Drongen 2008-06-24

Beste clubleden

In onze club worden de prijzen voor het seizoen 2007-2008 stilaan verdeeld. Bij de jeugd
tekent Brent Martens voor de dubbelslag. Hij toonde zich begin juni de beste in een sterk
betwiste zevenkamp (17 deelnemers!!) en ook in de jeugdcompetitie trok hij het laken
naar zich toe.
Bij de volwassenen zullen Alexander en Joery tot eind augustus voor elk puntje moeten
vechten om uit te maken of Joery de koningsscepter van Alexander overneemt. De
competitie wordt in juli wel onderbroken: vrij spel op 3 juli, dubbelspel op 10 juli, een
tornooike op 17 juli en nog eens vrij spel op 31 juli. 24 juli ontbreekt in het rijtje omdat
we dan echt iedereen de kans geven om naar de Gentse feesten te gaan. In augustus
spelen we opnieuw competitie.
In september zetten we opnieuw de deuren open voor iedereen. Nieuw bloed is altijd
welkom en verrijkend voor de club. Vandaar mijn oproep om op de donderdagen in
september iedereen mee te brengen (buren, vrienden, werkmakkers, familie...) die eens
wil tafeltennissen. Jongeren onder 16 jaar zijn welkom van 19.00 tot 20.30 uur, vanaf 16
tot... jaar is er speelgelegenheid van 20.30 uur tot 22.45 uur
De voorbije maanden waren we met van alles en nog wat bezig, maar niet meer met een
ontbijtactie. We geven in augustus wel ons krantje uit, waarin vooral het tornooi en het
30-jarig bestaan van de club centraal staan. Ken je nog iemand die wil sponsoren, spreek
zo snel mogelijk Paul aan. Hou alvast ook zondag 28 september vrij. Naast het klassieke
tornooi staat er ook een demonstratiewedstrijd en een receptie op het programma.
Voor zij die ook volgend seizoen lid willen blijven is september de herinschrijvingsmaand.
Sinds de invoering van de euro bedroeg het lidgeld 30 resp. 20 EUR. De Algemene
Vergadering besliste om voor volgend seizoen (en de seizoenen erna) het inschrijvingsgeld
te verhogen. Voor 2008-2009 betalen volwassenen 40,00 EUR, jeugdleden betalen
30,00 EUR. Ook dit seizoen kan je elektronisch of op een donderdagavond inschrijven
en betalen via overschrijving of cash. Geïnteresseerden kan je voor meer informatie altijd
doorverwijzen naar één van de bestuursleden of naar www.ttcbaarle.be
Ook op langere termijn hebben we al iets in petto: hou zeker en vast 14 februari vrij.
Over het hoe, wat en waarom kom je later nog alles te weten. In 2009 starten we met een
nieuw initiatief. Geen ontbijtactie, maar wel een nieuwe organisatie waarbij TTC Baarle
de gemeenschap in Baarle uit zijn winterslaap haalt.

Koen
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Jeugdportretten
(opgetekend door Luc Bockaert)

BOONE Marie
Marie werd geboren te Gent op 2
januari 1998. Ze heeft 1 broer en
2 zussen. Die gaan respectievelijk
naar Sint-Bavo en Sint-Paulus
Artevelde.
Marie gaat naar de Sint-Vincentius
school. Ze weet nog niet wat ze
later wil worden. Haar hobby’s zijn:
tafeltennis, gitaarmuziek en de
scouts.
Ze is in contact gekomen met onze
club door Jana. Alles in de club vindt
ze leuk. Ze heeft geen sportidolen.

JACOBS Noémie

Noémie werd geboren te Gent
op 25 september 1995. Ze heeft 1 broer, Matthieu. Hij voetbalt en gaat naar het SintLievenscollege, richting WWI8. In z’n vrije tijd repeteert hij met zijn eigen rockband.
Verder heeft ze nog twee zussen, Delphine en Charlotte. Delphine was vroeger ook nog lid
van TTC Baarle. Ze is afgestudeerd aan de Universiteit Gent als kinesiste. Charlotte zit in
haar laatste jaar geschiedenis aan de
UG. Ze is ook nog leidster in de Chiro.
Noémie volgt les aan het SintLievenscollege te Gent en zit in
klas 1M4 (de modernes). Ze weet
eigenlijk nog niet goed wat ze later wil
doen, maar ze vindt dat ze nog veel
tijd heeft om erover na te denken.
Haar hobby’s zijn: naar de Chiro
gaan, tennissen en natuurlijk
tafeltennissen. Ze is in contact
gekomen met onze club door Kwinten,
een ander jeugdlid. Haar sportidolen
zijn: Roger Federer, Justine Henin,
Maria Sharapova en Ronaldinho.
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Vriendenontmoeting met OB en Christophe
Voor de afwezigen op 25 april (die uiteraard, zoals steeds ongelijk hadden) vergt deze
titel waarschijnlijk wel enige verduidelijking.
Voldoende tegenstanders vinden voor een vriendenontmoeting is niet zo evident. Bij
ons zijn toch nog behoorlijk wat enthousiastelingen te vinden en wij krijgen dus meestal
wel 12 tot 16 mensen bij elkaar om dergelijke ontmoetingen te stofferen. Slechts weinig
bevriende clubs slagen er nog in om evenveel mensen op de been te brengen. Dit ligt
misschien ook aan het feit dat onze vriendenontmoetingen plaats vinden op vrijdagavond,
een uitgangsavond, maar toch. Vandaar dat wij ons soms genoodzaakt zien om twee clubs
samen uit te nodigen, teneinde voldoende tegenstanders bij mekaar te sprokkelen.

De vriendenontmoeting op 25 april was normaal gepland tegen de combinatie van
WTC Bitron en de badmintonclub van Landegem, beide clubs tellen trouwens heel wat
tafeltennissers van Baarle in hun rangen. Maar Bitron zag zich genoodzaakt om af te haken
omdat ze (naast hun leden van TTC Baarle) ook niet meer voldoende enthousiastelingen
konden mobiliseren. In vervanging van WTC Bitron deden we dus beroep op de vrienden
van Oude Bareel die met 7 man kwamen opdagen. De badmintonclub haakte niet af maar
wist slechts één moedige af te vaardigen nl Christophe Verbeke, ex-lid van onze club.
We lieten het echter niet aan ons hartje komen en maakten er zoals steeds een gezellige
avond van waarop heel wat afgelachen werd, menige steek onder water werd gegeven
en af en toe een bloemetje (met pot) geworpen werd. Zo repliceerde Christophe gevat
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op een Baarlese opmerking over zijn conditie door te stellen dat hij fysisch achteruitboert
door tafeltennis te spelen i.p.v. badminton. Luc Leloup apprecieerde de boterhammetjes
en de drankbonnetjes uitermate en overwoog zelfs een transfer omwille van deze
versnaperingen waarop een paar van zijn ploegmakkers reageerden met een zucht van
verlichting: oef, daar zijn we vanaf.
Toen ik tegen Filip VG opmerkte dat hij mij voorbij was gestoken in het klassement en dat
ik nu eens mocht (moest) deelnemen bij de prutsers antwoordde hij met een gespeeld
verontwaardigd en verongelijkt merci. Ook Mark verzeilde in de tweede poule. Gelukkig
voor Mark en mij wisten we in die tweede poule ook de meest uitgesproken overwinning
te behalen maar cadeau kregen we het zeker niet. Bruno, Wim, ikzelf en ook Laurens
wonnen al hun wedstrijden. Laurens was tijdelijk getransfereerd naar de derde poule van
de tegenpartij en was de enige van de tegenpartij die al zijn wedstrijden zegevierend
afsloot.

Het vermelden waard is ook dat één deelnemer ingeschreven was voor de 24-uur van
Rooigem die de dag nadien van start ging, het betreft hier Stijn Vispoel van OB; sommige
mensen kunnen blijkbaar maar niet genoeg krijgen van het tafeltennis. Ook Davy en
Insen namen deel aan de 24-uur maar verkozen die vrijdagavond op een andere manier
door te brengen.
De uitslag:
Poule 1 (Bruno, Koen, Joery en Alexander)
Poule2(Filip,Pol,Mark,Wim)
Poule 3 (Dominique, Ludo, Jelle, Jan tegen o.a. Laurens)
Pol
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sets
26 – 21
33 – 10
27 – 24

match
8–4
10 – 2
6–6
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www.vgndebont.be

CBFAnr. 011410A

GENT

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

Fax 09/233.28.78

9000

Verzekeringen V.G.N.

de_bontdominique@hotmail.com

Waterviolier 1 9031 DRONGEN

DE BONT DOMINIQUE

Verzekeringservaring sedert 4
generaties familietraditie

E-mail : vgndebont@hotmail.com

Tel. 09/224.16.35 & 09/225.72.65

Sint Annaplein

DE BONT
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TOTALEN
PLAATS

7. Jongleren

b. Rughands

a. Voorhands

6. Slaan tegen schuin staande
tafel

5. Stuiten op staande wijze

4. Staand voorhands naar partner

3. Opslagplaatsing

2. Oefening met bat: tikken, gaan

c. Halter heffen

b. Springen in vierkant

a. Spurt

1. Conditietest

 

1118
1

225
94
131
145

220
44
104
72
210
95
74
149

 

1098
2

178
86
92
190

196
40
80
76
190
80
113
151

 

983
3

157
73
84
122

184
44
70
70
185
90
112
133

 

917
4

169
92
77
120

157
36
64
57
150
75
112
134

  

911
5

171
88
83
145

155
40
46
69
155
100
87
98

 

888
6

127
66
61
117

172
44
68
60
160
85
113
114

 

840
7

88
54
34
105

161
40
66
55
160
100
112
114

 

794
8

88
52
36
107

171
40
68
63
190
85
87
66

787
9

98
40
58
104

198
40
86
72
130
95
64
98
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TOTALEN
PLAATS

7. Jongleren

b. Rughands

a. Voorhands

6. Slaan tegen schuin staande
tafel

5. Stuiten op staande wijze

4. Staand voorhands naar partner

3. Opslagplaatsing

2. Oefening met bat: tikken, gaan

c. Halter heffen

b. Springen in vierkant

a. Spurt

1. Conditietest

 

742
10

131
52
79
101

154
36
68
50
125
80
50
101

 é

734
11

141
57
84
109

116
36
36
44
130
70
52
116




701
12

90
48
42
99

141
36
64
41
130
80
64
97

 

619
13

89
40
49
63

134
36
62
36
100
80
74
79

 

601
14

73
38
35
62

131
36
34
61
110
90
64
71

 

568
15

53
29
24
62

136
36
50
50
110
75
64
68

 


532
16

54
19
35
69

132
32
52
48
100
55
50
72

29
12
17
70

138
36
62
40
80
85
52
65

519
17

 

Eindstand jeugdcompetitie 2008

RANG NAAM LID

GEWONNEN
SETS

GESPEELDE
MATCHEN

COEFFICIENT

1 Martens Brent

35

/

12

=

2,92

2 Dewispelaere Marino

76

/

27

=

2,81

3 Claesens Justin

55

/

20

=

2,75

4 Verbruggen Kwinten

62

/

23

=

2,70

5 De Bont Frederick

60

/

23

=

2,61

6 Degrieck Robby

48

/

19

=

2,53

7 Meeremans Yana

65

/

29

=

2,24

8 Dekeyser Lauren

57

/

26

=

2,19

9 Jacobs Noémie

56

/

27

=

2,07

10 Vertraest Kylian

59

/

30

=

1,97

11 Boone Elias

33

/

19

=

1,74

12 Meeremans Tom

50

/

31

=

1,61

13 Vandedrinck Sander

35

/

22

=

1,59

14 Steuperaert Jeroen

29

/

21

=

1,38

15 Mortreu Victor

28

/

27

=

1,04

16 Steupereaert Paulien

20

/

25

=

0,80

17 Boone Marie

18

/

26

=

0,69

18 Depaepe Joy

18

/

29

=

0,62

19 Van Quaethem Thomas

7

/

12

=

0,58

20 Mortreu Louis

11

/

23

=

0,48

Jasper De Graeve, Laurens Viaene en Quinten Claeys speelden geen of te weinig wedstrijden en worden
niet in de eindstand opgenomen.
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Drongen 2008-06-19

Beste ouders, Beste jeugdleden
Net zoals vorig jaar gaan we met de jeugdleden (alle leden minder dan 18 jaar) op uitstap
naar Scheldorado. Dit jaar zal hij plaatsvinden op dinsdag 19 augustus 2008.
We vertrekken aan het Don Bosco-Instituut omstreeks 13.00 en zullen terug zijn rond
19.00 uur. De club komt tussen voor het inkomgeld van de jeugdleden en het
avondeten, als ze op tijd (vóór 8 augustus 2008) inschrijven. De andere uitgaven zijn
ten laste van de leden zelf.
Indien er plaatsen over zijn mogen ook broers en zussen (jonger dan 16 jaar) mee maar
zeker –12 jarigen moeten vergezeld worden door een volwassene. Niet-leden bekostigen
zelf de ingangsprijs en hun eten. De club wil immers wel voor de leden een uitstap
organiseren maar is niet verantwoordelijk voor niet-leden. Voor de verzekering moeten
we wel de namen en geboortedata van de niet-leden een week op voorhand kennen.
Scheldorado is een subtropisch zwemparadijs in Terneuzen, Struvesande 2. Kinderen
onder de 2 jaar komen er gratis in, tot en met 12 jaar kost het niet-leden 7,25 EUR en
vanaf 12 jaar kost het 9,50 EUR.
We kunnen korting ontvangen, maar dan moeten we wel voor 8 augustus weten wie er
mee gaat. Leden die later inschrijven en toch meewillen vragen we om tussen te komen
in de meeruitgave. Gelieve de onderstaande strook ingevuld terug te geven aan Koen of
door te mailen naar . Dit vind je natuurlijk ook terug op onze site 


Het bestuur van TTC Baarle vzw

Ik………………………………………, ouder van .................…….. ……………………………
bevestig dat mijn zoon/dochter deelneemt aan de uitstap .
Er zal/zullen nog …………. kind(eren) meekomen, vergezeld door een volwassene.
Naam

en

geboortedatum:

Datum
……………..


……………………………………………………………

Handtekening
……………………………
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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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VRIENDENONTMOETING: Leerne VS Baarle.
Wij kregen de eer om in Leerne in ‘Den Engel’ een vriendschappelijk toernooitje te
spelen! Zij waren een tijdje terug ook bij ons uitgenodigd, waar er natuurlijk een latje
gepingpongd werd! Maar het was natuurlijk niet te doen om het pingpongen alleen! Ook
voor de gezellige sfeer, en om eens met andere goede spelers in contact te komen en zo
waarschijnlijk een stapje vooruit te komen!
Zo kwamen de spelers van Leerne op het idee om ons ook te inviteren! Zodat de goede
3h zoals in Baarle nog eens kon overgedaan worden. Maar het was waarschijnlijk ook om
revanche te kunnen nemen op hun thuisnederlaag. Want Baarle had sterk de overhand!
Wij kwamen met alle enthousiasme naar TTC Leerne! Insen en Davy hadden namelijk zo
veel zin om te spelen, dat ze er zelfs 20 minuten op voorhand toekwamen! De rest van
de Baarlenaars hadden er ook veel zin in, en toonden dit door zelf ook 10 minuten voor
tijd te komen! 

De personen van ons die aanwezig waren: Alexander (laatkomer), Joery, Jelle, Simon,
Insen, Davy, Filip, Ludo, Wim, Dominique, Paul, Luc, (13de persoon). We kwamen met 12
man ter plaatse van Baarle en 13 man van Leerne. Daar verzamelden wij op de parking
en gingen we gezamenlijk naar binnen, waar we vriendelijk ontvangen werden door de
voorzitter van TTC Leerne en een paar van zijn kompanen!
Er stonden 4 tafels om wedstrijden op te spelen, dus konden wij meteen al een beetje
opwarmen, om het de mannen van Leerne niet makkelijk te maken! TTC Leerne maakte
daarvan gebruik om een beetje te kijken naar onze techniek en stijl. Maar ze verschoten
er blijkbaar een beetje van, zoals van Joery (die toch de laatste tijd zeer goed speelt, en
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weinig fouten maakt) want die had zijn mooiste
slagen die hij in huis heeft, meegenomen naar
de Engeltjes!
Tijdens de opwarming werden de poules
opgemaakt. Er waren namelijk 4 poules. 3
van 6 spelers en 1 van 8 spelers. Nadat de
poules opgemaakt waren kon er dan bijna
gespeeld worden. Net op dat moment kreeg
Jelle telefoon van Alexander om te vragen of
Alexander nog kon afkomen, want hij was een
beetje te laat door zijn examenperiode. Geen
probleem zeiden de mannen van Leerne: ‘Hoe
meer zielen, hoe meer vreugd!” Als Alexander
was aangekomen, konden we dus beginnen.

tegen de Engeltjes!

Er waren veel mooie matchen, en veel mooie
ballen, maar de meeste mannen van Leerne
hadden NET niet genoeg in huis om de match
te winnen. Dus het was spannend tot de laatste
set! De jongere generatie van Baarle (Joery,
Alexander, Jelle, Insen en Davy) deed het zeer
goed, zo goed zelfs dat ze geen match verloren

Er werd tijdens het toernooi zeer veel gepraat, gelachen, gedronken, zelfs gemist in de
scores en in de poules , maar uiteindelijk kwam alles op zijn pootjes terecht, en konden
we zien dat TTC Leerne spijtig genoeg geen revanche kon nemen op ons. We waren
weer net iets te sterk voor Leerne. De uiteindelijke uitslag van “Leerne VS Baarle” was:
Onbekend.  Maar Baarle won succesvol tegen Leerne, met nogal grote voorsprong.
Alweer een mooie overwinning voor TTC Baarle, dat steeds blijft groeien!
Geeraert Davy
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Valse start...
Donderdag 1 mei, hemelvaartdag en... de dag van de “sossen”. Een rare cocktail van
happenings die ons een verlengd weekend opbrengen ! Daar er op hemelvaartdag
traditiegetrouw geen ping-pong is hebben we daar een “alternatiefje” voor gevonden.
De laatste jaren is dat een wandeltocht geworden. Vorig jaar hadden we afspraak in
Hansbeke en hadden we prachtig weer...
Dit jaar was de bedoeling van de club om te gaan wandelen in Vinderhoute. Wat meestal
een doorn in het oog is bij zo’n event is of het nu goed of slecht weer zal zijn. Naar mijn
bescheiden gevoel moest dat wel meevallen, buiten een bui links of rechts. 
We
kunnen echter wel stellen dat we de wandeling met een valse start zijn begonnen.
Iedereen was rond 14h00 aanwezig aan de kerk van Vinderhoute. Met iedereen bedoel
ik : Paul en Martine, Julien en Monique, Noël en Noëlla, Pascal, Luc, Leen en Rinus en
Ludo en Edith. Begon dat daar echter klokslag 14h05 te gieten met lichte hagel erbij...
Van een slechte timing gesproken. Ik had nochthans goed weer besteld om 14h00 te
Vinderhoute, maar had dat blijkbaar in wintertijd besteld. 
Luc, Leen, Rinus, Ludo en Edith zagen het niet meer zitten en verlieten het
“wandelgezelschap”. De overgeblevenen zochten naar een alternatief. Misschien eerst
een restaurantje bestellen voor ’s avonds te Vinderhoute, maar dat was blijkbaar volzet
wegens communiefeesten. Dan kwam Martine met het idee op de proppen om naar het
Kasteel van Ooidonk te gaan en daar al met een kofﬁetje of iets straffer te beginnen in
afwachting van betere tijden. Dit gezegd zijnde vertrekken we in de vliegende regen
(Figuur 1) zoals ze dat in de volksmond zeggen richting Deinze.

Intensiteit: 10 mm / per uur
Moment waarop verslag geschreven is

Wintertijd = 13h00
Zomertijd = afspraak aan de kerk

We beginnen dus eigenlijk onze wandeling in de omgekeerde volgorde, zijnde dat we
beginnen met een terrasje aan de kerk van Bachte-Maria-Leerne.
Om 15h00 zien we een stralende hemel en beginnen we aan onze wandeling rond het
domein van het kasteel van Ooidonk. Allemaal zeer rustgevend en mooi! Het eerste groen
is pas sinds 2 weken terug in het land, maar het lijkt allemaal zo vertrouwd! We begeven
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ons richting Leie. Na ongeveer 2.5 km wandelen vindt Noël het tijd om iets te drinken. Er
stond namelijk een uitnodigend bord met als titel: "de kofﬁe staat klaar". En wij stillekes
denken "en ook iets anders..." Unaniem goedgekeurd dus. In de "River Range" hebben
we ons dan van het nodige vocht voorzien met drankjes die luisteren naar de namen
boeren en boerinnekes...

Na heerlijk in de zon te liggen zonder een zonneslag op te doen, vertrekken we na een
half uurke richting auto's met als laatste stopplaats nog een speelplaats. Daar mochten
alle kinderen, groot of klein, zich nog eens op uitleven.
Om deze mooie en gezellige namiddag af te sluiten zijn we richting "Patershoekse"
gereden te Vosselare, alwaar de hongerige magen konden gevuld worden.
Uiteindelijk waren de weergoden ons gunstig gezind en kunnen we al beginnen uitzien
naar de wandeling van volgende jaar ! Hierbij bestel ik alvast weer het goede weer.
Uw reporter van dienst,
Andy
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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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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. Behoefte – zich overdreven bemoeien
(regelen)
2. Verering – neon – plaats in België
3. Rust – drank
4. Slappe messen – danspartij – bestaat
– secundair onderwijs
5. Experiment – Frans ﬁlmacteur en –regisseur
6. Heen- en weergaand wieltje in uurwerk
– pers. vnw. – Engelse titel
7. Middag – projectielen (engelse schrijfwijze,
vaak in ’t Nederlands gebruikt)
8. Nederlandstalig Kano Verbond ineenstorting
9. Afwijkende – hectare
10. Belemmering, afsluiting – beugel
11. Voor – schema (op school)
12. Zwerf – kippenziekte – bezwaar
13. Beëindigen – brandgang – compagnon
14. Neon – wiskundige methodes
15. Muziekgenre – stuk van een bepaalde
lengte – Joegoslavische communist

1. Veerboot – petroleummaatschappij –
gewicht
2. Editie – mansnaam – asfalt
3. Baksel
4. Scheepsonderdeel – familielid
5. Golfterm (meervoud) – spiraalvormige val
van een vliegtuig
6. Tijdsaanduiding – stellen – herkauwer
– vorst
7. Rijksgrens – sieraad
8. Proﬁteur – bedrijf
9. Loofde – mondzweertje – voorzetsel – deel
van de bijbel
10. Lichaamsdeel – besef – trichloorethyleen
11. Peruviaanse munt – stuk land – humor,
geestigheid
12. Lichaamsdeel – vastberadenheid –
agrotechnologisch onderzoeksinstituut
13. Opvangbak – voorzetsel – muzieknoot
14. Soepel – vakantie
15. Bekend – lichaamsdeel – ongegist sap
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Familietornooi
Ondanks het feit dat ik, samen met mijn vrouw, dit jaar opnieuw in de gelegenheid was
om deel te nemen aan het jaarlijks familietornooi georganiseerd door onze club, waren
er deze keer toch minder deelnemers komen opdagen dan vorig jaar. Slechts 15 koppels
maakten hun opwachting, waaronder 14 volwassenen, 7 koppels dus. Gelukkig dat de
jeugd er in geslaagd was om vader of moeder of beide, of iemand anders, te mobiliseren
om samen met hen deel te nemen aan een zeer plezant en ontspannen gebeuren waarbij
deelnemen echt veel belangrijker is dan winnen.
Robby wist moeder Veerle te strikken voor een spelletje zodat vader Wim rustig zijn
gang kon gaan met Ann. Let op, dit is ook maar een gerucht dat ik hoorde waaien in de
wandelgangen en ik zou echt niet nader durven deﬁniëren wat je dient te verstaan onder
‘zijn gang gaan’. Dominique legde het aan met Stefaan, de secretaris van Leerne, die
onder andere terug zijn opwachting maakte omdat hij goeie herinneringen had aan de
belegde boterhammekes.

Hoewel Julien en Monique niet op het appèl konden zijn wegens andere verplichtingen
hadden ze toch vooraf voor de bokes gezorgd, waarvoor hartelijk dank. Zoals steeds
hadden de boterhammen, belegd met kaas en hoofdvlees, al of niet vergezeld van een
lepeltje pikante mosterd, heel wat aftrek. Op het einde van de avond schoten er wel nog
een aantal over maar daar zijn de kippen van Koen dan weer helemaal niet rouwig om.
Bruno kwam opdagen met Ann-Soﬁe maar aangezien die nog een beetje te jong is voor
het tafeltennis, beperkte hij zijn rol tot toeschouwer en assistent-barman. Filip verkoos
dan weer de Drongense avondmarkt boven het tafeltennis, maar zoon Jelle tekende wel
present.

18

Ondanks alles blijft winnen natuurlijk het doel van ieder spelletje of sport en niemand zal
ontkennen dat winnen plezieriger is dan verliezen. Zo wisten Martine en ik toch ook één
enkele match op ons palmares te schrijven.

De eerste poule werd gewonnen door Koen en Katrien na een spannende tweestrijd
met de vroegere winnaars Ann en Wim, misschien was Wim dan toch al te veel zijn
gang gegaan? De tweede poule kon Pascal, samen met Julien (niet ‘onze oude’ Julien),
op zijn naam schrijven. In de ﬁnale tussen deze twee koppels wisten Koen en Katrien
uiteindelijk het laken naar zich toe te trekken. Volgens Koen, hoofdzakelijk vanwege de
betere aanvallende capaciteiten.

Aangezien ik verantwoordelijk ben voor het vastleggen van al deze precieuze
herinneringen voor het nageslacht, en andere bestuursleden afwezig waren, mocht Koen
de trofeeën overhandigen aan Pascal en Julien en reikte Pascal de trofeeën uit aan Koen
en Katrien.
Hopelijk mogen we volgend jaar weer op een talrijker opkomst rekenen.
Pol
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Minivoetbaltornooi Pavé
Met een paar weken vertraging organiseerde chiro Pavé alsnog een minivoetbaltornooi.
Een voordeel van deze verschuiving is dat de weergoden deze wijziging niet weten en
dat het dit jaar dus de week na Drongenkermis mocht regenen (en ook gedaan heeft).
Nadeel is wel dat er door de weinige ruchtbaarheid amper voetballers wisten dat er
een tornooi was en dat er voor 16.00 uur ook heel weinig sympathisanten opdaagden.
Zoals gebruikelijk waren we duidelijk opnieuw de vreemde eend in de bijt, al deden de
namen van de andere ploegen wel vermoeden dat het veelal samenraapsels waren van
(ex-)voetballers. Nogal wat ouder wordende voetballers en minivoetballers willen niet
meer deelnemen wegens de oneffenheden op de terreinen en het risico op kwetsuren.
Vandaar dat er dit jaar bij de 9 deelnemende ploegen vooral jonge gezichten te zien waren.
Onze ploeg onderging ook een gedaanteverwisseling tov vorig jaar. Alexander,
Koen De Roo, Andy en Floris waren er om uiteenlopende redenen niet bij. Jelle,
Joery, Wim en ikzelf kregen dit jaar Davy, Insen, Patrick VQ en Michel als
ploeggenoten. Deze laatste debuteerde als nestor van de ploeg (en van het tornooi).
In onze eerste wedstrijd leverde de eerste kans van de wedstrijd ons al direct een
doelpunt op. Davy scoorde met een harde knal en verbaasde de tegenstrevers. Even
later had het zelfs 2-0 moeten zijn maar Insen had geen geluk bij de afwerking. Daarna
was het evenwel 20 minuten eenrichtingsvoetbal van onze tegenstrever ‘Bij Boer Jan’ en
zowel Michel als ikzelf mochten nogal wat ballen uit het netje rapen en dat er nogal veel
tussen onze benen doorvlogen was voor ons allebei nogal frustrerend. In het slot van de
wedstrijd kon Davy de pil nog een beetje vergulden, maar 12-2 was toch een zware uitslag.
We lieten geenszins de kopjes naar beneden hangen. Opnieuw een blitzstart in de
2e wedstrijd. Davy dribbelt alles op een hoopje en scoort snel 2 doelpunten. Nadien
krijgen we het wel even moeilijk. Michel weert zich als een duivel in het doel, maar
kan niet vermijden dat de score evolueert naar een niet eens overdreven 2-2 aan de
rust. De putten op het A-terrein doen ook geen goed aan onze knoken. Patrick en
Michel verzwikken hun voet maar doen als koene Belgen verder. Ook in het begin
van de 2e helft hebben we het moeilijk zodat de pas toegekomen Wim niet snapt hoe
wij in godsnaam aan 2 doelpunten komen. Het wordt dan ook 2-3 voor ‘Chirosjima’.
Dan vindt Davy het welletjes. Eerst knalt hij op de kruising, maar even later legt hij de
bal in doel. Een vermijdbaar tegendoelpunt zet ons op 3-4, maar secuur verdedigen
van Joery, Wim, Patrick en Jelle zorgt ervoor dat de score niet oploopt en dat de
tegenstrevers geen kansen meer krijgen. Als op een perfect getrapte schepcorner van
Jelle Insen koelbloedig scoort, geloven we in een stunt en die komt er ook als in de
slotfase een opzittende Insen de bal ontfutselt aan de keeper en de bal binnen schuift.
De laatste minuut behouden we de concentratie en we halen dus de overwinning binnen.
Op het kleinere B-terrein starten we ook goed aan onze derde wedstrijd en opnieuw
Davy zet ons met een fantastisch lobje op voorsprong tegen ‘The Boys, ook wel MVC
Keiskant genaamd’. Het spel gaat goed op en neer en we halen opnieuw de rust met
een gelijkspel. Davy scoorde immers ook nog een 2e treffer. De tegenstrever speelt de
2e helft veel agressiever. Naar minivoetbalnormen misschien wel té agressief, maar
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ook wij zijn geen doetjes. Als een heethoofd te veel duwt naar Joery’s goesting, maakt
Joery een (ontoelaatbare) achterwaartse beweging met de elleboog en verzuurt de
sfeer van de wedstrijd. Ook Davy geraakt betrokken bij een akkeﬁetje zodat er eigenlijk
niet meer aan voetballen gedacht wordt. We sluiten na een 3e treffer van Davy deze
wedstrijd af met een 3-6 score, maar zijn vooral blij dat deze wedstrijd voorbij was.
Omdat ‘Chirosjima’ verrassend wint van de al geplaatste poulewinnaar ‘Bij Boer Jan’
moeten we voor de 7e plaats spelen tegen de 4e van de A-poule. Tot onze verrassing is
dit ‘Eulebeest en Co’. Deze ploeg totaliseert evenveel punten als de 2e van poule A, maar
maakte minder doelpunten. Nochtans spelen de technisch beste spelers van het tornooi
één voor één bij deze ploeg. Zij spelen echt fraai minivoetbal en als het na één helft 0-5
staat dan is dit wat overdreven want zowel Joery als Jelle en Insen hadden pech bij de
afwerking, maar zeker niet onverdiend. In de 2e helft treedt er wat meer nonchalance op en
Jordi Heye, Thibaut Renson, Gianni Schollier, Gilles, ... scoren nog amper zodat we in het
scoreverloop gelijke tred houden. Davy heeft er niet veel zin meer in, maar Joery kan na
een pechrijke namiddag toch nog 2 doelpunten aantekenen. eerst scoort hij op een goed
geschepte corner van Jelle, die daarmee zijn foutje van de 1e helft recht zet en nadien scoort
hij ook met een mooi schot. De eindscore van deze zeer sportieve wedstrijd wordt dus 2-7.
Voor de volledigheid nog vermelden dat ’t Bintje de beste was, door in de ﬁnale te winnen
van de Spetsers. Ik bedank ook onze supporters en sympathisanten zoals Filip en Conny,
Katrien, vriendin van Insen, Bruno en Ann-Soﬁe, ouders van Davy, Simon, Veerle, ...
Koen

Oplossing Kruiswoordraadsel
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AANKONDIGINGEN
DO

3/7

Vrij spel

DO

10/7

Dubbelspel

DO

17/7

Tornooi(ke)

DO

24/7

Geen tafeltennis

DO

31/7

Vrij spel

ZO

28/9

“ONS” TORNOOI in Keiskant
De jeugd start om 9.30 uur.
De volwassenen om 13.30 uur.
Inschrijven kan vanaf een half uur
voor aanvang.

DO

2/10

ZA

14/2/2009

Start nieuw seizoen + huldiging van de kampioenen

Speciaal evenement,
een nieuw verrrasend initiatief.
Hou die dag absoluut vrij.
Je zal er geen spijt van krijgen.

Iedere donderdag in september houden we
opnieuw open deur.
Nodig iedereen uit die ook maar de minste
interesse heeft.
Deelnemen is gratis en vrijblijvend.
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