Het oude jaar
is bijna klaar
wat suffig kijkt het om
had zich er veel van voorgesteld
daar helemaal op ingesteld
toch liep er weer veel krom
Het oude jaar
is bijna klaar
het wilde heus niet katten
maar, rampen hongersnood en pijn
waarom kan het nooit zonder zijn
hij kan het nog niet vatten
Het oude jaar
is bijna klaar
wat heeft het hard gelopen
voor vrede voorspoed en geluk
niet eventjes maar aan één stuk
toch blijft het maar weer hopen!

Bij deze wens ik ieder van u in naam van TTC Baarle een gelukkig, vredevol en sportief
2007 toe. De Kerstman was de laatste die de tafeltennissers in 2006 in vervoering bracht.
We hebben ook in 2006 van heel veel kunnen proeven. Zij die wilden konden meer dan 50
keer een paletje slaan, minivoetballen, volleyballen, de beentjes gooien op de souper, de
hersencellen trainen in quizzen, meer dan eens een pintje (of iets anders drinken) en af en
toe ook de handen uit de mouwen steken zoals bij de ontbijtactie. Wij, als bestuur, zien de
aanwezigheid van jullie op de activiteiten als de grootste vorm van waardering die we
kunnen krijgen. We hopen dan ook in 2007 jullie veelvuldig te mogen verwelkomen op wat
we voor jullie doen, in de eerste plaats op onze donderdagse tafeltennisavonden.
Raadpleeg ook onze site www.ttcbaarle.be als je iets niet meer weet, als je foto’s wil
bekijken, ....

Koen
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HET ALLEREERSTE ABC-TORNOOI VAN ROOIGEM
Op zaterdag 21 oktober vond het tornooi van Rooigem plaats. De dertigste of
eenendertigste editie; ik weet niet meer precies wat aangekondigd werd.
Bij de jeugd waren er 32 inschrijvingen. Dit jaar mocht men zich wel tot en met 18 jaar
bij de jeugd rekenen wat Pieter-Jan Cluyse van OB de kans gaf om nog eens mee te
doen en glansrijk te winnen. Onze jeugd bracht het er zeker niet slecht vanaf. Laurens
verloor in de eerste ronde na de poules maar had dan ook de pech onmiddellijk tegen
Cluyse te moeten optornen.
Alexander werd uiteindelijk zevende en verloor net als op ons tornooi tot tweemaal toe
tegen Jan Van Der Wouden, want ook in de poule moest hij al het onderspit delven
tegen laatstgenoemde. Simon wist beslag te leggen op een mooie vierde plaats en
Joery bereikte de finale waar hij echter ook zijn meerdere moest erkennen in Pieter-Jan.
Rooigem zou Rooigem niet zijn moest men niet voor wat geanimeerde discussie
gezorgd hebben. Dit jaar had men het tornooi opgesplitst in drie reeksen. Een A-reeks
van 10 ‘zogenaamde’ kleppers (goden), een B-reeks voor de mindere goden en een Creeks voor de niet-goden, laat ons maar zeggen de engelen, om in dezelfde
terminologie te blijven. En daarmee zag dus het allereerste ABC-tornooi van Rooigem
het levenslicht. Aangezien het jammer genoeg geen doodgeboren kind bleek te zijn
kunnen we enkel hopen dat de boreling slechts een kort leven beschoren is.
Hoe men ertoe gekomen is om Koen en mij in de A-reeks in te delen waar men
kleppers als Bert Kellens, Benny Van Den Bulcke, Luc Versluys, Asen Tonchev, Philip
Boonaert, Stefaan Van Regenmortel, Noël Debue, enz. naar de B-reeks verwees zal te
allen tijde een immens onopgelost raadsel blijven. Mijn excuses aan alle overige
‘mindere goden’ in de B-reeks die ik hier even vergeet op te noemen, maar daarvoor
verwijs ik naar de deelnemerslijst bij Pascal Smet; je zult er ongetwijfeld nog een aantal
vinden die ik hier over het hoofd gezien heb. Ik wil er ten overvloede nog eens op wijzen
dat wij absoluut niet gevraagd hadden om in de A-reeks te figureren en dat wij dus geen
last hebben van een opkomend ‘dikke nek’-syndroom.
Noch Koen en ik slaagden erin om ook maar één enkele wedstrijd te winnen en Koen
dankte de hemel dat hij in de voormiddag was gaan mountainbiken zodat hij toch de
nodige sport gedaan had. Tegen Cakar stond hij immers welgeteld 4 minuten en 48
seconden aan tafel, heel accuraat gechronometreerd door Joery of Dominique, en
tegen Kristof De la Rue was het waarschijnlijk zelfs nog korter. Om de wedstrijden te
beknotten had men immers ook beslist dat in de poules naar twee winnende sets
gespeeld werd.
Enkel tegen Freddy Lammertyn kon men in mijn geval van een wedstrijd spreken, de
overige wedstrijden deed ik eigenlijk niet mee. De eerste drie van iedere poule (twee
poules) in de A-reeks gingen door, de laatste twee mochten dan nog een
barragewedstrijd spelen om te zien wie nog naar de kwartfinales mocht. Ook hier
gingen Koen en ik roemloos ten onder zodat we beslag legden op respectievelijk de
negende en tiende plaats, wat op het ganse tornooi bekeken natuurlijk niet zo slecht is
naar onze maatstaven. Zodoende kon ik mij tenminste snel gaan douchen voor het te
druk werd, dacht ik, maar dat was klaarblijkelijk buiten de waard gerekend, want de
douches werkten (nog) niet. Volgens Koen laat men die pas in werking treden naar het
einde van het tornooi toe, waarschijnlijk gaat men er van uit dat wie vroeg uitgeschakeld
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is geen nood heeft aan een verfrissing, daar hij niet genoeg zweet gelaten heeft. In de
kwartfinales werden zowel Pascal als Cakar tot ieders verrassing uitgeschakeld.
In de B-reeks waren onze vertegenwoordigers Filip en Dominique en waar men er, na
zorgvuldige screening, in geslaagd was de deelnemers in te delen in A-, B- en Cspelers was het blijkbaar te veel moeite om twee clubgenoten in verschillende poules
onder te brengen, zodat Filip en Dominique ook nog eens tegen elkaar in het strijdperk
mochten. In de eerste ronde na de poules werd Dominique uitgeschakeld door Noël
Debue en moest Filip het afleggen tegen Asen Tonchev. Die had daar alweer een
betwistbaar ‘twee ballen’-punt voor nodig en ook enige discussie betreffende de
puntentelling.
Na de uitschakeling van Filip waren alle volwassenen van Baarle uitgeschakeld en bleef
dus nog enkel onze jeugd in de strijd. Na enige informatie bleek dat ze allen wel op een
of andere manier zouden thuis geraken zodat wij ruimschoots op tijd, met de staart
tussen de benen, konden afdruipen.
Pol

OPLOSSING KRUISWOORDRAADSEL
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BOWLING TTC BAARLE 2 NOVEMBER 2006
Bowling deed me vroeger denken aan de iets dikkere medemens die tussen 2
hamburger door een bal naar een tiental kegeltjes probeerde te werpen. Tegenwoordig
verbind ik de sport meer aan de films “bowling for Columbine” van Michael More en “the
big Lebowski” van Joel Coen.
Deze laatste gaat over een van de meeste luizige personen van Los Angeles die
overleeft door te bowlen en een passie heeft voor een stuk tapijt. Hij wordt op een dag
door gangsters gezien als een familielid van een miljonair. Een en ander mondt uit in
een ontvoeringsdrama.

De 2de film Bowling for Columbine is een documentaire die gaat over 2 Amerikaanse
jongeren die na hun ochtenduurtje bowling een slachtpartij aanrichten in een school in
Columbine.
Maar nu terug naar 2 november 2006, we gingen met onze geliefde tafeltennisclub TTC
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Baarle gaan bowlen in Eurocity te Oude Staatsbaan 10 A 9930 Zomergem-Beke. Er
was een grote opkomst en enkel Pascal en Andy waren iets later dan voorzien.
Bij de indeling van de groepen werd ik geplaatst in de poule met Maarten, Pol,
Dominique en zijn vrouw. Maarten de specialist ter zake had zijn eigen bal bij die er
goed verzorgd uitzag, helaas wilden zijn punten niet zo uitblinken zoals zijn bal blonk.
Het werd uiteindelijk een strijd tussen Dominique en mij waarbij we de avond zelf niet
echt wisten wie er gewonnen had maar na de berekening van het totaal heb ik me
moeten bedwingen om geen school in de omgeving van Baarle uit te moorden. Het
verschil was maar 3 punten maar hierbij toch een proficiat aan Dominique.
De andere groepen heb ik niet zo aandachtig kunnen bekijken omdat al mijn aandacht
opgeëist werd door het bevorderen van de teamspirit met handgeklap, high-fives en een
beetje alcohol. Hierbij verontschuldig ik me dat ik de waarschijnlijk euforische
momenten en momenten van ondergang niet heb kunnen weergeven op papier van de
andere poules.
Zwaar verkouden groeten van Floris
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Alle werkdagen open tot 17u45 om ons
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TORNOOI AALTER
Op 19 november trokken we naar Aalter met een vrij sterke delegatie.
Bij de jeugd konden we rekenen op Alexander, Jelle, Joery en Laurens voor de
gelegenheid versterkt met Nicolas Bultinck. Bij de volwassenen telden we eveneens vijf
koppen namelijk Dominique, Filip, Koen, Thierry en ondergetekende. Er waren minder
aanwezigen dan de voorgaande jaren: 26 deelnemers bij de jeugd en 44 bij de
volwassenen. Men had dit jaar ook wijselijk geen veteranenserie voorzien, vorig jaar
waren we daar net met 8 deelnemers en dat is toch wat te weinig.
Traditiegetrouw was Filip opnieuw in een ijzersterke poule verzeild met Pascal Smet,
Kristof De la Rue en nog een sterkhouder van Aalter. Dit is echt niet meer normaal te
noemen, volgens mij regelt hij dat zo met opzet met de organisatoren om goed
opgewarmd aan de afvallingen te kunnen beginnen. Ook Thierry mocht niet klagen over
de tegenstand en noch Filip noch Thierry slaagden erin om in hun poule een wedstrijd
te winnen. Ikzelf won alle wedstrijden in mijn poule met 3 – 0 maar zoals gewoonlijk
werd ik weer door het geluk gediend want de sterkste tegenstander in mijn poule, Filip
Boonaert, was slechts om 3 uur ’s nachts in zijn bed geraakt en voelde zich nog niet
optimaal en dit had een duidelijk weerslag op zijn spel (zijn tafeltennisspel bedoel ik dan
natuurlijk).

Ook Pascal Smet vertelde tegen Filip dat het bier hem nog in de ogen stond maar dat
belette hem toch niet om Filip te kloppen. Gelukkig voor Filip en Thierry waren er dus
niet te veel deelnemers zodat de poules vrij vroeg gedaan waren en de tornooileiding
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besloot om iedereen te laten doorgaan waar men aanvankelijk de bedoeling had om
slechts de 3 eerste van iedere poule te laten verder spelen.
Het was voor Filip slechts uitstel van executie want zijn volgende tegenstander speelde
met noppen en dit werd Filip fataal. Dominique verliest tegen Dirk De Bruycker, de
winnaar van vorig jaar, die de ronde nadien ook Koen uitschakelt. Thierry wint zijn
eerste match van de afvallingen om dan op Kristof De la Rue te botsen, de latere
eindwinnaar
Bij de jeugd was Laurens de eerste deelnemer van Baarle die uitgeschakeld werd terwijl
Jelle in de kwartfinales de duimen moet leggen voor zijn buur Nicolas. De halve finales
gingen tussen Joery en Nicolas enerzijds en Alexander en Jan Van Der Wouden
anderzijds.

Eindelijk kon Alexander nog eens winnen tegen Jan Van Der Wouden en kwam dan in
de finale tegen Joery uit. In deze pure Baarle-finale toonde Alexander zich de sterkste
in een spannende eindstrijd en legde Joery voor het vijfde tornooi op rij andermaal
beslag op de tweede plaats. Een fel toegejuichte prestatie dus van de Baarlese jeugd.
Ikzelf verkeerde blijkbaar in een goede dag, al had ik alle moeite van de wereld om, in
de tweede ronde na de poules, voorbij Romain Rogiest te geraken. Daarna schakelde ik
Vanbecelare en Dirk De Bruycker uit. In de halve finales moest ik weer alle mogelijke
tactische trucs gebruiken om de (ouwe) taaie Van Cappel uit Blankenberge af te
houden.
Ik was uiteraard enorm tevreden dat ik er nog eens in slaagde om de finale te bereiken
van een tornooi. Misschien dan wel een tornooi met een iets minder sterke bezetting
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maar dat kon de pret niet drukken. In de finale moest ik mijn meerdere erkennen in
Kristof De la Rue, die in de halve finale Pascal Smet uitgeschakeld had in vijf sets, al
wist ik hem op mijn beurt (met een tikkeltje geluk) ook tot vijf sets te dwingen.
Pol
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GEERT EN ZIJN UUFFLAKKE
Op vrijdag 24 november 2006 stond er opnieuw een vriendenontmoeting met de
mensen van TTC Leerne op het programma. De “Engeltjes” komen traditioneel in de
herfst naar Baarle en even traditioneel wordt het pleit in ons voordeel beslecht. Alleen in
het seizoen 2004-2005 konden ze echter zowel in Leerne als ook bij ons winnen.
Groot opperhoofd Wilfried Mortier, al sinds jaar en dag de voorzitter van TTCL kwam als
eerste aan, met zijn deelnemerslijstje. Bij de elf van zijn ploeg stond hij als lijstduwer.
Op de vraag van Mark of ie zo fel gezakt was, antwoordde hij diplomatisch: “Misschien
hebben we de volgorde omgekeerd?”.

In totaal waren er 3 poules, vakkundig samengesteld door Mark. De eerste poule (the
top) bestond uit Mark Ranschaert, Koen Deschepper, Alexander Van Paemel, Paul De
Vos en Filip Van Gyseghem. In de tweede poule stonden Wim en Joery Degrieck,
Pascal Laseur, Thierry Möller en Ludo Coenen in de arena. Dominique De Bont, Jelle
Van Gyseghem, Laurens Van Paemel en ikzelf vormden uiteindelijk de derde en laatste
poule.
Als eerste wedstrijd kwam er al een klassieker “uit de oude doos”, nl. Wilfried Mortier
tegen mezelf. Wilfried heeft z’n ervaring en streken nog niet verleerd en zodus won hij 3
keer in onze poule. Alleen Dominique (leve de antitop) slaagde erin om hem in een
spannende wedstrijd te verslaan met 3-2.
Geert Claeys, bestuurslid van TTC Leerne en ook actief in poule 3 stal de show. Hij won
niet alleen al zijn wedstrijden, maar stak ook zijn bewondering voor de “uufflakke” van
Wim niet onder stoelen of banken. Bij een spannende match van Wim op tafel 1 (aan
het podium) bracht Geert plotseling een ode aan de bewuste toespijs. Wim was even uit
concentratie en verloor enige punten. Gelukkig voor ons had dit geen gevolgen. Wim
won al zijn matchen.
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Na een tijdje bleek dat TTC Leerne niet opgewassen was tegen de groentjes uit Baarle.
Alleen in poule 3 was er een overwicht. 8 matchen gewonnen tegenover 4 voor TTC
Baarle. Uitgedrukt in sets gaf dit 28 sets voor hen, en 18 sets voor ons.
In poule 2 was ons overwicht groot: 14 gewonnen matchen tegenover 4 voor Leerne (in
sets: 44-28). Wim, Pascal en Thierry wonnen hier al hun matchen, bij Leerne redden
Kim Bostyn en Eric Bouckaert de meubelen.

Bij de “heavies” in poule 1 was de dominantie van onze kant nog groter: 17 gewonnen
matchen tegenover 3 van Leerne. Alleen Bart Devolder en Frank Pannecoucke
slaagden erin matchen te winnen. Qua sets was de uitslag: 55 voor Baarle, 26 voor
Leerne. Op het einde van de avond kon de totale uitslag dan ook worden
bekendgemaakt:
BAARLE

LEERNE

GEWONNEN SETS

117

82

GEWONNEN MATCHEN

35

15

Ja, het resultaat was duidelijk in ons voordeel. Maar dit was niet het allerbelangrijkste.
Wat meer zal bijblijven is de goeie sfeer tussen beide ploegen. Een pintje, een
boterhammetje met kaas of uufflakke, een beetje lol maken … en eigenlijk, daar is het
om te doen. Aan de tafel doet iedereen zijn best, maar achteraf is de gezellige
ambiance even belangrijk als winnen. Dat vond o.a. Geert die zelfs op het podium nog
rondging met de schaal boterhammen met “uufflakke”.
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Afspraak in Leerne volgend jaar !!!!!
Luc Bockaert
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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
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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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KRUISWOORDRAADSEL
1

2

3

4

5

6

7

8

9

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.

1. Volkomen, totaal – naast wie je de nacht
doorbrengt
2. Voegwoord – eigenliefde - laatstleden
3. Vertrouwen – taille
4. Eminentie – in het algemeen – jongensnaam
– aanwezigheid van lucht in de borstholte
buiten de longen
5. Weg – uitzinnig
6. Gebruik maken van het openbaar vervoer –
fout
7. Rekening – eenheid van druk – uitstraling
8. Changement de décor
9. Achting – automatische knipperlichtinstallatie
– officier – watertje
10. Jongensnaam – vliegend voorwerp –
computerbesturingssysteem
11. Bijdehand – uit de mode
12. Jaarboeken – gehucht
13. Afleiding – inhoudsmaat
14. Bijwoord – persoonlijk vnw. – bloem
15. Sociale zekerheid – duivel – familielid

Geheel van normen binnen een groep
Lust, elan – onderofficier – eten
Excellent
Eskimo – vliegenier
Stijl, distinctie – telwoord – initialen van de
schrijver van ‘Langs de kade’
6. Zangstuk – vogel – slappeling
7. Tennisterm – gezaghebbende islamitische
uitspraak – onderwijs
8. Chinese afstandsmaat – spel
9. Loop snel voorwaarts – afvoerbuis –
dominee
10. Seksuele afwijking – Middelnederlands –
tekening op doorzichtig papier
11. Slap neerhangend stuk vlees of vel –
voegwoord – afstandsmaat –
laatstgenoemde – uitroep
12. Europese Politieke Unie – muziekinstrument
13. Regenvlaag – Monseigneur – Griekse
mythologische figuur
14. Meisjesnaam – stembussen –
Mohammedaans leider
15. Scheepsuitrusting – dun
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Onze club is zowaar in een zeer vruchtbare periode.
Na de twee geboorteaankondigingen in het voorgaande nummer mogen we hier alweer
een zeer gelukkig ouderpaar proficiat wensen met hun flinke zoon.
En daar Nathalie zich, als bestuurslid, terdege inzet voor de club wordt het dit keer, uit
naam van de ganse club, wel een heel dikke

PROFICIAT

15

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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DE KONING WORDT OOK CLUBKAMPIOEN
Op zondag 24 december werd voor de 6e maal het clubtornooi van TTC Baarle betwist.
Dit was tevens de laatste maal dat we onze palet hanteerden in 2006. Dit tornooi wordt
gespeeld met handicap waarbij de jeugdleden de maximumhandicap krijgen. Dit kan
wel eens voor verrassingen zorgen. De jeugdleden die de voorbije jaren de overstap
naar de volwassenen waagden lieten al meer dan eens een sprekend resultaat noteren
op donderdagavonden, waarom zou niemand van hen de hoofdvogel afschieten?

Om 8.45 (of iets later voor Thierry) schoven de 23 deelnemers aan bij het ontbijt. Zoals
de traditie het wil trakteert de club op het clubkampioenschap met boterkoeken en
bijhorende drank. Het zorgt tevens voor een zekere vorm van nivellering daar iedereen
het zelfde gegeten heeft en zij die voedingsupplementen nemen het nu toch al in het
geniep moesten doen.
De deelnemers werden ondergebracht in 3 poules van 6 en 1 poule van 5. De beste 2
van elke poule mochten doorgaan naar de kwartfinale.
In de 1e poule ging Albert V. uitstekend van start door te winnen van Thierry. Hij liet zijn
goede uitgangspositie uit handen glippen door te verliezen van Jelle. Die verloor op zijn
beurt de “jeugdtopper” tegen Simon zodat de laatste wedstrijd de beslissing moest
brengen. De tot dan toe ongenaakbare Alexander verloor met 2-3 van Thierry
waardoor ze beiden naar de kwartfinale mochten. Gerjan moest in deze poule tevreden
zijn met setwinst.
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In de 2e poule was er ook wel wat spanning. Luc V. had veruit de gunstigste handicap
en was dan ook torenhoog favoriet. Hij maakte die favorietenrol waar... tot die ene
uitschuiver tegen Andy. Zo ging de poulewinst verrassend naar Laurens VP die
weliswaar verloor van Luc maar met een beter setgemiddelde 1e werd. Andy had
immers een “Laurenscomplex”. Zowel tegen Laurens VP als tegen jeugdlid Laurens DS
ging hij de boot in. In deze poule konden we ook winst van die ene youngster Kwinten
tegen de andere youngster Yana optekenen. We zijn zeer blij dat ook zij die aan het
prille begin van hun tafeltenniscarrière staan willen deelnemen.
De 3e poule was een redelijk sterk gestoffeerde poule, waarbij het rekenwerk van de
computer moest beslissen wie er naar de kwartfinale zou doorstoten. Dominique
speelde een goed tornooi en won meerdere sets maar kon geen enkele wedstrijd
succesrijk afronden. Ook Joery speelde eigenlijk voortreffelijk maar diende nogal vaak
met 3-2 de duimen te leggen. Ikzelf speelde een barslechte partij tegen Paul, gevolgd
door 2 winstpartijen van een degelijk niveau tegen Dominique en Joery. Tegen Rudy
speelde ik een fantastische 1e set, maar dan was het gedaan. Het tactische plannetje
van Rudy klopte voor 100 % zodat ik tegen Filip voor de eer mocht spelen. Ook Filip
had tegen Rudy verloren en met nog een wedstrijd tegen Paul voor de boeg waren zijn
kansen ook tot een minimum geslonken. We speelden voor wat we waard waren en na
4 sets was de puntenstand 41-41. In de 5e sets nam ik de risico’s en Filip de punten. De
wedstrijd tussen Paul en Filip was even spannend en eveneens na een lange vijfsetter
haalde Filip het waardoor hij (samen met Paul) tot zijn grote verrassing naar de
kwartfinales mocht.

Links: onze kortste en langste deelnemer tegen elkaar in het strijdperk. Rechts: onze jongste supporter.

De 4e poule bestond uit maar 5 spelers, maar de kwaliteit was er wel. Voor Maximim
was er weinig eer weggelegd en ook Floris had het vlug begrepen. Mark (2 x halve
finalist en 1 x finalist), Pascal (2 x halve finalist, 1 x finalist) en Bruno (3 x winnaar, 1 x
finalist) zouden het onder elkaar mogen uitvechten. Pascal won verrassend tegen
Bruno en nadat hij na een 0-2 achterstand tegen Mark deze partij alsnog in winst
omzette, was de partij tussen Mark en Bruno van levensbelang. De 4e set kantelde naar
het voordeel van Bruno zodat Bruno en Pascal doorstootten.
In de kwartfinales tekenden we toch wel wat verrassingen op. Niemand gaf Laurens VP
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(7) een schijn van een kans tegen Bruno (1), maar hij speelde complexloos en hij won.
Ook de winst van Filip (3) tegen Alexander (2) vond ik verrassend. Dat Paul (2) won van
Thierry (4) was meer voor de hand liggend, maar toch deed Thierry Paul behoorlijk
zweten. Tussen Pascal (4) en Luc (4) was enkel de beginscore gelijk. Pascal in winning
mood kan iedereen wegblazen en dat heeft Luc ook ervaren.
In de halve finale gunde Paul Laurens enkel wat kruimeltjes. Hij liet hem geen moment
in de wedstrijd komen en Laurens werd gek van Pauls antitop. Kortom de klus was voor
Paul zeer snel geklaard. Tussen Filip en Pascal was het heel wat spannender waarbij
de winstkansen meer dan eens keerden. Uiteindelijk mocht Filip ook deze vijfsetter
bijschrijven in zijn grote overwinningenboek. Een finale tussen Paul en Filip kwam er
aan. Beiden hadden hiermee geen ervaring. Paul had de voorbije jaren 3 x een halve
finale en 2 x een kwartfinale gehaald en Filip was tot nu toe niet verder gekomen dan 2
x een zevende plaats.

De finale was geen éénrichtingspartij. Nee, nee favoriet Paul had niet veel overschot,
integendeel ze was uitermate spannend maar het wedstrijdbeeld was een ganse
wedstrijd lang hetzelfde. Paul die aanviel als het kon, Filip die verdedigde en counterde
waar mogelijk. Bij Paul lukte het de ene set beter dan de andere zodat we na 4 sets
alweer op 2-2 stonden. In de 5e set zag het er goed uit voor Filip. Een paar mooie
tegenaanvallen leverden zelfs 2 matchballen op bij 10-8. Bij de volgende bal leek Paul
alles of niets te spelen: zijn eerste forehandaanval rechtdoor. Het loonde en hij gunde
Filip geen punt meer. Kortom Paul kroont zich dit seizoen als “de” speler van TTC
Baarle want hij is ook de regerende koning van de club en ook in diverse tornooien
heeft hij onze eer meer dan verdedigd. Proficiat Paul!!!
Om 13.00 uur was alles afgelopen en konden zij die wilden snel huiswaarts gaan ....en
de plakkers konden er nog enen (of waren het er twee) drinken in de bar. Bedankt aan
alle deelnemers en sympathisanten en tot volgend jaar.
Koen
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De eindstand
1. De Vos Paul (2)

13. Ranschaert Mark (1)

2. Van Gyseghem Filip (3)

14. Van Gyseghem Jelle (6)

3. Van Paemel Laurens (7)

15. Deschepper Koen (2)

4. Laseur Pascal (4)

16. Donné Simon (6)

5. Möller Thierry (4)

17. Borms Floris (4)

6. Van Paemel Alexander (2)

18. Degrieck Joery (4)

7. Vereecke Bruno (1)

19. Verbruggen Kwinten (9)

8. Verstraete Luc (4)

20. De Bont Dominique (5)

9. Coddens Rudy (2)

21. Meeremans Yana (9)

10. Delcloo Andy (9)

22. Verstraete Gerjan (7)

11. De Smet Laurens (8)

23. Rogge Maximim (9)

12. Verstraete Albert (3)
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SCHAATSAVOND : 28 DECEMBER 2006
Na Brugge en Gullegem vonden we het eens tijd om onze schaatsen wat dichter bij huis
aan te trekken. Daarbij kwam Gent met zijn feeërieke verlichting, stemmige sfeer en
toffe mensen, kort samengevat gewoonweg de meest wijze stad van het land, gewoon
als het beste alternatief uit de bus.

Bovendien een proper alternatief als we in die
laatste dagen van het jaar, waarbij zowaar
iedereen wat weker wordt in het hart en toch wel
weer vol (over)moed wat goede voornemens voor
het komende jaar aan het verzinnen is, een goede
daad willen verrichten. Bijvoorbeeld door
individueel een steentje te willen bijdragen om de Kyoto normen te halen, om de
zogenaamde “global change” wat te helpen afremmen. Hierbij vergeten we
vanzelfsprekend snel het gevraagde vermogen in rekening te brengen om deze ijspiste
op temperatuur te houden bij dit toch wel uitzonderlijk warm winterke. Een mens moet
zich van tijd tot tijd tenslotte ook wel eens kunnen uitleven he.
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Om de bustradities in ere te houden, hadden we er namelijk niet beter op gevonden om
gezamenlijk, indien mogelijk, het openbaar vervoer te nemen met als vertrekpunt
Drongen plein! Als dit geen proper alternatief is. Met z’n allen dus gezellig op een busje
van De Lijn. Over deze leuke atmosfeer op bus 18 kan ik helaas niet meepraten, daar ik
op dit eigenste moment solo mijn weg naar Sint Baafs - eveneens met het openbaar
vervoer – via de lijnen 65 en 1 aan het afleggen was. Zoals in 95 % van de gevallen
was het openbaar vervoer dus weeral eens perfect op tijd en waren er bij deze dus
geen klachten over vertragingen....

Eens op de piste konden we genieten van een gezellige radio 2 avond met het daaraan
gerelateerde kwijlmuziek. Maar niets kon die avond de pret bederven. De ene helft
stond dus op de ijspiste en de andere helft stond eerst de schaatsers aan te moedigen
om daarna zichzelf wat te gaan “verwarmen” in de gezellig verwarmde tent. De warme
drank was bijzonder in trek bij onze leden en ging dus vlot binnen.
Rond 9 uur was het tijd om af te zakken naar de Bridge, waar we een zaaltje op het
eerste verdiep hadden afgehuurd. Uiterst gezellige plaats, waar de Kerstman van dienst
ons opwachtte. De Club heeft ons hier getrakteerd op 2 drankjes de man en daarna
werden we nog eens verwend door de Kerstman met snoepgoed en lotjes om naar
Peking te kunnen gaan. Er waren toch enkele gelukkigen die 2.5 euro’s gewonnen
hebben!!
Over tradities gesproken, Pascal moest nog zijn jaarlijkse speech geven wat bij deze
weer grandioos gelukt is. Merci Pascal voor de organisatie!! Daarna was het weer tijd
om de bus te gaan opzoeken. Pascal werd echter op het pleintje nog aangesproken
door een horde meisjes.... en ging daar heel erg gretig op in.
Andy
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NIEUWJAARSRECEPTIE
Dit jaar beleefden we toch wel een erg uitzonderlijke en atypische nieuwjaarsreceptie.
Met temperaturen die bijna de 10 graden haalden zou een mens reeds beginnen
dromen van de lente, enkel de fluitende vogeltjes ontbraken. Waar we vorige jaren,
warm ingeduffeld, toch nog stonden te trappelen van de kou hadden we dit jaar totaal
geen behoefte aan de kolenvuurtjes, die waren opgesteld.
Toen we ons om 11.30
uur
naar
het
schoolpleintje
begaven
klaagde mijn vrouw, die
nog wat hinder ondervond
van een of ander virusje,
een beetje over de
bijtende wind maar tijdens
de receptie, op het
windluwe pleintje voor de
school, hoorde ik haar
geen enkele klacht uiten.
Ze had het immers veel te
druk met iedereen te
begroeten en het bijbenen
van alle nieuwtjes. Een
dergelijke
receptie
is
immers ideaal om eens
een gesprek aan te knopen met iemand die je in de loop van het jaar niet zo vaak tegen
het lijf loopt.
De keerzijde van de medaille bestond uit een druilerig regenbuitje dat echter niet lang
duurde en niet genoeg kracht bezat om het publiek te verkillen. Er bestond dan ook
geen enkele noodzaak om te verkassen naar het afdak op de binnenkoer of de zaal.
De accordeonist en de
drie koningen waren ook
weer van de partij en dit
keer was er zelfs een
authentieke zwarte bij.
Mijn kennis van de
kerkelijke geschiedenis
is niet meer wat het
geweest is en omdat ik
de koningen beloofd heb
mij niet te vergissen met
de namen ben ik het
eventjes moeten gaan
opzoeken. Tot mijn spijt
en verrassing kan ik
echter geen uitsluitsel
geven over de kwestie,
de informatie die op
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internet te sprokkelen valt is immers allesbehalve eensluidend. De zwarte koning wordt
meestal Balthasar genoemd maar af en toe ook Caspar en één enkele keer Melchior.
Nu ik toch de moeite van het opzoekwerk gedaan heb, vertel ik er maar meteen bij dat
de namen van de koningen (of wijzen) niet genoemd worden in de evangeliën en pas
opduiken rond de achtste eeuw, na Christus, wel te verstaan.
Ik vermeld hier de meest voorkomende uitleg zoals die o.a. in de internet-encyclopedie
Wikipedia te vinden is. De drie koningen zijn: Caspar (een 20-jarige Aziatische
jongeman die wierook schonk), Melchior (een 60-jarige, blanke, Europese grijsaard met
een baard die goud schonk) en Balthasar (een 40-jarige, bebaarde, zwarte man uit
Saba, Ethiopië die mirre schonk). De koningen vertegenwoordigen daarmee de drie
toen bekende werelddelen.
Over de opkomst waren de meningen nogal verdeeld en ik hou het er dus maar op dat
het verschil met de voorgaande jaren niet groot zal geweest zijn. Wel is het zo dat we
ieder jaar een beetje dezelfde vertrouwde gezichten terugzien. Aangezien het blijkbaar
geen zin heeft doe ik ook geen oproep meer aan onze afwezige leden om te komen
genieten van de gezellige, ongedwongen sfeer; de sympathieke rumoerige drukte en de
gratis drank.
Pascal en Julien zijn ongetwijfeld de drijvende krachten binnen de organisatie, waaraan
een vijftiental Baarlese verenigingen hun medewerking verlenen. Hopelijk krijgen ze in
de toekomst wat meer steun zodat deze traditie zich verder kan zetten de komende
jaren. Filip en Noël waren, voor TTC, na 12 uur weer de bereidwillige barkeepers in het
jeneverkot. De afbraak van de standen en het opruimen verliep blijkbaar vlotter dan
andere jaren zodat wij iets na halftwee konden aanschuiven aan tafel en de jenever
doorspoelen met een stevig glas wijn.
Pol
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AANKONDIGINGEN
ZO

21/1

Tornooi Kuurne – 8° Grote Prijs
’t Ezelsplankske – aanvang 9.30 u.

VR

2/2

Vriendenontmoeting

ZA-ZO

3/2-4/2

Tornooi Oude Bareel

ZO

25/2

Dubbelspel te Aalter. Start om 11.30 u.

ZO

11/3

Volleybaltornooi in sporthal Keiskant

ZA

17/3

SOUPER om 19 uur.

MA-VR

2/4-6/4

Sportkamp

Allen daarheen !

van 20 tot 22 uur

Een unieke kans om onder deskundige
begeleiding uw vaardigheden bij te schaven

ZA-ZO

12/5-13/5

TIENDE
ontbijtactie
Wees nu reeds paraat !!!

VR
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25/5

Familietornooi om 20 uur
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