Beste leden
We zijn net begonnen aan ons 29e seizoen, al hebben we al één van onze
hoogtepunten achter de rug. Ons jaarlijks tornooi in de Keiskant konden we dit jaar wel
een voltreffer noemen. Ik apprecieer de inspanning van vele leden om deze dag vrij te
houden en deel te nemen aan het tornooi of eens te komen kijken en supporteren. De
80 deelnemers die we mochten verwelkomen maakten er allemaal heuse propaganda
voor onze sport. Op een ganse dag viel er niet één onsportieve daad te noteren en ook
de politici waren allemaal trouw op de afspraak. Dat de meesten op voorhand al
geoefend hadden en/of ruim op voorhand kwamen om zich in te spelen bewijst dat ze
het spelletje om de titel van “tafeltennisburgemeester van de stad Gent” toch ernstig
namen. De wedstrijden die ze speelden mochten trouwens gezien worden.
Ook dit jaar lijkt onze activiteitenkalender meer dan gevuld. (zie verder in dit clubblad of
www.ttcbaarle.be). Hopelijk vinden de activiteiten ook dit jaar weerklank bij jullie.
Nathalie, Paul, Pascal, Julien, Mark en ikzelf zullen als bestuurders alleszins ons
best doen. Als er iemand zich geroepen voelt om toe te treden tot het bestuur, twijfel
niet om uw kandidatuur in te dienen. Mensen die zich belangeloos inzetten (zonder
verdoken kostenvergoedingen) worden schaars, maar binnen onze club zijn er nog een
heel pak aanwezig. Niet alleen binnen het bestuur, maar ook in de diverse
werkgroepen, bij Martine, Julien en Monique als barkeepers, bij Inge en Andy voor
de website, bij Ludo, Filip en Luc voor “opzetsteun”en zovelen (te veel om bij naam te
noemen) bij de ontbijtactie, vinden we veel goodwill. Bedankt en hopelijk kunnen we
ook dit speeljaar op jullie rekenen.
Onze voornaamste bezigheid is en blijft ons wekelijks tafeltennisavondje op
donderdagavond. De jeugd herbegint met de trainingen, de volwassen spelen weer hun
onderlinge wedstrijdjes. Zij die met enthousiasme elke (of bijna elke) donderdag paraat
staan wens ik alvast veel speelgenot toe. Ik hoop ook dit jaar veel bereidwillige handen
te vinden bij de organisaties en hoop dat we ook in het nieuwe speeljaar op vele
“steunverleners” kunnen rekenen.
Het begin van een nieuw seizoen betekent ook nog even terugkijken naar het vorige
seizoen. Bij de jeugd trok Simon de gestaag opgaande lijn gewoon door en loste hij de
verwachtingen volledig in door naast de zevenkamp ook ongeslagen te blijven in de
jeugdcompetitie en dan ook oververdiend de titel van jeugdkoning in de wacht te
slepen. Laurens VP moest zijn meerdere erkennen in Simon, maar legde voor de rest
ook een foutloos parcours af. Paul won op een overtuigende wijze de koningstitel in het
voorbije seizoen, maar de jeugd (nee, daar reken ik mijzelf niet bij!) rukt op. Alexander
deed al het mooie van bij de jeugd bij de volwassenen over en kroont zich in zijn
maidenseizoen direct tot vice-koning. Ook Joery, die de titel van best geëvolueerde in
de wacht sleepte, en Jelle deden meerdere subtoppers in het zand bijten. Hopelijk volgt
nu een seizoen van bevestiging.
Bij de start van een nieuw seizoen werden deze kampioenen even in het zonnetje gezet
om dan uit het sterrendom ontheven te worden. We zijn en blijven een recreatieve club
waar iedereen even belangrijk is en evenveel respect en waardering voor de geleverde
prestaties verdient. Ook de Moniques, Annes, Chrissen en Andy’s, ... onder ons doen
immers hun best en zullen hoogstwaarschijnlijk nooit sportieve tafeltennisroem halen.
Toch zijn zij het die onze club zijn recreatief karakter laat behouden. Laten we er allen
zorg voor dragen dat we dit kunnen behouden!
Koen
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JEUGDUITSTAP
Stilaan wordt het een traditie dat we in de grote vakantie met de jeugdspelers een
uitstap naar Scheldorado maken. Dit jaar stonden op 22 augustus naast Pascal en
ikzelf 5 jeugdleden paraat.

De opkomst was dit jaar dus allesbehalve overweldigend. Misschien zit de oorzaak wel
in het feit dat de uitstap dit jaar niet begin juli (en dus briefing begin juni), maar eind
augustus plaats vond. Ook dit jaar kwamen in de zomermaanden weinig jeugdleden
opdagen, maar ze werden allen per email verwittigd. Van de huidige chatgeneratie
mogen we toch verwachten dat ze minstens 1 maal per maand hun e-mails bekijken.
Niet gezeurd, zij die meewaren hebben zich geamuseerd. Voor het eerst in jaren was
het immers echt mooi weer zodat ook het buitenbad toegankelijk was. Door het slechte
weer van de dagen voordien waren er maar weinig die het waagden om een plons in
het buitenbad te nemen zodat we het zo goed als voor ons alleen hadden. Een 25meter bad voor een man of 4: wat een luxe!!!
Andy Patyn en Pieter-Jan De Waele waren dan ook vooral in het buitenbad te vinden.
We konden al eens met een bal keilen zonder risico te lopen dat we een vreemde mens
een buil bezorgden.
Gerjan Verstraete, Jelle Van Gyseghem en Matthias De Smet waren niet weg te
slaan van de grote boksbal, van de glijbanen, .... en van de eethoek.
Van zo’n waternamiddag krijg je inderdaad wel honger. Mijn jaarlijks éénmalig bezoek
aan een McDonalds kon aan de meest primitieve van de menselijke behoeften
tegemoet komen. Ook voor de 5 jeugdleden bleek een BigMac geen dagelijkse,
wekelijkse of maandelijkse kost. Nooit gedacht dat onze jeugdleden zo gezond leven al
zal de pluim vooral op moeders en vaders hoed thuishoren.
Koen
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Alle werkdagen open tot 17u45 om ons
klienteel beter te dienen!
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EINDSTAND SEIZOEN
PLAATS

NAAM

2005 – 2006
AANTAL
GEWONNEN

VOORNAAM

AANTAL EIND
BEURTEN SCORE

1

DE VOS

PAUL

83

35

118

2

VAN PAEMEL

ALEXANDER

72

36

108

3

DESCHEPPER

KOEN

71

34

105

4

DEGRIECK

WIM

66

31

97

5

LASEUR

PASCAL

63

34

97

5

VAN GYSEGHEM

FILIP

63

34

97

BEST

GEËVOLUEERDE

2005 – 2006
OUDE LAATSTE AANTAL
EVOLUTIE
ACHT ACHT BEURTEN

PLAATS

NAAM

VOORNAAM

1

DEGRIECK

JOERY

7

14

30

7

2

VAN MARCKE

KARL

5

9

16

4

3

VAN PAEMEL

ALEXANDER

13

16

36

3

4

DEGRIECK

WIM

12

15

31

3

5

BORMS

FLORIS

12

15

25

3

6

DE WEIRDT

NATHALIE

13

16

22

3

7

DE VOS

FRANK

14

17

9

3

De jongeren, in de eerste plaats Alexander en Joery, komen hun plaats opeisen onder
de ‘grote mensen’. Volgend jaar zal er terdege met hen rekening moeten worden
gehouden.
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COMPETITIEFORMULE
Onze interne clubcompetitie vindt plaats (bijna) iedere donderdag van begin oktober tot
eind augustus; men krijgt een punt per gewonnen wedstrijd in de interne competitie,
alsook een punt voor zijn aanwezigheid. Koning of koningin wordt hij of zij die op het
einde van het seizoen de meeste punten behaald heeft. Er wordt gespeeld naar drie
winnende sets van 11 punten. De opslag wisselt om de twee punten.
Naargelang de behaalde resultaten krijgt iedere speler een handicap toebedeeld. In
een onderling duel bepaalt het verschil hiertussen de voorgift die de ene speler moet
toekennen aan de andere. Een speler met handicap 2 moet een speler met handicap 8
dus 6 punten voorgeven.
De handicap varieert van 0 tot 9; de maximale voorgift wordt beperkt tot 7. Afhankelijk
van de behaalde overwinningen wordt een coëfficiënt berekend volgens de formule: som
der gewonnen wedstrijden gedeeld door het aantal gespeelde wedstrijden
vermenigvuldigd met 10 (omdat onze handicapschaal 10 trappen bevat). Eigenlijk geeft
deze coëfficiënt, vermenigvuldigd met 10, uw percentage gewonnen wedstrijden weer.
Iemand die alle wedstrijden wint heeft een coëfficiënt van 10 en heeft 100% van zijn
wedstrijden gewonnen. Iemand die de helft van zijn wedstrijden wint heeft een
coëfficiënt van 5. In onderstaande tabel ziet u hoe een aantal gewonnen wedstrijden
(A) aanleiding geeft tot een coëfficiënt B.
A

24

B

10

A

11

B

23

22

21

20

19

9,58 9,17 8,75 8,33 7,92
10

9

8

7

4,58 4,17 3,75 3,33 2,92

6
2,5

18
7,5
5

17

16

15

14

13

7,08 6,67 6,25 5,83 5,42
4

3

2

1

2,08 1,67 1,25 0,83 0,42

12
5

0
0

Deze coëfficiënt wordt dan herleid naar een handicap volgens onderstaande tabel:
Coëfficiënt
Handicap

>=9
0

<9
1

<8
2

<7
3

<6
4

<5
5

<4
6

<3
7

<2
8

<1
9

Een coëfficiënt tussen 9 en 10 wordt omgezet in een handicap van 0, een coëfficiënt
tussen 5 en 6 wordt omgezet in een handicap van 4 en een coëfficiënt tussen 0 en 1
resulteert in een handicap van 9.
In de loop van het seizoen evolueert deze handicap geleidelijk naargelang de behaalde
resultaten. Om wat meer spanning en animo in de competitie te brengen wordt echter
twee maal per jaar (na de tussenstand, ter gelegenheid van het souper, ongeveer
halfweg het speelseizoen en na de eindstand) de handicap herberekend op basis van
de laatste acht speelavonden (dus op basis van de laatste 24 wedstrijden) en dit kan
voor vrij grote schommelingen zorgen.
Een nieuw lid wordt een handicap toegekend door een van onze expert-beoordelaars.
Krijgt men een handicap van 9, dan wordt dus impliciet de veronderstelling gemaakt dat
men in de laatste acht beurten (24 wedstrijden) minder dan 3 wedstrijden gewonnen
heeft.
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JUBILARISSEN
Dit jaar waren er opnieuw twee gelukkigen, twee moedigen, twee volhouders - ik weet
niet welke term best past - die het reeds
Filip Van Gyseghem en Luc Bockaert.

25

jaar volhouden als lid van onze club nl.

De volgende jubilaris laat nu nog een paar jaar op zich wachten en ik verklap nog niet
wie dit ‘normalerwijze’ zal worden. Wel zijn reeds 7 mensen onze huidige jubilarissen
vooraf gegaan. Eventjes in herinnering brengen misschien ? Reeds 28 jaar dienst voor
Albert Verstraete, Julien Deruelle, Ludo Coenen en Mark Ranschaert. Met 27
dienstjaren op de teller: Kathleen Deruelle en Koen Deschepper. Vorig jaar zetten we
Luc Verstraete in de bloemetjes, dus hij telt momenteel 26 jaar dienst.
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EEN KORTE QUIZ
1. Waarom hadden Andy en ik vrijdag 18 augustus een babysit nodig?
a) We hadden samen een leutig avondje gepland met TTC Baarle-compagnons.
b) We namen samen deel aan de quiz van Baarle .
c) We wilden altijd al eens in de polyvalente zaal van het schooltje wat gaan nadenken.
2. Hoe werd onze ploeg opgebouwd?
a) Ik, mijn echtgenoot, mijn vader en mijn schoonbroer.
b) Inge, Andy, Frank DJ en Frank DV.
c) Frank zijn schoonzus, zijn schoonbroer, zijn schoonvader en hijzelf.
3. Waren er nog bekende TTC-medemensen in de zaal?
a) Een tweede TTC Baarle-ploeg werd opgericht met Pol DV, Martine en Julien, nog
aangevuld met een voor ons onbekende Baarlenaar
b) Wim zorgde samen met andere barmhartigen voor de dorstigen en hongerigen onder
de aanwezigen.
c) Pascal, Luc B, Ludo en Joery probeerden als TTC Baarle 2 op te rukken naar de
eerste plaats.
4. Op welke vragen moesten we onder meer het antwoord schuldig blijven?
a) Welk (op een zeepaardje lijkend) dier werd op de dia getoond?
b) Welk liedje stond nummer 1 in de Radio 2 - Top 30 op 12 augustus?
c) Aan wat sterven de Japanners blijkbaar redelijk massaal, karoshi genaamd?
5. Met welke vragen konden we bijvoorbeeld punten scoren?
a) Wat was het geboortejaar van Keizer Karel?
b) Hoe noemde die culturele gebeurtenis waarbij Jan Hoet vlees liet rotten op de zuilen
van de Aula?
c) Wie heeft de opera ‘La Bohème’ geschreven en gecomponeerd?
6. Werd de hele avond opgebouwd als een echte prijzenslag?
a) Ja, elke ploeg werd op een willekeurig moment beloond met een ‘prijs’ voor elke
quizzer.
b) Ja, de ploeg die het meest geconsumeerd had, werd extra beloond voor de
geleverde prestatie.
c) Ja en onze gewonnen fluo-jasjes zullen ons daar altijd aan herinneren.
7. Wat betekenden de rode en groene bol?
a) Door een groen klein klevertje kregen we voor de ronde ‘Muziek’ dubbele punten.
b) Voor de ronde waar de rode bol op werd geplakt, kregen we geen punten; de groene
bol zorgde voor een verdubbeling van de punten.
c) We vonden dat een rood stickertje leuk stond op het antwoordenblaadje van de
ronde ‘Baarle’.
8. Waar stonden we ergens in de rangschikking op het einde van de avond?
a) We waren net van het podium getuimeld.
b) We zijn 4e geworden.
c) Onze punten lagen ergens tussen de punten van de bronzen medaille en de punten
van de 5e in rangschikking.
Groeten van uw ‘Herman Van Mol’ van dienst,
Inge (van Andy)
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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

KANDIDATEN VOOR MISS BELGIAN BEAUTY EN EEN
QUIZ.
Wie zou er niet aan een quiz willen meedoen in gezelschap van mooie blondines en
brunettes die binnenkort strijden voor de titel van Miss Belgian Beauty. Als we de
actualiteit een beetje gevolgd hebben moeten we eigenlijk spreken over Miss Flanders
Beauty want blijkbaar is er in het zuiden van het land weinig interesse voor deze
competitie met als gevolg dat alle Waalse kandidaten weggestemd werden.
Tot grote spijt, niet in het minst van de schrijver van dienst, organiseert men deze quiz
steeds in hetzelfde weekend van ons jaarlijks Ardennenweekend. Wegens familiale
verplichtingen kon ik dit jaar echter niet meegaan op weekend, wat betekende dat ik
terug beschikbaar was om mee te doen aan de quiz.
De belangrijkste taak van deze quiz is het opeisen van het kapiteinschap van de ploeg.
Wie al eens de foto’s op de website heeft bekeken of vroeger ooit heeft meegedaan,
weet dat dit een ticket “kan” opleveren om de prijs te ontvangen uit handen van de
winnares (miss Belgian Beauty) van vorig jaar. Na het volbrengen van deze taak kon ik
beginnen aan de samenstelling van de ploeg.
Volgende leden bleven ook thuis van het ardennenweekend en konden mij dus de
nodige bijstand bieden: Ludo, Paul, Martine, Andy en Alexander. Sinds enkele jaren
vindt de quiz plaats in het Parochiaal Centrum in plaats van de tent op het
Drongenplein. In totaal waren er 32 ploegen ingeschreven en blijkbaar heeft men een
aantal ploegen moeten weigeren wegens plaatsgebrek. Ook dit jaar was de organisatie
in handen van Ignace en na een klein welkomstwoordje konden we beginnen.
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Traditioneel krijgen we vragen voorgeschoteld waar we moeten zoeken naar steden of
gemeenten in een tekst of woorden die eindigen op vb. –ISME en ook de traditionele
fotorondes waren van de partij. We haalden per vragenronde een gemiddelde score van
7 met één negatieve uitschieter.
Halverwege de quiz stonden we op een 11de plaats. Tijdens de pauze werden we
bevoorraad met gesigneerde foto’s en folders van de aanwezige kandidaten. Op één
van de folders stonden de foto’s van alle kandidaten met bijhorend nummer. Dit
nummer gebruikten we meestal om de aanwezige kandidates te herkennen. De meeste
hadden we wel juist maar bij één kandidate zat ik er compleet naast. Blijkbaar moet ze
dit gehoord hebben want ze corrigeerde mij onmiddellijk tot hilariteit van Andy.
Tijdens de tweede helft (na de pauze) waren er terug enkele rondes waar we laag
scoorden. Een vraag die regelmatig terugkomt is: “Wie verbeterde het record
verspringen 25 jaar na Bob Beamon in 1968”. Volgens Ignace was het antwoord Carl
Lewis. Na protest uit het publiek moest hij ook erkennen dat het Mike Powel was.
Uiteindelijk verloren we nog enkele plaatsen zodat we eindigden op een 13de plaats met
een score van 190 punten. De ploegen Steve Mc Queen en Van Zwam eindigden
samen op de 1ste plaats met een score van 219 punten. Er werd nog een
schiftingsronde gehouden en daarin was de ploeg Steve Mc Queen de beste.

Ziehier nog de top-5:

Steve Mc Queen – 219 punten
Van Zwam – 219 punten
Cobra – 217 punten
Merenvinkers – 216 punten
Missliefhebbers – 212 punten

Ter info:

22. Miss Belgian Beauty1 – 164 punten
27. Miss Belgian Beauty 3 – 151 punten
29. Miss Belgian Beauty 4 – 128 punten
30. Miss Belgian Beauty 2 - 127 punten
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De avond werd nog afgesloten met een groepsfoto voor het clubblad en de website.
Misschien tot volgend jaar en hopelijk dan op een ander tijdstip.
Pascal
P.S. De kandidaten miss Belgian Beauty op de twee volgende foto’s zijn Julie Casier uit
Sint-Niklaas en Karen Sarasin uit Gent
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ARDENNENWEEKEND.
We zouden vrijdagnamiddag samen (Karl&Anneke, Luc&Leen en kinderen en wij) om
14.30u vertrekken. Aangezien Patrick en ik nog moesten werken, ben ik bij thuiskomst
om 13.15u gelijk ne zot mijn valiezen gaan pakken, auto volgeladen, getankt, enz…
Mijn halfbed was stipt om 14.30u thuis, Karl & Anneke waren er ook al, van Luc en Leen
geen spoor. Na de nodige wachttijd belden we Luc op, bleek dat Leen nog steeds niet
terug was van een toch wel erg lang kappersbezoek (kwestie van beetje proper voor de
dag te komen na 24 jaar huwelijk).
Dus met enige vertraging zijn we dan toch samen kunnen starten, hoewel we Luc na 2
minuten al weer kwijt waren (klein misverstandje). Door wateroverlast was er reeds file
zodra we de autostrade opreden, dus probeerden we dat wat te omzeilen, met als
gevolg dat mijn maag al na het eerste kwartier begon te protesteren.
Toen we er bijna waren deed Luc met ons nog een ommetoertje, hij zou ons éne
trakteren in een eethuisje waar hij en Leen vroeger jaren nog romantische tijden hadden
beleefd. Maar daar eenmaal binnen bleken we helemaal niet zo welkom, (misschien
hadden Luc en Leen bij hun vorig bezoek wat te wild gedrag vertoond?). In ieder geval
zijn we daar met een droge mond buitengekomen.
Dus wij snel naar ons verblijf, waar ons een warme verwelkoming wachtte en waar we
ook onmiddellijk iets te drinken kregen. Filip en Conny gaven ons rondleiding, want het
bleek nogal ingewikkeld om je bed te vinden. En het mag gezegd, de mannen die het
verblijf kozen hebben dit jaar echt hun best gedaan! Julien en Monique hadden zelfs
een luxesuite. Filip en ik probeerden er nog een grapje uit te halen maar Julien kwam
natuurlijk juist binnen. Doodjammer! ’t Zal voor een andere keer zijn.
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De traditionele spaghetti op vrijdag heeft ook deze maal goed gesmaakt! Koen en
Katrien hebben pas drie uur later gegeten, ‘k denk dat ze liever een gezellig onderonsje
hielden.
Op zaterdagnamiddag spraken we af om te gaan paintballen, of met de quad te gaan
rijden maar daar we geen gehoor kregen aan de telefoon en de mannen 25 km hebben
rondgereden om toch die verfpistolen en die brommers te vinden, zonder succes
trouwens, is dan maar besloten om te gaan kajakken. Na vriendschappelijk gewacht te
hebben op Koen en Katrien schoten ze ons pijlsnel voorbij en we zagen ze zeker het
eerste uur niet meer terug. Ze wilden graag een valletje voor ons opzetten maar dat is
mislukt, en toen ze (volgens Koen uit sportiviteit) als laatste toekwamen, nog poerdroog,
kregen ze alsnog de douche die ze voor ons voorzien hadden. Ha, wie laatst lacht best
lacht!
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Nat maar gelukkig verheugden we ons al op sangria die Julien toch wel lekker
prepareert, dit jaar koos hij echter voor een nieuw smaakje waar toch niet iedereen zo
tuk op was. Toch is het zo dat anijs heel goed is tegen darmkrampjes, een aantal
mensen zullen er zeker baat bij gehad hebben.
De BBQ marcheerde niet goed volgens Julien, toch was het zoals gewoonte weer
lekker! Tijdens de maaltijd hebben we onze kennis van het plat Gents wat bijgeschaafd,
wat voor grote hilariteit zorgde, voor Anneke was’t precies Chinees! Na dat Chinees
leerde ik nog Koreaanse bridge. Zo zie je maar waar dat weekendje al niet goed voor is
hé! Gerjan en Katrien waren ook goed voor een solo-optreden waar iedereen plat voor
ging, Leen zat zelfs onder tafel!
En zo kan ik nog wel een velletje volschrijven, maar ’t is al laat en ik moet nu ook niet
alles vertellen.
Groetjes, Chantal
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OOK IK WORD OUD ! HELP !
Neen, deze titel is niet de weerslag van een manische depressie over mijn aankomende
32ste verjaardag; het is ook niet de bedoeling om de oudere leden van de club voor het
hoofd te stoten. Het is enkel maar de conclusie van een avondje kwissen. Deze keer
zonder Miss en dus liet Pascal dan ook verstek gaan … er zal dan toch iets van waar
zijn !
Place to be : Parochiaal Centrum in Oude Bareel, daar waar we jaarlijks menig vocht
verliezen op het tweedaags tornooi. Deze keer heerste er echter bij de aankomst in de
zaal een zekere sereniteit die echter algauw doorbroken werd door allerlei ahaerlebnissen en vloeken bij het horen van de antwoorden op de pas gestelde vragen. ‘Ik
heb het geweten’ was dan ook de passende naam van een deelnemende ploeg.

Menige keer dachten wij de

te weten maar kwam de

niet.

Bovendien werd een oude volkswijsheid nogmaals benadrukt : ‘blijf bij je eerste
gedacht’.
Al moet het gezegd; daar hadden we niet zoveel last van. We hadden meer last van de
‘file rouge’ in de quiz. Om de andere vragenreeks was er immers een muziekreeks die
voornamelijk bestond uit het herkennen en benoemen van intro’s. Heb je even ! (voor
mij).
Let wel, een zeer gevarieerd muziekaanbod, gaande van Internationaal, over Belgisch
naar Gentse muziek. Even braken zelfs de Gentse Feeste uit bij het horen van ‘Het
Vliegerke’.
Niettemin lag de nadruk vooral op de voorbije jaren.
Intro’s van recente groepen als Machiavel, Buscemi, Vive la fête, the Rasmus, Mattafix,
Kosheen, Muse, Molokko, Pink, Moby, Ultrasonics, 50 Cent, passeerden immers de
revue en deden bij Koen en mij wel een belletje rinkelen maar daar bleef het ook bij. Dit
verklaart dan ook meteen de titel; zoals Paul op muzikaal gebied is gestopt toen hij 18
was, zijn Koen en ik ook niet meer mee met de golf aan nieuwe groepen van de laatste
10 jaar. Gelukkig was er voor Paul en onze 4de man Ludo ook een oldies reeks waar ze
hun hart of herinneringen konden ophalen.
Al bij al viel het nog wel mee en haalden we meer dan 50%. Het werd dus geen
dodenmars al moet het gezegd dat onze norm toch hoger ligt. De oplossing voor ons
probleem ligt voor de hand; ofwel halen we een youngster binnen in onze ploeg ofwel
luisteren we meer naar STUBRU.
Af en toe hadden we ook wel een vrouwelijke toets kunnen gebruiken. Welke man weet
er immers een andere naam voor ‘witte laarsjes’, een uitleg voor boeddhabuikje of wie
de nieuwe James Bond is. Juist ja, ook deze oplossingen zouden waarschijnlijk
gevonden geweest zijn door dezelfde Y generatie, zij het dan de vrouwelijke helft. Dat
tekort werd echter ruimschoots gecompenseerd door onze kennis over vrouwelijke
beroemdheden, getuige het spontane antwoord over Greet Op De Beeck. Sweet
Dreams, Lekker Beest, Ik wil je, Zo is er maar één, Kloosteroverste, ‘Geert
Varkensgezin’ (U kiest zelf maar)!
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Als enige buitenstaander hadden we ook te kampen met de gevreesde ronde ‘TTCOB
geschiedenis’. Blijkt dat TTCOB al bestaat sinds 1984 en dat zij als eerste TTC club op
de informatiesnelweg zaten (1995). Hun atypische start bestond uit een receptie : we
hadden het kunnen weten met groepsnamen als ‘de Pinteliers’ en ‘de 3 Duvelkes’. Zelfs
voor een sportclub was er maar één ronde sportvragen, die dan nog grotendeels ging
over dopinggevallen. Ludo ging zelfs terstond om een geheugenpilletje vragen.
Bovendien ontlokte dit bij ons de reactie om tijdens het komende tornooi alle
TTCOB’ers te testen op dopinggebruik.
De grootste schande mochten we echter ondervinden over onze eigenste TTC legende
Jean-Mi. Deze werd door ons aanzien voor Jacky Ickx. Jean-Mi mag dan al een
flitsende forehand hebben, dergelijke snelheden zal hij toch nooit behaald hebben.
Tafeltennis werd oorspronkelijk gespeeld als verzetje NA het eten. Bij ons is het eerder
een verzetje VOOR het eten (lees : drinken) waardoor we af en toe hallucineren en dus
foto’s moeilijk herkennen.
Hoogmoed komt voor de val bleek ook hier bewaarheid te worden ; And the winner is ≠
and the winner is. Wiskunde is toch niet altijd even logisch.
Immers de ploeg ‘and the winner is‘ werd uiteindelijk tweede op ½ puntje van the
winnaar. Met een totaalscore van 343.5 en 343 punten mag je als tweede toch zeggen
dat je ook een beetje de morele winnaar bent.
Voor de statistici onder ons : wij eindigden uiteindelijk 7de met een score van 306
punten, ofte 78%. Zeg nu zelf, een grote onderscheiding.
Zonder de muziekvragen hadden we nog een grotere score behaald maar eerlijk is
eerlijk, het verschil met de 6de was te groot zodat we op onze waarde geklopt werden.
Kortom een zeer geslaagde quiz gepresenteerd door de alomtegenwoordige Serge.
Bovendien had de quiz een uiterst originele inschrijvingsprijs: namelijk geen en er
waren dus ook geen prijzen. Dit werd echter gecompenseerd met een serie hapjes
tijdens de quiz. Deze werden dan ook zeer gesmaakt zoals ‘samenriepen’ door
kinderen.
PS : de titel klopt wel degelijk voor 50%, getuige de aangroei van de grijze haren.
Bruno
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TORNOOI
Dit jaar kon ons tornooi gelukkig op heel wat meer deelnemers rekenen dan vorig jaar.
Twintig jeugdige enthousiastelingen boden zich aan in de voormiddag, in de namiddag
telden we 52 heren en 8 dames wat toch een behoorlijk aantal is. Het is trouwens al een
paar jaar geleden dat we voldoende dames hadden om voor hen een afzonderlijk
tornooi in te richten. Of dit nu iets te maken had met onze aantrekkelijke affiche, waarop
de strijd voor tafeltennisburgemeester van Gent werd aangekondigd, durf ik niet te
zeggen. Ik hoop in ieder geval dat we volgend jaar nog heel wat meer deelnemers
mogen verwelkomen.
Aangezien ik niet van dienst was in de voormiddag en pas tegen 11 uur op het appel
verscheen, was de strijd onder de jeugd al in volle gang toen ik mijn opwachting
maakte. We hoopten een beetje dat onze jeugdige sterspelers dit jaar de opperste gaai
konden afschieten. Alexander, Jelle en Joery hebben immers reeds een jaartje ervaring
bij de volwassenen opgedaan binnen de club en ook Simon, onze jeugdkoning, kan
aardig zijn mannetje staan en komt bij de start van dit nieuwe seizoen ook de
volwassenen vervoegen.

Jelle werd uitgeschakeld door Alexander in de kwartfinale en Simon door Joery in de
halve eindstrijd. Zowel Alexander, in de halve finale, als Joery, in de finale, moest
echter het hoofd buigen voor Jan van der Wouden, die vorig jaar ook al mooi tweede
eindigde. Ook Laurens Van Paemel en Laurens Viaene beten fel van zich af en legden
beslag op een achtste en tiende plaats.
Zoals gezegd, acht inschrijvingen bij de dames en dus een apart damestornooi. Koen
vond dat we het hen niet te gemakkelijk moesten maken en verkoos om ze in één poule
in te delen zodat de dames zeven wedstrijden moesten spelen. Dit is natuurlijk wel de
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meest faire formule om voor de eindoverwinning te strijden. Iedereen speelt tegen
iedereen en men kan dus niet voortijdig uitgeschakeld worden door ‘te’ vroeg op de
latere eindwinnares te botsen.
Maria Jonckheere, uit het verre Leuven, moest slechts 3 sets prijs geven en kaapte dus
verdiend de zege weg voor Kathy en Brigitte.
Bij de heren kregen we zowat de verwachte topvijf met uitzondering van Pascal Smet,
die in een slechte dag verkeerde en het onderspit dolf tegen Kristof De La Rue, in de
zestiende finale.
Jammer genoeg kon onze top het deze keer niet waar maken. Mark verloor in de
kwartfinale van de latere winnaar Zekerya. In de halve finale moesten Bruno en Stijn
hun meerdere erkennen in Zekerya en Luc. Luc Bulckaert speelde een zeer
verdienstelijke finale maar slaagde er toch niet in om Zekerya een setje afhandig te
maken en deze laatste sloot dus het tornooi af als eindwinnaar zonder één enkele set te
verliezen. Chapeau!!

Tijdens de finale bij de heren begonnen de politici aan hun dubbelspel (tafeltennis
natuurlijk). De VLD (Sas Van Rouveroij en Sofie Bracke) nam het op tegen Groen! (Filip
Watteeuw en Dirk Spelier) en de sp.a (Daniël Termont en Rudy Coddens) tegen CD&V
(Filip Van Laecke en Isabelle De Clercq). De winnaars, VLD en sp.a, maakten nadien
onder elkaar uit wie de eer van het tafeltennisburgemeesterschap mocht opeisen. Het
was, zoals enigszins verwacht, de sp.a, met Daniël Termont en Rudy Coddens, die het
haalde. We kennen Rudy natuurlijk als één van onze clubleden; al is hij dit jaar bij mijn
weten slechts één enkele keer komen spelen. Velen onder ons ondervonden dus al dat
hij een te duchten tegenstander is achter de pingpongtafel. Het dient echter gezegd dat
ook de overige politiekers meer dan hun streng trokken, misschien hadden ze toch wel
heimelijk wat geoefend. Een leuke vaststelling was zeker dat de sportiviteit hoogtij
vierde, niet enkel onder de politici maar onder alle deelnemers op het tornooi; geen
enkele wanklank viel te noteren.
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Bij de prijsuitreiking werden naast de bekers opnieuw subito-loten uitgedeeld; benieuwd
of er weer een gelukkige prijswinnaar zal bij zijn. Nadien konden we nagenieten van de
geleverde prestaties tijdens een leuke geestrijke receptie.
Tot volgend jaar!
Pol
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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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WOORDZOEKER
Ingestuurd door Dominique De Bont
Na het schrappen van alle opgegeven woorden in het raster (vertikaal, horizontaal of
diagonaal) houdt u een geldig Nederlands woord over.
Tip: STAAT MEESTAL NAAST EEN BILJARTTAFEL
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AALVORK - AANBLAFFEN - ACHTER - AMANDEL – AMAZONE - BOSRECHT
CONCOURS - DIAGONAALVLAK - DRAAI – DIJKLAND - EENDEEI - EENDEN - ENIGMA
ERNST - JASZAK – JONGE - KAAKMES - KASGELD - KERKBUS – KIPPEBORST
MAATJESHARING - MACABER - NADERING - NARCIS – OMLIJNEN - OSSEHAAR
RASVERSCHIL- RECLAMELICHT – RISICO - SLIPPERTJE - SOLVENT - STADSMEISJE
TUINVAAS - VALDEURTJE - VALIES - VALKEOOG - VOLZIN – VULLEN - ZADELKUSSEN
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GAME: ROCKSTAR PRESENTS ‘TABLE TENNIS’
Uit De Standaard van 17/18 juni 2006

Tafeltennis heb je snel onder de knie, dat weet iedereen die al eens een pingpongpaletje heeft vastgehouden. Ook op een spelconsole ligt het spelletje zo voor de
hand dat zelfs de grootste game-analfabeet na tien minuten het balletje probleemloos
kan terugtikken. Maar wie een beetje experimenteert met zijn joysticks, ontdekt al snel
dat er meer uit te halen valt. Druk je de rechterstick naar voren, dan krijgt je slag
topspin, links en rechts uithalen met de stick zorgt voor het respectievelijke effect en
backspin. Smashes, dropjes en de gewaagde focus-mode zitten zo logisch in elkaar dat
je je in geen tijd een professionele speler waant.
Na een tijdje pingpongen merk je dat positiespel belangrijk wordt en dat het lezen van
het soort effect van een aanflitsend balletje minstens even belangrijk is als het
terugslaan. Speel je het spel op je eentje, dan schotelt de game je steeds sterkere tegenspelers voor, zodat je op zoek moet naar nieuwe technieken om je spel te
verbeteren. Jammer genoeg houdt het hier op bij de single player mode. Eigenlijk
dient je solospel alleen als training voor wedstrijden tegen echte tegenspelers via Xbox
Live of gewoon bij je thuis op de sofa. Want in de multiplayer mode komt Table tennis
het best tot zijn recht. Zenuwslopende rally's waar het balletje meer dan vijftig keer
over en weer gaat, zijn geen uitzondering. Dat leidt tot heel wat animo voor het tvtoestel en het maakt van Table tennis een van de beste Xbox 360 games om in
gezelschap te spelen.
Grafisch is het spel indrukwekkend van begin tot einde. De spelers zijn prachtig
geanimeerd, tot hun gelaatsuitdrukkingen toe. In het begin van een match staan
ze fit te wezen maar naar het einde toe is hun shirt nat, glimt het zweet op hun
armen en lijken ze echt vermoeid. Wie over een high definition tv-toestel beschikt
krijgt een haast perfect fotorealistisch beeld te zien. Met een richtprijs van maar 40
euro in plaats van de gebruikelijke 60 voor een Xbox 360-titel scoort Table tennis
zeker goed. Het verantwoordt de beperkte single player voor wie niet over Xbox Live
beschikt. Voor wie wel on line speelt, is deze titel een absolute must.
Alleen te verkrijgen op Xbox ( zie www.rockstargames.com/tabletennis)

OPLOSSING
WOORDZOEKER

24

GEBOORTES
De ooievaar is zeer actief geweest in TTC Baarle. Twee geboortes op dezelfde dag,
van coördinatie gesproken. Uit naam van het bestuur en de ganse club van harte
proficiat aan de fiere ouders. Hopelijk wijzen Frank en Koen hun zonen de weg naar
onze club in de (nabije) toekomst.

Het verhaal van het mooie eendje
Er was eens een eend. Neen, geen lelijke eend, zelfs niet een klein beetje lelijk. Nee,
het was een mooie, grote eend en ze kon zeer veel. Lachen bijvoorbeeld. Heel luid
lachen zelfs. Zo luid dat de andere vogels wel eens kwaakten; “ Sssst eend, ssssst.”
Maar dat kon haar niets schelen, ze lachte dan zelfs nog luider.
Ook eten maken kon ze goed, zelfs met heel eenvoudige ingrediëntjes. Als je haar
bijvoorbeeld een beetje vers gras en jonge wilgentakjes gaf, dan kon ze daar van alles
mee klaarmaken: spaghetti bijvoorbeeld of – je zal het niet geloven - zelfs rijst met
zoetzure saus. Al dat lekkers, dat vonden die andere vogels al wat minder erg dan dat
luid lachen. Iedereen kwam graag mee-eten als onze eend weer eens iets had
klaargemaakt.
Ook met kleine eendjes spelen kon ze goed. Zo ging ze graag naar een groot zwembad
omdat ze wou dat de kleine eendjes goed konden zwemmen. Ze knutselde ook graag
met die kleintjes: zo maakte ze eens grote beren met hooi. Dat was een goeie oefening
voor wanneer die kleintjes later nestjes moesten maken.
En zo werd onze mooie eend steeds groter, zo groot dat ze eraan dacht ook eens een
nestje te bouwen. Eerst zocht ze haar een knappe woerd en samen met woerdeend
begonnen ze aan hun nestje. Overal in de natuur zochten ze blaadjes en takjes. Er
werd getimmerd, geschilderd, er kwam zelfs een nieuw dak bovenop het nestje. En na
het vele werken kon het nestelen beginnen.
Maar … er was nog iets te kort, want … waarvoor dient zo een nestje eigenlijk?
Om eitjes in te leggen natuurlijk.
“Ik heb zin om eitjes te leggen”, kwaakte onze eend op een mooie dag.
“Ik zal een beetje helpen”, lachte de woerd.
En dus – toen het eindelijk lente was - begon onze grote eend met eitjes leggen. Het
ene eitje naast het andere, een gans nest vol. En dan begonnen de eend en de
woerdeend te wachten tot er kuikentjes uit de eitjes kwamen. Eerst wachtten ze heel
geduldig, dan een beetje ongeduldig en na een tijd was zowel hun geduld als hun
ongeduld helemaal op. Lente na lente bleven de kuikentjes in de eitjes zitten. De eend
stelde zich vele moeilijke vragen. Misschien zit ik te lang te broeden op de eitjes en
krijgen ze daarom te warm. Of misschien zit ik er te weinig op en hebben ze het te
koud. Of misschien zijn er te veel eitjes. Of misschien te weinig.
Aan iedereen vroeg ze raad: de dokter-eend, een andere dokter-eend, nog een andere
dokter-eend, een boeken-eend, zelfs aan de WC-eend. Maar niemand kon helpen.
Elke lente opnieuw waren er weer eitjes en elke keer opnieuw weigerden de kuikentjes
om eruit te komen, terwijl er bij al haar vriendinnetjes wel steeds mooie, lieve, zachte
kleintjes te voorschijn kwamen. En zo voelden onze eend en haar woerd zich steeds
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meer vreemde eenden in de bijt. Ze voelden zich steeds droeviger en droeviger en
eenzamer en eenzamer. Ze konden op den duur geen eendenbek meer zien.
Maar net tijdens de donkerste dagen van het jaar, in die periode dat de donkere
nachten veel langer zijn dan de ijskoude dagen, besliste onze eend: ”Ik ga nog één keer
één eitje leggen en er nog één keer zeer goed voor zorgen.” En weet je wat er toen
gebeurde? Na een paar weken – plots en onverwachts – voelde ze dat het eitje een
heel klein beetje bewoog. Zou het dan toch waar zijn? Onze eend bleef heel voorzichtig
dicht bij haar eitje en liet het nooit meer alleen. Na een tijdje werd het ei groter en groter
en het bewoog steeds harder. Onze bijna mama-eend begon zelfs te waggelen als een
eend en droeg stilaan steeds meer zwangerschapsveren. Er kon nu geen twijfel meer
bestaan. Er zat een echt levend klein kuikentje in het eitje. Hoe het verhaal zou aflopen
wisten we op het trouwfeest in onzen hof nog niet, maar op …
21 augustus 2006
heeft het kuikentje zijn schaaltje opengebroken en is hij “piep” komen zeggen aan
deze grote wereld.

WARRE
zoontje van Koen en Ineke
Komen jullie eens kijken?
Materniteit : UZ – Gent
Poeldendries 18
9850 Landegem
09/371 54 86
Meter: Angelique
Peter: Hannes

mini-geboortelijstjes bij Supra-Bazar (Lovendegem)en we sparen voor een
fietskarretje bij Fietsen Wouter (Landegem – 09/371 57 39)
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AANKONDIGINGEN
ZA

21/10

Tornooi Rooigem om 13 uur

DO

2/11

Bowling

VR

17/11

Vriendenontmoeting

ZO

19/11

Tornooi Aalter om 11.30 uur

ZO

24/12

Clubtornooi !!! Wij rekenen op uw
aanwezigheid.

DO

28/12

Schaatsavond

ZO

7/1

Nieuwjaarsreceptie

OPGELET!

GEEN TAFELTENNIS OP 28/12
EN 4/1

DE ONTBIJTACTIE VINDT PLAATS
IN HET WEEKEND VAN
12 EN 13 MEI.
INDIEN JULLIE NIEUWE
SPONSORS KENNEN,
LAAT HET ONS WETEN A.U.B. !!!
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