Drongen 2006-06-19
Beste clubleden
Het seizoen sluipt weer naar zijn einde. De voorbije maanden waren velen van ons druk
in de weer. Daarbij zeker een extra pluim voor de mensen van de werkgroep
ontbijtactie. Voor zij die er aan twijfelden: er zit geen sleet op de formule! Ook al omdat
er geen sleet zit op de werkkracht van de werkgroepleden, de verkopers, de inpakkers,
de chauffeurs.... Kortom een succes dat niet uit de lucht komt vallen.
Na de drukke meimaand wordt er even stoom afgelaten op het tafeltennisfront.
Tafeltennis is voor velen in hoofdzaak een wintersport. Toch laten we de mogelijkheid
open voor de enthousiastelingen die ook in de zomer hun favoriete sport (of gewoon
avondje uit) op donderdag niet willen missen.
In onze club moeten de prijzen trouwens nog verdeeld worden. Onze competitie loopt
nog tot eind augustus en het lijkt erop dat Paul Pascal zal onttronen als koning. De
competitie wordt in juli wel onderbroken: vrij spel op 6 juli, dubbelspel op 13 juli, geen
tafeltennis op 20 juli en een tornooike op 27 juli.
Mag ik jullie er ook op attent maken dat we in september opnieuw
opendeurdonderdagen hebben, waarbij iedereen welkom is om een partijtje te spelen.
Ken je vrienden, vriendinnen, werkmakkers, buren, ... die ook wel eens willen
tafeltennissen? Breng ze gerust en zonder verplichtingen mee. Onze club kan wat vers
bloed altijd gebruiken. Van 10 tot 80: iedereen is welkom!!
Voor zij die ook volgend seizoen lid willen blijven is september de
herinschrijvingsmaand. Ook voor volgend seizoen kom je er met 30,00 EUR vanaf als
volwassene, of met 20,00 EUR als jeugdlid. Vanaf dit seizoen zal je ook elektronisch
kunnen inschrijven en betalen via overschrijving. Geïnteresseerden kan je voor meer
informatie altijd doorverwijzen naar één van de bestuursleden of naar www.ttcbaarle.be
Graag ook al aandacht voor het open tornooi op zondag 24 september dat onze club
organiseert in sporthal Keiskant. Ook daar rekenen we op jullie aanwezigheid.
Alvast zonnige zomermaanden en een leuke vakantie toegewenst.
Pluk de dag
Lieve medemens, ga weer naar buiten, hoor de vogels weer voor je fluiten.
Zie het gras weer voor je groeien,kijk hoe de bloemen weer bloeien.
Zie de bladeren aan de bomen krinkelen, doe iets leuks of ga weer winkelen.
Praat met mensen en kijk om je heen, lach en wees blij want je bent niet alleen.
Ga weer fietsen want dit zal je bevallen, het leven gaat door met opstaan en vallen.
Geniet van de zon die straalt voor jou, die geeft je warmte en verjaagt de kou.
Zoek ’s avonds de maan en kijk naar haar lach, en droom van elke mooie dag.
Vrij naar Manita
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JEUGDPORTRETTEN (OPGETEKEND DOOR LUC BOCKAERT)
VANDEDRINCK JEHAN
Jehan is de jongere broer van Simon en
Sander Vandedrinck. Hij werd geboren te
Gent op 17 mei 1995 en woont in de
Moortelputstraat 33 te Drongen. Hij is lid van
TTC Baarle sinds september 2005. Jehan
heeft kennisgemaakt met de club via zijn
broers Simon en Sander (15 en 13). Beiden
gaan naar Don Bosco Zwijnaarde. Daar wil
Jehan ook naartoe als hij 12 is. Nu zit hij in
het 5e leerjaar in het Don Bosco Instituut te
Baarle.

Jehan wil later voetballer worden omdat
hij het graag doet. Naast voetbal heeft hij
als hobby’s ook lopen en pingpong. Bij
ons vindt hij het leuk omdat er veel
vrienden tussenzitten. Wanneer je hem
vraagt wat z’n idool is antwoordt hij:
Ronaldinho.

WUYTS BRAM
Op 10 december 1989 zag Bram Wuyts het
levenslicht te Duffel. Voor de niet-insiders: Duffel
ligt halverwege tussen Lier en Mechelen. Het
gezin Wuyts woont nu in Landegem. Naast Bram
is er o.a. zus Ellen, 14 jaar. Ze volgt les aan het
Koninklijk Atheneum Erasmus te Deinze (3e jaar
humane wetenschappen). Bram zelf zit daar ook
in het 4e jaar wetenschappen en is sedert dit
seizoen lid van TTC Baarle.

Qua hobby’s spreekt Bram vaak af met
vrienden, hij speelt graag met de PC en is
gefascineerd door de Middeleeuwen: een
harnas of een maliënkolder maken, waarom
niet? Op school pingpongt hij graag met
vrienden, soms wordt er ook gevoetbald of
gevolleyd.
Bram heeft kennisgemaakt met de club dankzij
de reclame voor de opendeuravonden. Hij heeft
wel popidolen: Nightwish en Tristania. Voor de
outsiders: this is gothic !!
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SPORTKAMPEN IN DE PAASVAKANTIE.
“Er was eens”….. . Zo beginnen meestal alle sprookjes, maar het is ook een mooie
openingszin als je een verslag wil schrijven over een sportkamp tijdens de
paasvakantie. ‘’Waar is de tijd gebleven’’ mijmert Ludo wanneer hij terugblikt op de
beginjaren toen er zowel tijdens de paasvakantie als tijdens de zomervakantie
sportkampen werden georganiseerd. Ik vermoed dat Ludo toen een opmerking maakte
over het aantal deelnemers voor deze editie. We mochten ons eigenlijk nog gelukkig
prijzen dat er 7 kandidaten waren.
Voor de laatste inschrijvingsdag had ik nog maar 2 namen en het leek erop dat we een
aangepast sportkamp moesten organiseren. De deelnemers waren: Laurens Viaene,
Quinten Claeys, Simon Donné, Gerjan
Verstraete, Jelle Van Gyseghem, Anne
Janssens en de schrijver van dienst.
Tradities zijn er om in ere te houden; elke
avond begonnen we met een stevige
opwarming. Deze keer had Ludo ook wat
Oosterse opwarmertjes opgenomen in het
programma.
Waarom nemen we eigenlijk deel aan een
sportkamp? Voor sommigen gaat dit over
het verbeteren van de stand der voeten
(Jelle of de schrijver van dienst) of om te
ontdekken dat er nog andere slagen
bestaan dan een contra voorhand (Anne).
Als we kijken welke vooruitgang Anne na
1 week sportkamp heeft gemaakt dan
mag dit zeker gezien worden. Ludo moest
heel veel verbeteringen aanbrengen zeker
aan de voorhandzijde en haar tevens
kennis laten maken met de rughandzijde.
We hopen dat ze hierop verder kan
bouwen
tijdens
de
komende
competitiewedstrijden.
We onthouden ook de perfecte trekbal rughand van Laurens en de verbeterde
rughandslagen van Quinten. Indien Simon de positie van zijn voeten nog kan
verbeteren dan zal hij later zeker zijn mannetje staan. Ik heb dit immers
proefondervindelijk kunnen ervaren tijdens enkele wedstrijdjes die we speelden. Bij
Gerjan heb ik genoten van zijn gedrevenheid. Zeker een pluspunt voor de toekomst.
Na 10 uur sportkamp werden we beloond met de uitreiking van onze diploma’s. Ik kan
tegenwoordig al een ganse verzameling voorleggen aan diploma’s maar het blijft zeker
en vast steeds de moeite waard om mee te doen. Zelfs ik heb wederom weer wat
bijgeleerd.
Ik wil dan ook Ludo van harte bedanken om van dit sportkamp terug een succes
gemaakt te hebben. Tot volgend jaar.
Pascal
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CBFAnr. 11410

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.

ONTBIJTACTIE
Onze negende ontbijtactie was eens te meer een weergaloos succes. Een
recordverkoop en een recordwinst, meer moet dat niet zijn.
Uiteraard hebben we dat te danken aan de medewerking van heel wat leden, hun
echtgenoten of echtgenotes, alsook ouders van jeugdleden, vrienden en
sympathisanten, waarvoor hartelijk dank. Vele handen maken licht werk, mailde Stijn,
toen hij bijna op het laatste nippertje zijn medewerking aanbood en gedurende het
weekend van moederdag zijn inderdaad heel wat handen nodig. Het is immers niet niks
om eventjes 1120 pakketten te vullen, zie maar eens wat een berg kartonnen dozen dit
betekent en dan op zondag met liefst zestien auto’s al deze pakketjes netjes aan de
deur af te leveren. Slechts drie telefoontjes kregen we met een klacht. In twee gevallen
betrof het een pakket dat te weinig geleverd werd en konden we dat onmiddellijk recht
zetten. Het derde geval werd jammer genoeg te laat gesignaleerd en daar hebben we
het pakket dan terugbetaald. Slechts 3 foutjes op een dergelijk aantal is een
aannemelijke marge, lijkt mij, al blijven we streven naar de perfectie.

Ook achter de schermen wordt druk gewerkt bvb om de eieren te koken. In de
beginjaren was Filip een ganse dag in de weer, en dit is echt letterlijk te nemen. Om 9
uur ’s morgens toog Filip aan het werk om tegen vijf uur ’s avonds klaar te zijn met het
koken van een duizendtal eieren, toen nog in drie ketels (20 eieren tegelijk) op een
gasvuurtje.
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Sinds Wim lid is van de club gaat dit een stuk sneller en professioneler. Wim beschikt
immers over een grote stoomketel en samen met Filip zorgt hij er voor dat gans de
stapel eieren nu in één rush gekookt worden. Dit duurt uiteraard wel wat langer dan vijf
minuten, temeer daar in alle eieren, stuk voor stuk, een gaatje geprikt wordt om de kans
op barsten te verkleinen.
Hetzelfde verhaal geldt min of meer voor het snijden van de folie waarin we de
pakketten verpakken. Vroeger werden de vellen stuk voor stuk met de schaar
gesneden; gelukkig waren het er nog maar achthonderd dat eerste jaar, maar toch. De
jaren nadien leenden we de snijmachine van Curcuma wat al een mooie tijdswinst
betekende maar toch nog heel wat uurtjes arbeid vereiste. Tot Albert ons eens aan het
werk zag en opperde: “dat moet toch sneller kunnen”. Het jaar nadien kwam hij af met
‘zijn’ machine. Een ronde tafel met 4 poten en een ijzeren stang door het gat in het
midden. Tegen de poten een plank geklemd zodat de rollen folie niet weg kunnen.
Vanaf dat moment worden tegelijkertijd vier of vijf rollen folie (naargelang de behoefte)
afgerold en met de schaar afgesneden, wederom een enorme tijdswinst die we nuttiger
kunnen besteden bvb om een pintje te pakken.
Zo hebben we ieder jaar wat bijgeleerd en onze werkwijze verfijnd. Toch moet het
ongetwijfeld nog beter kunnen, dus als iemand een tip of een suggestie heeft, hou die
niet voor uzelf maar vertel het ons.
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De belangrijkste mensen blijven echter onze verkopers die uren en dagen op pad zijn
om onze pakketten aan de man en de vrouw te brengen en daar af en toe al eens
durven voor aandringen.
Zo trekt Koen al ieder jaar bij mevrouw X aan de bel om ieder jaar weer een andere
uitvlucht te horen te krijgen. Blijven volhouden is echter de boodschap, want vorig jaar,
tot zijn grote verrassing, hapte ze plots toe.
Ook Luc weet van wanten. Dit jaar belde hij aan bij iemand die zijn gras aan het afrijden
was en het vertikte om de deur te komen opendoen. Bij zijn gebuur had Luc echter
meer succes en verkocht probleemloos een paar pakketten. Zonder verpinken vroeg
Luc aan deze man of hij eventjes, via zijn tuin, de grasmaaiende gebuur mocht
aanspreken. Dat mocht en mijnheer X was nu wel gedwongen om zijn machine stil te
leggen en durfde nu waarschijnlijk niet meer nee te zeggen zodat Luc alsnog zijn zin
kreeg.
Mensen hebben verschil en dat ondervind je zeker als je op pad gaat om pakketten te
verkopen. Bij sommigen wordt je neus bijna afgebeten terwijl anderen je om de hals
zouden vliegen. Daarom nog eens hartelijk dank aan allen die zich de moeite
getroosten om deze soms ondankbare klus te klaren. Die paar spontane bedankjes die
we af en toe krijgen doen dan ook des te meer deugd. Een telefoontje van een
Nederlander die voor de eerste keer een pakket gekocht had en belde om zijn
tevredenheid uit te drukken over de kwaliteit of het bedankingsbriefje dat Martine aan
een deur gekleefd vond toen ze de pakketten afleverde.

Pol
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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

( (1) = niet in juli en augustus )
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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

FAMILIETORNOOI
Op 19 mei organiseerden we ons jaarlijks familietornooi. De achtste vrijdagavondeditie
van het familietornooi slaagde alleszins in zijn opzet. De opkomst was met 27 duo’s
meer dan behoorlijk te noemen. Vooral de jeugdleden waren prominent aanwezig met
11 deelnemers en dan rekenen we Jelle, Joery en Alexander mee bij de volwassenen.
De 27 teams maakten er een gezellige avond van. In een familiale sfeer werd er dubbel
gespeeld tussen teams bestaande uit een lid en een door de leden uitgenodigde.
Opmerkelijk was dat het familietornooi zijn naam dit jaar echt wel waard was. Nogal wat
leden brachten inderdaad een familielid mee.
De poules werden dit keer volledig willekeurig geloot. De jeugdleden (en partners)
werden niet apart in één poule ondergebracht omdat meegekomen vaders op hun
vrijdagavond misschien wel wat anders willen doen dan het enkel tegen 12- tot 14jarigen opnemen.
Al is deelnemen veel belangrijker dan winnen op zo’n avond, toch werd er met heel veel
inzet gespeeld en kregen de 3 winnaars van de poule een klein aandenken. De 3
overgebleven duo’s hadden in de 4e poule nogal wat keuzematchen, maar ze opteerden
niet voor de gemakkelijkste keuzes zodat er in deze poule geen winnend duo was.

De eerste winnaars waren Jelle (en vriend Nicolas). In een poule waarin nogal wat
jeugdleden vertegenwoordigd waren moesten ze het in de beslissende wedstrijd
opnemen tegen vader en zoon Viaene. Alhoewel vader Viaene een tafeltennisleek is,
terwijl Nicolas toch wel af en toe tafeltennis speelt, was het een toch vrij spannende
match. De 3-0 weerspiegelde geenszins het wedstrijdbeeld. Het was telkens pas op het
einde van de set dat Jelle en Nicolas de maat konden nemen van Laurens en vader. In
deze poule zagen we verder nog wel wat “interessante” matchen die een heel
spannend verloop kenden. Voor de vuist weg denk ik dan aan 3-2 zeges van Wim (en
Veerle) tegen Dominique (en Patricia) en de Vandedrinck prestigewedstrijd tussen
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Sander (en ex-lid Kasper) en Jehan (met vriend Timothy), door eerstgenoemden met
3-2 gewonnen. Voorts onthoud ik ook de 2 deugddoende zeges van Anne.
Wat Jelle kan, kan ik ook dacht vader Filip. Met zijn “vaste” dubbelpartner Erwin
maakte hij zijn favorietenrol helemaal waar. Toch was de winst in de 3e match helemaal
geen makkie. Joery (en Thiebaut) wonnen de openingssets zodat het ervaren duo alles
uit de kast moest halen om uiteindelijk na 5 sets toch het laken naar zich toe te halen.
Dit tot (misplaatste) frustratie van Joery, die de decibelmeter meer dan eens de
toegelaten norm deed overschrijden. Ik onthoud uit deze poule ook dat de familie De
Smet voltallig aanwezig was met Laurens die voor vader Marc opteerde, terwijl moeder
Annick door Matthias meegelokt was. Voorts had Simon na heel wat moeite ook vader
Johan meegekregen en deze heeft, in tegenstelling tot zijn dochter enkele jaren
geleden, het tornooi beëindigd zonder bloedneus. Thierry had ook een zeer goede
partner want won 2 wedstrijden, wat hem (alleen) de laatste donderdagen niet al te best
lukt.

In de derde poule was het duo Albert Verstraete – Jo De Blaere (ex-lid) de
uitgesproken favoriet. De vorige jaren hadden ze hun degelijkheid al meer dan eens
bewezen. Albert die alle ballen van de tegenpartij pakt en Jo die nog altijd met veel
trefzekerheid kan meppen. Het probleem was dat er deze keer toch wel wat zware
kleppers in deze poule zaten. In de poulefinale hadden ze bovendien het ongeluk dat ze
het tegen 3 tegenstrevers moesten opnemen. Nathalie speelt al een aantal weken voor
2 en haar partner Filip slaagt er ook meer dan behoorlijk in om een balletje op tafel te
houden. Kortom 2 meppers en 2 ballenpakkers. Uiteindelijk werd de match met 3-2
gewonnen door de minderheid of is het de ervaring? Deze overwinning had toch wel
veel geëist van Albert. Bij het naar huis gaan vergat hij zowaar zijn eigen Andrea. Ze
komt dan (eindelijk) nog eens mee naar haar vaste donderdagstek-van-vele-jaren en
dan wordt ze toch nog “vergeten”.
In deze poule kon ikzelf (met Arne) eindelijk toch eens de maat nemen van Alexander
(en vader Guy). Geleide of willekeurige loting: het maakt allemaal niets uit. Elk jaar zijn
we tegenstrevers op het familietornooi. Elk jaar zei Katrien achteraf dat het er in zat. En
inderdaad dit jaar is het er uit gekomen.... al speelde ik nu wel met Arne en niet met
Katrien. Bij deze zeg ik natuurlijk niet dat het daaraan ligt, maar toch vind ik dat we een
heel goede wedstrijd speelden en bij een 2-0 verlies in sets en een matchbal tegen in
de 4e set toch nog konden winnen in de belle.
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Een speciale vermelding nog voor Bram, die er een 2-daags familietornooi wil van
maken. Reeds op donderdag had hij vriend John meegetroond voor het familietornooi.
Toen hij zich rustig neerzette viel het hem uiteindelijk toch op dat er behalve John niet
één onbekende te bespeuren viel. John moest zich beperken tot het bemonsteren van
de tegenstrevers, maar de dag nadien konden Bram (en John) uiteindelijk toch hun
gram kwijt en toonden ze zich heel enthousiaste winnaars ... van één set.
Kortom zij die er waren hadden er geen spijt van. Zij die er niet waren...... hadden
alweer ongelijk. Een speciale vermelding ook voor gelegenheidsbarkeeper Mark die
zich met steun van Filip uitstekend van zijn taak kweet, maar geen ambitie toont om de
job van onze onvolprezen Julien (en Monique) en Martine af te nemen.

Koen
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UITSLAG ZEVENKAMP
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Onderstaande zinnen zijn citaten uit brieven die mensen aan de
verzekeringsmaatschappij stuurden.
* Bij thuiskomst reed ik per ongeluk een verkeerde oprit in en ramde ik een boom die daar bij
mij niet staat.
* De jongen was overal en nergens op straat, ik moest meerdere bochten nemen voordat ik
hem raakte.
* Toen ik de kruising naderde, verhief zich daar een hek om mijn vrije zicht te belemmeren.
* Wie mijn portemonnee gestolen heeft kan ik u niet zeggen, aangezien er van mijn familie
niemand in de buurt was.
* Ik reed door de weide. Plotseling kwamen er van links en rechts meerdere voertuigen. Ik
wist niet meer waar ik heen moest en toen knalde het van voren en van achteren.
* Intussen is het loopgips van mijn rechterarm verwijderd.
* Ik verwijderde mij van de rand van de straat, wierp een blik op mijn schoonmoeder en reed
vervolgens het talud af.
* Uw computer heeft mij een kind toebedeeld. Maar ik heb helemaal geen kind. En al
helemaal niet van uw computer.
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KRUISWOORDRAADSEL
1

2

3

4

5

6

7

8
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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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.
5.

Boeien – Italiaanse vrouwelijke eretitel
Grootspraak – schitterend
Opslagplaats – jongensnaam
Springstof – bewerkte – iedereen
Verering – vis
Bedrijf – einder – neon
Vaartuig – bijbelse figuur
Muziekstuk bewerken – tussenwerpsel
(uiting van dreofheid)
9. Schaden – laag
10.Muziekstukken – houten stop
11.Smaad – bijwoord
12.Engels stadje – wazig – literatuurgenre
13.Idem – iemand – uiteinde, rest – bijbels
boek (afkorting)
14.Food and Drug Administration – vandaar
– handgeknoopt tapijt
15.Spaans fascist – cultuur
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Verbeten – roeiboot
Vertrouwen – IJslandse heldenliederen
Draai – wemel – reeds
Besef – muzieknoot – levenswijze
Duits voornaamwoord – voorzetsel –
afzetten
6. Glorie – voorzetsel – stank – schandalig
7. Grond – platform – soldaat
8. Klaaglied – Amerikaanse stad – vis
9. rangtelwoord – Belgisch dorp
10.Meisjesnaam – vermocht – mouwplooi
11.Graad van lichtgevoeligheid – drank –
ijdel
12.Werelds, aards – muzieknoot
13.Neon – afstandsmaat – draagwijdte mansnaam
14.Fratsen – toneel op de radio
15.Rest – voedsel – dyne - versterking

WOORDZOEKER (VAN DOMINIQUE DE BONT)
Na het schrappen van alle opgegeven woorden in het raster houdt u een geldig
Nederlands woord over.
P O L D E R G A S T B N A S P O R E N
A B K O O T G Z E R E A N A D P B T O
K O M P O E L

I

E R E E B A N E P A O

P R H J N G B I

E E R P H Y S V R P R

A D E T

I R B T K E S L Y M P R O P D

A E L P E C E U S O I
R N L D S

I

H S

I

T E N E

I

P E E

A F T R E K B A A R

D D E E M A E T M S T F R A H F G N Z
P O W F

I

R R E Z

I

T E

I

S A R A P O

V E A G D E E G N A P O R E A T N P N
G K G A D I

N G P O L D E R K A D E D

A O E E E L

I

F L A F F E R Y A A A E

L S N A L E V E R

I N G I

E T E N O R

AANVOER - ADRESSEREN - AFKNYPER - AFMIETEREN - AFTREKBAAR
AGENT - ARMOE - BABYPIANO - BEHEREN - BESMETTING
BORDENDOEK - DAHLIA - EMAIL - ETAPPE - GADING - GRASPERK
HELLEWAGEN - INGIETEN - JICHTZALF - KILTE - KOFFIEKAN
LIFLAFFERY - LOGGIA - LOPER - NALEVERING - NASPOREN
NIESMIDDEL - NOORDERZON - OOGBUIS - OPDAT - PAKPAARD
PARASIET - PEGEL - POELIER - POLDERGAST - POLDERKADE
PROPAGANDA - SLYMPROP - SPEKHAAK - STOER - TENOR - TREDEN
VOEDERBIET - ZEESTRAAT - ZONDER
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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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BAARLEKERMIS
Baarlekermis: één kraam en als het regent geen kraam. Dit is al een eeuwenoude
volkswijsheid. Aangezien het de week na de altijd zonnige Drongenkermis vaak regent,
staat er heel dikwijls geen kraam.
Geen regen op zondag 18 juni, maar ook geen kermiskraam. Wel present: 12
minivoetbalploegen, het is te zeggen 11 minivoetbalploegen en wij als tafeltennissers.
Toch hadden we de voorbije jaren al een paar keer (bijna) een verrassingske laten
noteren.
Remember 2 jaar geleden de wedstrijd tegen The Originals. Aan de rust 7-3 voor, maar
uiteindelijk toch nog met 8-7 de boot ingegaan. The Originals wonnen trouwens hun vier
poulewedstrijden en verloren in de finale tegen de Baerlenaars.
Vorig jaar namen er maar 6 ploegen deel zodat de organisatoren beslisten om te spelen
met huis- en uitwedstrijden in 2 poules van 3. Met een ijzersterke Koen De Roo
versierden we na overtuigende winst tegen de Spierboys (4-1 winst, na eerder 2-1
verlies) een ticket voor de halve finale. Daarin kwamen we wat tekort, maar in de
wedstrijd om de 3e plaats tegen café Koophandel leidden we met 4-1, halfweg met 4-2,
maar konden we uiteindelijk niet beletten dat het op 4-4 uitdraaide en we verloren met
de schepcorners. Andy’s 4 goals in één wedstrijd waren enkel goed voor onze annalen.

Nu mochten we het direct opnemen tegen de winnaars van de voorbije 2 jaar: de
Baerlenaers. Van de ploeg van vorig jaar waren enkel nog Bruno Vereecke, Andy
Delcloo en ikzelf present. Joery Degrieck speelde wel 2 jaar geleden al mee, maar
17

voor Jelle Van Gyseghem was dit het absolute debuut. Tot onze grote verbazing
constateerden we dat we gelijke tred konden houden met de Baerlenaars.
Eerlijkheidshalve dien ik er wel aan toe te voegen dat de Baerlenaars met een
“satellietploeg” aantraden en dus heel wat minder sterk voor de dag kwamen dan de
voorbije jaren. Dit doet weinig af van onze verdienste. De defensie speelde gewoonweg
schitterend zodat ik als doelman geen grootse reddingen moest verrichten. We leidden
de dans met goals van Andy (2) en Bruno tot.... in de slotseconde. Toen deed ik een (in
mijn ogen) prachtige sliding waarbij ik de bal mooi kon ontzetten, maar tot mijn
ontzetting volgde wel een penalty voor de tegenstrever. Deze werd feilloos omgezet
zodat we met 3-3 tevreden moesten en ook wel konden zijn. Als er één zaak verschilde
van vorig jaar dan is het wel dat 2 van de 3 scheidsrechters consequent de
minivoetbalregels toepasten. Vandaar vele kleine foutjes waarvoor Joery en Jelle
bestraft werden en dus de penaltyfase, waarbij de tegenstrever zelf toegaf dat ik hem
niet raakte, maar inderdaad in minivoetbal is een sliding niet toegestaan.
Voor onze 2e wedstrijd konden we beroep doen op Karl Van Marcke en Wim
Degrieck. Carl toonde zich een betrouwbaar sluitstuk en Wim kwam de defensie
versterken. Vooraan deed sluipschutter Andy zijn naam alle eer aan en scoorde er
opnieuw 2. Daar zat ook een beauty tussen: mooie pass van Joery binnendoor en een
knal van Andy die mooi in het hoekje belandt. Bruno scoorde heel slim door een
onrechtstreekse vrije trap via een been van de tegenstrever binnen te knallen. Spirit
verloor voor de 2e keer in evenveel ontmoetingen met ons, want meer dan 2 keer
tegenscoren zat er tegen de sterke defensie niet in. Hier leidde de scheidsrechter niet
zo strak zodat het er vrij ruw aan toe ging, met als gevolg een toegetakelde enkel van
Andy en een snijwonde voor Wim.
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Onze overwinning was echter meer dan verdiend want Joery kopte ook nog een
schepcorner juist naast, Jelle miste een schot alleen voor doel, Andy timede voor één
keer slecht om af te werken, .... Uiteindelijk bleek dit allemaal toch niet zonder
gevolgen. Aangezien de Baerlenaars met 4-2 wonnen tegen Spirit en tegen ons 3-3
gelijkspeelden (denk aan de penalty in de laatste minuut), werden zij poulewinnaar en
mochten ze spelen voor de plaatsen 1-4, wij voor de plaatsen 5-8.
Tegen Elpapos mochten we via een afgeweken bal van Wim met een 1-0 voorsprong
rusten. Dit was voor ons een half mirakel, gezien de klasse van de tegenstrevers. Ze
tikten ons een paar keer mooi uit, maar Bruno zat bijna overal met een voet tussen. Als
ze er toch eens voorbij kwamen faalden ze in de afwerking en een paar keer kon ik ook
nog mijn duit in het zakje doen. Dit konden we niet volhouden in de 2e helft zodat
Elpapos er nog 3 in ons netje legde. Toch onthouden we ook een schitterende knal van
Joery tegen de kruising en het vele werk van Jelle uit deze wedstrijd.
De wedstrijd om de 7e plaats was veruit de spectaculairste, maar misschien wel onze
zwakste. Tegen het Land van Nevele speelden we niet meer zo geconcentreerd en
eiste het vele loopwerk van de matchen ervoor, vooral bij Jelle, zijn tol. We holden dan
ook constant achter de feiten aan, al hadden we ook het geluk niet aan onze zijde. Een
lichte fout van Karl werd bestraft met penalty, Karl beroert al liggend een bal en hopla
weer penalty. Bovendien kreeg Karl dan nog een tik tegen zijn knie bij deze fase zodat
ik terug mocht opdraven. Bij een volgende fase stond Bruno mooi opgesteld, maar
verraste mij doordat de bal door zijn benen kwam. Bovendien speelde onze spits maar
op halve kracht door zijn gehavende enkel. Gelukkig kon Joery er eentje maken en
haalde Jelle mooi uit. Ruststand: 4-2 in het krijt.
Na de rust was ik nog niet bij de les want ze scoren van bij de aftrap. Jelle heeft het
beste opgespaard voor het laatst. Opnieuw een mooie trap en ook opnieuw doelpunt al
zal vader Filip dit niet meer gezien hebben. Dan krijg ik nog een lullige bal door mijn
benen, maar opnieuw een harde, strakke knal van Jelle brengt ons toch nog wat terug
in de wedstrijd. We verliezen echter met 6-4, maar deze wedstrijd laat mij met een
onvoldaan gevoel achter. Niet zo geconcentreerd verdedigen en veel dwaze
tegendoelpunten verhinderden dat Jelle matchwinnaar was.
Met een 8e plaats op 12 zijn we natuurlijk niet mistevreden. We hebben als ploeg een
mooie prestatie neergezet en we hebben ons geamuseerd. Meer moet dat niet zijn!!!
We danken ook de vele supporters: Luc, Leen , Rinus, Ludo, Edith, Katrien, An, Kaatje
en Tine, Filip en gans de familie, Veerle, ...en de organisatoren van chiro Pavé. Hopelijk
tot volgend jaar.
Koen
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EINDSTAND JEUGDCOMPETITIE 2006

RANG

NAAM LID

GEWONNEN
SETS

GESPEELDE
MATCHEN

COEFFICIENT

1 Donné Simon

75

/

25

=

3,00

2 Van Paemel Laurens

73

/

26

=

2,81

3 De Smet Matthias

42

/

17

=

2,47

4 De Smet Laurens

64

/

26

=

2,46

5 Van Daele Jannick

57

/

24

=

2,38

6 Martens Brent

33

/

14

=

2,36

7 Viaene Laurens

51

/

26

=

1,96

8 Wuyts Bram

30

/

18

=

1,67

9 De Bont Frederick

37

/

26

=

1,42

10 Claeys Quinten

36

/

26

=

1,38

11 De Waele Pieter-Jan

18

/

21

=

0,86

12 Vandedrinck Jehan

20

/

25

=

0,80

13 Patyn Andy

15

/

25

=

0,60

14 Vandedrinck Sander

5

/

13

=

0,38

15 Lavaert Laurens

0

/

19

=

0,00

Vandedrinck Simon speelde te weinig wedstrijden om in de eindstand opgenomen te worden
Van Belle Joren speelde geen wedstrijden in de jeugdcompetitie.

STADSLOOP GENT 2006
3100 sportievelingen namen dit jaar deel aan de stadsloop van Gent;
2710 haalden de finish waaronder 2 van onze jongste leden.

Jelle Van Gyseghem eindigde op plaats 1300 in 50.36 min;
Alexander Van Paemel was nr 1726 in 54.01 min.
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Ardennen

‘t Is weer zover. Het nu alreeds negende Ardennenweekend nadert met rasse
schreden. De voorbereiding verloopt vlot; de datum staat vast, een eerste verkenning
van de streek is reeds gebeurd en ook de reservatie is in orde. Inschrijven kan vanaf
onze souper (zaterdag 11 maart 2006 dus).
Eerst nog wat praktische informatie:
- Het georganiseerde weekend gaat door van vrijdagavond 25/08/2006 tot
zondagmiddag 27/08/2006. Ook dit jaar is een verlengd verblijf (dus tot maandag
28/05/2006) mits een kleine, later te bepalen, meerprijs mogelijk.
- Er is plaats voor een 30-tal personen in een mooi en modern gerenoveerde
woning in Laforêt. We zitten dus, na een jaartje Henegouwen, opnieuw in de
Ardennen.
- Na 8 jaar de inflatie te hebben genegeerd, kunnen we dit jaar niet anders dan de
prijs wat op te trekken tot € 60 per volwassene en € 40 per kind (tot 12 jaar). Alle
maaltijden van vrijdagavond tot zondagochtend zijn hierin inbegrepen. Uiteraard
is ook alle drank opnieuw in die prijs inbegrepen!
- Wat activiteiten betreft, is er een zoals steeds ruime keuze. Wandelen, fietsen,
kajakken, … zijn uiteraard opnieuw mogelijk. Een bezoekje aan één van de leuke
stadjes en/of dorpjes in de omgeving of zelfs in Frankrijk (inderdaad, zuidelijker in
België, maar opnieuw dicht bij de Franse grens) kunnen ook. Bemerk wel dat dit
slechts suggesties zijn, andere activiteiten (in groep of individueel) zijn uiteraard
ook mogelijk; m.a.w. niets moet, (bijna) alles kan!!!
- Het initiatief voor de uitstapjes of activiteiten ligt helemaal bij de deelnemers zelf.
Het is niet noodzakelijk dat alles met de ganse groep samen gebeurt. We
houden er wel aan de maaltijden samen te nuttigen (behalve vrijdagavond,
omwille van de soms grote verschillen in aankomsttijden).
Voor verdere informatie kan je terecht bij Bruno Vereecke, Julien Deruelle of Mark
Ranschaert. Inschrijven kan uitsluitend bij Mark (Varendrieskouter 127, 9031 Drongen,
tel.: 09/226.42.70) of Pascal (via TTC-rekening: 737-4070297-26). Gezien de grote
interesse en het beperkt aantal plaatsen, is snel inschrijven de boodschap. Let op: je
bent pas ingeschreven na betaling!

________________________________________________________________
Ik, ………………………………………, schrijf in voor het Ardennenweekend van
25 t.e.m. 27 augustus 2006 met …… volwassenen en …… kinderen.
Ik betaal dus:

…… x € 60 = € ……….
…… x € 40 = € ……….
Totaal: € ……….

Datum: ……/……/2006

Handtekening: …………………………
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INSCHRIJVEN
September is de maand om u opnieuw in te schrijven als lid van TTC Baarle.
Om de bestuursleden te ontlasten en de accuraatheid van de gegevens te bevorderen
zouden wij het op prijs stellen als u het inschrijvingsformulier uit het clubblad invult en
samen met uw betaling afgeeft aan een bestuurslid.
U kan ook inschrijven via de website (vanaf 1 september), in dat geval is uw inschrijving
slechts geldig nadat uw betaling werd ontvangen op volgend rekeningnr. van TTC
BAARLE: 737-4070297-26.
De prijs bedraagt 20 € voor jeugdleden (in principe kan men lid worden vanaf 10 jaar)
en 30 € voor volwassenen.
Iedere meerderjarige kan effectief lid worden en kan zodoende mee beslissen over de
werking van de club, door deel te nemen aan de algemene vergaderingen (in principe
zijn er twee per jaar) van de VZW. Daar wordt onder andere de begroting ter
goedkeuring voorgelegd aan de leden van de algemene vergadering, wordt het bestuur
verkozen, wordt de werking van het volgende jaar besproken, worden de activiteiten
van het voorbije jaar onder de loep genomen enz.

In september zit het seizoen er weer eens een keer op en zijn er dus terug
opendeurdagen. Zoals Koen ook reeds in zijn voorwoord benadrukt, onze club kan vers
bloed zeer goed gebruiken.
We willen dan ook aan alle leden vragen om eens een extra inspanning te leveren en
zoveel mogelijk familieleden, vrienden en kennissen aan te sporen om tijdens deze
maand, geheel vrijblijvend, te komen kennis maken met de club. Ze kunnen er in een
ontspannen sfeer een balletje slaan en uittesten hoever hun kunde reikt. In de hoop
natuurlijk dat het hen zo goed bevalt dat ze besluiten om zich in te schrijven als lid en
onze rangen te vervoegen.
Iedereen is welkom, leeftijd speelt geen rol, al wil ik hier natuurlijk de leeftijd van ons
oudste lid niet publiekelijk te grabbel gooien; maar hij telt toch al een heleboel lentes
meer dan mijn armzalige 55.
En wil je iets bijleren, je techniek bijschaven, dan kan je dat gerust doen via het
sportkamp tijdens de paasvakantie, zoals je ook in dit blad kan lezen.
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TAFELTENNISCLUB BAARLE V.Z.W.
p.a. Noordhoutstraat 16, 9031 Drongen

SPEELJAAR 2006-2007
Inschrijvingsdatum: ……/……/………

Nr.: ……

____________________________________________________________
Naam:
Voornaam:
Straat:
Postcode:

Gemeente:

Telefoon:

GSM:

E-mailadres:
Geboortedatum:

Plaats:

Ik wens mij in te schrijven als:
Jeugdlid (19u00 – 20u30) in principe vanaf 10 jaar

Lidgeld: € 20,00

Volwassen lid (20u30 – 23u00)

Lidgeld: € 30,00

(Kandidaat) Effectief lid

Voornamen:
Beroep:

Nieuw lid:

(vul in wat past: JA of NEEN)

Gratis truitje voor nieuwe leden: Maat

(duid aan wat past: S, M, L, XL of XXl)

Aankoop training aan ± € 30,00: Maat

(duid aan wat past: S/M of L/XL of XXL )

(juiste prijs is afhankelijk van de bestelling)

Mijn lidgeld zal betaald worden op de rekening van TTC BAARLE: 737-4070297-26

HANDTEKENING LID
Voor inzage van Art 4 – 9 uit de Statuten
en van het Reglement van Inwendige Orde

……………………………
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De grootmoeder van Sandra en een oom van Mark zijn overleden.
In naam van de club bieden wij hen hierbij onze oprechte deelneming aan.
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OPLOSSING KRUISWOORDRAADSEL EN
WOORDZOEKER
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NOG MEER CITATEN UIT BRIEVEN AAN DE
VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ.
* (uit een proces-verbaal) De achtervolgde sprong te water en dook ondanks
meermaals herhaalde sommatie niet meer op.
* Bovendien heb ik voor mijn eerste ongeluk en na mijn laatste schadevrij gereden.
* Een voetganger kwam plotseling van de stoep en verdween vervolgens zonder een
woord te zeggen onder mijn auto.
* Ik heb zoveel formulieren moeten invullen, dat ik veel liever had gehad dat mijn
geliefde man helemaal niet was gestorven.
* Mijn motorfiets moest, net als ikzelf, vanwege ernstige schade weggesleept worden.
* Ik overreed een man. Hij gaf zelf toe schuldig te zijn, omdat hem dit al een keer eerder
gebeurd was.
* Ik ben nog nooit van een ongeval weggevlucht. Integendeel. Ik moest altijd
weggedragen worden.
* De tennisbal kwam elegant en zuiver aan (geslagen door mijn dochter).Helaas heb ik
mijn hoofd in plaats van het racket er voor gehouden.
* Volgens de taxatie van de expert zal de schade tussen de 250.000 en een kwart
miljoen bedragen.
* In Uw schrijven van 26.6 over de nieuwe eigen bijdrage heeft u mij allervriendelijkst tot
mejuffrouw bevorderd, wat echter in samenhang met mijn voornaam Henk helaas
aanleiding tot pijnlijke vermoedens kan geven.
* Ik reed eerst met mijn auto tegen de vangrail, sloeg toen over de kop en knalde
tenslotte tegen een boom. Toen verloor ik de macht over het stuur.
* Met de wettelijk ter plaatse toegestane maximum snelheid botste ik op een vrouw die
mij tegen alle geldende voorschriften tegemoet kwam.
* De andere wagen was absoluut onzichtbaar en toen verdween hij.
* De andere auto kwam met de mijne in botsing zonder zijn bedoeling kenbaar te
maken.
* In hoog tempo naderde de telegraafpaal mij. Ik begon te zigzaggen maar ondanks dat
raakte de telegraafpaal mij tegen de radiator.
* Nog voor ik hem aanreed was ik er al van overtuigd, dat deze oude man nooit de
overkant van de straat zou bereiken.
* Omdat de voetganger niet beslissen kon naar welke kant hij moest wegrennen, reed ik
over hem heen.
* Alle rekeningen die ik ontvang, betaal ik nooit onmiddellijk, daar mij daarvoor
eenvoudig het geld ontbreekt. De rekeningen worden integendeel in een grote trommel
gestort waar ik er iedere maand geblinddoekt drie uit trek. Deze rekeningen betaal ik
dan prompt. Ik verzoek u dan ook te wachten tot het lot u getroffen heeft.
* In eerste instantie heb ik tegen de politie gezegd dat ik niet gewond was, maar toen ik
mijn hoed afzette bemerkte ik de schedelbreuk.
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* Een onzichtbaar voertuig kwam uit het niets, ramde mij en verdween spoorloos.
* Ik had de hele dag planten ingekocht. Toen ik de kruising naderde, groeide er
plotseling een flinke struik in mijn gezichtsveld en ik kon het andere voertuig totaal niet
meer zien.
* Na veertig jaar schadevrij te hebben gereden viel ik achter het stuur in slaap.
* Toen ik met mijn auto van de weg raakte, werd ik eruit geslingerd en kwam ik in het
weiland terecht. Een paar koeien vonden mij later in mijn gat.
* Kort en goed: Als ik het geld niet binnen 8 dagen ontvang, zie ik er geheel vanaf!
* Mijn bruid heeft de agenten, die het ongeval kwamen opnemen, alles laten zien wat ze
maar wilden zien.......
* Ik dacht dat het raam openstond. Het was echter gesloten, wat ik pas bemerkte toen ik
mijn hoofd naar buiten stak.
* Uw argumenten zijn werkelijk zwak. Voor zulke uitvluchten moet u toch werkelijk een
dommer iemand zoeken, maar die zult u bijna niet kunnen vinden.
* Ik schrijf u vandaag voor de eerste en de laatste keer. Mocht blijken dat u niet
antwoordt, schrijf ik u direct weer.
* Wij hebben geen inkomsten uit de melkveehouderij. Met de dood van mijn man is het
laatste rund van het erf verdwenen.
* Toen ik op de rem wilde trappen, was deze er niet.
* Mijn dochter heeft haar voet verstuikt, omdat dat stomme vrouwvolk het verdomt
fatsoenlijk schoeisel te dragen.
* Ik heb geen levensverzekering nodig. Ik zou graag willen dat iedereen echt treurig is
als ik eenmaal sterf.
* Ik wil mijn kind niet laten inenten. Mijn vriendin heeft haar kind ook laten inenten en
daarna is het uit het raam gevallen.
* Mijn auto reed eenvoudig rechtuit verder, wat er in een bocht over het algemeen toe
leidt dat men de weg verlaat.
* Toen ik een vlieg wilde doodslaan raakte ik een lichtmast.
* Mij treft het ongeval geen enkele blaam. De oorzaak was die jonge dame in de
minirok. Als u een man bent is een verdere verklaring overbodig; als u een vrouw bent,
begrijpt u het sowieso niet.
* Meteen na de dood van mijn man ben ik weduwe geworden
* Ik wilde de straat oversteken. Er kwam een auto van links recht op mij af. Ik dacht dat
hij voor mij langs wilde en deed weer een stap terug. Hij wilde echter achter mij langs.
Toen ik dat merkte deed ik snel weer twee passen vooruit. Maar de bestuurder had ook
gereageerd en wilde nu toch voor mij langs. Hij stopte en draaide zijn raampje open.
Woedend riep hij mij toe: "Blijf toch een keertje stilstaan!" Nou, dat deed ik ook
inderdaad en toen reed hij mij aan.
* Ik zag een treurig gezicht langzaam voorbij zweven en toen sloeg de man met een
harde klap op het dak van mijn auto. De getuigen van de aanrijding zijn tegen de
achterkant aangeniet.
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AANKONDIGINGEN
DO

6/7

Vrij spel

DO

13/7

Dubbelspel

DO

20/7

Geen tafeltennis

DO

27/7

Intern mini-tornooi

DI

22/8

Jeugduitstap

VR-MA

25-27/8

Ons aller Ardennenweekend !!!

ZO

24/9

Ons eigen tornooi

OPGELET!

GEEN TAFELTENNIS OP 20/7

IN AUGUSTUS NORMALE COMPETITIE

OP 24 SEPTEMBER VINDT ONS TORNOOI
PLAATS IN DE SPORTHAL KEISKANT.

2 € INSCHRIJVINGSGELD
( i.p.v. 4 € VORIG JAAR )

SLECHTS

EN JE KRIJGT ER NOG EEN GRATIS
CONSUMPTIE BOVENOP.
VERSPREID HET NIEUWS EN ZORG
DAT JE ERBIJ BENT !
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Dit blad is een uitgave van TTC BAARLE VZW.

LAY-OUT en REDACTIE: Pol.
FREELANCE MEDEWERKERS:
Luc Bockaert, Koen Deschepper, Pascal Laseur
Website: http://www.ttcbaarle.be
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