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GRIFFIOEN
Bistro – Restaurant
050/41 34 05

Open : 12 - 14u30, 18u – 21u
Dinsdag, woensdag en
donderdag gesloten

Kerkstraat 163, 8370 Blankenberge

Een lekker ontbijt,
belegde broodjes, panini's, ....
broodmanden voor alle feestjes
www.tattiesbrugge.com
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Ondervoorzitter
0476 83 89 03

Glenn Dierickx
PR en website
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Monika De duytsche
Secretaris
0478 02 18 36

Jan Huysman
Commissaris
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Valérie Willems Emiel Van Hauwaert
Commissaris
0498 21 35 22 Jeugdverantwoordelijke
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Hollandse Vismijn
Het gezelligste praatcafe in Brugge
Vismarkt 4,
8000 Brugge
050/33 33 01

Masters of Flanders wedstrijd

Masters of Flanders 2018

Voor de 14 keer werd in juni onze jubileumwedstrijd
in het kader van de Masters of Flanders
georganiseerd. Met een 120 reeksen mogen we
toch ook deze keer weer terugblikken op een
geslaagde editie. Onze leden speelden natuurlijk wel
een thuismatch, maar een aantal onder hen laten
zich op wedstrijden toch geregeld opmerken. En
zitten zo permanent op de radar van het VSK. Met
als prettig gevolg dat Valerie en Frederik België
mochten vertegenwoordigen op het vier landen
tornooi. Nice !!!!!!
Door de mooie prestaties van onze schutters
konden we op onze wedstrijd ook de beide
ploegenklassementen op ons palmares bijschrijven.
Voor het pistool waren Valerie, Frederik, Davy en
Daniel de primussen. Bij het karabijn deden Ine,
Rune, Glenn en Daan hun duit in het zakje.
We hopen iedereen volgend jaar opnieuw te mogen
begroeten.

Sanitair en Verwarming
Bij ons kan u terecht voor de plaatsing, vervanging en
het onderhoud van uw centrale verwarming.
Daarnaast bieden wij ook een totaaloplossing aan voor
volgende werken:
 alternatieve energie: plaatsen van zonneboilers
& warmtepompinstallaties
 sanitairwerken: plaatsen van sanitaire
installaties, opsporen en dichten van lekken, …
 platte daken: herstellen & aanleg van platte
daken.
 vloerverwarming: installatie van
vloerverwarming
www.brugsevlam.be
info@brugse vlam.be
Camiel Van de Busschestraat 24, 8310 Assebroek
0479/372 996 0495/218 318

Uitslag wipschieting

Karabijn Heren
Jan Gheleyns
Gerard Vandecasteele
Brent Vandenbroele
Pascal Geerolf
Bran De Witte
Daan Vandenbroele
Ricardo Van Pamel
Ilias Helsmoortel
Karabijn Dames
Ine Verschragen
Rhune Dean
Karabijn Opgelegd +21
Lorenzo Deceuninck
Pistool
Sabine Dendooven
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Koninklijke Schuttersvereniging Sint Pieters Roos
Violierstraat 7, 8000 Brugge
Tel : 050 34 50 74
www.sintpietersroos.com
Aan het Parochiaal Centrum H. Magdalena
IBAN BE71 4751 1013 9169
BIC KREDBE BBXXX
Aangesloten bij het VSK onder het nummer 08/087
Disc. 9 (10m luchtkarabijn)
En
Disc. 11 (10m luchtpistool)
Open elke woensdag en vrijdag vanaf 19u

Jaarlijkse BBQ

De laatste zondag van augustus was het weer
verzamelen geblazen voor onze jaarlijkse
barbecue.
Alleen zagen de weersvoorspellingen er dit jaar
heel wat minder uit. Kans op regen en amper 18
graden, waarom nu, na deze hete en droge
maanden vroeg ik me af.
Na het klaarzetten van de tafels en de stoelen
binnen en buiten en het klaarzetten van het
dinosaurus springkasteel, konden we reeds
enkele vroege vogels verwelkomen met een
glaasje cava of een Aperol Spritz.
Ondergetekende had in het begin dan ook heel
wat werk met het bereiden van deze cocktail.
Als de zon het buiten laat afweten dan steek ik
ze in een glas was mijn motto.
Gelukkig bleef de regen uit tot na de lekkere
bbq zodat de meesten buiten samen konden
keuvelen over koetjes en kalfjes.
Hoe dan ook werd het een gezellige namiddag
en ga ik een gebedje doen voor warmere
temperaturen bij de volgende editie….
Uiteindelijk zijn het alle aanwezigen en sprcrew
die figuurlijk het zonnetje laten schijnen.

Resultaten selectie beker van Vlaanderen
Karabijn

Pistool

Axelle Koning 1ste pl. Duivel

Rani De Zaeyer 1ste pl. Kad

Brent Vandenbroele 1ste Kad

Valérie Willems 1ste Dam1

Ine Verschragen 1ste Dam1

Frédéric Vukojevic 1ste Sen1

Daan Vandenbroele 1ste Jun H

Davy Debel

Ilias Helsmoortel 2de Jun H

Daniel Michiels 5de Sen 1

Hubert Neirinck 4de Sen 2

Stephen Evans 2de Sen 2

2de Sen 1

Peter Koning 1ste Opgelegd karabijn

Du Phare

eat@duphare.be

Sasplein 2
050/34 35 90
8000 Brugge
Elke dag open van 11 :30 tot …

Keuken is doorlopend open Tea-room van 15u tot 18u

VAN NIEUWENHUYSE
PASCAL

0475 91 20 97
PASCAL.VAN.NIEUWENHUYSE1@telenet.be
www.pascalvannieuwenhuyse.be
www.bouwwerkenvannieuwenhuyse.be

ALGEMENE BOUWWERKEN

Dag van de Brugse sportclubs

De weergoden leken ons minder gunstig
gezind. Op vrijdag en zaterdag mooi weer,
zondag redelijk grote kans op regen en
dan maandag en dinsdag opnieuw een
nazomertje. Maar hoe meer het weekend
naderde, hoe meer nog maar eens
bewezen werd dat de voorspellingen voor
een week ver niet altijd accuraat zijn. En
we gingen het aan den lijve ondervinden.
Dus werd met volle moed al het materiaal
ingeladen en kwam Sabine met haar
supertent om een aanlokkelijke stand op
te zetten op de dag van de sportclubs. De
trend van de laatste jaren werd bevestigd
en zo liep het Zand niet overvol maar wie
er was, was wel degelijk op zoek naar een
leuke hobby. Onze eerste geïnteresseerde
vond het jammer genoeg iets te ver om
elke week vanuit Rome over te komen,
maar de rest van de namiddag konden we
toch rekenen op veel geïnteresseerde
Bruggelingen. Zowel jong als iets ouder
vonden de weg naar onze stand.

Nu afwachten hoeveel er effectief ook de weg naar de
violierstraat inslaan. Na een kalme start rond 13 u was
het vanaf 14u30 toch weer aanschuiven om ook een
schotje te lossen. In de late namiddag wou de
burgemeester ook eens proberen of er eventueel nog
een Olympische toekomst voor hem in het verschiet
lag.
Nog volop bezig, what’s new, kwamen de mensen van
de sportdienst ons rond 17 u vragen om stilletjes aan af
te sluiten. Jeroen, Emiel en een vriend hadden
ondertussen eens geïnformeerd of we nog hulp konden
gebruiken en met zoveel helpende handen was alles in
geen tijd opnieuw in de auto’s geladen en aan het
lokaal weer uitgeladen. De toekomst zal nu uitwijzen
hoe succesvol deze 10 editie van de dag van de
sportclubs geweest is.

Baron Ruzettelaan 78
050/50 00 25

8310 Assebroek
info@inte-tinte.be

VERZEKERINGEN
Brugse Steenweg 96
8000 Brugge
050/33 55 55
info@rdc-brugge.be

O.NR. 0459344191

FSMA14183A

4 Landen tornooi

Frederic en ik (Valérie) mochten meedoen aan
het 4 landen tornooi in Hesperange,
Luxemburg. Aangezien Frederic moest werken,
ging ik ‘alleen’ mee met het VSK busje dat in
Oostkamp vertrok. Kurt M. en Peter D. waren
chauffeurs / begeleiders van dienst. Manon,
Kenneth en ik werden ingeladen samen met
onze schietspullen en weg waren wij! Een
stralend zonnetje was ook van de partij.
In Luxemburg kregen we de mogelijkheid om te
trainen. Terwijl Manon en Kenneth in de ene
stand wilden trainen, wou ik trainen met
luchtpistool in de andere stand waar ik de dag
nadien mijn wedstrijd moest schieten.
Gelukkig kon ik mee met de trainer van Lionel
Cox die net op weg was naar de 'lucht-stand'. In
de stand gebruikte men een systeem waar ik nog
niet eerder mee had gewerkt. Om te trainen
moest je een code inscannen. Het was eens iets
anders. Later bleek dat het niet mogelijk was
voor de anderen om te trainen in de andere
schietstand omdat de vloer de dag voordien (!)
geschilderd werd en nog niet helemaal droog
bleek te zijn… Een zeer spijtige zaak.
Na de training naar het hotel, een hapje eten
met 2 vriendelijke schutters van een andere club
en de WK wedstrijd van de Rode Duivels volgen.

Zenuwslopend maar de buit was binnen voor onze
Duivels! Ondertussen was Frederic ook aangekomen.
We schoten onze match en waren allebei niet tevreden
met het resultaat, maar er was geen weg terug. Frederic
werd 15e (op 19 ) en ik werd 8e (op 14).
’s Avonds gingen we een hapje (vegan) eten in
Luxemburg stad waar een gezellige sfeer hing. Er waren
optredens op verschillende plaatsen en de stad zelf had
ook wel wat charme.
Zondag was er nog een prijsuitreiking en een maaltijd
met heel de groep. Na de groepsfoto was het tijd om
huiswaarts te keren.

COOPMAN MOTORS &
SCOOTERS
OPEN elke dag van 8.30 – 12u en
13.30 – 18u30.
Gesloten de zaterdag om 16u tot
maandag 13u30.

Torhoutse Steenweg 189A – 8200 Brugge
050/39.04.63
www.coopmanbikes.be
coopmanbikes@telenet.be

Maandag tot zaterdag van 11u tot 23u
Zondag van 17u tot 23u

0494 52 72 52

Koning Albert I laan 108, 8200 Sint Michiels

Zoek de oplossing stop het in het bakje in de schieting en
maak kans op 5 drankbonnen.

De winnaar van vorig kruiswoordraadsel :
Gerard Vandecasteele
Gewest
Derby Schutters
St. Baafsschutters
X-shooting
Inh. Derby sch.
Vossenhul
Inh. Vossenhul

200 p
200p
400p
600p
600p

4 & 6/10
25 & 27/10
8 & 10/11
22/nov
6 & 8/12
12/dec

Vlaamse schietsportkoepel
Finale beker van Vlaanderen karabijn
13/okt Mechelen
Finale beker van Vlaanderen pistool
20/okt Mechelen
Nationale Selectie Karabijn en Pistool
21/okt Elsenborn
Belgian Open Air
3/nov Gent
Nationaal kamp. opg karabijn en pistool 24/nov Mechelen
Sintschieting
1/dec Mechelen

Masters of Flanders
18, 19, 20 &21/10
23 t.e.m. 28/10
26 t.e.m. 28/10
8 tot 11, 15 tot 18/11

Derby schutters
Arkebuze
Vossenhul
Sakal

Brugge
Vilvoorde
Knokke
Genk

Tom en Sabine Vandewiele – De Bondt
Gistelse Steenweg 348, 8200 St. Andries Brugge
Tel: +32(0)50 38 64 62
E-mail: info@closdumidi.be
Website: www.closdumidi.be

Maandag en dinsdag open tot 14 uur
Woensdag GESLOTEN
Donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag
open van 11u tot …

Beroemde citaten uit de sport

De weg naar succes is veel langer dan die
naar de teleurstelling.
Winnaars zeggen “mogelijk”, verliezers
zeggen “moeilijk”.
Hoe meer je zweet tijdens de training, des te
minder je bloed tijdens de wedstrijd.
Meedoen is soms belachelijker dan winnen.
Als je het spel niet beoefent, moet je je ook
niet met de regels bemoeien.
Zweet is slechts vet die huilt.
Als je er nog steeds leuk uit ziet na je
training, dan heb je niet hard genoeg
gewerkt.
Succes is zelden eeuwig, blunders zelden
fataal. Wat telt, is de moed om door te
gaan. (Lijfspreuk Winston Churchill).

KBC Brugge-Assebroek
Bossuytlaan 1
8310 Assebroek
tel. 050 46 18 50
fax. 050 46 18 51
brugge.assebroek@kbc.be

Kalender okt. , nov., dec. 2018

Oktober
woensdag
vrijdag
woensdag
vrijdag
woensdag
vrijdag
woensdag
vrijdag
woensdag

3/10
5/10
10/10
12/10
17/10
19/10
24/10
26/10
31/10

training
sprangeschieting
training
wedstrijd
training
wedstrijd
training
wedstrijd
training

02/11
07/11
09/11
14/11
16/11
21/11
23/11
28/11
30/11

wedstrijd
training
wedstrijd
training
wedstrijd
training
wedstrijd
training
Sireschieting

November
Vrijdag
woensdag
vrijdag
woensdag
vrijdag
woensdag
vrijdag
woensdag
vrijdag

December
woensdag
vrijdag
woensdag
vrijdag
woensdag
vrijdag
woensdag
vrijdag

05/12
07/12
12/12
14/12
19/12
21/12
26/12
28/12

training
wedstrijd
training
wedstrijd
training
Kerstschieting
Gesloten
Gesloten

02/01
04/01

Training
Algemene statutaire
Vergadering +
Nieuwjaarsreceptie

Januari
Woensdag
Vrijdag

Algemene
Bouwonderneming
Lothar Boerjan BVBA
Velodroomstraat 108
8200 Sint Andries
050/37 32 22
0474 77 64 28

Resultaat karabijn

Gem.
Cat I
Ine Verschragen
Cyril Jonniaux
Rhune Dean
Emiel Vanhauwaert
Cat II
Daan Vandenbroele
Glenn Dierickx
Bertil Vanhauwaert
Maxim Devolder
Bran De Witte
Jan Huysman
Cat III
Hubert Neirinck
Pascal Geerolf
Gerard
Vandecasteele
Ilias Helsmoortel
Ricardo Van Pamel
Lorenzo Deceuninck
Opgelegd Zittend
Peter Koning
Jan Gheleyns
Sabine Dendooven
Linda Van Pamel
Jan Huysman
Opgelegd Staand
Peter Koning
Dominiek Gydé
Cleo Dehouck
Petra Dhaenekint
Lorenzo Deceuninck
Axelle Koning
Rémi Vanhauwaert

/20 /40 /60

202,7
199,0
193,9
185,7

8
2
3
1

4

4

5

1

192,5
188,6
184,8
184,0
183,5
177,9

10
7

3
4

180,7
170,0

1
9

5
5

5
1

158,7
148,0
111,1
79,6

9
8

5
5
1

1
5

205,0
202,0
196,5
194,7
193,1

6
7
10
1
4

4
5

0
0

1

1

202,6
179,3
175,1
175,1
174,2
148,0
126,2

8
4
6
7
8
0
1

3

1

0
2
4
2
0

0
0
1
0
0

1
2
4
2

1

Resultaten pistool

Cat I
Frédéric Vukojevic
Davy Debel
Valerie Willems
Stephen Evans
Cat II
Jan Gheleyns
Cat III
Sabine Dendooven
Hubert Neirinck
Glenn Dierickx
Peter Volckaert

185,0
179,7
175,3
174,8

10
3
10
4

5

0

2
1

0
1

170,7

9

2

1

159,5
156,3
144,5
145,0

10
6
2
3

0
0
0
0

0
0
0
0

Wij zijn trotse grootouders geworden van
Mila zij is geboren op 13/09

Slachthuisstraat 20
8000 Brugge
050/66 03 21
De plaats in Brugge voor een gezellige namiddag biljarten op de
verschillende tafels of darts met vrienden. Lekkere dagschotels
of uw aankomend feest. Groot zonneterras vooraan.
www.kings-club.be
info@kings-club.be

Open : maandag, woensdag
donderdag, vrijdag, zaterdag
en zondag van 10u tot 20u
gsm nr: 0476 34 39 38
facebook: Tattoo Toretto’s place

Elke dag open van 9 :00 tot 19 :00
Kerkstraat 102
8730 Blankenberge
050/66.26.90
Bierhuis.herman@telenet.be

Een wedstrijd win je in bed !

SLAPEN IS DE SLEUTEL EN EERSTE REGEL VOOR
SPORTERS

Slaap is een sleutelelement voor de
gezondheid en het welzijn. Toch gaan we er
soms nonchalant mee om. Sporters verzorgen
hun slaap vaak minder goed dan niet-atleten.
Atleten slapen gemiddeld 81% van hun
bedtijd, bij de rest van de bevolking zou dat
89% zijn. Er zijn veel mogelijke verklaringen
voor de slechte slaapgewoonten van
sporters, zoals vroege of late trainingen,
wedstrijdstress, een overdreven gebruik van
sociale media en de felle emoties die daarmee
gepaard gaan, een onregelmatig leefpatroon
door vele en verre verplaatsingen, slapen in
ander bedden, enzovoort. Daarnaast zijn ze
net als iedereen kwetsbaar voor het scherpe
blauwe licht van smartphones laat op de
avond, dat de productie onderdrukt van
melatonine, het hormoon dat ons rustig en
slaperig maakt.
Het verschil in geslapen tijd met de rest van
de bevolking lijkt misschien niet groot, maar
we mogen niet uit het oog verliezen dat we
met zijn allen veel te weinig slapen en dat een
groot deel van de bevolking worstelt met een
chronisch slaapgebrek en de gevolgen
daarvan. Bij sporters lijkt het slaaptekort nog

groter. Ze missen bijna 20% van de tijd die ze aan
slaap willen besteden en dat is niet zonder risico.
Eén nacht met weinig of geen slaap, bijvoorbeeld
omdat je voor een wedstrijd schijnbaar de hele
nacht ligt te woelen in bed, hoeft geen drama te
zijn. Het zal de prestaties en de immuniteit wellicht
niet zwaar aantasten. Een nacht slaaptekort zet het
immuunsysteem wel in alarmmodus, waardoor het
sneller op een invasie van ziektekiemen kan
reageren.
Begrijp dat niet verkeerd: een goede nachtrust blijft
beter voor de prestaties en de immuniteit. Het
gevaar schuilt in een chronisch slaaptekort en de
slaapschuld die je zo opbouwt. Die slaapschuld
hoeft zelfs niet groot te zijn. Proefpersonen die
gedurende 7 opeenvolgende dagen minder dan 7
uur per nacht sliepen, reageerden duidelijk minder
sterk op een vaccinatie tegen hepatitis B, waardoor
de vaccinatie weinig of geen bescherming meer
bood. In een ander onderzoek raakten
proefpersonen die minder dan 6 uur per nacht
sliepen (met 90% effectieve slaaptijd, wat hoog is)
tot 5 maal meer verkouden na een gerichte infectie
met een verkoudheidsvirus dan de controlegroep
van mensen die voldoende sliepen. Hoe minder
uitgeslapen de deelnemers zich voelden, het groter
het risico om verkouden te worden. Het belang

van de slaap blijkt ook uit de omgekeerde
vaststellingen: de toename van de slaapdrang
tijdens infecties. De slaappatronen veranderen
eveneens, met onder andere een toename van de
diepe slaap. Vermoedelijk wijst dat er op een
aanpassing van ons lichaam om extra energie vrij te
maken voor het bestrijden van de infectie. Sporters
ontsnappen niet aan die wetmatigheid. Voldoende
slapen is voor hen even onmisbaar om hun afweer
scherp te houden en zeker even belangrijk als
streven
naar
optimale
trainingsen
voedingspatronen.
Vroeger onder de wol gaan, lijkt een goed idee,
maar is voor mensen bijzonder moeilijk. Misschien
geeft een focus op de positieve kanten ervan nog de
beste kans op succes. Voor sporters kan dat zijn
dat slaap hun prestaties bevordert. Er zijn de vele
goede voorbeelden. Van vele wereldschutters en
een rist andere topsporters wordt bijvoorbeeld
beweerd dat ze vaak 10 tot 12 uur per dag slapen.
Hoeveel slaap voor jou persoonlijk ideaal is, kan je
uitvissen door bijvoorbeeld een maand lang je zo
strikt mogelijk aan de ideale slaapcondities te
houden.
Extra uitslapen of een dutje doen over de middag
helpt blijkbaar ook. Het bewijs is niet erg sterk,
maar onderzoeken wijzen op een systematische

verbetering van de prestaties, zoals een verhoogde
nauwkeurigheid bij het schieten en de daarbij
horende concentratie. Er is ook een positieve
invloed op de mentale prestaties, zoals snellere
reactietijden tijdens het schieten (fracties van eens
seconde), alsook een beter overzicht, een betere
stemming en meer drive. Gewoon meer bezig zijn
met het belang van slaap, bijvoorbeeld door een
slaapdagboek bij te houden, blijkt ook effect te
hebben, niet alleen op de slaapduur en -kwaliteit,
maar ook op de prestaties en het gevoel van
vermoeidheid.
DOEN ZOU IK ZEGGEN!

Café Belleman Pub
Café Belleman Pub in Brugge is een gezellige
rustieke Brugse pub. Vriendelijke bediening.
Op 100m van Burgplein, parkeergelegenheid
tegenover café.
Eigenbereide verzorgde snacks:
croques, spaghetti, lasagne.
We zijn open vanaf 11u
Gesloten op zondag en maandag
Jozef Suveestraat 22
8000 Brugge
050 34 19 89

belleman.pub@skynet.be

/

We sluiten het jaar af met de

Kerstschieting
Deze gaat door op vrijdag 21 december
We starten om 19u
Super mooie prijzen geschonken door onze
voorzitter
Inleg: Leden die uitgeschoten hebben op punten €5
Andere leden, ereleden en adverteerders €10

Duvivier-Motronic, uw partner in aandrijftechnologie.
Het herstellen en verdelen van een breed gamma aan elektromotoren, motorreductoren, pompen, frequentiesturingen en de
bijbehorende toepassingen, vormt de corebusiness van het
bedrijf.
Wij zijn open van maandag tot vrijdag van 8u tot 18u.

Kritisch Bekeken

LIPPENTERREUR
Is dat nu bijna gedaan met dat alledaagse
tortelen? Het is nog maar oktober en ik heb
mijn jaarlijks quotum sociale zoenen al
ruimschoots overschreden. Niet dat ik
overuren pleeg in het andere, meer
passionele zoensegment. Tongtango’s, ’t is
iets dat mensen toch vooral bedrijven als de
liefde nog pril is. Je moet al wreed op elkaar
verkikkerd zijn om liederlijk in elkaars
speeksel te willen dabben. Eens de
hormonenstroom geluwd, volstaat een zedig
tuiten van de lippen tegen een gewillige
wang. Best knus, vooral als de tegenpartij in
een favoriet luchtje gedrenkt is.
Maar omstreeks de jaarwisseling, met zijn
recepties en ledenvergaderingen waarop
een enigermate sociaal mens niet kan
ontbreken, is dus het bandwerk. Het lastige
aan zoenen is dat je het met z’n tweeën doet
en dat beide partijen niet noodzakelijk
dezelfde spelregels hanteren. Niets zo
gênant als de kusbereid voorover buigen en
vervolgens in het ijle tuiten. Wat een rare
regeling trouwens, de drieklappers, een
mens heeft toch maar twee wangen. En
waar begin je, links of rechts?

Om die zoenflatie en alle eruit vloeiende verwarring te
voorkomen, nam ik mij jaren geleden voor om het
voortaan bij één welgemeende kus te houden. Links,
vanuit mijn standpunt dan. Maar je kunt dat moeilijk
vooraf aankondigen, als een instructie bij het
lijndansen. En dus blijft het onhandig langs elkaars
wangen flodderen in een komische tussenruimte.
Nog zoiets: wie zoen je? Onlangs overkwam het mij
dat ik in het verenigingsleden een mevrouw zoende
met wie ik vorige ontmoetingen nauwelijks een woord
gewisseld had. Ik schrok er zelf van en die mevrouw
ook, denk ik. Tja, wat zeg je dan? “Dat was ik niet,
maar de synapsen en neurotransmitters in mijn
prefrontale kwab?” Dat het een aardige mevrouw is,
aangenaam om te zien bovendien, zal er wel voor iets
tussen gezeten hebben. Trouwens, zo erg scheen zij
het ook niet te vinden. Het tegenovergestelde is me
ook al gebeurd: dat ik per ongeluk iemand kuste die ik
eigenlijk een druiloor vind. Maar ja, zij stond in de rij
en ik was nu toch bezig. Waarna de mevrouw
nadrukkelijk liet weten dat zij me feitelijk niet kende,
en ook geen aanstalten maakte om me te leren
kennen.
Allemaal zo erg niet mevrouw, het was een vergissing.
teruggeven zeg ik.

