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Atleten en trainers, 

Bestuurders en vrijwilligers, 

Supporters en sympathisanten van onze GIDOS familie, 

Sportjaar 2018-2019 zit er op. De tijd ging snel en onze atleten hebben knappe prestaties 

neergezet. We kunnen fier zijn op wat we als GIDOS team realiseerden.  

Lees mee, herbeleef het afgelopen sportjaar! 

De tijd vliegt voorbij, seizoen 2018 – 2019 zit er alweer op. Het jaar na het jubileumjaar van 

GIDOS heeft zeker geen kater gelaten, het is opnieuw een topjaar geworden met tal van 

evenementen en zoveel meer. 

GIDOS is een sportclub waar verder kan gebouwd worden op de fundamenten die stabiliteit 

geven. We willen in de nabije toekomst bewijzen dat we met onze vele sporttakken thuishoren 

aan de top van de G-sport. 

Er is in GIDOS zoveel talent die door onze sporters wordt uitgeoefend, ieder in zijn 

specialisatie, ondersteund door begeleiders, trainers en supporters en dit allemaal op 

vrijwillige basis. Dankzij deze mensen is GIDOS wat het is. 

Vorig jaar kondigde Veerle een nieuw tijdperk vol sport aan, en droeg ze de fakkel over aan 

Katrien, die met haar enthousiasme en ondernemerszin, de harten wist te stelen van iedereen 

die met GIDOS te maken heeft. Met pijn in het hart, heeft Katrien haar mandaat als voorzitter 

van GIDOS vroegtijdig moeten opgeven. Al na 9 maanden had ze haar stempel op een zodanig 

positieve manier gedrukt, dat we in een opwaartse spiraal waren gekomen die door iedereen 

gevolgd werd. 

Katrien, we danken u voor het verder uitbouwen van GIDOS, ik ga heel hard proberen de 

sporters van GIDOS te ondersteunen en de weg die je al ingeslagen was, te blijven volgen, het 

was en is de juiste richting. 

Dan rest er mij alleen nog jullie allemaal te bedanken voor het voorbije seizoen, en een 

deugddoende, verdiende vakantie toe te wensen. Ik kijk alvast uit naar september om jullie 

allemaal opnieuw te mogen verwelkomen, we gaan van het komende seizoen 2019 – 2020 een 

topjaar maken zoals er ieder jaar van een topclub verwacht wordt. 
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21 | 09 | 2018  

Een nieuwe voorzitter en secretaris voor GIDOS  

Katrien Michielssens werd in september onze nieuwe voorzitter. Ze nam de fakkel over van 

Veerle Wouters, die deze functie voor maar liefst 6 jaar op zich nam. Gidos koos ook voor een 

nieuwe secretaris: Guido Vermeulen, na de jarenlange inzet van Lieve Verfaillie die oog had 

voor elk detail. #succes 

 

 

 

 

 

 

 

23 | 09 | 2018 

h-hockey, pilot project – Gorinchem (Nederland) 

Onze h-hockeyspelers werden dit seizoen geselecteerd voor een Nederlands pilootproject.  

Op deze uitnodiging zei onze h-hockey ten volle: ‘ja!’ Het werd een ideale manier om extra 

competitie-ervaring op te doen. Voor elk van de spelers een leerrijke ervaring. #lerenisweten 
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26 - 30 | 09 | 2018 

E-hockey, wereldkampioenschap met GIDOS atleten – Italië 

Fuxin en Hedwige: atleten uit onze e-hockeyploeg spelen ook in het Belgische e-hockeyteam. 

De nationale e-hockeyploeg werd voor het wereldkampioenschap in Italië geselecteerd. Het 

werden spannende wedstrijden. De Belgen eindigden op de 6de plaats. Matthias Vanhove, lid 

van GIDOS, ging mee als scheidsrechter. #tousensemble  

 

 

30 | 09 | 2018 

60 jaar Dominiek Savio  

Hiep hiep hoeraaaa! In 2018 bestond Dominiek Savio 60 jaar en organiseerden we een grootse 

opendeurdag. Ook GIDOS kreeg op deze dag een unieke plaats, de sporthal. Bezoekers 

maakten kennis met boccia, h-hockey, rolstoeldansen en voetbal. We hadden daarnaast tevens 

een GIDOS infostand waar er verschillende vragen konden gesteld worden. #DS60jaar  
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20 | 10 | 2018 

Kiwanis’ galabal Rouge ça Bouge  

Al enige tijd is serviceclub Kiwanis Wervik een trouwe sponsor van onze boccia. Tijdens  

thuistornooien en bij grote aankopen kan Gidos bocciateam altijd op Kiwanis Wervik rekenen. 

Daarom stuurde Gidos een bocciadelegatie naar het gemaskerd bal ‘Rouge ça Bouge’ als dank 

voor hun inzet. #bedankt  

 

27 | 10 | 2018 

e-hockey, 1e competitiedag superleague – Gits 

De superleague start dit seizoen (2018-2019) in Gits! Een eer voor hocckeyspelers en –trainers 

van Gidos! Gidos Screamers won de derby tegen de Dragons met 22-0. Verder die dag kwamen 

de Gidos – atleten diverse teams tegen zoals de Wheelblazers, Somival en Rodie. Na de eerste 

competitiedag staat Gidos Screamers op 1 en Gidos Dragon staat op plaats 4 van de 6. 

#Gitshockey 
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14 | 11 | 2018 

Gidos Feest – Gits 

Op 14 november vierden we zoals de traditie het wil, het GIDOSfeest. De kampioenen werden 

gehuldigd, er werd bijgepraat en smakelijk gegeten. Lieve en Veerle gaven de fakkel plechtig 

door aan Guido en Katrien. Daarbij werden ze uitgebreid bedankt voor hun engagement van de 

voorbije jaren. #wearethechampions  

 

 

 

 

 

 

 

Boccia stageweekend – Blankenberge 

Dat de onze bocciagroep graag eens op verplaatsing gaat spelen, dat staat vast. Ze gaan elk jaar 

op stageweekend en dit jaar ging dit door in het BLOSO centrum van Blankenberge. De 

trainers, spelers en begeleiders beleefden een TOP weekend aan zee. #zonzeestrandboccia 
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1 | 12 | 2018   

Boccia: recreatief tornooi Gidos-Pamele 

Omdat onze recreanten ook graag hun kunnen testen werd voor de eerste keer een recreatief 

toernooi georganiseerd. Pamele Kortrijk kwam bij ons op bezoek. Samen werden er spannende 

wedstrijden afgewerkt. Het werd een geslaagd toernooi voor onze recreanten. #playthegame 

 

15 | 12 | 2018   

Dag van de trainer 

Onze trainers zijn goud waard. Daarom werden ze allemaal persoonlijk bedankt met een 

kaartje in hun brievenbus op 15 december, ‘Dag van de Trainer’. #bedankt  
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16 | 02 | 2019  

Boccia clubkampioenschap – Gits 

Elk jaar worden er wedstrijden gespeeld om clubkampioen te zijn van GIDOS. Ook dit jaar werd 

het een spannende finale waarin Shadi de eindwinnaar werd. Hij mag zich één jaar 

clubkampioen van GIDOS noemen. #clubkampioenshadi  

 

17 | 02 | 2019  

Zwemmen - zwemcriterium – Sportoase Roeselare 

Het zwemcriterium werd dit jaar voor de eerste keer in Sportoase Schiervelde georganiseerd. 

We hadden de eer om als eerste een zwemwedstrijd te organiseren in het splinternieuwe 

zwembad. Het werd een fijne zwemnamiddag.  #blijvenzwemmen 
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21 | 02 | 2019  

Tafeltennis, clubkampioenschap – Gits 

Ook onze tafeltennissers vechten  het elk jaar onder elkaar uit om clubkampioen te worden. 

Dit jaar ging te strijd tussen  Evelyne en Sara van de meisjes, tussen Bryan en Louis van de 

jongens Uiteindelijk haalden Sara en Bryan het van de andere spelers. Zij mogen zich één jaar 

clubkampioen van GIDOS noemen.  #pingponggidos 

22 | 02 | 2019  

teambuilding voor trainers en bestuur 

Omdat we bij GIDOS one team zijn organiseerden we een teambuilding om de teamspirit te 

versterken. Het werd een gezellige avond waar de meisjes het tegen de jongens uitvochten in 

een  muziekquiz. Raad jij wie er won? ;-)  Achteraf werden we verwend met kaas en wijn. Meer 

dan geslaagd! #oneteam 

 

21 – 26 | 03 | 2019  

week van de vrijwilliger 

Net zoals de trainers zijn de vrijwilligers ook van levensbelang voor GIDOS. Wij staan en vallen 

met vrijwilligers. Daarom bedankten we de vrijwilligers nog eens extra in de week van de 

vrijwilliger. Bedankt vrijwilligers voor jullie inzet! #bedankt  
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6 |03 | 2019   

Hockey, bezoek van Arthur De Sloover – Gits 

Op 6 maart kregen we groot bezoek over de vloer. Arthur De Sloover, speler bij de Red Lions en 

dus wereldkampioen hockey, kwam onze hockeyspelers een hart onder de riem steken. Onze 

spelers gaven Arthur wat meer uitleg over hun sporten, daarna mocht hij de sporten 

uitproberen. Een hele leuke ervaring! #ambassadeur 

 

 

11 | 03 | 2019   

Tafeltennis, vriendenmatch tegen TT Gullegem 

Vrienden horen bij het leven. Vriendenmatchen horen bij tafeltennis. Op 11 maart kwam TTC 

Gullegem naar ons domein om samen te sporten met onze spelers. GIDOS won nipt van TTC 

Gullegem. Het werd een leuke avond onder vrienden. #vrienden 
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22 | 03 | 2019  

Bingonight – De Oude Melkerij Gits 

Bingoooo bingooo bingooo! Onze bingo werd dankzij jullie enthousiasme opnieuw een succes. 

Er konden zoals de traditie het wil, opnieuw heel wat leuke prijzen gewonnen worden. Jordi, 

speler van de E-hockey, won de hoofdprijs. Hij mag mee met een luchtballon. #highinthesky 

 

 

KU Leuven Kinesitherapie – Kennismaking GIDOS  

In maart kregen we een 12-tal studenten kinesitherapie over de vloer. Ze kozen een sport om 

een training mee te volgen en daarna een training te geven. Onze sporters vonden het super 

fijn om training te krijgen van kine’s in opleiding!  #samenwerken 
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5-7 | 04 | 2019  

voetbalweekend  

Elk jaar gaan onze voetballers die in vrije tijd voetballen op weekend met hun trainers. Ook dit 

jaar werd het opnieuw een fantastisch weekend. De wedstrijd KV Kortrijk – Zulte Waregem 

werd op vrijdag bijgewoond, op zaterdag werd er hard getraind om op zondag een 

vriendschappelijke wedstrijd tegen Ledegem te spelen. #wearethechampions  

 

 

6 | 04 | 2019  

Boccia, Bavo Vanderispaillie in de krant 

Bavo werd vlak voor het BK individueel geïnterviewd  door de Krant van West-Vlaanderen. 

Leuk om één van onze spelers in de spotlight te zien staan! #fier  
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14 | 05 | 2019 

Vriendschappelijke match TTC Torhout   

De jaarlijkse vriendenmatch tussen TTC Sportline Torhout "TT-news" Torhout - Gidos Gits 

eindigde op 19-11. Louis zorgde voor de meeste overwinningen binnen GIDOS. Het waren 

vooral Indira met haar 6 en Kevin met zijn 5 overwinningen, die de balans naar Torhout deden 

hellen. #revanche 

 

18 | 05 | 2019 

G-Voetbal Toernooi Club Brugge  – Jan Breydel Stadion Brugge  

We deden dit jaar terug mee aan het G-voetbal toernooi van Club Brugge KV. Samen met 

trainer Dries en hulpcoach John maakten onze voetballers er een leuke dag van. #fcboléolé 
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25-26 | 05 | 2019 

Boccia, bk team & pair – Sporthal Ogierlande Gits 

Net als vorig jaar kregen we de eer om als GIDOS het Belgisch Kampioenschap team en pair te 

organiseren. Dit jaar gingen de wedstrijden opnieuw door in Sporthal Ogierlande te Gits. Het 

werd een spannende dag waarin tiebreaks de bovenhand namen. #gogidos 

 

1 | 06 | 2019  

Een nieuwe voorzitter voor GIDOS: Geert Tansens  

Sinds 1 juni neemt Geert Tansens de taken van Katrien Miechielssens over als voorzitter van 
GIDOS. Katrien moet om gezondheidsredenen haar engagement vervroegd stopzetten.  We 
willen Katrien bedanken voor haar eindeloos enthousiasme en wensen haar veel sterkte toe.  

We wensen Geert veel succes toe en danken hem voor zijn engagement! #succes 
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8-9 | 06 | 2019  

E-hockey, The Flanders Cup – Izegem  

Gidos organiseerde dit seizoen de vierde editie van ‘The Flanders Cup’, een internationaal 

toernooi powerchair Hockey. Er namen maar liefst twaalf teams uit vijf verschillende landen 

deel. Onze GIDOS screamers eindigden op de 4de plaats. #voorbijdegrenzen 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 | 06 | 2019 

H-hockey, pinkstertoernooi – Sporthal Kasteel Gits  

Op pinkstermaandag ging het pinkstertoernooi van de h-hockey opnieuw door. Iedereen kan 

op het toernooi komen proeven van h-hockey. Daarbij mochten ze 11 teams verwelkomen. Er 

nam tevens een GIDOS team deel… we werden nipt tweede. Het werd een fijne ervaring. 

#iedereenspeelt  
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Ook dit jaar leverden we heel wat kampioenen af!  

Ontdek hieronder onze GIDOS kampioenen.  

VK Individueel  
BC1 - GOUD Vercraemer Kevin 

 

VK Team & Pair (staan samen op de foto)  
Vlaams kampioen team: Bert Tubbax - Kevin Vercaemer - Jaan Peene 
Vlaams kampioen pair bc4: Lander Defrancq- Shadi Abuzubaida 
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BK Individueel  
BC4: GOUD Abuzubaida Shadi (staat in het midden)  

d 

BK Team & Pair  
Belgisch kampioen pair bc4: Lander Defrancq- Shadi Abuzubaida 
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GIDOS Screamers - Werden dit  jaar voor de 11de keer op rij Kampioen in de hoogste klasse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

GIDOS Devils – Werden dit jaar kampioen in de scholencompetitie   
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Sara Vandale 
Belgisch kampioen dubbel gemengd samen met Florian Van Acker 

 

Lindsay Allary: Belgisch kampioen 50m – 100m rugslag, 50m – 100m schoolslag  
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GIDOS werd kampioen in de overgangsklasse in NL.  
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Met GIDOS zijn we steeds op zoek naar vrijwilligers om ons te  ondersteunen waar nodig. 

Momenteel zijn we specifiek op zoek naar een SUPER HERO die onze sporters wil vervoeren 

met de bus naar hun Nederlandse competitie.   

 

Verder zijn we ook nog op zoek naar volgende profielen:  

Scheidsrechters, trainers, bestuursleden,…  

 

 

 

 Ben je geïnteresseerd en wil je ons een handje te helpen?  

Eén uurtje per jaar vrijwilligen voor GIDOS is voor ons een grote hulp!  

 Neem dan contact met ons op: info@gidos.be  

 

Hé, je kan ons blijven volgen via onze mediakanalen.  

Zo blijf je op de hoogte van het reilen en zeilen binnen onze club. 😊 

LIKE ons op Facebook | VOLG ons op Instagram | WWW.GIDOS.BE | info@gidos.be 

 

mailto:info@gidos.be
http://www.gidos.be/
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