
V eurns college volley halt vo_Qr Broederlijk Del en 

Leer lin 
· .leer 

en verslaan 
rachten · 

De vo/leybalmatch bracht slechts 45 euro op voor Broederlijk De/en. Eigenlijk jammer, want het werd een spannende match n 
vijf sets, waarbij zowel de leerlingen als de leerkrachten hun beste beetje (moesten) voorzetten. (Foto GUS) 

Naar jaarlijkse gewoonte zetten zowel de 
leerlingen als de leerkrachten hun sportie
ve beentje voor om zoveel mogelijk geld in 
te zamelen voor Broederlijk Delen. Na een 
erg spannende match wonnen de leerlin
gen nipt. De toeschouwers die 0,5 euro 
moesten betalen, waren niet zo talrijk. 

De leerlingen startten de leerkracbten hoe bet systeem 
wedstrijd met bet idee van 'we in elkaar zat en wonnen met 
zullen ooze Leerkrachten eens 21-25. Na de derde set waat de 
afdrogen'. Er was slecht een leerlingen wonnen met 25-21 
match en wie a1s eerste drie waren ze wat uitgeput waar
sets won, was de grote win- door ze de vierde set uit han
naar. De eerste set werd nogal den gaven met 15-25. Uitein
makkelijk gewonnen door de delijk kwamen ze terug en 
leerlingen met 25-16. Tijdens wonnen de laatste set met 25-
de set die volgde wisten de 22. 

De wedstrijd was een spek
takel voor bet oog maar jam
mergenoeg kwamen slecbts 90 
toeschouwers af waardoor de 
opbrengst 45 euro bedroeg. 

,Opkomst was 
teleurstellend laag, 
de opbrengst 45 

euro" 

Bij de leerlingen namen Nick 
Mahieu (6de middelbaar), Pie
ter Castelein (6de middelbaar), 
Pieter Willaert (6de middel
baar), Tim Mahieu (5de mid-

delbaar), Wouter Verheec 
(5de middelbaar), Wou 
Goemaere (5de middelba2 
Robin Willaert (5de midd 
baar), Ernrnelie Deraeve (~ 
middelbaar) en Soetkin I 
sloovere ( 4de middelba 
deel. 

Bij de leerk:rachten berkc 
den we Ellen Schepens (bio 
gie, wiskuode, chemie en 
formatica), Steven Depu1 
(fysica en wiskunde), At 
Deweirdt (technologie, weG 
schappelijk werk, wiskuQ 
infonnatica), Piet Fontej 
(economie), Tom Hauw 
( sec.retariaatr studiemeesterj 
Bart Ver Elst (fysica en 
mie). 
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