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Recept voor 2008
U neemt 12 maanden
u haalt er alle bitterheid, gierigheid,
pietluttigheid en bekrompenheid uit
en snijdt elke maand
in 30 of 31 gelijke delen,
zolang de voorraad net toereikend is
voor één jaar.
Elk deel wordt apart klaargemaakt en
bestaat uit de grondbestanddelen
arbeid en humor en u voegt er
3 eetlepels optimisme,
1 theelepel verdraagzaamheid,
1 graantje ironie,
1 snuifje tact en
1 gram godsvertrouwen aan toe.
Het gare gerecht garneert u met
1 tuiltje kleine attenties en serveert u
dagelijks met een blij gemoed.

Beste leden
Er is alweer een jaar voorbijgevlogen. Onze club kende heel wat mooie (donder)dagen,
afgewisseld met af en toe een tegenvaller of tegenslag. Toch meen ik te mogen stellen
dat onze club ook in 2007 meer was dan een verzameling individuen die het winnen van
een tafeltennismatch als hoogste goed heeft. We trachten mensen te “verenigen” en
hopen dat iedereen die geïnteresseerd is in de tafeltennissport bij ons zijn gading vindt.
We rondden in 2007 een decennium Ardennenweekends en ontbijtacties af. Na 10
jaar vonden Mark en Bruno het welletjes en geven ze de fakkel door aan nieuwe
initiatiefnemers voor de organisatie van het Ardennenweekend. Julien zal ook in de
toekomst deel uitmaken van de werkgroep, want inderdaad een nieuwe werkgroep
zag het levenslicht. Deﬁnitief (?) gedaan is de ontbijtactie met moederdag. Paul, Filip,
Ludo, Noël en Luc hadden eerder al aangekondigd dat de 10e editie de laatste zou
zijn. 10 successen op een rij brachten een aardig eurootje in het laatje en allen willen
ze de club in een andere rol blijven steunen. Vanaf nu zetten ze, samen met Julien en
Karl, hun schouders onder de organisatie van het Ardennenweekend + uitgifte van de
TTC-krant. Iedereen alvast bedankt voor de geleverde inspanningen en ik ben blij dat
velen ook de komende, hopelijk nog vele, jaren onze club willen ondersteunen.
Op het eind van 2007 zwaaiden we ook Nathalie uit als bestuurslid. Als jonge, pas
verhuisde, fulltime werkende moeder was en is het soms moeilijk om ook nog tijd vrij te
maken voor vergaderingen, bijkomende activiteiten en organisaties. Ze heeft de voorbije
jaren haar stempel gedrukt op het bestuur (en dus ook de club). Ik wil haar bedanken
voor haar inzet, werkkracht en energie die ze de voorbije 9 jaar in de club gestopt heeft
en we zullen haar vrouwelijke kijk op de dingen missen in het bestuur.
Koen
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SNOOKER
Op een wel ongewone dag (1 november) gingen 18 strijdlustigen de
strijd aan met iets grotere ballen. Het was een eeuwigheid geleden
dat dit een club-event was. Zo te zien blijft het voor de meeste van de
18 daar ook bij en wordt er buiten de club weinig of niet aan snooker gedaan.

Uitzonderingen op deze regel zijn wellicht Wim die regelmatig tapbiljart speelt en dus
wel met de combinatie keu, bal en gat overweg kan. Dominique drijft het nog een beetje
verder want die heeft zelfs zijn eigen keu. Of dat te zien was aan het niveau kan ik jullie
niet vertellen want als verslaggever sta je natuurlijk maar aan één tafel. Feit is wel dat
hun spelletjes rapper gedaan waren dan de onze !
De jeugd (Joery, Alexander, Laurens en Jelle) mag wel het score-record op hun naam
schrijven. Enige toelichting is hier wel vereist: de meeste punten werden gemaakt door
strafpunten van de tegenstander. Jong en onbezonnen!
De derde tafel had daar hoegenaamd geen last van; toch niet van het jong zijn. Op
deze tafel speelden immers de veteranen waar het allemaal wat langzamer ging (en
dus waarschijnlijk niet onbezonnen, maar allemaal goed nagedacht). Tsja, ooit zal ik
daar ook mee geconfronteerd worden (met het oud worden of met het nadenken ?).
Galant daarentegen waren ze wel. Op het moment dat iedereen naar huis wou en zij
nog bezig waren, hebben ze ootmoedig hun spel gestopt. Of waren er andere redenen
… de heiligen mogen het weten!
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Op de laatste tafel speelden Luc, Filip, Patrick en ikzelf een spannende driesetter. In
het derde spel bracht de laatste zwarte bal de beslissing over wie als winnaar naar huis
mocht gaan.

Misschien moet ik het woordje winnaar vervangen door ‘beste verliezer’ want het
niveau was nu ook niet om over naar huis te schrijven; althans dat van mij toch niet (in
vergelijking met mijn niveau tijdens mijn studentenjaren). Tsja dat ouder worden gaat
soms rapper dan men denkt …
In al de tijd die vooraf ging aan de ultieme zwarte
bal waren er dus al menige vloeken en frustraties
de revue gepasseerd. Snooker blijkt immers een
sport te zijn die de twijfels in de mens naar boven
brengt en Julien was er als de kippen bij om die,
als fotograaf, vast te leggen op de gevoelige plaat.
Bij gebrek aan nummer 19 en 20 speelden Pascal
en Andy dan maar een rechtstreekse confrontatie.
Het voordeel is dat je dan wel rapper in een
bepaald ritme komt: ofwel maak je veel punten ofwel maak je veel fouten!
Bruno
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Een weetje
De eerste vormen van het biljartspel zijn al in de 15e eeuw te vinden, maar snooker is
pas een recentere versie. Het spel is ontstaan in het Brits-koloniale India, toen ofﬁcieren
van het leger nieuwe variaties bedachten op het populaire biljartspel. Verschillende
verhalen over het precieze ontstaan van het snooker doen de ronde (zie ook Britse
Oost-Indische Compagnie), maar meestal wordt aangenomen dat Sir Charles Neville
Chamberlain, een kolonel van het leger, in 1875 in Jabalpur voorstelde om de gekleurde
ballen van pyramids toe te voegen aan de zwarte bal en de rode ballen van het spel
Black Pool, waardoor het moderne spel ontstond.

DEFINITIES
WEKKER: instrument om mensen die geen jonge kinderen hebben wakker te maken
SARDIENTJE: visje zonder kop dat in olie leeft
GEHEIM: informatie die men slechts aan een persoon per keer doorgeeft
SNOBISME: zaken kopen die men niet graag ziet met geld dat men niet heeft om indruk
te maken op mensen die men niet mag
SYNONIEM: woord dat men gebruikt in de plaats van een ander waarvan men de
schrijfwijze niet kent
GROEPSWERK: mogelijkheid om fouten op de rug van een ander te schuiven
VEDETTE: persoon die zijn hele leven hard werkt om bekend te geraken en dan een
donkere bril opzet om niet herkend te worden

Doordenkertjes
Het voordeel van een bezoek aan de huidarts.. Je hebt de uitslag al voor het onderzoek.
Wanneer gaat het zijn verstand te boven?.. Als hij tot zijn navel in het water staat.
Tegenslag.. Hij had een mooi ﬁguur geslagen.. Ze sloeg terug.
De directeur van het crematorium.. Laat je niet kisten..alles komt in kannen en kruiken.
Waarom is Jezus niet in Holland geboren?.. Ze vinden er geen drie wijzen.
Onbegrijpelijk van sommige mensen... dat ze van miljoenen zaadjes de snelste waren.
De professor was nooit zo verstrooid.. als na zijn crematie.
De goudvis: Geef mij maar een joint ... dan word ik haai.
Hij was van plan om een zelfhulpgroep op te richten voor mensen met een
angstcomplex.. maar durfde niet.
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Enkeltornooi in Rooigem
Op zaterdag 3 november organiseerde TTC Rooigem haar jaarlijks enkeltornooi. Met
een 80-tal deelnemers, waarvan een heel pak bij de jeugd, konden de organisatoren
best tevreden zijn. Joery Degrieck, Laurens Van Paemel, Simon Donné, Alexander
Van Paemel en Jelle Van Gyseghem waren onze vertegenwoordigers in de
jeugdreeks.
Na de farce van vorig jaar waren er maar weinig +18-jarigen van bij ons die goesting
hadden. Floris Borms ging in op de uitnodiging en ikzelf vond me moreel ook verplicht
om mee te doen, maar had voor de zekerheid ’s morgens een mooie VTT in Knesselare
van 48 km meegepikt. Ook dit jaar werd er niet afgeweken van het systeem met reeksen
maar in de A-reeks telde ik maar 8 koppen en daarover bestond er weinig discussie.
Ook nu werd echter in de poules gespeeld naar 2 winnende sets en verwachtte men de
prijsuitreiking tegen 20.00 uur. Ook nu stonden regelmatig tafels te wachten op spelers
en dit heus niet alleen tijdens de laatste poulewedstrijden.
Floris en ikzelf werden ondergebracht in de B-reeks en echt overtuigen deden we daar
ook niet. Floris zat in een poule van 5 en kon 2 maal winnen, ikzelf kon enkel tegen
Jenske Rodenburg winnen. In de afvalling was ons liedje vlug uitgezongen. Floris begon
heel goed tegen Anthony De Vulder maar kroop na setwinst helemaal achteruit en kon
geen vuist meer maken met een 3-1 nederlaag tot gevolg. Ikzelf mocht tegen Chris
Hoffman aantreden. Hij was in de poule “al goed op dreef”, maar tegen mij zorgde hij
voor spektakel, jammer genoeg geen tafeltennisspektakel. Nadat hij de 1e set gewonnen
had en in de 2e met 6-2 leidde liet “hij mij in de wedstrijd komen”. Zo sportief vind je
nog zelden een speler op een tornooi, zeker niet met een voornaam Chris. Bij 6-6 had
ik een ongelooﬂijk chanceballetje en ging Chris zo goed als volledig door het dak. Dat
verbeterde er niet meer op in deze en de volgende set, die hij dan ook kansloos verloor
(7-11 en 4-11). Tegen zo’n onsportieve, opgedraaide tegenstrever kan ik dan ook wat
meer en ik speelde dan ook mijn betere niveau.
Jammer genoeg had ik geen chanceballekes meer, maakte ik wat te veel fouten zodat
hij zonder te tafeltennissen (wat vuile opslagen en ballen teruggeven, maar voor de rest
niets) toch de rust hervond en in de 4e en 5e set het laken naar zich toetrok. Mijn tornooi
zat er op en gelukkig voor de recreatiesport het zijne de ronde nadien ook.
Bij de jeugd waren de verwachtingen iets hoger gespannen. Alexander, Joery en Simon
hadden een foutloos parcours in de poules, Laurens verloor 1 wedsrtrijd en Jelle...won 1
set. Hij zat echt met zijn gedachten bij de match van Club Brugge. Het enige verschil is
wel dat zij als ze slecht spelen ook winnen en bij Jelle was dit niet het geval. In de 1/16e
ﬁnale mocht hij dan ook direct tegen een reekswinnaar, Simon. Simon won overtuigend,
al kwam Jelle in de laatste set er wel door maar het kalf was al verdronken. De rest van
de groenhemden ging vlotjes naar de volgende ronde.
In de 1/8e ﬁnale moest er een groenhemd sneuvelen aangezien Joery en Laurens tegen
elkaar uitkwamen. Joery was de sterkste, al kon Laurens wel de eer redden. Simon
en Alexander stoomden vlot door. In de 1/4e ﬁnale verloren Joery en Alexander geen
set. Simon had een heel kwade tegenstrever aan Michiel Lammens (die eerder Jelle
aftroefde en eerder dit jaar de ﬁnale speelde op zijn thuistornooi van Oude Bareel). Met
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een 2-3 nederlaag verdween Simon uit het tornooi.
In de 1/2e ﬁnale kwamen Joery en Alexander tegen elkaar uit. Alexander won ook deze
match met 3-0 en ging zonder setverlies naar de ﬁnale. Daarin wachtte Jan van der
Wouden van TTC Effect die eveneens foutloos was gebleven. De ﬁnale gaf niet wat er
van verwacht werd want Jan won zijn zoveelste tornooi, maar de 3-0 tegen Alexander
geven de onderlinge verhoudingen niet juist weer. Joery moest spelen voor de 3e plaats
en trok het laken naar zich toe door met 3-2 te zegevieren tegen Michiel.
Kortom met een 2e, 3e en 8e plaats presteerde onze jeugd opnieuw sterk. Al was Simon
wellicht wel ontgoocheld dat er maar 4 trofeeën voorzien waren.
Koen
Jeugd
1. Jan Van der Wouden
2. Alexander van Paemel
3. Youry Degrieck
4. Michel Lammens
5. Daan Rodts
6. Jonas van Heers
7. Simon Donné
8. Glenn de Beck

TTC Effect
TTC Baarle
TTC Baarle
TTC Effect
TTC Rooigem
TTC Beernem
TTC Baarle
TTC Effect

Volwassenen
1.
2.
3.
4.

A - reeks
Zekerya Cakar
Pascal Smet
Freddy van Holderbeke
Dirk de Bruycker

TTC Rooigem
TTC Rooigem
TTC Rooigem
TTC Lobos

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

B - reeks
Jelle Sabbe
Asen Tontchev
Stijn Vispoel
Benny Van den Bulcke
Luc Leloup
Noel Debue
Bert Kellens
Serge Vermeersch

TTC Rooigem
TTC Rooigem
TTC Oude Bareel
TTC Rooigem
TTC Oude Bareel
TTC Zwalm
TTC Effect
TTC Oude Bareel

1.
2.
3.
4.

C - reeks
Marnix Janssens
Paul van Gansbeke
Lucien Vergeylen
Gina Vyncke

TTC Rooigem
TTC Zwalm
TTC Oude Bareel
TTC Rooigem
9

Frank Vercammen
www.frankvercammen.be
info@frankvercammen.be
Rondehuisjesdreef, 3

C. Van Der Cruyssenstraat, 33

9031 drongen

9850 Nevele

Tel. 09/2265428

Tel. 09/2456386

Openingsuren

Openingsuren

Maandag

14:00 17:30

Maandag

09:30 13:00

Dinsdag

09:30 13:00 - 14:00 17:30

Dinsdag

09:30 13:00 - 14:00 17:30

Woensdag

09:30 13:00 - 14:00 19:00

Woensdag

09:30 13:00 - 14:00 19:00

Donderdag

09:30 13:00 - 14:00 17:30

Donderdag

09:30 13:00 - 14:00 17:30

Vrijdag

09:30 13:00 - 14:00 17:30

Vrijdag

09:30 13:00 - 14:00 17:30

Zaterdag

09:30 13:00

Zaterdag

09:30 13:00
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Tornooi Aalter
’s Morgens al heel vroeg stonden we elf man sterk, klaar om naar het tornooi te Aalter
te vertrekken. Jelle Van Gyseghem, Joery Degrieck, Laurens Van Paemel, Nicholas
Bultinck en ikzelf streden mee bij de jeugd. Alexander Van Paemel, Davy Geeraert,
Pascal Laseur en Thierry Möller hadden zich ingeschreven voor de senioren, en bij de
veteranen werd de eer verdedigd door Dominique De Bont en Paul De Vos.

Daar aangekomen konden we al onmiddellijk beginnen opwarmen, en we waren blij met
het vooruitzicht van een ‘snel’ tornooi - een waarbij je niet te lang moet wachten op de
volgende match - aangezien TTC Aalter heel wat tafels voorzien had. Het balkon dat
vanuit de cafetaria uitkeek over de sporthal was ook heel interessant. Toen uiteindelijk
alle ingeschreven zich al dan niet gemeld hadden om deel te nemen, konden we al
snel beginnen. Het moet gezegd, niets is wat het lijkt: uiteindelijk wachtten we op de
gemiddelde match net geen uur, daar kan alleen Rooigem boven…
Wanneer dan alle klachten over de organisatie van de matchen afgelopen waren, het
was niet zeldzaam dat iemand werd afgeroepen die nog bezig was met spelen, alsook
diverse klachten in verband met naamproblemen - we hadden plots een Jonas Degrieck
in onze club? - begon het er al goed uit te zien bij de jeugd. We waren allemaal poulewinnaars behalve Laurens Van Paemel die één enkele match wist te verliezen.
Bij de senioren deed onze delegatie het echter niet zo goed, en enkel Alexander wist
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zich nog een beetje recht te houden. Onder de veteranen konden Dominique en Paul
zich alleszins ook goed weren.
In de eerste afvalling ging het voor de jeugd nog heel goed, aangezien we op Jelle
na allemaal in de kwartﬁnales raakten, maar bij de senioren al veel minder. Enkel
Alexander wist de eerste ronde te overleven, maar sneuvelde ook in de achtste ﬁnale.
Dominique kon ook nog deelnamen aan de achtste ﬁnale, maar kwam daar ook een te
groot obstakel tegen.

Bij de jongeren kwam het uiteindelijk neer op een ﬁnale tussen Joery en Laurens, die
door Joery gewonnen werd. Nicholas en ik vielen uit in de kwartﬁnales, ik verloor van
Joery met 3-2 en Nicholas van de tegenstander van Laurens in de halve ﬁnale. Bij
de senioren: een zestiende plaats voor Alexander en dan de 30e, 31e en 32e plaatsen
respectievelijk voor Thierry, Davy en Pascal. Paul wist bij de veteranen brons te
veroveren en Dominique strandde op de 7e plaats.
Winnaars in elke afdeling waren dus: Joery bij de jeugd, Cakar Zekerya bij de senioren
en Freddy Lammerteyn bij de veteranen.
Simon
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Jeugd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Degrieck Joery
Van Paemel Laurens
Van den Abeele Wouter
De Beck Glen
Donné Simon
Spitaels Stijn
Goessens Stijn
Bultinck Nicolas
Van Heers Jonas
Ryckbosch Jozeﬁen
Van Geysegem Jelle
Tijtgat Francois

Baarle
Baarle
Beernem
Effect
Baarle
Effect
Rooigem
Baarle
Beernem
Oude Bareel
Baarle
t’Hof

Senioren
1
2
3
4
5
6
7
8
9
16
30
31
32

Cakar Zekerya
Delarue Kristof
Neirinck Bjorn
Van De Wouden Jan
De Bruycker Dirk
Vispoel Stijn
Van Beselaere Bart
Steurs Danny
Smet Pascal
Van Paemel Alexander
Möller Thierry
Geeraert Davy
Laseur Pascal

Rooigem
t’Hof
Aalter
Effect
Lobos
Oude Bareel
Lobos
Aalter
Rooigem
Baarle
Baarle
Baarle
Baarle

Veteranen
1
2
3
4
5
6
7

Lammerteyn Freddy
Debue Noel
De Vos Paul
Goossens Erik
Wambacq Jo
Van Gansbeke Pol
De Bont Dominique

Beernem
Zwalm
Baarle
Aalter
Aalter
Zwalm
Baarle
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Baarle en zijn kruisweg
Op vrijdag 21 december vond de avant-première plaats van het nieuwste geesteskind
van Wally Van De Velde. Een, zoals hij het zelf uitdrukt, geromantiseerde documentaire
over de geschiedenis van Baarle en één van zijn grootste kunstwerken, een kruisweg
geschilderd door Evarist De Buck.
Onder een geromantiseerde documentaire dient men vooral te verstaan dat er heel
wat idyllische natuurfotograﬁe in voorkomt, prachtige landschappen uit de Baarlese
omgeving en sfeervolle beelden van de Leie.
Het eerste deel van de ﬁlm verhaalt de geschiedenis van Baarle. Baarle wordt reeds
vernoemd in 820 met de uitdrukking: “in Barloria mariscum” waarvan de betekenis zou
zijn: een naakte barre streek met bos aan een rivier.

De recentere geschiedenis ten tijde van senator Ernest Solvijns en burgemeester
Rooman wordt opgeluisterd met enkele nagespeelde scènes: een geboorte, een
huwelijk en een begrafenis. In deze scènes acteren een aantal mensen uit Baarle en
omgeving o.a. leden van de toneelvereniging “De Leiezonen” maar ﬁgureren ook een
aantal mensen van de plaatselijke bevolking en verenigingen en hier werd vooral een
grote bijdrage geleverd door de vrouwenvereniging van Baarle en T.T.C. Baarle. Deze
beide verenigingen leverden ook heel wat logistieke steun aan het project van Wally.
Zo kan je in de ﬁlm de volgende ﬁguranten voor TTC herkennen: Koen, Pascal,
Julien, Wim en Filip. De goede opmerkers herkennen ook ondergetekende en de echt
opmerkzame medemens kan ook een glimp opvangen van Mark Ranschaert en Ludo.
Het tweede deel van de ﬁlm handelt over Evarist De Buck een kunstenaar die woonde
in Baarle-Frankrijk in Sint-Martens-Latem, een straat die zeer lang tot Baarle behoorde.
Een ietwat onderschat kunstenaar die heel wat mooie schilderijen maakte waarvan
er verschillende in de ﬁlm getoond worden. Hij schilderde ook een moderne kruisweg
ontdaan van vele tierelantijntjes en bijkomstigheden waardoor het essentiële des te
beter tot zijn recht komt. Door toedoen van Annie De Buck belandde deze kruisweg
een paar jaar terug in de kerk van Baarle en vormt daar nu het pronkstuk van de
kerkschatten.
Pol
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Denkt U aan bouwen of verbouwen,
kom bij ons langs voor prijzen en
deskundige raad.

Openingsuren: Maandag – Vrijdag:
Zaterdag:

7u.30 – 18u.
8u.30 – 12u

Gespecialiseerd in massief hout,
plaatmateriaal, gipskartonplaten, isolatie,
deuren, laminaatvloer,
en alles voor renovatie en nieuwbouw.
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Vriendenontmoeting in Baarle.
Voor 90% kan je tafeltennis als een individuele sport bestempelen maar enkele keren
per jaar mag het ploegbelang op de voorgrond treden. Een vriendenontmoeting op een
vrijdagavond valt zeker onder deze categorie.
De voorbije jaren waren onze vriendenontmoetingen wat ééntonig. Meestal waren
het onze buren uit Leerne of een delegatie wielertoeristen en badmintonners die een
bezoek brachten aan onze zaal te Baarle. Uiteraard waren we blij om eens een nieuwe
vereniging(en) te verwelkomen. Namelijk TTC T’Hof en TTC Effect reageerden positief
op onze uitnodiging.
Samen zakten ze af met een 11-tal spelers om het tegen 14 groenen op te nemen.
Onmiddellijk viel de jonge leeftijd op van de spelers onder leiding van Christophe
Delarue. Aan de andere kant had Koen een sterk team uit Baarle kunnen vormen. Tot
enkele minuten voor aanvang van de ontmoeting was de schrijver van dienst nog de
laagst gerangschikte speler. Daarna was het Jelle die deze eer mocht waarnemen.
Nochtans kan je niet zeggen dat Jelle de laatste weken en maanden slecht bezig is.
Na het maken van de 3 poules kon er gestart worden. Vanaf het begin was het duidelijk
dat TTC T’Hof en Effect het moeilijk zouden hebben voor de overwinning. In elke poule
was nl. het eindresultaat heel duidelijk in het voordeel van de groenen.
Toch viel het op dat er in deze groep veel talent schuilt. Aangevuld met een paar
afwezige sterkhouders (naast Christophe Delarue) zullen ze moeilijk te bekampen zijn.
Als afsluiter kunnen we terug zeggen dat het heel mooi is geweest. In de toekomst
hopen we TTC T’Hof en Effect terug te mogen ontvangen.
Pascal
Oplossing kruiswoordraadsel
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Na Verhofstadt III, L.......... I
Op zondag 23 december werd voor de 7e maal het clubtornooi van TTC Baarle
betwist. Het clubtornooi was ook dit maal het laatste wapenfeit van onze palet in het
kalenderjaar.
Dit tornooi wordt gespeeld met handicap waarbij de jeugdleden de maximumhandicap
krijgen. Dit kan wel eens voor verrassingen zorgen. Vooral Yana Meeremans kon,
eens ze wat vertrouwen gewonnen had, 2 gereputeerde volwassenen het nakijken
geven. Toch moet het ledentornooi voor onze jeugdspelers vooral een kennismaken
met de sfeer, volwassenen en met een “hoger tafeltennisniveau” inhouden om hierin
de motivatie te vinden om te willen verbeteren. De “jongere” jeugdleden van groep 1
waren talrijk aanwezig. De “gevorderde” jeugd tekende bijna collectief afwezig. Niet echt
een goed teken, als je het mij vraagt. Enkel Sander en Justin (als nieuw lid) tekenden
present.

Om 9.00 (of iets later voor Thierry en Stefaan) schoven de 31 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, al zorgde Nathalie voor nog wat
extra chocoladekoeken die een hogere energetische waarde hadden.
De deelnemers werden ondergebracht in 4 poules van 4 en 3 poules van 5. Iedereen
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mocht doorgaan naar de afvallingstabel, waarin de beste 2 van elke poule mochten
doorgaan naar de kwartﬁnale. In de 1e poule won Nathalie van Thierry, maar verloren
ze beiden van Yana. Toch werd Yana maar 3e in haar poule omdat ze eerder verloor van
Patrick VQ en Laurens VP. Nathalie werd, ondanks haar 0-3 verlies tegen Yana, dus
poulewinnaar met 3 zeges, voor Thierry, Yana en Laurens met 2 zeges en Patrick met 1
zege.
In de 2e poule werd de logica gerespecteerd. Bruno verloor weliswaar zijn allereerste
set maar voor de rest kende hij geen problemen. Filip VG werd 2e en Simon klopte
Ludo. Joy speelde enthousiast haar allereerste wedstrijden in haar leven en was blij
met elk puntje dat ze sprokkelde. In de 3e poule kon David (ons kleinste lid Tom) niet
stunten tegen Goliath (ons grootste lid Andy). Alexander was duidelijk een maat te
groot voor de tegenstand zodat we ons al de vraag konden stellen of ook dit jaar de
koning van de competitie clubkampioen zou worden.
Davy won de strijd met Jelle voor de 2e plaats in de poule. In de 4e poule deed Sander
wat hij kon, maar setwinst zat er niet in. Enkel Monique kon een setje afsnoepen van

Dominique, maar Stefaan was in het onderlinge duel iets sterker. Dominique won dus
de poule voor Stefaan, Monique en Sander. Lauren was ontgoocheld omdat ze in haar
eerste 2 wedstrijden geen set kon winnen van Philippe DM en mijzelf, maar in haar
laatste poulewedstrijd kon ze Jan wel verrassen zodat haar voormiddag al geslaagd
was. Lauren zal dus moeten leren verliezen en vooral beseffen dat tafeltennis geen
sport is waarvan je de techniek op 3 maanden beheerst.
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Jan en Philippe waren al eerder van dit besef doordrongen en wisselden mooie punten
af met te veel weggevertjes zodat ik met mijn 29 jaar ervaring het laken naar mij toe kon
trekken in deze poule. Philippe won overtuigend het duel met Jan zodat hij in poule 5 op
de 2e plaats eindigde.
Pascal en Paul openden de debatten in poule 6 al direct met een klapper. Pascal gaf
zijn vistekaartje af, maar gaf, dixit Paul, ook 2 sets weg. Insen was enkel in de 5e set
sterker dan Kwinten die de bal heel mooi en lang in voorhandzijde op de tafel kan
houden, maar moeite heeft om de mooi opgebouwde punten af te werken. Kwinten weet
daarmee ook waaraan hij nog kan werken. Insen speelde goed mee met Pascal en Paul
maar winnen tegen die 2 oude rotten zat er niet in.
De laatste poule was de meest evenwichtige met allemaal spelers met handicap 8 en
9. De spannendste wedstrijd werd gespeeld door Michel en Hubert. In een wedstrijd
die een halfuur duurde en die alle kanten opkon, haalde Hubert het uiteindelijk in
een zeer lange vijfsetter. Justin won het jeugdduel van Paulien, die ook haar eerste
wedstrijdervaring opdeed. Justin bood ook meer dan degelijk weerwerk tegen Hubert en
Michel en kon in elke wedstrijd minimaal een setje pikken.

In de 1/16 ﬁnale werd ik vrijgeloot en speelden de 30 overige deelnemers voor een
plaats in de 1/8e ﬁnale. Het pittigste en spannendste duel werd betwist tussen Simon en
Laurens VP. Deze 2 generatiegenoten vochten, de voorbije jaren al vele duels uit tegen
elkaar. Simon haalt even vaak de bovenhand als Laurens, maar op het clubtornooi kan
Laurens altijd iets meer. Ook de wedstrijden van Nathalie tegen Ludo en Insen tegen
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Stefaan konden alle richtingen uit, maar het was telkens de eerstgenoemde die het
haalde. Na de grootste mocht Tom nu ook de oudste deelnemer bekampen en ondanks
zijn meter voorsprong kon hij het niet halen van Hubert.
Een ronde verder was Davy niet gelukkig dat hij tegen Paul verloor omdat hij vond dat
hij beter verdiende maar toch met 0-3 de boot inging. Met Hubert, Michel, Philippe en
Insen verdwenen ook de andere nieuwkomers uit het tornooi. Nathalie bakte er de
eerste set niets van tegen mij maar kwam er stilaan door zodat het uiteindelijke een
heel lange en bij momenten ook heel goede wedstrijd werd tegen mij. In de beslissende
5e set had ik altijd de leiding, maar miste ze een niet zo moeilijk bal op 8-7, waarbij de
veer brak. Jelle moest ook niet veel onderdoen voor pa Filip, die beroep moest doen op
al zijn ervaring om het laken naar zich toe te trekken. Pascal tenslotte rekende vrij vlot
af met Thierry.

In de kwartﬁnale was de clash van Pascal tegen Filip vrij vlug afgelopen. Pascal
speelde zoals in zijn allerbeste dagen en gaf Filip geen enkele kans. Daarmee nam
hij ook revanche voor de halve ﬁnale van vorig jaar en zat er voor Filip dus geen 2e
opeenvolgende ﬁnaleplaats in. Alexander kon de vorige clubkampioen niet verontrusten
zodat Paul in de running bleef. Dominique moest veel meer moeite doen om de laatste
4 te bereiken, maar kon Laurens uiteindelijk toch elimineren. Ik tenslotte kon de eer
redden tegen Bruno, maar eens hij op dreef kwam was het voor mij ook over en uit.
Dominique had blijkbaar te diep moeten gaan in het krachtenarsenaal want tegen
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Paul kon hij niet veel meer inbrengen. Bruno daarentegen kon op geen enkel moment
een antwoord verzinnen op het zeer gevarieerde spel, met vooral een schitterende
aanvallende backhand, van Pascal. Pascal won dan ook eerder verrassend maar zeer
verdiend de halve ﬁnale. Pascal ging op zijn elan door en gunde Paul aanvankelijk
amper een punt. Bij 0-1 en 0-8 vond Paul zijn vechtlust terug en begon Pascal wat
onzekerder te acteren. Het gevolg was dat we een spannende ﬁnale voorgeschoteld
kregen, waarbij Pascal in de 5e set net op tijd zijn 2e adem en zijn vertrouwen terugvond
en uiteindelijk voor de eerste keer als clubkampioen, de ﬂes met bubbels in de hoogte
mocht steken. Proﬁciat Pascal!!!
In de tombola was het net alsof de computer er om deed maar van de 8 prijzen gingen
er 2 naar de familie Van Paemel (waaronder alweer de hoofdprijs naar Laurens), 2
naar de familie Van Gyseghem en 2 naar het koppel De Meyer – De Weirdt. Sander en
Kwinten waren de andere gelukkigen. Om 14.00 uur was alles afgelopen en konden
zij, die gebleven waren tot de ﬁnale (bedankt daarvoor!!!), ook naar huis ....en de
plakkers konden er nog enen (of waren het er twee) drinken in de bar. Bedankt voor de
deelnemers en sympathisanten en tot volgende jaar.
Koen
De eindstand
1. Laseur Pascal (4)
2. De Vos Paul (2)
3. Vereecke Bruno (1)
4. De Bont Dominique (4)
5. Van Gyseghem Filip (2)
6. Van Paemel Alexander (2)
7. Deschepper Koen (3)
8. Van Paemel Laurens (5)
9. Möller Thierry (3)
10. Geeraert Davy (5)
11. De Baets Michel (8)
12. De Meyer Philippe (6)
13. Van Gyseghem Jelle (5)
14. Schelstraete Insen (6)
15. De Weirdt Nathalie (3)
16. Mestach Hubert (8)
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Wauters Jan (7)
Van Quaethem Patrick (8)
Vandendrinck Sander (9)
Depaepe Joy (9)
Delcloo Andy (7)
Steuperaert Paulien (9)
Donné Simon (5))
Claesens Justin (9)
Verbruggen Kwinten (9)
Dekeyser Lauren (9)
Daemers Monique (6)
Meeremans Yana (9)
Körmöczi Stefaan (5)
Coenen Ludo (5)
Meeremans Tom (9)

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. Morele druk – bek
2. Spoedig – familielid – twijfel
3. Misdaad waar doodstraf op staat –
landschap - plaat
4. Voorstellen om een wetsontwerp te
wijzigen
5. Stel – tantalium – vroegere radiozender
– zoogdier
6. Bloem – populair – smal
7. Verbintenis – kleur
8. Weglopen, drossen
9. Smalle strook – herkauwer –
voorstellingsbeeld van iemand
10. Niet passend zijn – ruzie
11. Plaats in België – zich tot een
belangrijkere instantie wenden
12. Selenium – plaats in Nederland –
buitenaards wezen – aardrijkskundige term
13. Voorzitter – destijds – familielid
14. Rugbyterm – voertuig
15. Muzieknoot – vlees – halsdoek

1. Natuurkundige kracht – seksuele
afwijking – boom
2. Papegaai – serieuzer
3. Slordig, onzorgvuldig – letsel tengevolge
van computerwerk – boom
4. Samarium – genoegen belevend aan
het kwellen van anderen
5. Slijpvorm van een diamant –
baas bij start van VT4 – lof
6. Toelages aan niet-regerende leden
vorstenhuis – gewoonte
7. Voeg – edelsteen – soldaat
8. Veranderen – kunstwerk
9. Aantrekkelijke – huishoud- en
nijverheidsonderwijs
10. Mate van spitsheid – onderofﬁcier –
eigenwaarde
11. Afwijzing – turntoestel
12. Grieks voorvoegsel (op) – dunne
snijdende stalen plaat – heel, gans
13. Burgerlijke stand – alledaags – bid
14. Lichaamsdeel – onzin – kabouter
15. Plein – wollen doek

23

Schaatsavond : 27 december 2007
De schaatsavond is voor de tweede maal doorgegaan in ons eigen Gent. Na het succes
van de vorige editie werden de leden naar het Sint Baafs plein gelokt met dezelfde
succesformule van vorig jaar.
Er werd dus terug afgesproken aan het stationsplein te Drongen om tesamen de
bus te nemen om 18h48. Ongeveer dertig personen hebben van deze (openbare)
busdienst gebruik gemaakt, wat toch wel een succes is ! In totaal waren er 37 ofﬁcieel
ingeschreven deelnemers (via de website of via Pascal) waarvan net iets minder dan de
helft de weg naar de schaatsbaan hebben gevonden. Trouwens was het bijhouden van
wie wel of niet ging schaatsen, wie al dan niet in het bezit was van een VDK kaart, ...
eigenlijk totaal overbodig !

Op donderdag 27 december was er namelijk de Radio 2 Happy Hour van 19 tot 21 uur.
De eerste 750 mensen die zich aanmeldden bij het zogenaamde “promoteam” van radio
2 naast de ijspiste en de codezin “TOETERS EN BELLEN” inﬂuisterden, mochten gratis
schaatsen, kregen een gratis drankje en kregen ook een tombolabonnetje cadeau, waar
onze Ludo trouwens nog twee ﬁlmtickets mee wist te winnen. De codezin wist Paul ons
te vertellen, daar hij dit gehoord had tesamen met andere trouwe radio 2 luisteraars
binnen onze TTC-groep in het radio 2 programma “ochtendpost”, ’s morgens bij het
ontwaken. Leuk weetje, iedere ochtend wordt Paul om 6h45 gewekt met radio 2 op de
achtergrond (favoriet van Martine).
Op vrijdag kon hij op hetzelfde uur wakker worden met zijn eigen stemmetje (en dat
van anderen!) op de achtergrond . Er is namelijk door radio 2 die bewuste avond
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een interviewke afgenomen waar enkele leden van onze club al dan niet gewillig aan
hebben meegewerkt (spijtig dat we dit niet hebben kunnen bemachtigen).
Het geheim van de hoge opkomst voor dit evenement ligt hem in het feit dat er eigenlijk
veel nevenactiviteiten in het programma aanwezig waren naast de hoofdactiviteit
(schaatsen dus; moesten we het ons niet meer herinneren ). Uiteindelijk staat niet
iedereen te springen om te gaan schaatsen, maar als er natuurlijk gelegenheid is om
gezellig samen bij een “glühwein”, hasseltse kofﬁe of iets anders te drinken nog wat bij
te praten met uiteraard de uitstekende hitmuziek van radio 2 op de achtergrond, is de
keuze snel gemaakt.

De ijspiste werd dus vooral door de jongeren bemand. Daar het dus gratis was en er
bijgevolg veel volk op de piste stond werden we onverwacht sneller dan eigenlijk
voorzien was aangemaand om te stoppen (rond 20h15). Dan heeft onze kerstman
van dienst ons terug naar het eerste verdiep van het taverne-restaurant “The bridge”
begeleid met een koebelletje.
Daar had de kerstman een verrassing voor ons voorzien. Iedereen kreeg een cadeautje
voorzien van veel lekkers. Rond 22h20 werd er aangemaand om de laatste bus richting
Drongen terug te nemen. Het einde van alweer een geslaagde schaatsavond.
Uw reporter van dienst,
Andy
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Een reuze
gezellige avond
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Van 34 tot 184
Voor onze eerste activiteit van het nieuwe jaar trokken we naar EURO-city in Zomergem
om te bowlen. Nathalie reserveerde er voor 3e nieuwjaarsdag zes banen. Jammer
genoeg dienden we af te rekenen met zes laattijdige, onvoorziene of niet verwittigde
forfaits zodat we uiteindelijk met 27 spelers vijf banen inpalmden voor minstens 2
spelletjes. Ik had voor de fun ook eens gevraagd wat de beoogde doelstelling was. Als
bij tafeltennis het niveau van niet iedereen gelijk is, dan is dit bij bowlen nog meer het
geval. Rinus stelde een score voorop van 50, Hubert hield het bij een bescheiden 70,
Paul was weer pessimistisch gestemd met 90 en voor Laurens VP leek 100 het meest
haalbare. Daarnaast waren er de positivo’s: Insen en Michel (die nog nooit bowlde en
voor wie 250 op 300 een doodnormale zaak leek) gingen voor 250, maar ook Dominique
(200), Ludo (180) en Bruno (160) beloofden spektakel. Nathalie legde bij de dames de
lat het hoogst met 150, of dacht zij dat ik vroeg naar haar lengte?

Op baan 6 gingen de overwinningen naar Joery en Laurens VP met respectievelijk 122
en 146 punten. Wat vooral opviel was dat deze jonge kerels zichzelf vrij goed kunnen
inschatten. Gerjan ging voor de 100 en haalde 85 en 99, Simon ging voor de 120 en
haalde 120 en 101, Joery streefde naar 120 en scoorde 122 en 114. Alexander en
Jelle gingen voor 125 omdat ze vorig jaar die score benaderden maar het ene jaar is
het andere niet. Jelle was regelmatig met 82 (en geen strikes en 3 spares). Alexander
begon met een spare, scoorde ook 2 opeenvolgende strikes, maar dan was het vat
af. Met 105 en 60 bleef hij ver onder de doelstelling. De topprestatie op baan 6 werd
geleverd door Laurens VP die in 1 spelletje 3 strikes en 3 spares gooide met een mooie
146 als resultaat. In zijn eerste spel benaderde hij echter meer zijn doel met zijn 88
omvallers. De jongelingen gingen voor nog 2 extra spelletjes maar hierin was het vet
zeker van de soep want de spelletjes waren wel spannend maar een + 100-score zat er
voor niemand nog in.
Op baan 7 gingen de overwinningen naar Michel en Paul. Dominique beet zijn tanden
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stuk op de 100-grens, Filip kwam met 79 en 114 ook niet in de buurt van de beoogde
140. Ludo zijn 180 is ook voor een andere keer (88 en 126 deze keer). De debutant
Michel deed het met 120 en 111 zeker niet slecht want samen toch bijna de beoogde
250 opleverde. Noël begon met een strike, maar voor de rest bleef er altijd wel eentje
rechtstaan. Paul daarentegen speelde heel wisselvallig en met 84 na 9 beurten leek
niet direct een glansprestatie in de maak. Met 3 opeenvolgende strikes in de 10e beurt
kwam hij nog bijna in de buurt van Michel. In het 2e spelletje was hij oppermachtig en
scoorde hij 130 kegels. In het naspel zijn deze mannen het best. Ze scoorden allemaal
vlot boven de 100 en Dominique haalde met 136 omvallers zijn gram. Paul moest met
zijn 131 trouwens niet veel onderdoen en enkel Ludo kon zijn record van de avond niet
evenaren of verbeteren.

Op baan 8 was Bruno de uitgesproken favoriet. In het eerste spelletje maakte hij die
rol waar en haalde met 141 een fraaie score. In het 2e spelletje moest hij duidelijk zijn
meerdere erkennen in Patrick. Die begon met een 6 en een 8 maar liet er 3 spares
en 5 strikes op volgen. Resultaat: 168 gevallen grootheden en ver boven zijn beoogde
140. Rinus was de meest gelukkige. Mama Leen voelde na één worp haar opspelende
schouder zodat Rinus zowel voor zichzelf als voor mama mocht gooien. Hij speelde het
eerlijk: ene keer was het goed voor zijn ma, ene keer ging hij voor eigen eer. Papa
Luc worstelde met de 100 grens, die hij 2 maal in extremis overschreed. Karl gooide
eigenlijk altijd een keer te veel. Zijn eerste worp was dikwijls behoorlijk maar in zijn 2e
worp ﬂikkerden vooral nullen. Elf maal nul = nul.
Frank had de eer om op baan 9 de strijd aan te gaan met de jonge wolven Insen en
Davy daar Pascal maar arriveerde als het eerste spelletje bijna voorbij was. Insen
gooide van ons allen het sierlijkst en de ballen kregen de mooiste kromming, maar er
bleef te vaak één kegel staan om echt een topscore op te tekenen. Met 157 en 148 was
hij niet echt tevreden. Bij Frank geen kromming te bespeuren maar wel de pure force
recht op de 1e bal. Dat leverde toch fraaie scores op van 147 en 120. Davy vergiste
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zich een week van schaatsen en had moeite om recht te blijven. Pascal kwam er maar
door na zijn 5e beurt (in het 2e spel) maar dan zat er geen 100 meer in. Frank en Pascal
speelden nog 2 duels en daarin kwam het beste naar boven. Pascal kwam met 147
echter niet in de buurt van Frank. Die gooide in 10 beurten 6 strikes (waarvan 3 om te
openen) en 1 spare met als eindresultaat de topscore van de avond (184).
Op baan 10 niemand die droomde van zo’n score. Hubert overtrof in beide spelletjes
zijn eigen verwachtingen en was blij met zijn 105 als top. Monique was blij dat ze
Hubert in het 2e spelletje aftroefde, maar Hubert rekende al vlug na dat hij haar voor de
totaalscore 1 puntje voor bleef. Nathalie was ook al blij want ondanks een vrij povere
score van 98 was ze daarmee in het 2e spelletje de beste op baan 10. Noëlla’s voet stak
meer dan eens over de lijn. In haar op 2 na laatste beurt zat er een strike aan te komen,
maar opnieuw stak ze er zelf een voetje voor. Ikzelf overtrof ruimschoots mijn eigen
verwachtingen in het 1e spelletje (138 ipv 120), maar had een goede laatste beurt nodig
om te verhinderen dat ik in het 2e spelletje minder dan de helft van het eerste spel zou
halen. Die schande bleef mij gelukkig bespaard.
Sommigen probeerden het ook eens in een ander caféspel (tafelvoetbal), anderen
keuvelden rustig na aan een tafeltje maar omstreeks 23.00 was iedereen terug in Baarle
(of thuis).
Koen
De top-10 van de hoogste scores
1. Frank De Vos 184
2. Patrick Coppens 168
3. Insen Schelkstraete 157
4. Pascal Laseur 147
5. Laurens Van Paemel 146
6. Bruno Vereecke 141
7. Koen Deschepper 138
8. Dominique De Bont 136
9. Paul De Vos 131
10. Ludo Coenen 126

De top-10 van benaderde score
1. Simon Donné (exact)
2. Gerjan Verstraete (-1,00%)
3. Joery Degrieck (+1,67%)
4. Noël Delafonteyne (-4,17%)
5. Monique Daemers (-9,00%)
6. Luc Verstraete (-9,17%)
7. Bruno Vereecke (-11,87%)
8. Koen Deschepper (+15%)
9. Alexander Van Paemel (-16%)
10. Filip Van Gyseghem (-18,58%)

Af en toe
bleef er eentje
staan
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Nieuwjaarsreceptie 2008
Een stralend zonnetje op een niet al te koude wintermorgen vormde het ideale decor
voor de nieuwjaarsreceptie van de Baarlese verenigingen. Mijn geheugen is niet meer
wat het geweest is en ik ben zeker geen specialist in het onthouden van al of niet barre
weersomstandigheden, maar bij mijn weten is dit toch de stralendste en zonnigste
nieuwjaarsreceptie die we ooit meegemaakt hebben sinds de start van dit evenement.
De twee nieuwe huisjes aangekocht met de subsidies van de stad Gent maakten het
werk (opzetten en afbreken) in ieder geval al een stuk lichter en Julien vermeldde
dit dan ook met recht en reden in zijn korte dankspeech voor de sponsors. Aantallen
schatten is evenmin aan mij besteed, maar mijn gevoel zegt me dat de opkomst door de
jaren heen ongeveer stabiel is en dat er ongeveer evenveel aanwezigen waren als de
voorgaande jaren.

Onze schenkers van dienst, voor TTC traditiegetrouw vanaf 12 uur Noël en Filip, wisten
mij echter te vertellen dat er toch minder jenever gedronken werd dan de vorige jaren.
Ik vermoed dat dit te wijten was aan het zonnige weer en dat de jenever, toch een
winterdrankje bij uitstek en uiterst geschikt om koude tenen te verwarmen, daardoor
minder geapprecieerd werd. Het drankaanbod was dit jaar ook iets ruimer; er was
ook rode wijn beschikbaar en bier en ook dat kan een verklaring zijn voor de dalende
jeneverconsumptie.
Dit jaar was de ontvangst toch wat minder luisterrijk; er waren immers geen koningen
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te bekennen zodat Pascal samen met nog een medewerker van de werkgroep de
honneurs waarnam om iedereen welkom te heten. Ook de bestelde muzikant liet
het afweten om één of andere duistere reden zodat we het zonder muziek moesten
stellen. Niemand liet dit echter aan zijn hart komen en de sfeer had er zeker niet onder
te lijden. Het was opnieuw een uiterst gezellige samenscholing en de welgemeende
nieuwjaarswensen waren alom te horen.
Jammer dat niet meer mensen van Baarle en van de Baarlese verenigingen daar gebruik
van maken. Ik miste toch heel wat vertrouwde gezichten van de donderdagavond en
wil daarom toch nog eens een oproep doen om meer deel te nemen aan de buitenpingpongse activiteiten. Zoals Koen ook in zijn voorwoord schrijft, wij willen in de
eerste plaats een vereniging zijn; het sociaal bindweefsel stimuleren en bevorderen.
Tafeltennis komt uiteraard op de eerste plaats maar ook de andere activiteiten vragen
van de werkgroepen en medewerkers aanzienlijke inspanningen en het is mooi als dit
beloond wordt via een talrijke opkomst.
Omstreeks 13 uur werd gestart met de afbraak van de huisjes en drankstandjes en het
opruimen van het pleintje en maakte iedereen zich op om ergens een hapje te gaan
eten, hetzij thuis hetzij elders. Wij kijken alvast uit naar de receptie van volgend jaar en
hopen er zeker weer bij te zijn.
Pol
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AANKONDIGINGEN
ZO

20/1

Tornooi Kuurne

ZA-ZO

2-3/2

Tornooi Oude Bareel

25-jarig jubileum !
ZO

24/2

Volleybaltornooi

VR

7/3

Vriendenontmoeting TTC Leerne

ZA

15/3

Jaarlijks souper

MA-VR

31/3 - 4/4

SPORTKAMP
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