Sneeuw bedekt het land
verlichte pleinen
De kerstboom overeind
cadeaus verschijnen
De koude wintermaand
is aangebroken
De openhaard in menig huis
wordt aangestoken
Het is kerst voor iedereen
niemand is meer zo alleen
Door de warmte van familie
en de vrienden om je heen
In de sneeuw zingt groot en klein
laat ons allen vrolijk zijn
Kerstmis voelt voor jong en oud
geborgen en vertrouwd
Kaarten in de bus
vol beste wensen
Van ieder jaar opnieuw
dezelfde mensen
De koude wintermaand
sneeuwwitte bomen
Een tijd van samenzijn
is aangekomen
Het is kerst voor iedereen
niemand is meer zo alleen
Door de warmte van familie
en de vrienden om je heen
In de sneeuw zingt groot en klein
laat ons allen vrolijk zijn
Kerstmis voelt voor jong en oud
geborgen en vertrouwd
Het is kerst voor iedereen
niemand is meer zo alleen
Bij deze wens ik u in naam van TTC Baarle een vredevol jaar zonder stress, angst en
problemen. Hoe? De Dalai Lama geeft ons antwoord op die vraag: “Als u een probleem
hebt, kunt u het best naar een oplossing zoeken. Het is verstandiger om uw energie te
stoppen in het zoeken naar een oplossing dan om u zorgen te maken. Is er echter geen
uitweg, geen oplossing mogelijk, dan heeft het evenmin zin om daarover te piekeren,
want u kunt er toch niets aan doen.” Laten we deze gouden raad bij elk probleem in het
achterhoofd houden.
Onze grote wens is dat het met de TTC Baarle zo goed zal gaan als de voorbije jaren.
En dat we dit over enkele tientallen jaren nog eens mogen zeggen; dat we misschien
kunnen zeggen, het was nog beter. Niets weerhoudt ons ervan om daar dit jaar al mee
te beginnen en de lijn verder te trekken. Wat we dan ook zullen doen. TTC Baarle heeft
gemotiveerde bestuurders die zich daar ten volle, bezielend voor zullen inzetten.
Daar mag u zeker van zijn.
Koen
1

WE ZIJN ER NU AL KLAAR VOOR
Op dinsdag 25 oktober waren de routiniers Pascal, Wim, Kristof en ikzelf, samen met
Floris en de nieuweling Walter op de afspraak om nog eens een volleybalmatchke te
betwisten tegen het Heilig Huizeken.
Ook zij waren net met zes zodat we 6 tegen 6 konden spelen, al kwam ik wat te laat
zodat de eerste set verloren ging. Bij het Heilig Huizeken was er ook nog een meisje
aanwezig, maar die was er blijkbaar niet om te spelen zodat ze vreemd genoeg in
sportuitrusting het scorebord mocht aanpassen.
Op voorhand zag het er niet zo goed uit. Normaal zijn onze sterkhouders (in volleybal)
Mark, Bruno en Ludo, die de afspraak blijkbaar niet in zijn agenda opgenomen had.
Gelukkig had Walter blijkbaar toch enige volleybalervaring. Vooral zijn opslag zorgde
toch wel voor enige druk bij de tegenstand. Ook zijn onorthodoxe recepties scoorden
dikwijls punten bij de niet al te mobiele tegenstrevers.
In de eerste set waren we gedurende het eerste deel van de set numeriek in de
minderheid en ook nadien maakte ik, onopgewarmd, een paar directe fouten zodat het
in de eerste set niet al te vlot liep en we die ook verdiend verloren.
Ook in de tweede set stonden we aanvankelijk in het krijt, maar naargelang de set
vorderde kwamen we steeds beter aan volleyballen toe en via een lange opslagenreeks
van Pascal konden we het laken naar ons toe trekken.
Hetzelfde scenario in de derde set. Het Heilig Huizeken sterk uit de startblokken, wij
direct op achtervolgen aangewezen, maar in tegenstelling tot de 2e set kwamen we er
nu net niet over zodat we met 2-1 in het krijt stonden.
Onze revanche was echter zoet in de 4e set. In mijn lange carrière als
gelegenheidsvolleyballer kan ik mij niet herinneren dat we ooit een betere set speelden.
We hadden onze opstelling wat aangepast en zoals men zegt de mayonaise plakte. We
speelden, op ons niveau en rekening houdende met de tegenstrever, een foutloze set.
Bovendien disten we heel wat mooie combinaties uit onze mouw met Krsitof en Wim als
afwerkers, Pascal en ikzelf als receptionisten en aangevers, Walter als all-rounder en
Floris als harde mepper en man van miraculeuze reddingen. We wonnen dan ook
overtuigend met zowaar 25-13.
In de 5e set konden we dit niveau niet meer aanhouden, maar ook de tegenstrever stak
een tandje bij zodat dit een spannende set was met wisselende kansen. Uiteindelijk
deed onze betere conditie en onze betere cohesie het muntje in ons voordeel kantelen
zodat we de wedstrijd met 3-2 wonnen!!! Aangezien er nog tijd over was lieten we ons
niet onbetuigd om er nog een setje aan toe te voegen, maar daarin was de veer van de
tegenstander duidelijk gebroken, zodat de bordjes uiteindelijk op 4-2 kwamen.
Voldaan konden we nadien nog even napraten in de kantine en hopen dat we de
volgende volleybalontmoetingen even overtuigend uit de hoek komen

Koen
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Alle werkdagen open tot 17u45 om ons
klienteel beter te dienen!

DE BONT DOMINIQUE
Waterviolier 1 9031 DRONGEN
de_bontdominique@hotmail.com

Verzekeringservaring sedert 4
generaties familietraditie

E-mail : vgndebont@hotmail.com

Fax 09/233.28.78

9000 GENT

Tel. 09/224.16.35 & 09/225.72.65

Sint Annaplein 9

DE BONT & C° Verzekeringen V.G.N.

TORNOOI IN ROOIGEM (6 NOVEMBER)
Jeugd:
Rooigem organiseerde weer een tornooi, een kans die men niet mag laten schieten.
Dus zondagmiddag 13:45 stonden wij paraat om te vertrekken naar Rooigem.
Eens aangekomen, en goed en wel ingeschreven, begon het tornooi vrijwel
onmiddellijk. In het totaal waren we met 6 jeugdspelers van Baarle, waaronder Jelle,
Joery en Alexander en maakten wij toch wel een reële kans, die echter enkel Joery wist
waar te maken met een 2e plaats.
Bij de jeugd werd gespeeld in poules variërend van 4 tot 6 spelers. Zo was ieder zeker
van minstens 4 te spelen wedstrijden, en de meesten van 5 of 6 te spelen wedstrijden,
zo was de namiddag toch sowieso een succes. De afvallingsrondes waren enigszins
een teleurstelling voor Baarle, aangezien de meesten in de zelfde poule vielen, en dus
slechts 1 van hen kon doorgaan.
Simon Donné
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Uitslag:
Jeugd

Volwassenen

1. Jan Van Der Wouden / TTC Effect

1. Jan Holvoet / Kuurne

2. Joery De Grieck / TTC Baarle

2. Luc Bulckaert / TTC Oude Bareel

3. Laurence Wollaert / TTC Aalter

3. Cakar Zekerya / TTC Rooigem

4. Tom Maenhout / TTC Aalter

4. Luc Versluys / TTC Rooigem

Bij de volwassenen waren we ook zeer talrijk opgekomen. Liefst negen deelnemers van
Baarle: Walter, Wim, Filip, Thierry, Luc Bockaert, Koen, Pascal, Bruno en ikzelf. We
moeten heel ver teruggaan in de tijd om nog een dergelijke uitgebreide
vertegenwoordiging in onze annalen op te sporen. In de poules konden we de schijn
nog enigszins hoog houden, zo slaagde Bruno erin om te winnen tegen Johan Meirlaen.
Maar in de achtste finale werden de laatste Baarlenaars uitgeschakeld en niemand van
ons wist dus de kwartfinale te halen. Toch enigszins een ontgoocheling al kan Bruno
wel zeggen dat hij heel nipt uitgeschakeld werd door de latere winnaar Jan Holvoet.
We moeten in ieder geval eerlijk toegeven dat Jan de overwinning zeker niet gestolen
heeft. Na de poules moest hij het achtereenvolgens opnemen tegen Bruno, Cakar
Zekerya en Pascal Smet alvorens de finale te kunnen aanvatten tegen Luc Bulckaert.
Pol
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JEUGDPORTRETTEN

(OPGETEKEND DOOR LUC BOCKAERT)

CLAEYS QUINTEN
Quinten werd geboren te Gent op 28
mei 1993. Hij heeft één broer,
Matthew genaamd. Matthew beoefent
karate
en
gaat
naar
de
gemeenteschool in Landegem.
Quinten gaat naar de 1e moderne van
het St. Emmaüs Instituut te Aalter,
(net zoals Laurens Viaene). Hij wil
later
criminoloog
worden,
hij
interesseert zich voor speurwerk.
Als hobby’s citeert hij: pingpong,
minivoetbal en TV kijken.
Onze club vindt hij enorm leuk, door
een
vriend
heeft
hij
ermee
kennisgemaakt.
De technische hoogstandjes van
Thierry Henry bij Arsenal en van
Ronaldinho van Barcelona kunnen
hem zeker bekoren !

VIAENE LAURENS
Laurens Viaene werd geboren te Gent
op 21 juli 1993. Hij werd lid van TTC
Baarle in september 2005. Laurens
heeft geen broers maar wel een zus.
Ze zit op de gemeenteschool te
Landegem en houdt van dansen,
turnen en trampoline springen.
Laurens zit in het eerste jaar van het
Emmaüs Instituut te Aalter. Hij volgt de
richting
moderne
wetenschappen.
Toekomstplannen heeft hij nog niet, wel
veel hobby’s: pingpong, computers en
PlayStation.
Laurens vindt alle aspecten van onze
club leuk. Hij leerde de club kennen door
Jelle Van Gyseghem. Hij heeft geen
sportidolen.
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ARGENTA NEVELE
Frank Vercammen
C.Vandercruyssenstr, 33
9850 Nevele
Tel: 09/321.01.64
Fax: 09/321.01.65

ARGENTA DRONGEN
Frank Vercammen
Rondehuisjesdreef, 3
9031 Drongen
Tel: 09/236.21.23
Fax: 09/236.22.07
Email: fvercam@xs4all.be

Email: fvercam@xs4all.be

cdv-nr 26999

cdv-nr 26999

www.argenta_vercammen.be

Er zijn nog zekerheden in het leven

Kasbons van ARGENTA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Onze tarieven staan altijd aan de top.
Kapitalisatievoet = intrestvoet
Keuze tussen kapitalisatie of innen coupon.
Kosteloze overname van kasbons van andere financiële
instellingen die op eindvervaldag gekomen zijn.
U hoeft zich niet te verplaatsen. Wij komen aan huis.
Gratis open bewaring van de kasbon indien U dit wenst
Bij verwijzing naar deze advertentie ontvangt U, bij
Intekening op 5 jaar, een heerlijke fles wijn.
(Minimumbedrag intekening 5000 euro
actie lokale kantoorhouder geldig tot verschijnen van volgend clubblad)

Kantooruren te Nevele
Ma
Di
Wo
Do
Vr
Za

Voormiddag
9u30 - 13u (1)
op afspraak
9u30 - 13u
9u30 - 13u
9u30 - 13u
9u30 - 13u (1)

Namiddag
op afspraak
15u30 - 19u
15u30 - 19u
15u30 - 19u
15u30 – 19u
op afspraak

Kantooruren te Drongen
Voormiddag
op afspraak
9u30 - 13u
9u30 - 13u
9u30 - 13u
9u30 - 13 u
9u30 - 13 u (1)

Namiddag
15u15 - 19u
15u15 - 17u45
15u15 - 19u
15u15 - 17u45
15u15 - 17u45
op afspraak

( (1) = niet in juli en augustus )
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TORNOOI AALTER
Het tornooi van Aalter start om halftwaalf, inschrijven vanaf 11 uur, zodat reeds om tien
voor elf verzamelen werd geblazen aan het Don Bosco-schooltje, wat voor sommige
deelnemers toch wel heel vroeg is, zelfs al hadden ze een uurtje langer mogen slapen
door de overgang van het zomer- naar het winteruur.
Floris was stipt op tijd en ook Thierry had het deze keer goed begrepen al had hij nog
héél héél kleine oogjes. Ook Filip was nog niet goed wakker en was zijn broodjes
vergeten maar gelukkig kwam Connie die nog netjes naleveren in de Aalterse sporthal.
Klassiek moeten we in Aalter wel vrij lang wachten alvorens onze eerste wedstrijd te
kunnen spelen en dit jaar was dat a fortiori het geval. Een foutje stuurde het
computerprogramma in de war en door een misverstand aan de wedstrijdtafel, of de V
op de deelnemerslijst nu stond voor volwassene ofwel voor veteraan, moest een aantal
deelnemers switchen van categorie. Mij hadden ze niet bij de veteranen ingedeeld en
Filip, tot zijn grote ontzetting, wel.

Toen ik langs mijn neus weg tegen André opmerkte dat hij mijn programma moest
kopen lachte hij eens groen maar hij beet niet. Uiteindelijk viel alles op zijn pootjes, of
toch bijna, want na de uiteindelijke start stelde Noël Debue vast dat men ook hem
vergeten was bij de veteranen en moest hij noodgedwongen verder de strijd aanbinden
met de senioren. In totaal waren er 68 deelnemers, een bevestiging van de dalende
trend die overal waar te nemen valt, maar dus toch nog een aantal meer dan op ons
8

eigen tornooi. Tien veteranen, 34 volwassenen en 24 jeugdspelers hadden lak aan het
mooi nazomers weer en verkozen zich in het zweet te spelen in een sporthal.
Al even klassiek had Filip weer een heel zware poule getroffen, met onder andere Asen
Tontchev en Kristof Delarue; maar hij wist toch de kwartfinales te bereiken waar hij in
een spannende vijfsetter onderuitging tegen Chris Hofman. Koen liet het reeds een
ronde vroeger afweten tegen een opkomend talent van Rooigem en ook Pascal ging er
die ronde uit tegen de latere winnaar. Tot onze verrassing moest ook Bruno tegen
diezelfde Dirk De Bruycker het onderspit delven nadat hij nochtans de twee eerste sets
gewonnen had. De morele steun van Erlinde en An-Sofie volstonden blijkbaar niet om
hem de nodige extra energie te geven. Floris en Thierry wilden wat sneller van de zon
profiteren en hielden het voor bekeken in de zestiende-finale. In de finale tussen Dirk
De Bruycker en Kristof Delarue was het de eerste die aan het langste eind trok en
verdiend beslag legde op de eindoverwinning en de magnumfles champagne.

Bij de veteranen waren we slechts met 10 deelnemers, twee poules van vijf. Ik won mijn
poule door tegen mijn verwachtingen in, voor de allereerste keer Freddy Lammertijn te
kloppen. Ook Dominique won twee wedstrijden in zijn poule en ging moeiteloos door,
maar moest dan wel het onderspit delven in de kwartfinale. In de finale kwam ik weer
tegenover Freddy te staan en slaagde erin om mijn pouleprestatie nog eens over te
doen en weer te winnen, hoewel Freddy’s opslagen nu toch wel een stuk venijniger
waren.
Bij de jeugd kwamen Jelle en Joery eveneens probleemloos door de poules en stonden
in de kwartfinale tegenover elkaar. Joery haalde het van Jelle en stootte door tot de
finale waar hij echter de duimen moest leggen tegen Alexander Bogaert.
Pol
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VRIENDENONTMOETING MET TTC ROOIGEM
Vriendenontmoeting : een ontmoeting met vrienden.
Niet dat ik ze ken, maar TTC BAARLE kent ze toch.
Het is immers mijn eerste keer op een vriendenontmoeting in Baarle. Eigenlijk had ik
niet zoveel zin om te komen maar toen Jelle en Joeri mij op de donderdag voordien
overtuigden en zeiden dat zij er ook waren heb ik toch maar beslist .
Een tijdje geleden was ik mee met de club naar Leerne en daar bleek dat ik er nog niet
veel van kon, vandaar. Ook nu kon ik slechts één setje winnen. Eigenlijk waren we
allemaal ietsje te licht voor Rooigem. Kijk maar naar de uitslagen, waar alleen poules 2
en 4 goed waren. Vooral Wim en Thierry waren in vorm, hoewel er ook nog enkele
anderen op hoog niveau speelden.
Nu en dan, en hoe later op de avond hoe meer, was er toch wel wat ambiance. Ik zat er
trouwens midden in want mijn wedstrijd tegen Fernanda, een dame van 74 jaar, kreeg
het meeste applaus. Elke club supporterde voor zijn eigen lid. Dat zorgde bij mij voor
veel extra zenuwen en hoewel Jelle en Joeri konden winnen was ik dus te zwak. Ook
mijn pa was deze keer druk besproken. Opeens schrok de halve zaal van een
woedeaanval bij een Rooigemspeler. Hij kon na de wedstrijd niet akkoord gaan met de
opslagen van pa. Bij de man zijn volgende match werden ook zijn opslagen nu extra
goed gevolgd en bleek zelfs dat ook daar een geurtje aan was.
Die korte valse noot kon echter de sfeer niet bederven. De barkeepers waren blij met de
ontvangsten en wij waren blij met een lekkere boterham.
Misschien probeer ik het een volgende keer toch nog wel eens.
Gerjan Verstraete
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KRUISWOORDRAADSEL
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10 11 12 13 14 15

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Horizontaal

Verticaal

1. Onaangenaam gevoel bij kater – onzes
inziens – kiel
2. Aanwijzing
3. Duitsland – ergeren
4. Hond – meisjesnaam – strook
5. Onderwijsvorm – familielid – rund
6. Vijandigheid – ruimtevaartorganisatie
7. Mansnaam – gebed om 15 uur – tegen
een bedrag van
8. Mansnaam – Zwitser
9. Voorzetsel – edelsteen – sierheester
10.Troel – puur en ongerept
11.Tak – wagen – dominee – tijdstip
12.Lidwoord – voegwoord – judoterm
13.Grieks mythologisch figuur – omhulsel
14.Boom – strijdtoneel
15.Vogel – Duitse rivier – zoogdier

1.
2.
3.
4.

Woongebied – familielid – kwast in hout
Bloeiwijze – doordringend – compagnon
Robot – idem – steel
Rooms-katholiek – leer- en
gedragstoornis – gewicht
5. Ziekte – bruine waterverf
6. Deeltje – onderwijsvorm – stok –
voorzetsel
7. Grafisch formaat computerafbeelding –
kalmeren
8. Vroegere Belgische omroep –
muziekgezelschappen
9. Belgische partij – voegwoord – uitroep
10.Slaafse nederigheid – voertuig
11.Israëlitisch – idem – spoedig
12.Tuinbed – bewaring
13.Grafmonument – idem – emmer
14.Voegwoord – claim – ooit
15.Nietszeggend woord – verkneukelde zich
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In naam van het bestuur en de ganse club bieden wij Simon en zijn familie onze
oprechte deelneming aan.
"Je hoeft alleen je hand
maar uit te steken,
dan grijpt God die want dat heeft Hij beloofd."
N. Benschop
Door mooie herinneringen gesterkt nemen
wij afscheid van
Mevrouw

Thérèse Van Rossom
echtgenote van Dokter Louis De Vos
geboren te Gent op 27 juli 1929 en zacht in de Heer ontslapen
in de afdeling Palliatieve Zorgen van het Universitair Ziekenhuis te Gent
op 1 december 2005, gesterkt door de Ziekenzalving.

De plechtige Eucharistieviering, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatshebben in de parochiekerk van Sint-Anna, Sint-Annaplein te Gent,
op donderdag 8 december 2005 om 11 uur.

Samenkomst aan de kerk.

Daarna volgt de bijzetting in de familiegrafkelder op het kerkhof van Sint-Amandsberg.

Wees haar indachtig in uw gebed.
Rouwadressen:
Zuidstationstraat 12, 9000 Gent
Park te Poldere 10, 9840 De Pinte
Geelgorsstraat 30, 9032 Wondelgem
J.M. Santander 439 Lonco Ray Chiguayante Chili
Begrafenissen Vercruyssen, Gent

12

STIJN – BRUNO: 2-3
Op zondag 18 december stond voor de 5e maal het clubtornooi van TTC Baarle vzw op
onze agenda ingeschreven. Normaal is dit clubtornooi de laatste gelegenheid waarop
we ons tafeltennispalet laat spreken, maar doordat Kerstdag op een zondag valt kon er
dit jaar op 22 december nog revanche genomen worden.
Dit tornooi wordt gespeeld met handicap waarbij de jeugdleden de maximumhandicap
krijgen. Dit kan wel eens voor verrassingen zorgen. Wat jeugdleden Simon en Laurens
VP op training soms laten zien, laat ook nogal wat van de volwassenen al eens blozen.
Er wordt in het clubtornooi, net zoals op donderdagavond, willekeurig geloot. De 25
deelnemers werden zo in 5 poules ondergebracht. Stefaan kon dit jaar niet mopperen.
Vorig jaar trof hij enkel jeugdige tegenstrevers in de poule. Dit jaar mocht hij het
opnemen tegen Mark, Bruno, Christophe en mijzelf. Kortom een poule om u tegen te
zeggen. Nathalie had ook een poule om u tegen te zeggen. Als onze leading lady tegen
Koen DR al moet spelen om één keer te kunnen winnen, dat zegt genoeg.

Dat winnen lukte haar trouwens ook in de laatste poulematch niet. Er dient gezegd dat
Laurens VP de verwachtingen inloste en o.a. tegen Nathalie liet zien wat hij allemaal
vermag.
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Filip daarentegen mocht zich meten met het jonge geweld, waarbij zoon Jelle eens te
meer moest vaststellen dat hard op een bal kunnen slaan niet volstaat om een ouwe rot
te verslaan.
Na de poules was het boterkoekentijd. Het is inderdaad ook ondertussen een traditie
dat de club op het clubtornooi op boterkoeken (en bijhorende drank) trakteert. Voor de
enthousiastelingen Quinten en Laurens V. was deze onderbreking een welgekomen
moment. Ze konden nu zelfs op 7 tafels tegelijk spelen. Elke minuut speelmogelijkheid
wordt door die 2 dan ook benut.
Na de poules werd het bittere ernst. De 7 beste spelers werden vrijgeloot, de 18
anderen moesten strijden voor de overgebleven 9 plaatsjes. De familie De Bont was
heel solidair: zowel Christophe, Frederick als papa Dominique werden gewipt.
Monique deed haar uiterste best, maar kon de nederlaag niet ontlopen. Voor Monique
staat het spelplezier voorop (al wint ze ook eens graag) en ik hoop dat ze dit ook op het
clubtornooi had.
Ook de 3 youngsters Laurens V, Quinten en Andy moesten zoals verwacht het
onderspit delven. Voor Joery (tegen mij) en Jelle (tegen Nathalie) eindigde het tornooi
naar hun zin ook te vroeg. Hun basishandicap (6) zorgt er natuurlijk voor dat ze geen
super ruime voorgift kregen en bovendien mogen ze niet verwachten dat we ons als
gewillige lammetjes naar de slachtbank laten leiden. In elk spel zijn er minstens even
veel verliezers als winnaars!!!
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In de 1/8e finale stonden er heel interessante affiches op de tabel. Wat dacht u van
Stijn – Filip. Dit kan in een goede dag van Filip een finale zijn, maar dan zou Stijn
misschien ook wel te sterk zijn. Ludo had in zijn drukke agenda (gepensioneerden
hebben het altijd druk) nog net een gaatje gevonden voor het clubtornooi, maar
leeftijdsgenoot Paul (die meer tijd heeft want nog werkt) was frisser en constanter.
Bruno – Frank was dan weer de finale van 2 jaar terug.
Ook nu was voor Frank de match tegen Bruno zijn laatste van de dag. Bij Alexander –
Simon hing het om de eer. De jeugdkoning van vorig seizoen tegen de jeugdkoning van
volgend seizoen? De 5 punten voorgift van Simon maakten het Alexander knap lastig
maar in de 5e set begon Simon te geloven in een stunt en dus ook onnodige fouten te
maken zodat Alexander verder mocht. Broer Laurens sneuvelde tegen mij. Bij
setpunten in de eerste 2 sets bleef hij net niet koelbloedig genoeg zodat ik ondanks 7
punten voorgift het toch nog kon redden. Thierry klopte Koen in een wedstrijd die alle
kanten uitkon, maar waarbij Koen niet zijn allerbeste niveau haalde en dus ook
uitgeschakeld werd.
Daarnaast noteerden we 2 verrassingen van formaat. Nathalie had blijkbaar de
boterkoeken nodig om onder stoom te komen. Voor Pascal, de verliezende finalist van
vorig jaar, smaakten ze maar bitter. Al verliest gentleman Pascal veel liever tegen een
vrouw dan pakweg mij of Paul. Stefaan tekende echter voor de grootste stunt. Na
eerder verlies in de poules versloeg hij Mark, toch nog altijd onze top-3 waard, in 4 sets.
Mark had wel geluk in de tombola. Hij mocht als eerste een prijs kiezen van de 10
gelukkigen.
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In de kwartfinales kon Stefaan zijn stunt niet herhalen. Thierry stootte dus bij zijn eerste
deelname al direct door tot de halve finales, waar Stijn toch een maatje te groot bleek.
Ook in de kwartfinale bleek al dat Stijn zijn allerbeste tafeltennis teruggevonden had
want hij veegde met mij de vloer aan. Nathalie bood moedig weerstand, maar Bruno
stoomde ook door naar de finale. In de halve finale kon Alexander hem niet
verontrusten. Hij was natuurlijk wel nog niet bekomen van zijn stunt in de 1/4e finale.
Want alhoewel Paul al ’s morgens zei dat hij zijn douchegerief mee had om vlug te
douchen, hij had alleszins verwacht dat hij de kwartfinale wel zou overleven. Alexander
bewees eens te meer zijn maturiteit want ook nu kon hij het laken in een 5-setter naar
zich toehalen.
Geen nieuwe naam dus op het palmares, maar een “droomfinale” tussen de 2 beste
spelers die onze club op dit moment rijk is. Van lange rally’s moeten ze het allebei niet
hebben. Bruno werd wat achteruit gedrongen, wat niet echt zijn speelstijl is. Stijn
maakte de fouten en de punten. Uiteindelijk mocht hij de fles champagne in ontvangst
nemen, Bruno was tevreden met de fles wijn. Simon en Laurens VP beslisten om te
spelen voor de prijs van de “bestgeplaatste jeugdspeler” i.p.v. het lot te laten beslissen.
Ze speelden zeker niet hun beste wedstrijd, maar Laurens beschikte nog over de
meeste fysieke reserves en mocht naast de tombolaprijs ook nog eens 2
bioscooptickets mee naar huis nemen. M.a.w. de grote winnaar van het tornooi is
...Laurens Van Paemel.
Kortom een bevredigende opkomst, sportieve en ontspannen sfeer, spannende
wedstrijden, verrassende ontknopingen, een gevulde maag en een droomfinale. Betere
ingrediënten kan een clubtornooi niet hebben. Als ik dan toch een negatief puntje moet
opmerken dan vind ik het jammer dat de finale gespeeld werd voor “lege” tribunes.
Naast de bestuursleden, telde ik maar weinig aanwezigen in de zaal. Gelukkig volgden
nog een paar kantineplakkers de finale met een half oog. Op dat half uurtje of uurtje kan
het toch niet aankomen om dit nog mee te pikken!!! Iets om volgend jaar op te letten?
Koen

PALMARES CLUBTORNOOI
2001

2002

2003

2004

2005

1

Vindevogel Stijn

Vereecke Bruno

Vereecke Bruno

Vereecke Bruno

Vindevogel Stijn

2

De Vos Frank

Ranschaert Mark

De Vos Frank

Laseur Pascal

Vereecke Bruno

3

Ranschaert Mark

De Vos Frank

Ranschaert Mark

Deschepper Koen

Möller Thierry

4

De Vos Paul

De Vos Paul

Laseur Pascal

De Vos Paul

Van Paemel Alexander

5

Hindryckx Frederik

Coenen Ludo

De Vos Paul

De Vos Frank

Deschepper Koen

6

Deschepper Koen

Verstraete Albert

De Weirdt Nathalie

Coenen Ludo

De Weirdt Nathalie

7

Laseur Pascal

Van Gyseghem Filip

De Smet Christophe

Van Gyseghem Filip

Körmöczi Stefaan

8

Coenen Ludo

Deschepper Koen

Borms Floris

De Bont Dominique

De Vos Paul
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EINDUITSLAG Ledentornooi
Plaats

18 / 12 / 2005

Naam

1

Vindevogel Stijn

2

Vereecke Bruno

3

Mölller Thierry

4

Van Paemel Alexander

5

Deschepper Koen

6

De Weirdt Nathalie

7

Körmöczi Stefaan

8

De Vos Paul

9

Van Gyseghem Filip

10

De Vos Frank

11

De Roo Koen

12

Donné Simon

13

Van Paemel Laurens

14

Laseur Pascal

15

Ranschaert Mark

16

Coenen Ludo

17

De Bont Christophe

18

De Bont Frederick

19

Degrieck Joery

20

Van Gyseghem Jelle

21

Claeys Quinten

22

Daemers Monique

23

Patyn Andy

24

De Bont Dominique

25

Viaene Laurens

ONELINERS
Alleen volwassenen hebben problemen met kindveilige sluitingen.
Niemand houdt meer van hard werken dan degene die ervoor betaalt.
Mannen willen niet weten wat er op TV is, ze willen weten wat er verder nog op TV is!
Sommigen overdrijven nooit … ze herinneren zich alleen de dingen groot.
Wees aardig voor rokers … iedere sigaret kan de laatste zijn.
Zij die denken dat alles tegenwoordig veel te snel gaat worden verwacht in bank of
postkantoor!
Het feit dat er ‘intelligente’ buitenaardse wezens bestaan wordt bewezen door het feit
dat ze nog geen contact opnamen met ons.
Vrouwen hebben meestal niets om aan te trekken, en geen plaats om het allemaal op te
hangen!
Een goede film kan u tot tranen bewegen … net als uien dat kunnen.
Gekheid is erfelijk, je krijgt het van je kinderen.
Een kus die boekdelen spreekt is zelden een eerste druk.
Zijn dit uw ogen, ik vond ze tussen mijn borsten!
Ik ben nog steeds vrijgezel, mijn schoonouders konden geen kinderen krijgen.
Geld lijkt op vet … Er is genoeg van, maar altijd op de verkeerde plaatsen.
Ik kan niet verdragen als iemand zegt dat ik niet tegen kritiek kan.
17

Denkt U aan bouwen of verbouwen,
kom bij ons langs voor prijzen en
deskundige raad.

Openingsuren:

Maandag — Vrijdag: 7u.30 — 18u.
Zaterdag:
8u.30 — 12u.

Gespecialiseerd in massief hout,
plaatmateriaal, gipskartonplaten, isolatie,
deuren, laminaatvloer,
en alles voor renovatie en nieuwbouw.
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NOG NOOIT ZOVEEL PLAATS OP BUS EN
SCHAATSBAAN
Voor de leden die geen tijd, geen zin ... of geen geld hebben om in de kerstvakantie op
(ski) reis te gaan bieden we elk jaar toch alvast voor één avond een goedkoop
alternatief. Onze schaatsavond is ondertussen een traditie geworden. Dit jaar gingen
we op 29 december opnieuw naar Gullegem omdat de schaatspiste in Brugge op
donderdagavond niet toegankelijk is voor het publiek.

Het jammere aan deze schaatsbaan is dat de bar naast de schaatsbaan niet altijd open
is. Pascal informeerde nog eens maar hij kreeg geen duidelijk antwoord zodat hij bij
inschrijving geen geopende bar kon garanderen. Dit zal wel niet de enige reden zijn
waarom we met slechts 17 ingeschreven waren, maar het hield de Pauls, Juliens... wel
thuis. De uitbater van de piste belde een paar dagen voor onze uitstap of we nu met 40
kwamen om de bar te openen. Een beetje laat natuurlijk om de schaatsende dorstigen
of dorstige schaatsers nog te mobiliseren.
We beslisten om de gereserveerde bus van 50 niet in te wisselen voor de kleinere (en
goedkopere) bus voor 15 personen om niemand te verplichten met de auto te rijden.
Jammer genoeg gaven 2 ingeschrevenen forfait zodat we met z’n vijftienen elk een
plaats of 3 konden innemen op de bus.
We waren trouwens volledig in de stemming gebracht door een sneeuwbui een paar uur
eerder.. Conny en Katrien, die op voorhand gezegd hadden niet te zullen schaatsen,
moesten toch toegang betalen omdat we anders geen gebruik konden maken van het
groepstarief. Sander vond het wel een beetje jammer dat hij “maar” 2 uur zou kunnen
schaatsen. Het winterweer had blijkbaar nog potentiële schaatsers thuis gehouden want
op de schaatsbaan was het ook wel bijzonder rustig. Met dertien tafeltennissers waren
we op de schaatsbaan nog niet in de meerderheid, maar we hadden ruim plaats om
onze remkunsten, pirouettes en andere kunstjes te oefenen. Voor sommigen onder ons
was het vooral belangrijk dat er veel plaats was om te struikelen, vallen of op een
scheve schaats toch rechtop te blijven. Kortom ook in het schaatsen is het talent niet
eerlijk verdeeld.
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De schaatsers van TTC Baarle kunnen in een viertal groepen onderverdeeld worden.
De snelschaatsers. In onze club is deze categorie, die
wel niet altijd kan remmen, ruim vertegenwoordigd.
Bruno, Filip VG en de youngsters Matthias, Alexander,
Laurens DS, Brent, Jelle, Jannick, Simon en op de zeer
korte afstand Sander plaatsten af en toe een
versnellingske zonder evenwel de echt snelle jongens
rode wangen te doen krijgen.

De kunstschaatsers. We kregen een live demonstratie. Jan VD
(vader van Simon, Sander en Jehan) beheerst alvast één
onderdeel: het elegant rechtdoor schaatsen. Je ziet aan de stijl
dat Jan een verleden op schaatsen heeft, al waren het wel
skeelers en die kunnen natuurlijk enkel rechtdoor.

De schaatslopers en schaatswandelaars. Jehan, die
af en toe een lichte glijbeweging liet zien, valt nog net
onder de categorie van schaatslopers. Ik daarentegen
ben het prototype van de schaatswandelaar. Mijn
jaarlijkse wandeling op het ijs mocht ik dit jaar
uitvoeren met hockeyschaatsen “die beter glijden”.
Dat glijden is voor mij niet nodig maar gelukkig
voelden dit paar schaatsen ook iets comfortabeler
aan. Jehan liet zich af en toe verleiden tot een
“zijkantjestochtje” zodat ik hem toch nog een paar
keer te pakken kreeg om zijn sneeuwworpen te
“compenseren”. Maar normaal gezien kan ik op een
schaatsbaan enkel iemand die stilstaat inhalen.
De schaatstoeschouwers. Dit jaar beperkten Conny en
Katrien zich tot deze rol en bewezen daarmee eens te meer
dat de vrouw het ................. geslacht is.
Zoals je een aprés-ski hebt, heb je ook een aprés-schaats.
We worden in Gullegem bovendien getrakteerd op een
ijshockeytraining, wat toch eens het bekijken waard is. Om
22.15 uur vertrokken we met de bus richting Baarle, waar we
door de chauffeur van Nazareth Cars veilig en wel (en bovendien zeer stipt om 23.00
uur) afgezet werden.
Koen
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NIEUWJAARSRECEPTIE
Op zondag 8 januari vond de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van alle Baarlese
verenigingen (inclusief TTC Baarle) plaats op het pleintje voor het Don Bosco-instituut.
Schatten is niet mijn sterkste kant, dus ik doe geen gok naar het aantal aanwezigen
maar laat mij volstaan met te zeggen dat er zeker evenveel waren als vorig jaar en dat
de sfeer weer optimaal was. In plaats van Schotse doedelzakken had men nu
geopteerd voor een accordeonist en blijkbaar vond men het niet nodig om nog met een
collectebus rond te gaan.

Het weer was vrij aangenaam maar de aanwezige vuurtjes werden door sommigen toch
sterk geapprecieerd om tussendoor wat op te warmen en nieuwe energie op te doen,
temeer daar de warme soep reeds voor 12 uur uitverkocht was. Maar niet geklaagd, er
was immers nog warme chocomelk, wijn en jenever à volonté. En dit jaar was het zelfs
jenever van Smeets en niet van Filliers; Ludo zit nochtans niet in de organisatie maar
weet blijkbaar zijn tentakels wijd genoeg uit te spreiden.
Ieder jaar zien we uiteraard een beetje dezelfde gezichten terug en zijn het ook
dezelfde gezichten die ontbreken. Ook de politiekers, die belang hechten aan de lokale
gemeenschap, wisten de nodige tijd vrij te maken en gaven acte de présence; het is
voor hen immers een uitgelezen gelegenheid om eens in contact te komen met hun
kiezerspubliek in een ontspannen en aangename sfeer.
21

Ervaring is nog altijd de beste leermeester en dat blijkt ook voor de nieuwjaarsreceptie
te gelden, want de opkuis is denk ik nog nooit zo vlot verlopen als dit jaar; zodat Pascal
en Julien de vertegenwoordigers van TTC bij de organisatie ook tijdig konden
aanschuiven voor een welverdiend etentje. Om alle misverstanden te vermijden, ze
dienden dit wel uit hun eigen zak te betalen.
Pol
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BOWLING
Over een avondje bowling valt niet zo heel veel te rapporteren; daarom dit heel
summier verslag. Dit seizoen werd wel met enkele tradities gebroken door de club. De
traditie wil immers dat het ledentornooi het laatste tafeltennisevenement van het
kalenderjaar is en dat we mekaar terugzien op de nieuwjaarsreceptie als inzet van het
nieuwe jaar. Deze keer werd de donderdag na het ledentornooi nog een normale
competitieavond afgewerkt (met een eerder gering aantal deelnemers) en werd de
donderdag na nieuwjaar (dus voor de receptie) een avondje bowling ingelast, wat wel
heel wat volk wist te lokken. Dit had natuurlijk alles te maken met de kerstvakantie, een
week voor en een week na nieuwjaar en met het feit dat nieuwjaar op een zondag viel
waardoor de receptie eerder laat op het nieuwe jaar viel.
Een talrijke opkomst dus voor de bowling, ik weet niet exact hoeveel deelnemers, maar
we bezetten zes banen met ongeveer zes man per baan. Van de andere banen heb ik
niet zoveel nieuws opgeraapt, wel dat er aanzienlijk beter gescoord werd dan bij ons,
waar iedereen blijkbaar nog behoorlijk wat last had van de voorbije geestrijke dagen.
Alleen Noël wist in de tweede ronde een behoorlijk resultaat neer te zetten, 145 punten
en dit ondanks twee nulbeurten. Op de baan naast ons scoorde Patrick behoorlijk maar
wist ook Pieter-Jan de Waele meer dan behoorlijk zijn streng te trekken.
Ondank de affiches die Eurocity aanprezen als de place to be heeft men in al die jaren
blijkbaar nog altijd geen geld gevonden voor enkele kapstokken of een vestiaire en
wordt klantvriendelijkheid ook niet echt hoog in het vaandel gevoerd want men moest
op voorhand zeggen hoeveel spelletjes men ging spelen en ook op voorhand betalen.
De parketvloer was wel nog altijd even glad en velen hadden moeite met het evenwicht.
Ook de ballen waren glad want Julien gooide tot tweemaal toe de bal naar achter i.p.v.
naar voor, al stak hij de schuld daarvan op zijn te korte (afgezaagde) duim.
Pol
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AANKONDIGINGEN
ZO

22/1

Tornooi Kuurne

MA

23/1

Vriendenontmoeting in Sint-Martens-Leerne

ZA-ZO

4/2 – 5/2

Tornooi Oude Bareel

VR

10/2

Vriendenontmoeting met WTC Bitron

ZO

19/2

Volleybal

ZA

11/3

Souper

MA-VR

3/4 – 7/4

Sportkamp

ZA – ZO

13/5 - 14/5

Ontbijtactie

Oplossing kruiswoordraadsel
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Dit blad is een uitgave van TTC BAARLE VZW.
REDACTIE: Frank en Pol.
FREELANCE MEDEWERKERS:
Luc Bockaert, Koen Deschepper, Simon Donné,
Gerjan Verstraete
LAY-OUT: Pol en Frank.
Website: http://www.ttcbaarle.net
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