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Zaalvoetballen en badmintonnen
in een familiale sfeer
Mikra blaast 25 kaarsjes uit
Wat begon als een groep Kraainemse
kameraden die vriendschappelijke zaalvoetbalwedstrijden speelden, groeide in 25
jaar uit tot een grote vereniging die nu ook
badminton aanbiedt. Wij gingen een balletje
trappen met de bestuursleden.
Voorzitter Luc De Fré en secretaris Jean-Paul Cordemans
zijn al van in het begin actief in de club. Lucs vrouw Nadia
Aptekers vervolledigt het bestuur. ‘Luc en ik waren overburen’, vertelt Jean-Paul. ‘Luc speelde voetbal met zijn broers.
Op een dag vroeg hij of ik mee wou doen. Sindsdien spelen
we regelmatig samen.’ De echte start voor Mikra werd
gegeven tijdens de Begijnhoffeesten. ‘Er werd ons gevraagd
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om een toernooi te organiseren. Zo gaven we meteen de
aftrap voor de geboorte van een nieuwe vereniging’, zegt
Jean-Paul.
Zakra versus Mikra
De meeste Kraainemse verenigingen hadden vroeger een
naam met de sport- en gemeentenaam erin verwerkt. Denk
maar aan volleybalploeg Vokra en dansvereniging Dakra.
‘Maar zaalvoetbalploeg Zakra zagen we niet zitten. Mikra
wel. Het is de af korting van minivoetbal. Al spelen we
eigenlijk geen minivoetbal’, lacht Luc.
Mikra ging van start met één zaalvoetbalploeg, die bestond
uit een groep Kraainemnaren die vriendschappelijke
matchen speelden. Het opzet was: wat voetballen en achteraf
iets drinken. ‘Via via leerden we andere ploegen kennen en

schot in de roos. ‘Omdat de kinderen
van de badmintonners ook graag
wilden spelen, zijn we later gestart met
een badmintonploeg voor kinderen
vanaf zes jaar’, zegt Nadia, die de
coördinatie van de badmintonsessies
voor haar rekening neemt.
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Ook voor Old Timers
Even later werd een tweede competitieploeg in het zaalvoetbal opgestart.
‘We wilden eerst niet uitbreiden, maar
voetballers uit een buurgemeente
wilden graag bij ons komen spelen’,
vertelt Luc. Ook een kindervoetbalploeg zag het levenslicht. ‘Nu hadden
we een zaalvoetbalploeg voor kinderen
en volwassenen en ook twee badmintonploegen. Maar wat met de oude
mannen?’, lacht Luc. ‘Omdat ook zij
een plekje in de club verdienden,
richtten we een zaalvoetbalploeg voor
Old Timers op. Hier konden ex-competitieleden en vaders terecht.’ Deze
diversiteit in aanbod en leeftijden,
maakt dat veel voltallige families lid
zijn bij Mikra.

organiseerden we een vriendschappelijke competitie’, vertelt Jean-Paul.
‘Maar omdat we daardoor te veel zelf
moesten regelen, gingen we op zoek
naar een organisatie die ons kon
helpen. Zo kwamen we terecht bij de
Liga Zemst en schakelden we later over
naar de Liga Meerbeek.’
Badminton
Lucs vrouw Nadia speelde badminton
in een vereniging, maar daar kon ze
niet altijd rekenen op een grote
opkomst. Daarom besloten Luc en
Jean-Paul om ook te investeren in een
badmintonploeg. Dat bleek meteen een

Alleen schoenen en een racket
De club telt intussen 130 leden. Ze is
Nederlandstalig, maar verwelkomt
graag iedereen, ongeacht de af komst of
moedertaal. ‘We zijn trots dat we dit
hebben gerealiseerd, want het is niet
altijd evident om als Nederlandstalige
vereniging je mannetje te staan in
Kraainem’, zegt Jean-Paul. ‘Maar we
hebben altijd bereikt wat we wilden,
zonder hulp van de politiek. De relatie
met de gemeente is door de jaren heen
gegroeid.’
Het succes van Mikra is volgens de
bestuursleden te verklaren door de
democratie die de vereniging hanteert.
‘Het lidgeld is heel laag en wij regelen
alles voor de sporters. De zaalvoetballers moeten enkel hun schoenen
meenemen en de badmintonners hun
racket. We kunnen deze vlotte werkwijze verzekeren dankzij de steun van
de sponsors en vrijwilligers, die we
heel dankbaar zijn’, vertelt Luc.
Succes onder dwang
Als we vragen naar het mooiste
moment uit de voorbije 25 jaar, vinden
Luc, Jean-Paul en Nadia het heel
moeilijk om te antwoorden. Jean-Paul
gaat uiteindelijk voor de keuze van de
zaalvoetbalploeg om in de eerste reeks
te gaan spelen. ‘Vorig jaar vielen enkele

ploegen uit de eerste reeks weg.
Daarom werden enkele ploegen
gezocht die een reeks hoger wilden
spelen. Oorspronkelijk waren we niet
van plan om dit te doen, maar de Liga
verplichtte ons. Als hechte ploeg
gingen we samen de uitdaging aan om
in de top tien te eindigen. Uiteindelijk
zijn we negende geworden en daar zijn
we best trots op.’
Opvolging bestuur
Toekomstplannen heeft het bestuur
niet echt. ‘Wat we wel hopen, is dat er
opvolging komt voor het bestuur. Wij
kunnen Mikra jammer genoeg niet
eeuwig draaiende houden. Daarom zou
het fijn zijn als sommige leden de stap
naar het bestuur zouden durven zetten.
Zo is de toekomst meteen gegarandeerd.’
Maar te ver vooruit kijken is nu niet
aan de orde. Eerst wil Mikra een
spetterend feest organiseren voor haar
25-jarig bestaan. Dat doet ze op
zaterdag 30 juni met een receptie,
gevolgd door een optreden van
Xansation en een afterparty met DJake.
Marijke Pots

Feestprogramma 25 jaar Mikra
op zaterdag 30 juni in
GC de Lijsterbes:
18-20 uur
receptie (enkel op uitnodiging)
20.30 uur
deuren open voor iedereen
21-22.30 uur
optreden van Xansation
23-01 uur
afterparty met Djake
Tickets:
15 euro (vvk), 20 euro (kassa)
Om zeker te zijn van een plaatsje
reserveer je best een ticket vooraf.
Volzet is volzet.
Info en reservering:
Nadia Aptekers, 0476 23 74 38,
nadia.aptekers@skynet.be,
www.mikra.be
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