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De meest verloren dag is die waar voor een lach geen plaats is 
 
 
Beste vrienden, 
 
Vermits op heel wat plaatsen de voorjaarsbloemen al in bloei staan mogen we er 
van uitgaan dat de winter achter ons ligt. Zonder het goed te beseffen, is er 
intussen bijna een volledig kwartaal van 2020 achter de rug. Voor elk van ons is 
het jaar immers opnieuw in volle galop aan het voortsnellen. 
 
We hebben met succes heel wat stormen getrotseerd, het autosalon gaf nog 
altijd geen volledig antwoord op de toekomst van elektrisch rijden en het 
Coronavirus blijft in het nieuws. Onze Kringen hebben hun algemene vergadering 
achter de rug en een aantal activiteiten heeft intussen al plaats gehad. We zitten 
opnieuw op de jaarlijkse mallemolen van het leven, een molen die elk jaar wat 
sneller begint te draaien. 
 
SOFO heeft intussen de subsidies voor 2020 uitbetaald aan de Kringen zodat 
iedereen die het wil, samen met zijn vrienden volop kan genieten van alle leuke 
activiteiten aan mooie gunstprijzen. 
 
In dit nummer vind je weer heel wat nieuwtjes over onze bloeiende KBC. Ons 
bedrijf doet het blijkbaar bijzonder goed vermits KBC nog regelmatig in de 
bloemetjes en in de krant gezet wordt.  
 
We hebben in de loop van 2019 afscheid genomen van Raf De Cooman, ex-
voorzitter van het Sociaal Fonds. Uit dankbaarheid voor wat hij voor ons 
betekende vind je hierna een in memoriam.  
 
Nu het buiten nog frisjes kan zijn, vind je ook heel wat andere lectuur om stilletjes 
in de zetel te genieten, of om via een museumbezoek of een interessant boek je 
cultuurpeil op te vijzelen. En verder is er nog het heel merkwaardige verhaal van 
de vroegere afdeling Systemen & Methodes bij ex-KB over een halve 
eeuwigdurende vriendschap. Veel leesgenot. 
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via een korte enquête die je eerstdaags ontvangt in je mailbox, willen we graag 
peilen naar het belang dat jullie hechten aan dit communicatiemedium. We 
rekenen op ongelooflijk veel respons om de toekomst van Trefpunt te kunnen 
bepalen. Terugsturen dus, of bezorgen aan je kantoor. 
 
Voor de SOFO-leden: de Algemene Vergadering gaat door in het mooie KBC-
gebouw op de Grote Markt te Brussel op donderdag 4 juni om 15 uur. Die datum 
leg je nu best vast in je agenda.  
 
Ik wens iedereen een prachtig voorjaar en veel leesplezier! 
 
Paul Saye 
Voorzitter van de Raad van Bestuur van Sociaal Fonds KBC vzw 
 

 

Hans Verstraete 
algemeen directeur 
KBC Verzekeringen en 
voorzitter Raad van Bestuur 
KBC Pension Fund Service  

 

Nieuws vanuit Pensioenfonds KBC 

KBC Pension Fund Service: KBC ontzorgt bedrijven 

Vanaf 1 januari 2020 biedt KBC de mogelijkheid aan ondernemingen om hun 
pensioenfonds onder te brengen in een Multi Employer Pension Fund. Hiermee 
breiden we verder ons dienstengamma uit en zoeken we naar nieuwe klanten. 
Enthousiaste reacties 
Als grote werkgever met een eigen pensioenfonds voor alle KBC-personeelsleden 
in België heeft KBC een ruime kennis en ervaring in beheer van pensioenfondsen. 
Deze expertise stelt Pensioenfonds KBC nu ter beschikking van andere grote 
ondernemingen door de oprichting van een Multi Employer Pension Fund. Het is 
een belangrijke aanvulling in ons aanbod naar ondernemingen. Dat merken we 
ook aan de enthousiaste reacties die we tot dusver van verschillende 
ondernemingen ontvingen om mee in dit verhaal te stappen. 
Lees meer in het persbericht van 15/10/2019. 
 

 KBC Pensioenfonds wint IPE Country Award 
De IPE Conference & Awards beloont al 19 jaar lang uitmuntendheid in de zeer 
diverse en innovatieve pensioensector van Europa. In december 2019 behaalde 
KBC Pensioenfonds de award in de categorie ‘Country’. Deze award is een 
erkenning van de expertise van Corporate HR en KBC Verzekeringen. 
De jury vermeldde in de beoordeling drie sterke punten van het Pensioenfonds 
KBC die in 2018 hun effect hebben bewezen.  
Innovatieve beleggingsstrategieën 

• met het oog om de gevolgen van grote beursschommelingenen te beperken, 

• die inspelen op de eigenheid van de pensioenverplichtingen inzake beveiliging 
voor inflatierisico’s, 

• die inspelen op duurzaamheid door introductie van duuzame fondsen.  
Eenvoud  
De vereenvoudiging toont zich in: 

• het beperken van het aantal beleggingsportefeuilles,  

• de fusie van drie pensioenfondsen tot één pensioenfonds,  

• de overname van groepsverzekeringen binnen een en dezelfde 
pensioeninstelling. 

Het open stellen van de kennis en expertise  
Via KBC Pension Fund Service stelt KBC zijn expertise open voor de bredere 
pensioenmarkt in België. 

 

https://newsroom.kbc.com/kbc-ontzorgt-bedrijven-met-multi-employer-pensioenfonds-kbc-pension-fund-service
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Sociaal Fonds KBC 

In memoriam Raf De Cooman 
Raf De Cooman, de oud-voorzitter van het Sociaal Fonds, is op 10 december 2019 
in Zottegem plots overleden. De gepensioneerden die tussen 1986 en 1993 AVO 
hebben gevolgd zullen Raf gekend hebben als de dynamische, goedlachse en 
vooral steeds luisterende moderator van het Avo-programma. En later hebben 
velen hem gekend als de enthousiaste voorzitter van het sociaal fonds. 
 
Raf werd geboren te Gent op 29 april 1933 en deed zijn studies van sociaal 
adviseur in Kortrijk. Enkele jaren later in juli 1960 trad hij in dienst bij de KB. Hij 
liep stages in Brusselse kantoren om het kantoorwerk te leren kennen en werd 
vervolgens sectiechef van de personeelsadministratie van zetel Brussel. Hij kende 
er alle personeelsleden, sprak hen persoonlijk aan en was steeds aanwezig in de 
kantoren bij openingen en andere gebeurtenissen. 
 
Hij werkte daar tot 1971 en muteerde dan naar het hoofdkantoor waar hij in de 
Opzichtersstraat sectiechef werd van de sectie in de personeelsdienst die zich 
bekommerde om de afrekening van wedden, lonen en vergoedingen. Hij werkte 
actief samen met de informatica-afdeling om de vele veranderingen in de 
verwerking in goede banen te leiden. 
 
Vanaf 1986 was Raf de moderator en het gezicht van het AVO-programma. Door 
zijn minzame manier van met de mensen om te gaan, zijn sterk empathisch 
vermogen en zijn begeesterende aanpak wist hij steeds de sympathie van de 
gepensioneerden in spé te winnen. In1993 ging Raf zelf met pensioen. Hij werd 
bestuurder en later ondervoorzitter in de raad van bestuur van Sofo. 
In 2000 werd Raf voorzitter van het Sociaal Fonds. Met zijn positieve 
ingesteldheid, zijn warme persoonlijkheid en zijn luisterend oor was hij in de jaren 
die volgden een graag geziene gast in de verschillende kringen op de feesten en 
banketten. Raf kende er iedereen en iedereen kende Raf. Na afloop van zo’n 
evenement kwam Raf toe op het Sociaal Fonds met een aantal briefjes waarop hij 
nota had genomen van de vragen die gepensioneerden hem stelden. De 
medewerkers van Sofo konden hiermee aan de slag… 
 
In 2004 organiseerde Sofo in de Montil in Affligem een groot feest, trefpunt 2004 
ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van SOFO. Raf stak ook zijn schouders 
onder dat feest. De meer dan 1200 aanwezige gepensioneerde collega’s waren 
enthousiast bij het optreden van Johan Verminnen, de zangkoren van de kringen, 
het overheerlijke dessertenbuffet en bij het terugzien van zovele vroegere 
collega’s. Raf was bijzonder fier dat hij die enthousiaste massa kon toespreken. 
Hij trok zich terug als voorzitter in 2006 maar bleef in de raad van bestuur van 
Sofo tot zijn 75ste verjaardag. 
 
Zowel tijdens zijn loopbaan als daarna bleef Raf niet gespaard van 
gezondheidsproblemen maar positief als hij was, bleef hij zich inzetten voor zijn 
werk en voor alles waarvoor hij zich geëngageerd had. Raf was een bewuste 
Vlaming, een natuur-en kunstliefhebber, een uitgesproken familieman maar 
bovenal een mens met een groot en warm hart. Zij die Raf hebben gekend 
bewaren alleen maar deugddoende herinneringen aan deze innemende man die 
de werking van Sofo, ten gunste van de gepensioneerden van KBC mee kleur gaf.  
 
Jacques Haegemans 
Ex voorzitter Raad van Bestuur Sociaal Fonds 
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Gezondheid 

In 'welzijn' zit heel wat in 
Werk aan je welzijn 
Dit is een artikel helemaal voor jou! Een aanrader om je systeem te checken, 
mogelijks te resetten en je batterijen ongelimiteerd vol te laten lopen.  
Beweeg voor jezelf 
Beperk lang stilzitten. In een gezonde bewegingsmix wissel je zitten, staan en 
bewegen af. Je piekert minder, krijgt meer energie en bent meer ontspannen. 
Vergeet niet te leven 
Fit en gezond zijn stopt niet bij sporten of gezond eten. Ook in je hoofd moet het 
goed zitten. Hoe je je mentaal voelt heeft een belangrijke invloed op je hele doen 
en laten. Je bent uniek en verdient respect zoals je bent. Zoals je nu bent, mag je 
er echt zijn. Probeer af en toe eens iets nieuws uit, het verruimt je horizon en 
breidt je netwerk uit.  
Slapen werkt  
Een goede nachtrust is cruciaal om overdag fit aan de slag te gaan. Wees alert 
voor de valkuilen van een verstoorde life balans. Als ‘nee’ kan, wordt ‘ja’ een 
woord waar je echt plezier aan beleeft.  
Eet evenwichtig 
Ons lichaam heeft niet alleen zuurstof, maar ook voedsel nodig om in leven te 
blijven. Om dat lichaam gezond te houden, moeten we er de juiste brandstof in 
gooien en daar ook de tijd voor nemen. 
Elke stap is een stap vooruit 
Bekijk het filmpje van de bewegingsdriehoek Vlaams Instutuut Gezond Leven. 
 

 Samen veerkrachtig 
Veerkracht heb je nodig om goed om te gaan met stress en tegenslag en om je 
goed in je vel te voelen, ook onder moeilijke omstandigheden. Dit kan je niet 
alleen. Ook anderen zijn belangrijk voor onze eigen veerkracht. Net zoals wijzelf 
belangrijk zijn voor de veerkracht van mensen rondom ons. 
Tips 
Je kan je veerkracht trainen en er actief mee aan de slag gaan. Je familie, vrienden 
en kennissen kunnen je daarbij ondersteunen. Onderstaande tips zijn geen 
toverformules, maar kunnen je al een eindje op weg helpen.  
Wat kan jij doen voor anderen? 
Ook jij kan heel wat voor anderen betekenen, door bijvoorbeeld aandachtig te 
luisteren. Je oprechte betrokkenheid kan wonderen doen en je houdt er zelf nog 
een goed gevoel aan over. 
 

  TIPS  

 Beweeg je gaat vanzelf minder piekeren, je krijgt meer energie en bent meer ontspannen. 

 Probeer iets nieuws het verruimt je horizon en je leert er nieuwe mensen door kennen. 

 Reken op je vrienden niets dat meer kracht geeft dan jezelf begrepen en aanvaard te voelen. 

 Durf nee zeggen als nee kan, wordt ja een woord waar je echt plezier aan beleeft. 

 Gun jezelf rust maak op tijd een moment vrij voor jezelf, zo vermijd je dat spanning zich ophoopt. 

 Durf hulp vragen hulp vragen is een teken van sterkte, het bewijst dat je jezelf kunt redden. 

 Ga ervoor als je opgaat in een activiteit, vergeet je je zorgen en voel je dat je leeft. 

Hou je hoofd boven water  leef in het hier en nu en probeer het beste te maken van elke dag. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=sYfkAqQRJUQ
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 Kanker voorkomen, bestrijden, verzachten 
Voorkomen en bestrijden 
'Je hebt kanker', het verdict valt elk jaar voor meer dan 40 000 Vlamingen. Eén 
vrouw op de vier krijgt de ziekte voor ze 75 is. Bij mannen is dat één op de drie. 
U kunt niet vermijden dat u mogelijk kanker krijgt, maar u kunt wel een en ander 
doen om het risico op de ziekte te verkleinen. Sommige kankers kunnen in een 
vroeg stadium worden ontdekt en goed behandeld. 
Verzachten 
Heeft een familielid, vriend(in), buur, geliefde… kanker? Dan zit u allicht met die 
twijfel: hoe reageer ik het best? Wat kan ik zeggen? Hoe kan ik helpen?  
Het kan een reden zijn om even af te wachten en geen contact te zoeken. Maar 
voor mensen met kanker kan net dat contact steun en troost bieden. 
Informeren 
Antwoorden op vele vragen vind je op allesoverkanker.be.  
Spreek erover met je arts. 
 

 Al gedacht aan een zorgvolmacht? 

 
Geheugenverlies door ouderdom, ziekte, een ongeval of handicap: het kan 
jammer genoeg iedereen overkomen. Indien je hierdoor niet meer in staat bent 
om zelf je geldzaken te regelen, kan dat tot heel wat ellende leiden. Gelukkig 
biedt de zorgvolmacht een oplossing. In dit document kan je vooraf aangeven wie 
je vermogen of een deel ervan zal mogen beheren op de dag dat jij er niet meer in 
slaagt. 
Financiële zaken  
Je kan een of meerdere personen aanduiden om bijvoorbeeld je facturen te 
betalen, je bankrekeningen te beheren, je huurgelden en pensioenen te innen, je 
belastingaangifte op te maken of de belastingen te betalen. In een zorgvolmacht 
kan je ook aangeven wanneer of onder welke voorwaarden de aangeduide 
personen jouw woning mogen verkopen of verhuren. In de praktijk wordt zo’n 
volmacht vaak toegekend aan de partner of aan één of meerdere kinderen. 
Schikkingen met betrekking tot je persoon 
Notaris Carol Bohyn, woordvoerder van Notaris.be verduidelijkt: ‘Sinds 1 maart 
2019 biedt de zorgvolmacht extra mogelijkheden en kan je naast je financiële 
zaken, ook schikkingen treffen in verband met je persoon. Denk maar aan het op 
voorhand aangeven in welk rust- en verzorgingstehuis je wilt opgenomen worden. 
Je kan aan de zogenaamde lasthebbers die je hebt aangeduid in de zorgvolmacht 
de bevoegdheid geven om op zoek te gaan naar een verzorgingstehuis dat aan je 
wensen én je financiële mogelijkheden voldoet’. 
Vergeet je zorgvolmacht niet te registreren 
Indien je wenst dat je zorgvolmacht uitwerking krijgt als je niet meer in staat bent 
om je vermogen te beheren, dan laat je de zorgvolmacht registreren in het 
Centraal Register van Lastgevingsovereenkomsten beheerd door Fednot. 
Hoe? 
Dat kan via je notaris of via de griffie van het vredegerecht. Wil je liever niet via je 
notaris werken dan kan je de zorgvolmacht zelf opstellen. Familierecht 
Vlaanderen ontwierp een voorbeelddocument dat je terug kan vinden op de site 
zorgvolmacht.vlaanderen. 

  

https://www.allesoverkanker.be/wat-kanker
https://www.zorgvolmacht.vlaanderen/nl-be/Zorgvolmacht-online
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Coronavirus: noodsituatie in China  
Zoals je ongetwijfeld hebt gehoord, is de stad Wuhan in China in quarantaine 
geplaatst nadat ze pandemisch besmet was met het virus ‘Corona 2019-nCoV’. 
Ook buiten China is een groeiend aantal andere gevallen van besmetting 
vastgesteld, recent in Italie, Luxemburg en ook bij ons. De symptomen zijn koorts, 
hoesten en keelpijn en leiden tot een longontsteking. 
Reisadvies 
Volg voor de meest recente ontwikkelingen inzake het reisadvies van de Federale 
Overheids-dienst Buitenlandse Zaken. 
 

 

KBC in de samenleving 

1000km tegen kanker van 21 tot 24 mei 
Samen met duizenden zielsgenoten trappen ten voordele van de strijd tegen 
kanker. Vier dagen lang. Dat is de 1000km voor Kom op tegen Kanker. Het 
hemelvaartweekend is al meer dan tien jaar de vaste afspraak. Zoals elk jaar zijn 
de peletons in een mum van tijd volzet. 
Help mee 
Je hoeft niet zelf te fietsen om een van de helden van de 1000km te worden. Als 
vrijwilliger ben je tijdens het hemelvaartweekend even waardevol. Er zijn heel 
wat taken te verdelen, zowel in Mechelen als in verschillende steden in 
Vlaanderen. 
Een duwtje in de rug 
KBC is hoofdsponsor van Kom op tegen Kanker. Wil jij de deelnemende KBC-
teams steunen, dan kan dit door mee te helpen of een gift te doen. 

• Meehelpen? Schrijf je in als vrijwilliger. 

• Een gift voor de KBC-teams? Klik op de knop steun dit team of schrijf over 
voor Kom op tegen Kanker BE14 7331 9999 9983 met vermelding GIFT 
170188643. Vanaf 40 euro per jaar is zo'n gift fiscaal aftrekbaar. 

• Meedoen het hele jaar door? Ga naar de site Kom op tegen Kanker. 

• 1000km 2019: bekijk de aftermovie (5 minuten). 
 

 Jongeren zoeken geëngageerde coaches 
KBC ondersteunt al enige tijd YAR Vlaanderen. Deze organisatie biedt jongeren 
een kans om hun leven weer op de sporen te krijgen. Ze laten jongeren ervaren 
dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor de keuzes die ze maken. Het YAR-coaching 
programma wordt mee mogelijk gemaakt door een ruim netwerk van partner-
organisaties en vrijwillige medewerkers. En deze laatste heb je nooit genoeg. 
Iets voor jou? 
De eerste stap om vrijwilliger te worden bij YAR Vlaanderen, is het bijwonen van 
een infoavond. Interesse? Ga naar Yar Vlaanderen en schrijf je in. 
 

 

KBC en Trooper helpen dromen te realiseren 
Trooper is een online winkelplatform waarmee je al winkelend een zelf gekozen 
vereniging of goed doel steunt zonder 1 extra euro uit te geven. De op Trooper 
aangesloten webwinkels geven een commissie op het aankoopbedrag aan jouw 
uitverkoren vereniging. 
Dromen helpen realiseren en beschermen 
KBC besliste eind vorig jaar om 25% participatie te nemen in deze start-up om zo 
ondersteuning te bieden in zijn groei. Op korte tijd werd via Trooper 1 miljoen 
euro uitgekeerd aan de meer dan 5 000 deelnemende Trooperverenigingen. 
 

https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen/china
https://www.de1000km.be/nieuws/help-mee-tijdens-de-1000-km
https://www.de1000km.be/team/kbc-teams-reservatie
https://www.komoptegenkanker.be/
https://youtu.be/tlb9_7Om4EI
http://www.yarvlaanderen.be/homepage/ik-wil-een-jongere-coachen/
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Hoe je favoriete vereniging steunen? 
1.  Ga naar Trooper.be en registreer je op Trooper. 
2. Zoek de Trooperpagina van jouw favoriete vereniging. 
3. Zoek via deze pagina je favoriete online-winkel en doe je online inkopen. 
Elke aankoop levert een percentje op voor je favoriete vereniging zonder 1 euro 
extra uit te geven. 
Een Trooperpagina voor jouw vereniging? 
Dat kan. Ga naar Trooper.be en schrijf jouw vereniging in. Overtuig zoveel 
mogelijk mensen om via jouw Trooperpagina hun online aankopen te doen en je 
zal zien, je krijgt er heel wat voor terug. 

 
 Duurzaam Ondernemen 

KBC ondersteunt duurzame start-ups 
Wist je dat KBC verscheidene start-ups ondersteunt die innovatie en 
duurzaamheid combineren om hun droom waar te maken? We zetten graag een 
aantal duurzame start-ups rond 'wonen' en 'mode' in de kijker. 

  Wonen 
 www.morecircular.com design lampen gemaakt van bouwafval. 
 ww.bolt.com energieplatform om energie af te nemen van lokale groene opwekkers. 
  www.staenis.com eenvoudig en robuust zelfbouwsysteem van hoogwaardige vloeropbouw. 
 www.humandistricts.com De juiste hoeveelheid zonnepanelen op je dak met verzekering en onderhoud. 
  Mode 
  www.wryuma.com  hippe zonnebrillen in 3D geprint van bamboo en gerecycleerde materialen. 
 www.goasur.com  Belgische label voor hippe, duurzame, natuurlijke mode en schoonheidsproducten. 
 de app Cosh! handige app die je weg toont naar duurzame winkels op jouw maat. Download de 

app gratis op je pc of smartphone. 
  
 Duurzame kredieten voor KMO’s 

KBC, CBC en de Europese InvesteringsBank (EIB) stellen samen 300 miljoen euro 
voor duurzame kredieten ter beschikking van Belgische kleine en middelgrote 
ondernemingen. Hierbij ligt de focus op klimaatverbeterende investeringen, 
kredietverstrekking aan landbouw en regiogebonden investeringen. Ondernemers 
die een duurzaam KBC-krediet afsluiten, genieten dankzij de EIB-ondersteuning 
van een belangrijk rentevoordeel. 
Meer info 
In het persbericht - Brussel, 16 januari 2020 
 

 

In de pers 

KBC neemt OTP Banka Slovensko (Slowakije) over 
KBC Groep en OTP Bank hebben een akkoord bereikt over de overname door KBC 
van 99,44% van de aandelen van OTP Banka Slovensko, een middelgrote 
Slowaakse bank die zich richt op retail-, micro-kmo- en kmo-klanten. De overige 
aandelen zijn in handen van een aantal privépersonen.  
Beperkte invloed op kapitaalpositie  
De overname zal een beperkte invloed hebben (-0,2%) op de stevige kapitaal-
positie van KBC, waardoor de uitstekende CET1-ratio van KBC ruim boven de 
voorgeschreven minimale kapitaalvereisten blijft. 
 
 

https://trooper.be/word-troopervereniging
https://trooper.be/word-troopervereniging
file:///C:/Users/Paul/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/4DJ2V2YS/www.morecircular.com
https://www.boltenergie.be/
https://www.staenis.com/?msclkid=82547e4ea98816791b152013e60d5d6f
http://www.humandistricts.com/
https://www.wryuma.com/
http://www.goasur.com/
https://www.kbc.com/content/dam/kbccom/doc/newsroom/pressreleases/2020/20200116_PB_EIBsustainablefinance_NL.pdf
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Johan Thijs, CEO van KBC Groep, verwelkomt het akkoord 
‘Door de overname van OTP Banka Slovensko kunnen we ons Slowaakse 
marktaandeel aanzienlijk vergroten en tegelijkertijd profiteren van 
schaalvoordelen en een grotere zichtbaarheid in deze erg competitieve markt’. 
Meer info 
In het persbericht - Brussel, 17 februari 2020 
 

 

Resultaat vierde kwartaal van 702 miljoen euro 
In het vierde kwartaal van 2019 genereerde KBC een nettowinst van 702 miljoen 
euro. Dat uitstekende resultaat is vooral te danken aan de stijging ten opzichte van 
het vorige kwartaal van: 

• het trading- en reëlewaarderesultaat, 

• de technische inkomsten uit onze verzekeringsactiviteiten, 

• de nettorente-inkomsten, die deels werden gecompenseerd door hogere 
waardeverminderingen op kredieten en seizoensgebonden hogere kosten.  

Analyse boekjaar 2019 
Als we het cijfer voor het vierde kwartaal optellen bij de 1 787 miljoen euro van de 
eerste negen maanden van het jaar, komt ons nettoresultaat over heel 2019 uit op 
een stevige 2 489 miljoen euro. Dat is 3% minder dan de 2 570 miljoen euro die we 
voor heel 2018 boekten. 
Meer info 
In het persbericht - Brussel, 13 februari 2020 
 

 Nieuw netwerk van bank-neutrale geldautomaten 
De vier grote Belgische banken Belfius, BNP Paribas Fortis, ING en KBC gaan 
samenwerken om een geïntegreerd netwerk van bank-neutrale geldautomaten te 
bouwen. Dat nieuwe netwerk zal tegemoet komen aan het gewijzigd 
consumentengedrag inzake cashgebruik. 
Opmars digitale betaalmiddelen 
De voorbije 30 jaar is het Belgische betaallandschap ingrijpend veranderd. Uit 
cijfers van Febelfin blijkt dat 90% van de Belgen liever elektronisch dan cash 
betalen. Dat gewijzigd betaalgedrag heeft gevolgen voor het cashgebruik. Sinds 
2012 is er een stelselmatige daling van cashafhalingen aan bankautomaten. De 
verwachting is dat deze daling zich versneld zal doorzetten. 
Meer info 
In het persbericht - Brussel, 18 januari 2020 
 

 
 
 

 

Awards 

KBC Private Banking weer beste Private Banker 
Opnieuw heeft het gerenommeerde Londense financiële tijdschrift Euromoney 
KBC Private Banking uitgeroepen tot de beste private banker van België voor 
2019. We slepen deze prijs nu al voor de zesde keer in de wacht over een periode 
van acht jaar. 
Daniel Falque, CEO Divisie België 
‘We zetten onze klant centraal door rekening te houden met zijn wensen en 
behoeften en geven hem oplossingen op zijn maat. Het is duidelijk dat ook de 
buitenwereld onze professionele en warme aanpak erkent. Op die manier blijven 
we de referentie en kunnen we de 'battle for the client' winnen! 
 

  
 

https://www.kbc.com/nl/newsroom
https://www.kbc.com/content/dam/kbccom/doc/newsroom/pressreleases/2020/4Q2019_pb_20200213_nl.pdf
https://www.kbc.com/content/dam/kbccom/doc/newsroom/pressreleases/2020/20200108_PB_ATMnetwerk_NL.pdf
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KBC Securities grote winnaar 2019 
KBC Securities werd op de Euronext Brussels Awards bekroond in maar liefst drie 
categorieën:  

• grootste aantal aandelentransacties en de adviesrol die KBC Securities daarin 
opnam, 

• grootste volume gerealiseerd op de Brusselse aandelenmarkt, 

• grootste liquiditeitsverschaffende volume bij bedrijven met een 
marktkapitalisatie van minder dan 1 miljard euro. 

Luc Popelier, Voorzitter van de Raad van Bestuur van KBC Securities: 
‘De Euronext Brussels Awards zijn een bekroning voor de rol die KBC Securities 
speelt in de Belgische economie. Het illustreert ook het sterke commitment van 
KBC Groep voor KBC Securities, die een strategisch belangrijke aanvulling vormt 
naast de Corporate Banking, Wealth Management en Retail Banking-activiteiten’. 
 

 

16/12 KBC Bank wint twee Spaargids Bank Awards 
Op basis van een enquête polst Spaargids naar de tevredenheid van klanten over 
hun bank. KBC Bank won in de categorieën 'Beste Digitale Bank' en 'Meest 
Innovatieve Bank'.  
Beste Digitale Bank 
In de categorie Beste Digitale Bank telt de gemiddelde beoordeling van mobiel 
bankieren via app en van internetbankieren via PC mee. 
Meest Innovatieve Bank 
Bij de Meest Innovatieve Bank wordt rekening gehouden met bepaalde aspecten 
met betrekking tot innovatie. In beide categorieën zorgde de feedback die KBC 
kreeg over zijn KBC Mobile app en de vele gebruiksvriendelijke oplossingen die de 
app biedt, de doorslag. 
 

 
 

Twee awards voor KBC Vindr  
KBC Vindr is een digitale ontmoetingsplaats voor ondernemers. Op basis van je 
ondernemersprofiel vind je op een eenvoudige manier snel andere ondernemers 
waarmee je contact legt en zo je netwerk uitbouwt. Voor het afgelopen jaar 
scoorde KBC hoog met 2 awards voor Vindr: brons in de categorie ‘Beste Digitaal 
Platform’ en zilver in de categorie ‘Beste mediacampagne’. 
Meer info  
www.kbc.be 
 

 Mooie overwinning voor ČSOB and K&H  
Het prestigieuze financiële tijdschrift The Banker riep in december 2019 voor de 
zevende keer ČSOB uit tot de beste bank op de Tsjechische markt. 
Ontwikkelen en toegankelijk blijven 
John Hollows, CEO van de ČSOB Group: ‘De prijs op basis van economische 
resultaten, strategische investeringen en technologische innovaties laat zien dat 
we gelijke tred kunnen houden met de snelle ontwikkelingen op de bancaire 
markt en tegelijkertijd de meest toegankelijke bank blijven op de Tsjechische 
markt’. 
Private Banking en verzekeren 
ČSOB nam ook de prijs voor de Beste Private Bank in ontvangst en eindigde op de 
tweede plaats voor Beste Verzekeringsmaatschappij van 2019. 
 

https://kbcvindr.be/welcome
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Tentoonstellingen 

Het jaar van Jan van Eyck 
Iedereen heeft al eens van Jan van Eyck gehoord. De naam doet iets rinkelen en 
dan weet je het: Lam Gods. Van Eycks bekendste werk draait om dit 
panelengeheel uit de 15e eeuw. Al acht jaar wordt het kunstwerk gerestaureerd 
waarin fase twee net achter de rug is. De acht volledig gerestaureerde 
buitenluiken komen dit jaar voor het eerst in 500 jaar naar buiten. Let op, de 
gerestaureerde binnenluiken zijn te zien in de Sint-Baafskathedraal. 
 
Waar: MKS Gent, Fernand Scribedreef 1, 9000 Gent  
Wanneer: tot 30/4/2020. 
Meer info:  Museum voor Schone Kunsten Gent. 
 

 

Stephan Vanfleteren Present 
In het fotomuseum te Antwerpen loopt de overzichtstentoonstelling van deze 
gerenomeerde Belgische fotograaf geboren in 1969. Hij is vooral bekend om zijn 
indringende zwart-wit portretten maar ook om zijn journalistieke, documentaire 
en artistieke fotografie waaronder de affaire Dutroux en de genocide in Rwanda. 
 
Waar: FOMU, Waalse kaai 47, 2000 Antwerpen. 
Wanneer: nog tot 16/2/2020. 
Meer info: FOMU fotomuseum. 
 

 Cool Japan 
Nog in Antwerpen is er in het MAS de expo Cool Japan die je meeneemt in de 
fascinatie voor de Japanse beeldcultuur met unieke historische stukken van 
iconen zoals Naruto, Sailor Moon en Hello Kitty. 
 
Waar:  Hanzestedenplaats 1, 2000 Antwerpen. 
Wanneer: nog tot 19/4/2020. 
Meer info: Cool Japan. 
 

 In de ban van Roemenië 

 
In het kader van Europalia 2019 loopt een interessante tentoonstelling over het 
roemrijke verleden van Roemenie. Geillustreerd met antieke voorwerpen wordt 
een goed overzicht bezorgd van de oudste bewoners van dit land: de Geten, de 
Scythen, de Daciers, de Thraciers en natuurlijk ook de Romeinen.  
Tongeren is ook een gezellig stadje om te ontdekken. De Basiliek is zeker een 
bezoek waard. 
 
Waar: De Velinx, Dijk 111, 3700 Tongeren. 
Wanneer: tot 26/4/2020. 
Meer info: Gallo Romeins Museum. 

 

https://www.jeugdherbergen.be/nl/blog/het-jaar-van-jan-van-eyck?gclid=EAIaIQobChMImM3c6Z7q5wIVyOJ3Ch3l6QIVEAAYAiAAEgKay_D_BwE
https://fomu.be/expos/stephan-vanfleteren?gclid=EAIaIQobChMI-p7Eibzq5wIVDLDtCh3Q4wckEAAYASAAEgKFa_D_BwE
https://www.mas.be/nl/cooljapan?gclid=EAIaIQobChMIiY2X577q5wIVRrDtCh1UvAYXEAAYASAAEgJvFvD_BwE
https://www.galloromeinsmuseum.be/nl/tentoonstellingen/Dacia-Felix-Het-roemrijke-verleden-van-Roemenie/Dacia-felix-een-ervaring
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Caravaggio-Bernini. Barok in Rome 
Voor wie in de lente nog ‘een tulpje uit Amsterdam’ wil gaan halen is er deze 
tentoonstelling in het Rijksmuseum. 
De schilder Michelangelo Merisi da Caravaggio (1571-1610) zette in korte tijd de 
religieuze schilderkunst volledig op zijn kop door zijn indringende emotionaliteit 
en geconcentreerd lichtgebruik waaraan vaak een theologische waarde is 
toegekend. 
Beeldhouwer en architect Gian Lorenzo Bernini ( 1598-1680) was een ware 
apostel van het geloof in dienst van talrijke geestelijken, vooral van de Paus zelf. 
Van zijn hand zijn de gebogen armen van het Sint-Pietersplein met daarop 120 
heiligenbeelden die de gelovigen verwelkomen in Vaticaanstad. 
Deze expo bevat ook veel werken van tijdsgenoten uit Italie, Frankrijk, Nederland 
en Belgie. 
 
Waar: Rijksmuseum, Nicolaas Maesstraat 2d, Amsterdam, Amsterdam.  
Wanneer: tot tot 7/6/2020. 
Meer info: Rijksmuseum. 

 

 

Literatuur 

Voltaire, Man van zaken 
De duistere kanten van de prins der Verlichting ontbloot 
Iedereen kent Voltaire als een van de grote pioniers van de Verlichting. De Franse 
filosoof, schrijver en vrijdenker had in de 18° eeuw een enorme invloed op de 
bevrijding van de geesten en op de Franse revolutie in het bijzonder. 
Maar in de prins van de Verlichting schuilde ook een erg duistere kant, zo 
ontdekte auteur Wilfried Janssens. Hij dook 20 jaar lang in de papieren van en 
over Voltaire. Hij ontdekte tijdens zijn audit merkwaardige aspecten in de handel 
en wandel van de man die hem decennialang ‘verlicht’ had. 
De schrijver Voltaire blijkt namelijk ook een volleerd economist, een 
fabriekseigenaar, een superbelegger avant la lettre én zelfs een groot-financier 
van slaven- en wapentrafiek. Daarnaast had een groot stuk van de internationale 
beau monde schulden bij de steenrijke voltaire. 
Dit boek werd geschreven door Prof. Dr. Wilfried Janssens, destijds gedelegeerd 
bestuurder en lid van het directiecomité van de Kredietbank en lid van 
Seniorenclub KBC Brussel. 
 

 

Team Blue 

Ssst…Hier groeit het nieuwe blauwe bos 
Team Blue goes green was een uitdaging van formaat. Samen met collega’s, 
familie en vrienden zette KBC in 2019 acties op met een positieve invloed op het 
milieu. Voor elke collega die deelnam aan een actie schonk KBC een boom. En dat 
waren er afgerond 29 000. Op 17 november zakten 250 KBC’ers af naar Halle voor 
de Team Blue Boomplantdag. Ze plantten er samen met hun familie 3 000 
boompjes, het eerste deel van het internationale blauwe bos. 
Bomen planten in Halle: bekijk het filmpje. 
Team blue saves the planet, de eindscore: lees het op teambluegoesgreen.com. 
 

https://www.rijksmuseum.nl/nl/caravaggio-bernini
https://youtu.be/vNID1fkl-P0
https://www.teambluegoesgreen.com/nl
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Beleggen 

Biodiversiteit en duurzame fondsen 
Een duurzame belegging investeert in landen en bedrijven die een positieve 
invloed hebben op de maatschappij, op de wereld waarin we leven en het milieu. 
Op die manier wordt ethisch verantwoorde en groene bedrijfsvoering beloond.  
Biodiversiteit is een van de elementen waar de duurzame beleggingsfondsen van 
KBC rekening mee houdt. Bedrijven worden beoordeeld op de kwaliteit van hun 
programma's om de biodiversiteit te beschermen: bedrijven met een hoge 
controverse op het vlak van biodiversiteit worden uitgesloten. 
Meer info 
Over biodiversiteit: bekijk het filmpje van Professor P. Van Damme, UGent (5’). 
Over duurzaam beleggen: www.kbc.be/duurzaam-beleggen. 
 

 Crowdlending: co-ondernemen dicht bij huis 
Via crowdlending kan je in kmo's en groeibedrijven investeren. Steeds meer 
Belgische beleggers vinden hun weg naar deze nieuwe vorm van investeren, vaak 
om zijn of haar beleggingsportefeuille te diversifiëren. De gegeerde 
crowdlending-campagnes worden in een mum van tijd gefinancierd. 
Benieuwd naar de recente campagnes? Ga naar Bolero Crowdfunding KBC-groep. 
Deze investeringskansen gemist? Registreer je gratis als member van Bolero 
Crowdfunding en blijf op de hoogte van de aankomende deals. 
 

 
 

KBC digitaal: blijf bij! 

Ontdek nu de digitale kluis in KBC Mobile  
De digitale kluis is jouw persoonlijke kluis in KBC Mobile, waar je je persoonlijke 
gegevens en documenten kunt opslaan en raadplegen. Denk aan 
garantiebewijzen, vaccinaties, kopieën van de identiteitskaarten en reispassen 
toevoegen, wachtwoorden of foto’s van waardevolle voorwerpen. 
Al die gegevens kun je nu veilig bewaren op één plek. Alleen jij hebt toegang tot 
de kluis en je bepaalt zelf welke gegevens je met iemand anders wil delen. 
De digitale kluis vind je in de Extra Diensten van KBC Mobile en is gratis 
beschikbaar voor alle houders van een KBC-Plusrekening. 
Meer info 
www.kbc.be/digitalekluis 
En nog veel meer in KBC Online 
Met KBC Mobile doe je meer dan alleen bankieren. Je parkeergeld betalen, een 
ticket kopen voor de trein of de bus, je dienstencheques bestellen... doe je 
voortaan met nog maar 1 app. 
Ga aan de slag met KBC-Online. 
 

 
 

Interview met Johan Thijs 
International Banker reisde naar België om Johan Thijs, CEO van KBC Group, te 
interviewen over de aanhoudende digitale transformatie van de banken, de 
innovatie die deze transformatie drijft, de bredere rol van KBC in de samenleving 
en de grootste prioriteit van KBC in 2020. 
Bekijk de video (Engels - 25 minuten). 

  

https://kbc.mc.eu1.kontiki.com/global2/player?moid=183eddf6-5239-4e0a-8f86-dd601d9a37c5&repeat=false&client=false&context=embed&overlay=false&name=false&description=false&created_by=false&created_at=false&rating=false&sharing=false&favorites=false&chapters=false&tags=false&flagging=false&views=false&length=false&downloading=false&autoPlay=false&valetKey=vk_xsg02r6ksb1j3r4saz08rk9ymr6bvk64
http://www.kbc.be/duurzaam-beleggen
https://bolero-crowdfunding.be/nl
https://bolero-crowdfunding.be/nl/member/register
https://bolero-crowdfunding.be/nl/member/register
http://www.kbc.be/digitalekluis
https://www.kbc.be/particulieren/nl/OCE/starten-met-kbc-mobile-b.html?mboxSession=d26f7edd1eae47f6bf5d610018995898&adobe_mc_sdid=SDID%3D4AE70B2FA07F1393-660F7766853AB09D%7CMCORGID%3DDB71403D53BBF4B80A490D4C%40AdobeOrg%7CTS%3D1582902297&adobe_mc_ref=https%3A%2F%2Fwww.kbc.be%2Fparticulieren%2Fnl%2Fproduct%2Fbetalen%2Fzelf-bankieren%2Fmet-je-smartphone%2Fmobile%2Fdigitale-kluis.html
https://www.youtube.com/watch?v=JaRmaHJs2rQ&feature=youtu.be
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 Secure4u 
Tweedehands spullen aan- en verkopen? Let op! 
Het is opletten geblazen als je via het internet tweedehands artikelen te koop 
aanbiedt. KBC krijgt krijgt steeds meer meldingen van klanten die slachtoffer 
geworden zijn van oplichters die zich voordoen als een ‘geïnteresseerde koper’. 
Hoe gaan oplichters te werk?  

• Voor hij het bedrag naar je rekening overschrijft, vraagt de oplichter om je 
identiteit te verifiëren. Dit kan op verschillende manieren. Hij zal vragen om 
een klein bedrag (vaak 0,01 euro) naar zijn rekening over te schrijven ‘ter 
controle’ of om gebruik te maken van ‘IBAN verificatie’. 

• De oplichter stuurt je een Whatsapp-bericht met een link. 

• Via de link in het bericht kom je terecht op een valse website. 
Hoe kan je je hiertegen beschermen? 

• Wanneer je iets online verkoopt, volstaat het om je rekeningnummer (IBAN-
nummer) door te geven aan de koper. 

• Wees alert wanneer gevraagd wordt om te klikken op een link en om 
vervolgens de codes die je aanmaakt met je kaartlezer in te voeren op een 
website. Ga hier niet op in! Deze codes geven immers rechtstreeks toegang 
tot je rekeningen via internet- en mobiel bankieren.  

Meer info 
www.kbc.be 
 

 Relax en denk 2 keer na voor je op een link klikt  

Steeds meer internetgebruikers weten wat phishing is en kunnen valse berichten 
herkennen. Toch klikken nog te veel mensen op links in valse berichten. Vaak is 
men gewoon te snel. Denk 2 keer na wanneer je een link ziet in een bericht. Zo 
verminder je de kans dat je slachtoffer bent van phishing aanzienlijk. 
Waarom moeten we ons wapenen tegen phishing? 
Phishing is op dit ogenblik nog steeds de belangrijkste toegangspoort voor 
kwaadwilligen tot gegevens, accounts en systemen. Hoe goed providers of 
bedrijven phishing ook proberen te stoppen, er belanden nog steeds 
phishingberichten in de inbox van vele gebruikers. Steeds vaker worden deze 
berichten ook per tekstbericht verstuurd of via social media. 
Meer weten? 
Ga naar op safeonweb.be. 
Leer valse mails herkennen. 
 

 Wat te doen bij fraude? 
Neem onmiddellijk contact met Secure4u: 

Binnenland: 0800 65 65 0 
Buitenland: + 32 15 63 22 80 

Heb je je creditcardgegevens doorgegeven verwittig dan Cardstop:  
070 344 344 
www.cardstop.be 

Iets verdachts opgemerkt? 
Stuur een e-mail naar secure4u@kbc.be 

Snelheid is van groot belang om zoveel mogelijk geld te kunnen recupereren. 
 

 

 
 

mailto:Iets%20verdacht%20opgemerkt?%20Stuur%20een%20e-mail%20naar%20secure4u@kbc.be
https://campagne.safeonweb.be/
https://safeonweb.be/index.php/nl/leer-valse-mails-herkennen
http://www.cardstop.be/
mailto:secure4u@kbc.be
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Ooit gemist? 
CASM: vriendenkring van meer dan een halve eeuw  

 
 

Jaren geleden, - het was geloof ik op het einde van de jaren 60 - begon de 
Kredietbank met wat men toen ‘de automatisering’ noemde. De computers 
waren er al, maar om ze optimaal te benutten was er nog heel wat werk aan de 
winkel. 
 
En KBC pakte het op een geweldige manier aan. Een nieuwe afdeling ‘Systemen 
en Methodes’ werd uit de grond gestampt en groeide als kool. Men had immers 
analisten nodig om elke taak binnen de bank tot op het bot uit te benen. Die 
mannen en vrouwen maakten dan een draaiboek voor de programmeurs die 
dan op hun beurt alles tot in de kleinste details in programma’s moesten 
verwerken. En dan heel veel testen uiteraard. Dat dit in een beginfase niet van 
een leien dakje liep was niet meer dan normaal. ‘Het is de fout van de 
computer’ was in die periode een uitdrukking die door iedereen kwistig werd 
misbruikt om zijn eigen misstapje te verdoezelen tegenover de leidinggevende 
en zelfs tegenover de cliënt. 
 
Vermits de Centrale Afdeling Systemen en Methodes, CASM, snel uit zijn voegen 
barstte was het nodig om ook nog een sectie ‘planning’ te voorzien en uiteraard 
ook een personeelsfunctie en secretariaat. Je merkt het : het was bijna een 
eigen bedrijf geworden binnen de toenmalige ‘bank van hier’. 
Er werkte dus heel wat volk op Systemen en Methodes en uiteraard vind je in 
zo’n grote hoop mensen ook heel wat verschillende karakters terug. En toch 
ontstond er een ongelooflijke kameraadschap tussen de medewerkers van deze 
afdeling. CASM was altijd één van de te duchten voetbalploegen bij de interne 
competitie tussen de verschillende bankafdelingen en meer dan eens behaalden 
zij dan ook, toegejuicht door een horde enthousiaste collega’s, de fel begeerde 
beker. 
 
Dat er na zo’n spannende matchen al eens een pintje gedronken werd in het 
chalet van het KB-sportdomein te Oudergem was uiteraard een goede basis om 
de hechte vriendschap te smeden. Vooral omdat na een tijdje ook de partners 
kwamen aansluiten, groeide deze groep uit tot een prettig geheel. Het waren 
immers niet alleen voetbalmatchen. Binnen CASM werden ook volleybal- en 
tennistornooien georganiseerd. En hier en daar begonnen partners zelfs mee te 
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sporten. Uiteindelijk resulteerde dit in een jaarlijkse samenkomst buiten de 
bank met vooral een etentje als afsluiter. Dergelijke samenkomsten hebben 
zelfs nog het grote geluk gehad André Van Duin over de vloer te krijgen met zijn 
hit van die dagen: ‘Ik heb hele grote bloemko..o..ole’. 
 
In 1976 organiseerden de CASM-medewerkers een dagje Superstar-competitie 
in Oudergem. Een comité van drie organisatoren stelde een volledig draaiboek 
op en een dokter en verpleegster van de bank werden erbij gehaald om de 
fysisch gekwetste geweldenaars te verzorgen. Voor de zware psychische 
problemen van de verliezers had men wel niets voorzien. 39 deelnemers 
schreven zich in en kozen voor 7 items uit de 10 uitgewerkte proeven: spurt, 
zwemmen, tennis, strafschoppen nemen, rolschaatsen, tijdrit fietsen, krachtbal, 
kogelstoten, basketbal en cross. Van 10 uur tot 21 uur werd er gezwoegd om 
zoveel mogelijk punten te behalen. De winnaar van elke proef betaalde een 
rondje zodat niemand diende uit te drogen in de felle zon. Zowel de BOB-
campagne als ongelukken met de auto waren er toen nog niet. Wie de winnaars 
waren van dit fantastische evenement? Geen belang: het was de pret en de 
gezelligheid die telden. De foto’s van die dag spreken boekdelen. Een pionier 
van CASM heeft ze allemaal bijgehouden. 
 
Ondertussen hebben de ‘jongeren’van deze vriendengroep de jaarlijkse 
organisatie van de samenkomst overgenomen. Op 13 oktober vorig jaar 
kwamen ze terug bijeen, dit keer in Oudenaarde. Er was een mooie wandeling 
en daarna een lekker etentje voor de 73 deelnemers, een ongelooflijk hoog 
aantal voor slechts 1 afdeling van een van de drie bedrijven die nu KBC 
uitmaken. 
 
En wie zou er dan nog durven vertellen dat wij geen schitterende werkgever 
hadden, waar iedereen zich met hart en ziel kon uitleven, zowel tijdens als na de 
werkuren? Proficiat CASM! Doe zo voort! 
x 

 

 

Amadeus Cornelius Teur 
 
Goede vrienden allemaal, 
 

Mijn eerste optreden viel dus faliekant uit, maar dat was geen enkel bezwaar om 
verder door te stoten op de steile en gevaarlijke ladder van het liefhebberstoneel. 
Toen het parochietoneel van het podium verdween, stonden plots de blauwen 
voor de deur (de roden waren intussen al lang ter ziele) met de vraag of ik met 
hen wou en mocht meespelen. Zij hadden gemerkt dat ik van kleine opdonder 
geëvolueerd was naar een -in hun ogen althans- vlotte jongeling en dus kwam ik 
in aanmerking voor het echte volwassentoneel, voor de aartsmoeilijke rol van 
‘jeune premier’. 
 

Bij die boude vraag fronste mijn vader de wenkbrauwen en er kwamen diepe 
groeven in zijn voorhoofd. Bij de blauwen speelden immers mannen met de 
vrouwen (ik bedoel natuurlijk toneelspelen met de vrouwen) en dat was voor 
mijn vader een bijzonder moeilijke beslissing. Maar moeder was er gerust in. Haar 
vader was vroeger nog regisseur geweest bij de blauwen en had zelf nog 
toneelstukken geschreven. En die brave man, dat wisten we allemaal, was nooit 
mislopen. Waarom zou ik het dan doen? Na lang twijfelen, na heel wat bed-
discussies in de ouderlijke slaapkamer en na een telefoontje naar de pastoor, 
kwam dan toch het verlossende ja-woord. En zo heb ik dus via het toneel kennis 
gemaakt met de vrouwen en vooral met de meisjes.  
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Je moet nu niet verwachten dat ik op dat ogenblik aan een losbandig leven 
begonnen ben. Absoluut niet. In het kleine dorp waar ik thuis hoorde hadden de 
blauwen -bijna allen zelfstandigen van het dorp- allemaal een geweldig katholieke 
achtergrond. Ze hadden in hun bestuur naast een voorzitter, penningmeester en 
regisseur zelfs een zedenmeester. Het was de oudste man van de vereniging en 
turnleraar bij de mannen op de koop toe. Hij kende mij dus nog als het 
graatmagere ventje op het turngala in Bastogne. Als Janneke zijn mond open 
deed wist iedereen waaraan zich te houden. De lezingen (herhalingen) van de 
teksten verliepen trouwens ook op een zeer gedisciplineerde manier. Aan het 
hoofd van de tafel zat de zedenmeester met aan de linkerzijde de mannen en aan 
de rechterzijde de vrouwen. Meestal hielden de gemengde toneelstukken in die 
tijd rekening met de gendergelijkheid. De vergadertafel was zo breed dat er ook 
niet moest gerekend worden op subtiel voetenspel. Neen, het was gewoon 
‘lezen’. 
 

We lazen toen het stuk zoveel keer tot bijna iedereen de tekst gememoriseerd 
had. In die tijd waren er trouwens nog acteurs die niet konden lezen en die hun 
tekst dus moesten aanleren door te luisteren naar iemand die hun tekst voorlas. 
Als iedereen zijn tekst bijna onder de knie had was ook het decor afgewerkt en 
konden we beginnen met ‘het spelen’, weliswaar met een ‘souffleur’ ofte 
‘opgever’, want niet iedereen was even bekwaam om de tekst te onthouden. Je 
weet dat je bij het toneelspelen het hele stuk van buiten moet kennen en niet 
alleen je eigen rol, je eigen tekst. Je moet immers weten wanneer je moet 
invallen en dat is telkens na de tekst van iemand anders. Vandaar dat de rol van 
de opgever in die tijd cruciaal was. 
 

Mijn eerste gemengd stuk was ‘De bungalow’ van Toine Van Bergen, een heel 
plezierig en eenvoudig toneelstukje. Een stel, voor die tijd althans, 
vooruitstrevende jongens huren een chalet om hun vakantie door te brengen en 
stellen bij aankomst vast dat het huisje al bezet is door een duo even 
vooruitstrevende meisjes. Op zo’n moment is de casting natuurlijk zeer belangrijk. 
Mijn partner in het stel jongens was een 3-tal jaar ouder dan ik en moest dus 
verliefd worden op het meer ‘mature meisje’. Dat die dame zowat 10 jaar ouder 
was dan hij was echt geen probleem, dat werd vakkundig weggeschminkt. Ik 
mocht verliefd worden op de jongere dame, die wel een 2-tal jaartjes jonger was 
dan ik. En dat was voor Amadeus toch wel even slikken, hoewel dat verliefd 
worden zich toen beperkte tot hand in hand van het podium verdwijnen op het 
einde van het stuk. 
 

Onze Pa wist met zekerheid dat er een zedenmeester aanwezig was tijdens de 
herhalingen en dat dit jonge veulen geen enkel risico inhield voor mijn 
maagdelijkheid. Hij wist alleen niet dat we na de herhalingen in het donker samen 
naar huis gingen, want ze woonde niet zo heel ver van bij ons. Toch ben ik braaf 
gebleven en is het lieve dametje gelukkig getrouwd met een man die van het 
toneel niet moest weten. Maar telkens we elkaar terugzien blinken de vier oogjes 
nog teder naar elkaar. 
 

Volgende keer vertel ik hoe ik van uit het kleine dorp promoveerde naar de grote 
stad. 
 
A.C.Teur 
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