om dragen, het is ook 
financieel een zware dobber.  
 
Om Amelina en haar gezin te steunen organiseren we op zondag 28 augustus 2011 een leuke familiedag 
met minivoetbaltoernooi op de terreinen van SV Groenendaal, Laarsebaan 400 te 2170 Merksem. Start 
van dit evenement om 11u.  Om van deze familiedag een succes te maken, zijn wij nog op zoek naar: 
 
- Tombolaprijzen , deze komen we graag bij U ophalen   
- Vrijwilligers die mee de handen uit de mouwen willen komen steken tijdens de familiedag 
- Gemotiveerde teams van 6 vrienden, collega’s, familieleden…die mee willen komen strijden in het mini-
voetbaltornooi.  
 
Belangrijk: leeftijd, conditie of ervaring spelen hierbij absoluut geen rol! Voor Amelina is deelnemen be-
langrijker dan winnen.  Uiteraard zijn andere giften (financiële of in natura) ook meer dan welkom! In ruil 
voor uw gift maken wij graag wat publiciteit voor uw bedrijf tijdens het evenement.   
Ook op de website van www.sportindekijker.be 

zet jouw sport in de spotlights  

Benefiet voor  “Amelin” 

Voor meer informatie 

Biscop Inge 0499-72.61.33 
Van Loey Ria 0471-33.47.87 

riavanloey@hotmail.com 

BEKIJK DE SUPER PROMOTIES VIA ONZE WEBSITE 
SPORTINDEKIJKER.BE 
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BOCADERO SPORTSBEACH ANTWERPEN 
Van 10 Juni t/m 10 Juli was de parking aan de Waagnatie deels voorzien van 
een groot zandtapijt en vormde  het decor voor de allereerste editie van Boca-
dero Sportsbeach Antwerpen (BSA). 4 Weken lang ligt het mekka van de 
strandsporten in deze Antwerpse reuzenzandbak.  Naast beach volley, beach 
soccer en beach tennis is er ook ruimte voor de minder bekende sporten zoals 
beach korfbal, beach rugby en footvolley.  
 
Al ‘beach’ wat de klok slaat dus en precies daarom wil BSA de toenemende 
populariteit van deze strandsporten nog eens extra in de verf zetten met dit 
evenement vlak aan de oevers van de Schelde.  
 

Moet er nog zand zijn ? 
Tijdens het weekend werden de toeschouwers steevast verwend met een 
reeks sportevenementen op topniveau. De aftrap werd gegeven met de 4e 
editie van de Flanders Beach Soccer – cup (dames, heren en een echte mini 
mundialito).  en Daarnaast stonden er nog manches geprogrammeerd van het 
Belgisch kampioenschap beach-volley , -tennis en -korfbal. De beach–
korfballers trakteerden het publiek bovendien nog met een onververvalste 
interland– kraker tegen Nederland. Aan spektakel was er zeker geen gebrek 
zijn.  
 
Het strand is van A ! 
Gedurende de week is het strand dan werkelijk van iedereen en organiseert 
BSA naast talrijke initiaties ( beach rugby, beach tennis,…) ook diverse open 
toernooien waar zowel volwassenen als ook de jeugd zich met elkaar kunnen 
meten.  
 
Initiatiefnemer Peter Dossche is dan ook een gelukkig man. Hijzelf heeft veel 
werk op zich genomen, maar hij mocht ook rekenen op enkele trouwe hard 
werkende medewerkers. Dit jaar was het een succes. De weergoden waren 
ons niet steeds goed gezind, maar wat regen geeft ook een aparte sfeer. Peter 
heeft grote plannen. Volgend jaar zal het nog grootser worden: meer sporten, 
meer promotie en meer volk. Wij volgen de activiteiten van Peter op de voet. 
We zijn er zeker van dat het ook volgend jaar zal lukken. We houden alvast 
enkele dagen vrij. Proficiat aan het hele team. Knap werk. 
 

BEACHSPORTEN IN ANTWERPEN 

Deelnameprijs : 15 euro per ploeg - inschrijven ten laatste op zondag 24 juli 
2011. 

Sarah van de Walle 
GSM 0486 22 15 61 – Sarahvandewalle@telenet.be 

Betalen bij 
inschrijving 

 

 
De ploegen dienen 

te bestaan uit 5 
spelers (m/v), waar-
van 1 doelman. Elke 
ploeg zorgt voor een 

eigen ploegoutfit 
(hoeft niet professi-
oneel te zijn, maar 
wel liefst hetzelfde 

voor elke speler, 
uitgezonderd de 

keeper) Elke ploeg 
voorziet ook 1 per-

soon die als scheids-
rechter zal aange-
steld worden voor 

enkele wedstrijden. 

Waar? Op de terreinen aan onze lokalen op het Fort van Merksem 
Uur?    Ploegen aanwezig om 10.00h / aftrap eerste wedstrijd 10.15h 
Deelnameprijs : 15 euro per ploeg 
Nota: Vanaf dit jaar zijn we verzekerd voor gebeurlijke ongevallen. 
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Wereldbekermanche Bike Trial van 29 tot 31 juli 
De beste fietskunstenaars van de wereld tonen van vrijdag 29 tot zondag 31 juli 
hun coolste tricks. Ze proberen dan de moeilijkste obstakels op het Steenplein met 
hun fiets te overwinnen. Kom kijken wie de minste strafpunten behaalt en de over-
winning mee naar huis neemt. 
Boomwortels, hellingen, auto's, ... Geen enkele hindernis is te groot voor deze 
fietsvirtuozen. Ze balanceren op de smalste strookjes om dan met afgemeten snel-
heid over het parcours te rijden. Dit alles met zo weinig mogelijk hun voet aan de 
grond te zetten. 
Een wedstrijd bestaat uit een aantal non-stops. Dit is een parcours dat van begin 
tot eind moet afgelegd worden zonder dat de grond met iets anders dan de fiets-
banden wordt geraakt. Een voet aan de grond levert een strafpunt op. Wie aan het 
einde van de wedstrijd het minste aantal strafpunten heeft, mag zich de winnaar 
noemen. Voor een weekendje spektakel zakt u van vrijdag 29 tot zondag 31 juli 
naar de Steenplein af. 
Sportindekijker.be is erbij en u kan nagenieten vanaf zondagavond, met de foto-
boeken, via onze website. 

Antwerpse Havenpijl 2011 
De basis van de huidige wedstrijd werd reeds gelegd in het 
jaar 1985 toen de supportersclub van Glenn Huybrechts ter 
ere van zijn renner een wielerwedstrijd voor nieuwelingen 
inrichtte te Schoten (Verbertstraat) onder de naam Grote 
Prijs Glenn Huybrechts. Enkele jaren later, in 1989 om juist te 
zijn, sloegen enkele bestuursleden van de bovenvermelde 
supportersclub en van Royal Antwerp Bicycle Club de handen 
in elkaar voor de inrichting van een wedstrijd voor liefheb-
bers/amateurs (nu elite en beloften zonder contract). Dit 
voornamelijk door het gebrek aan internationale inter-

clubwedstrijden voor liefhebbers in de provincie Antwerpen. Geen gewone plaatselijke wedstrijd ‘om de kerktoren’ 
maar een wedstrijd met een grote omloop doorheen de Antwerpse Kempen. Men trok tot in Hoogstraten om dan 
langs Poederlee, Vorselaar, Zandhoven en Halle terug te keren naar Schoten om daar de finale te betwisten met 
drie plaatselijke rondes (165 km). Op zondag 7 augustus maken we graag tijd vrij om op deze 21ste editie van deze 
jaarlijkse klassieker aanwezig te zijn met start te Merksem. Deze zal op 2 plaatsen gebeuren nl. de officieuze start in 
de St-Bartholomeusstraat om 13u. De officiële start vind dan plaats om 13.07 aan de Zeevaartschool (na 3,5 km). 



Colofon 
Deze nieuwsflash is  een gratis  

nieuwsoverzicht van 
SPORTINDEKIJKER.BE VZW io 
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PROMO 

DE VOETBALSPECIALIST 
TEAMWEAR en BEDRUKKINGEN  
Leverancier KVV ANTWERPEN 

Sponsor KVV ANTWERPEN 

OPENINGSUREN 

Maandag: Gesloten 

Dinsdag t/m Vrijdag: 10u00-12u00 & 13u30-18u00 

Zaterdag: 09u00-18u00  

FUN SPORT - SELECT ZAALVOETBALLEN - PROMOTIES 
2011 - 2012 

BEKIJK NU AL DEZE & ANDERE SUPER PROMOTIES VIA ONZE WEBSITE 
SPORTINDEKIJKER.BE 


