Een nieuw jaar, een nieuw begin,
schitterende sterren, stralende hemel,
plezier voor groot en klein,
maar zal 2009 zo tof zijn?
Ik wens jou en je familie een gezond en gelukkig jaar,
hopelijk wordt 2009 het beste van allemaal.
We beginnen met het maken
van een mooie, glanzende, schitterende en plezierige
kaart,
want dit jaar wordt echt de moeite waard!!
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. Tal van activiteiten konden op
jullie steun of medewerking rekenen. Gelukkig zijn we meer dan een stelletje individuen
die op donderdag een balletje komt slaan en voor de rest apathisch langs de kant gaat
staan. We trachten mensen te “verenigen” en hopen dat iedereen die geïnteresseerd is
in de tafeltennissport bij ons zijn gading vindt.
Paul, Filip, Ludo, Noël, Julien, Karl en Luc zetten hun schouders onder de organisatie
van het Ardennenweekend en brachten ook geld in het laatje met de uitgifte van onze
clubkrant. Hierdoor kan de club het zich permitteren om af en toe iets extra te doen voor
de leden (receptie, ledensouper, kerstman, clubtornooi, ...).
Ik mag zeker ook niet vergeten mijn medebestuurders te bedanken voor hun inzet. Bij
een club als de onze, waar er altijd iets te doen is, wordt soms veel geëist van zij die
verantwoordelijkheid willen opnemen. Pascal, Paul, Julien, Andy en Mark willen ook in
2009 met mij het bestuursteam vormen. Alvast bedankt voor de geleverde inspanningen
en ik ben blij dat jullie ook de komende, hopelijk nog vele, jaren onze club willen
ondersteunen.
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 2009 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 voor upto-date aankondigingen, informatie, ... Voor de comedy-avond op 14 februari zijn alle
kaarten reeds uitverkocht!!!.
Ik wens ieder van u in naam van TTC Baarle een gelukkig, vredevol en sportief 2009
toe.
Koen
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Jeugdportretten
opgetekend door Luc Bockaert

VERSTRAETE Rinus
Rinus Verstraete voorstellen is niet moeilijk.
De zoveelste telg van de beroemde familie
Verstraete. Rinus is 10 jaar, woont in Drongen
en volgt school te Leerne. Hij zit in het 5e
leerjaar. Hij heeft 1 broer Gerjan. De familie
voorstellen hoeft eigenlijk niet meer. Het is
een echte pingpongfamilie. Opa Albert is nog
steeds lid en was in 1978 één van de oprichters
van onze club. Ook papa Luc Verstraete is al
29 jaar lid.
Rinus leerde de club uiteraard via de familie
kennen. Het is er met de paplepel ingegoten.
Rinus wil later ook goed kunnen tafeltennissen.
Hij hoopt dat hij in de club nieuwe vrienden
maakt en dat hij snel tegen papa Luc kan
winnen!
Als hobby’s heeft hij de chiro, zwemmen, tafeltennis en muziek beluisteren. In de chiro
kan hij zich eens goed uitleven en vuilmaken.
Het is zijn bedoeling om later goed te kunnen
zwemmen. Hij doet nu mee aan wedstrijden.

VERBANCK Emiel
Emiel is 11, heeft 1 broer en 1 zus. Zijn ouders
zijn Lode en Inge.
Emiel werd geboren in 1997 en gaat naar school
in de Vuurtoren.
Emiel zou graag kunnen roeien, zijn sportidool is
roeier Tim Maeyens. Hij leest graag boeken van
Geronimo Stilton.
Hij leerde de club kennen via kinderen uit z’n
school die ook tafeltennis speelden bij ons.
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GHYSELS Jesse
Jesse Ghysels. is 14 jaar en verjaart
op 19 juni. Hij werd geboren in Gent
en woont nu in Drongen in de Ernest
Solvynsdreef op nummer 26. Hij volgt
ASO op de Steinerschool in Gent. Hij
heeft een kleine zus van 6, een hond en
een kat.
Wat hij later gaat doen weet hij nog niet.
Hij houdt van sporten. Hij heeft vooral erg
lang badminton gedaan. Hij gaat soms
ﬁetsen maar meestal skaten. Hij skatet
erg graag, hij oefent op tricks en op ramps
(met skates en met board) maar is nog
lang geen pro. Het is puur voor de fun!
Voetbal vindt hij veel minder tof! Zijn
lievelingsboeken zijn de Alex Rider reeks
en de Artemis Fowl reeks (en natuurlijk de
Potters). Hij luistert graag naar de groepen Crush 40 en Sum 41.
Hij ontdekte onze club per toeval op het internet. Hij zocht naar een nieuwe activiteit
omdat hij wegens een knieblessure
moest stoppen met badminton. Hij is er
tot nu toe zeer tevreden over!

OSTYN Louis
Louis werd geboren

op 22 mei 1997.

Hij woont in Mariakerke. Zoals velen in
onze club gaat hij naar “De Vuurtoren” te
Drongen naar school.
Hij heeft 1 oudere broer Lukas (12 jaar)
en 1 jongere zus Marie (7 jaar). Zijn
hobby’s zijn voetbal, pingpong en de
chiro. Hij leerde de club kennen via
Kilyan.
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Allerheiligentornooi TTC Rooigem
De datum zal er wel voor wat tussen gezeten hebben, maar onze delegatie voor het
tornooi van TTC Rooigem was zeer beperkt. Gelukkig was de tafeltennissende familie
Degrieck compleet op de afspraak. Alexander en ikzelf maakten ons vijftal compleet.
De lokale club was zeer nadrukkelijk present zodat het tornooi in totaal 79 spelers telde.
Gevolg was dus dat we in de poules naar 2 winnende sets speelden.
De organisatoren hadden er opnieuw voor gekozen om de volwassenen in categorieën
onder te verdelen. Wim, Alexander en ikzelf werden (terecht) ondergebracht in de Breeks: de reeks van de ‘gewone’, goedspelende recreanten. Joery en Robby verdedigden
onze kleuren in het 20-delige deelnemersveld bij de jeugd.
Joery was duidelijk een maat te sterk voor de verzamelde tegenstand. In de poules
kon niemand een setje afsnoepen, in de 1/8e ﬁnale had hij ook al weinig genade met
zijn broer. Ook in de 1/4e ﬁnale noteerden we een kurkdroge 3-0. Eén van de kleinste
en jongste deelnemers nl. Tom Vanheers van TTC Topspin Beernem kon hem zowaar
1 setje afsnoepen in de 1/2e ﬁnale maar in de ﬁnale was de sympathieke Benjamin
Vermeeren (TTC Rooigem) alweer het kind van een 3-0 rekening. Kortom zelden een
duidelijker overwicht gezien bij de jeugd.
Robby had in zijn eerste wedstrijden een beetje last van de wedstrijdomstandigheden.
Hij mist sowieso de gedrevenheid van zijn broer, maar hij kan alleszins veel beter dan
wat hij in zijn eerste wedstrijden liet zien. Hij had bij de spelhervattingen ook meer oog
voor onze blikken dan voor zijn eigen concentratie. In de poules mocht hij 1 overwinning
smaken. In zijn 1e afvallingswedstrijd speelde hij toch wat beter en won verdiend. In de
1/8e ﬁnale was hij het slachtoffer van een broedermoord, maar dit verlies kan je moeilijk
als onverwacht bestempelen. Door wat meer tornooien te spelen, kan Robby alleszins
veel progressie maken.
Bij de volwassenen werden we alle 3 in de B-reeks ondergebracht. Gelukkig voor mij
want in de A-reeks zou ik opnieuw maar een heel bescheiden ﬁgurantenrol kunnen
vertolken hebben. In de ﬁnale was Cakar Zekerya (TTC Rooigem) veel te sterk voor
een nochtans heel verdienstelijke Jan van der Wouden (TTC Effect), die wel zeer snel
de kloof van de jeugd- naar de volwassenentop bij de recreanten gedicht heeft.
Alexander en Wim wonnen beiden vlot hun 3 poulewedstrijden. Ik struikelde over Inge
Dezutter (Rooigem), die qua stijl aan Nathalie doet denken. In de 1e afvalling moest ik
dus aan de bak. Daniël Heeze (TTC Rooigem) was een heel leuke tegenstander en met
3-1 winst kon ik mij plaatsen voor de 1/8e ﬁnale.
In de 1/8e ﬁnale boekten we alle drie een 3-0 overwinning. Alexander maakte aan de
droom van Dirk Verschueren (Oude Bareel) een einde, Wim moest golden lady Maddy
uitschakelen en ikzelf kreeg de heel spectaculaire maar onbesuisde Laurent Troy
(Rooigem) op de knieën. In de 1/4e ﬁnale klaarde Alexander snel de klus en moesten
Wim en ikzelf tegen elkaar aan de bak. Ik liep 2-0 uit, maar Wim schakelde over op een
andere (defensievere) tactiek en rijfde de volgende 3 sets en dus ook de match binnen.
In de 1/2e ﬁnale moest Alexander het opnemen tegen de Rooigemhoop in de B-reeks,
Philippe Versluys. Het leek vrij gemakkelijk te gaan en hij kreeg in de 3e set zelfs een
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matchbal, maar de ervaren Luc begaf niet en gaf zich uiteindelijk slechts gewonnen na
5 sets. Wim daarentegen won verrassend simpel met 3-0 van Pieter De Maesschalck
(Oude Bareel), die vooral tegen zichzelf speelde. In de ﬁnale maakte Alexander zijn
favorietenrol waar, ook al omdat Wim geplaagd werd door krampen. Meer dan een
eerredder zat er voor Wim niet in. Alexanders mindere seizoensbegin bij ons heeft hij
met zijn eerste overwinning in een volwassenentornooi naar de vergeethoek gespeeld.
Op naar Aalter!
Koen
-----------------------------------------

Oplossing kruiswoordraadsel
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www.vgndebont.be

Alle werkdagen open tot 17u45 om ons
cliënteel beter te dienen!
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Vriendenontmoeting met Leerne
Op vrijdagavond 21 november was het weer zover. Een zoveelste ontmoeting met onze
vrienden van TTC Leerne. Die ‘zoveelste’ ontmoeting betekent geenszins dat we niet
meer verwachtingsvol zouden uitkijken naar de komst van onze dichtste buren maar
simpelweg dat niemand ooit heeft bijgehouden hoeveel ontmoetingen wij reeds achter
de rug hebben en dat ik dus hoegenaamd niet in staat ben om hier een cijfer op te
plakken. De enige benadering die ik kan bedenken is dat wij elkaar jaarlijks normaal twee
keer treffen, een keer thuis en een keer uit. Een paar keer werd hierop een uitzondering
gemaakt en aangezien wij 30 jaar bestaan schat ik onze thuismatchen tegen Leerne dus
ruwweg op 28.
Monique en Julien hadden weer voor de boterhammetjes gezorgd, met beleg van Wim
en de hoeveelheid pittige mosterd mocht jezelf bepalen. Daar Koen, zoals steeds de
vrijdagavond, eerst nog andere verplichtingen heeft nam Mark traditiegetrouw de
honneurs waar door onze bezoekers hartelijk te verwelkomen. Leerne was jammer
genoeg maar met 6 man komen opdagen en daar wij dertien man sterk waren besloot
Mark zich op te offeren en zich te beperken tot de administratie. Op die manier kwamen
we tot het ronde getal van 18 deelnemers, dus 3 poules van drie tegen drie, dit wil
zeggen telkens 3 Baarlenaren tegen 2 van Leerne versterkt (of verzwakt ?) met 1 man
van Baarle.

Zoals steeds werd het een gezellige en sportieve avond waarbij af en toe met bloemetjes
gegooid werd, meestal vergezeld van de pot. Naar het schijnt is dit een eeuwenoude
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(?) geplogenheid binnen onze club om te vermijden dat mensen met al te lange tenen
hun opwachting zouden komen maken. Zo kreeg Dominique een welgemeend (?)
compliment voor zijn mooie kousen van Club Brugge, waarop iemand zich luidop afvroeg
welke onderbroek hij dan wel droeg. Dominique lichtte prompt een tipje van de sluier op
en Filip, die er met zijn neus op zat, verklaarde meteen gevat: “verdomd, ’t is er een van
Charleroi”. Alom hilariteit in de tent natuurlijk.
Laurens en Pascal gaven geen enkele set prijs. Andy was zeer tevreden met zijn
matchwinst tegen Stefaan maar liet ook de enige verliesmatch optekenen en nog wel
tegen de voorzitter van Leerne, Wilfried. Gezien het gering aantal deelnemers waren de
wedstrijden vrij vlug afgelopen zodat er nog ruim tijd overbleef om een dubbelspelletje
te spelen. De Baarlese duo’s speelden één dubbelwedstrijd en die van Leerne twee.
Zoals Mark het kernachtig uitdrukte: “zij zijn met half zoveel maar mogen dubbel zoveel
dubbels spelen”. Leerne bewees dat ze in het dubbelen heel wat beter hun mannetje
kunnen staan, maar dat is natuurlijk gedeeltelijk te wijten aan het feit dat wij praktisch
nooit dubbelspel spelen. Het werd een perfect ex aequo, zowel in matchen als in sets.
Het was een zeer geslaagde avond en wij hopen deze traditie nog jaren en jaren te mogen
voortzetten en hopelijk kunnen we de volgende keer op wat meer tegenstanders rekenen.
De uitslag: Enkelspel
17 - 1 (51 - 14 in sets)
Dubbelspel 3 - 3 (11 - 11 in sets)
Pol
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Tornooi Aalter
Op zondag 23 november werd het jaarlijks tornooi van TTC Aalter georganiseerd. De
vertegenwoordigers van onze club waren bij de jeugd Robby Degrieck, Marino De
Wispelaere en Nicolas Bultinck. Bij de senioren waren we met acht: Koen Deschepper,
Pascal Laseur, Paul De Vos, Thierry Möller, Joery Degrieck, Jelle Van Gyseghem,
Laurens van Paemel en ikzelf. In totaal waren er 26 deelnemers bij de jeugd, 46 voor de
senioren en 15 voor de veteranen. Iets na 11u30 werd het startsein gegeven en konden
we ons opmaken voor een dagje tafeltennis.
Bij de jeugd werd vooral van Nicolas verwacht dat hij ver kon raken, aangezien hij op
ons eigen tornooi de ﬁnale nipt verloor. Hij begon alvast uitstekend en won zijn poule.
Marino en Robby verweerden zich ook goed en wonnen elk minstens een wedstrijd.
In de categorie van de senioren was het belangrijk om zo hoog mogelijk te eindigen in
je poule, want alleen de beste 32 van de 46 gingen door naar de afvallingsrondes. Dat
had iedereen goed begrepen, want alle senioren van Baarle slaagden erin door te gaan.
Koen, Paul, Joery en ik deden meer dan dat en wonnen onze poule.
Tijd voor de afvalling! Marino en Robby hebben nog niet veel tornooi-ervaring en werden
direct uitgeschakeld bij de jeugd. Nicolas bereikte gemakkelijk de kwartﬁnales waar hij
de eerste moeilijke tegenstander tegenkwam, Stijn Spitaels van wie hij op ons tornooi
in de ﬁnale verloor. Dus een goede gelegenheid om revanche te nemen! Maar Stijn had
duidelijk vertrouwen geput uit zijn tornooioverwinning en speelde erg goed. Zo verloor
Nicolas met 3-1, maar met een gunstigere loting had het misschien ook wel weer de
ﬁnale kunnen zijn want Stijn won het jeugdtornooi.
In de eerste ronde is het altijd uitkijken in Aalter, ook al was je poulewinnaar. Na de
poules vielen de mindere goden namelijk al af. Paul, Joery en ik ondervonden dat en
verloren al direct. Een beetje teleurstellend als je poulewinnaar was, maar zo is het
nu eenmaal. Ook Thierry, Jelle en Laurens wisten de eerste ronde niet te overleven.
Gelukkig waren er nog Koen en Pascal om de eer te redden en zij slaagden er wel
in om te winnen. Even later kwam degene van wie ik verloren had, Nico De Gersem,
vertellen dat hij niet meer verder kon spelen en ik zijn plaats mocht innemen. Zo ging ik
met een gelukje toch nog door.
In de volgende ronde, de 1/8 ﬁnales, moesten Koen en ik toch wel tegen elkaar zeker!
Koen startte het best en pakte de eerste set, maar ik wist toch nog te winnen met 31. Een beetje ongelukkig voor Koen, want hij won wel van Nico, in de poules. Pascal
slaagde er niet in om te winnen tegen Bert Kellens, die ook al Paul uitschakelde. In de
kwartﬁnales was Stijn Vispoel mijn tegenstander. Hij speelde goed en won met 3-0, al
was ik toch heel dicht bij een setwinst. Stijn verloor uiteindelijk in de ﬁnale tegen de
onvermijdelijke Cakar Zekerya.
Tijdens de terugrit stond er ons nog een verrassing te wachten: sneeuw! Juist die
dag had het veel gesneeuwd, met als gevolg dat het verkeer zeer moeizaam verliep.
En dat ondervonden we al meteen na het vertrek, er stond een erg lange ﬁle om op
de autosnelweg te geraken. We hebben dan maar een binnenweg genomen. Met
al de sneeuwval moest er natuurlijk traag gereden worden, 30 à 40 km/u. Maar het
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belangrijkste is dat iedereen veilig is thuis geraakt, al duurde de rit zeker drie keer
langer dan normaal!
Alexander

Jeugd
1.

Stijn Spitaels

t’Hof

2.

Francois Tytgat

t’Hof

3.

Jonas Van Heers

Beernem

4.

Benjamin Vermeeren

Rooigem

5.

Nicolas Bultinck

Baarle

20.

Robby Degrieck

Baarle

24.

Marino De Wispelaere

Baarle

Senioren
1.

Cakar Zekerya

Rooigem

2.

Stijn Vispoel

Oude Bareel

3.

Kristof De la Rue

t’Hof

4.

Filip Declerck

Aalter

6.

Alexander Van Paemel

Baarle

14.

Koen Deschepper

Baarle

15.

Pascal Laseur

Baarle

21.

Joery Degrieck

Baarle

23.

Paul De Vos

Baarle

25.

Laurens Van Paemel

Baarle

28.

Jelle Van Gyseghem

Baarle

32.

Thierry Möller

Baarle

Veteranen
1.

Filip Van Cappel

Blankenberge

2.

Noel De Bue

Zwalm

3.

Peter Van Heers

Beernem

4.

Daniel Verstraete

Kuurne
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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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Nieuwe Leden stellen zich zelf aan U voor
Erik Smet
Ik ben toegetreden tot de pingpongclub
omdat:
1) Patrick Van Quatem me dat eigenlijk
vorig jaar al had voorgesteld,
2) ter compensatie van het feit dat
mijn vrouwke elke dinsdagavond gaat
volleyballen en
3) om nieuwe Baarlenaars te leren
kennen.
We hebben 2 kindjes, nl. Jensen (10)
en Nele (8). Naast pingpong wordt
mijn vrije tijd ingevuld met ﬁetsen,
vissen en gitaar spelen.
Mijn ambitie op pingponggebied is om
vroeg of laat (ik geef mezelf 2 jaar)
Karl, Patrick en mijn buurman Luc een
pak rammel te kunnen geven. Meer
moet dat niet zijn.
Groeten, Erik Smet

Kurt Neirinck
Hallo, ik ben Kurt Neirinck afkomstig
van Deinze maar reeds enkele jaren
woonachtig te Drongen.
Vroeger heb ik nog competitie gespeeld
maar lig ondertussen zo’n 10 jaar stil.
Toen ik toevallig op de site van TTC
Baarle kwam had de tafeltenniskriebel
me weer te pakken. Een mailke naar
jullie voorzitter was voldoende om eens
te komen kijken en mij vervolgens in te
schrijven.
Nu beleef ik opnieuw het plezier van
een toffe sport samen met een hele
hoop leuke en sympathieke mensen.
Nog vele sportieve groeten van jullie
nieuw lid.
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Frank Plovie
woonachtig te Gent, afkomstig uit het
middelpunt van de wereld: Kalken.
Werkend voor den dagelijkse broode en
verzot op alles rond het thema muziek.
Het geluid van de botsende bal bracht me
in Baarle, een sympathieke club waar ik me
vinden kan.
Voor meer info, raadpleeg de rode lijn!
voila

Geert Vanackere
Hallo clubvrienden, mijn naam is
Geert Vanackere, ben geboren te Sint
Amandsberg, maar dat is al lang geleden.
Ik woon al ongeveer 15 jaar in Drongen
samen met mijn echtgenote en drie dochters. Eerst in de Solvijnsdreef en nu reeds 10
jaar aan de Deinsesteenweg. Ik werk reeds 23 jaar in een gelatinebedrijf te Gent, eerst
als arbeider en daarna als shift supervisor.
Hobby’s, op maandag, woensdag, vrijdag en
zaterdag probeer ik badminton te spelen en
omdat er nog een avondje vrij was wou ik wel
leren pingpong spelen ook. (Heb ondertussen
wel al gezien dat er nog een heel lange weg af
te leggen is om enig niveau te halen.)
Patrick Van Quathem is eigenlijk de persoon
geweest die mij aangezet heeft om het eens
te proberen. Vorig jaar had hij mij al eens
gevraagd en nu is het er eindelijk van gekomen.
Mijn eerste optreden in de club was al meteen
een afvoeren, ik wist niet dat ping pong zo
gevaarlijk was !! Voet omgeslagen en drie
dagen werkonbekwaam tot gevolg.
Maar ja nie neuten nie pleujen en er nu weer
volle bak tegenaan. Zo, ik denk dat er nog veel
mooie, sportieve en andere momenten zullen
zijn in deze club en ben blij dat ik erbij mag
zijn.
Sportieve groeten, Geert Vanackere
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Nu kennen we allemaal Danny
Op zondag 21 december werd voor de 8e maal het clubtornooi van TTC Baarle
betwist. Het clubtornooi was ook dit maal het laatste wapenfeit van onze palet in het
kalenderjaar. Het deelnemersrecord van vorig jaar werd verpulverd. Met 38 streden we
om de titel van clubkampioen.
Om 9.00 (of iets later voor Nathalie en Philippe, Victor en Louis Mortreu) schoven
de deelnemers aan bij het ontbijt. Zoals de traditie het wil trakteert de club op het
clubkampioenschap met boterkoeken en bijhorende drank. Dit jaar hadden we ook
chocoladekoeken voorzien en deze kenden het grootste succes. Alle dertig waren ze na
één maal aanschuiven de deur uit. Het groot aantal deelnemers (7 meer dan vorig jaar,
15 meer dan 2 jaar geleden) zorgde er voor dat er zeker geen koeken op overschot
waren, en dit was voor sommigen misschien eufemistisch uitgedrukt. We huldigden bij
aanvang ook het 700e lid uit onze 30-jarige clubgeschiedenis. Kurt Neirinck was de
gelukkige en hij kreeg een waardebon van Francis’ TT-shop cadeau.

We speelden in 6 poules van 5 en 2 poules van 4. Enkel de laatste uit de poules
van 5 vielen af na de poules. De rest zou doorstoten naar de 1/16e ﬁnales. Toch
zijn de poulewedstrijden niet zonder belang want ze bepalen mede de plaats in de
afvallingstabel.
Ook dit jaar waren de jeugdleden ruim vertegenwoordigd. Zij kregen de maximumhandicap en zorgden ook dit jaar voor verrassingen. In poule 1 was Jan de enige senior
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van dienst, maar hij liet zich verrassen door de jeugdleden Frederick en Louis Ostyn.
Louis nam verrassend ook de maat van Frederick en werd poulewinnaar omdat ook
Tom en Marie hem niets in de weg konden leggen.
In poule 2 mochten de broers Louis en Victor het meteen tegen elkaar opnemen. Dit
leidde bij de jongere Louis niet meteen voor veel vreugde. Simon gaf ook meteen zijn
visitekaartje af door de hoger ingeschatte Kurt te kloppen. Voor Philippe zat er niet veel
meer in dan een 3e plaats.
Ook poule 2 kende zijn verrassing: Luc Verstraete klopte na een 0-2 achterstand
alsnog Joery en werd dan ook poulewinnaar. Jeugdlid Kwinten had zowel tegen
Jelle als tegen Hubert kansen, maar de onervarenheid en overhaastheid zaten een
overwinning in de weg. Jelle kaapte alsnog de 3e plaats weg door Hubert te verslaan.

In poule 4 kon Paul Laurens van zich afhouden en de poule winnen. Op een
clubkampioenschap niet zo evident omdat Laurens zich al meer dan eens overtrof.
Monique kon de 3e plaats nemen in deze poule en jeugdlid Yana kon haar stunt van
vorig jaar herhalen. Nu was Andy de pineut.
De poule des doods was poule 5: alle deelnemers hadden een handicap tussen 2 en
4. Danny was, behalve voor mij, een onbekende aangezien we hem op donderdag nog
niet veel aan het werk zagen. Alexander liep al in zijn eerste wedstrijd op een gasbekje
of waren het Danny’s noppen? Ik was het levende bewijs dat een man maar één ding
tegelijk kan doen en verloor dan ook alle wedstrijden. In deze poule kon niemand al
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zijn wedstrijden winnen. Danny werd met 1 setje meer gewonnen poulewinnaar voor
Alexander. Nicolas werd op dezelfde manier 3e voor Thierry, die nochtans van de
poulewinnaar gewonnen had.
Ook in poule 6 was er veel strijd. Bruno verloor zijn openingswedstrijd van Mark en
Filip kon tegen de beide tenoren niet zo veel inbrengen. Stefaan had al even heimwee
naar zijn ‘jeugdpoule’ van vorig jaar, maar redde de eer tegen Nathalie.
In de resterende poules waren er geen afvallers want dit waren poules van 4 spelers. In
poule 7 rekende Frank Plovie af met Dominique en werd poulewinnaar. De jeugdleden
Robby en Kilyan vochten voor de 3e plaats en Robby bleek toch wel wat sterker. In
poule 8 had schepen Rudy even tijd gemaakt in zijn drukke agenda en Ludo, Insen en
Rinus ervoeren dat Rudy het spelletje nog niet verleerd is.
Nathalie, Kwinten, Marie, Louis M., Andy en ikzelf waren de unlucky losers, het lot
bepaalde dat Joery, Frank, Robby, Thierry en naar jaarlijkse gewoonte Laurens alvast
een troostprijs kregen.

Vanaf de 1/16e ﬁnale werd het bittere ernst. Paul nam revanche op Thierry voor zijn
nederlaag van de donderdag voordien en Joery diende Filip uit te schakelen om verder
te gaan. Laurens kon dit jaar niet stunten want leeftijdsgenoot en handicapgelijke
Nicolas bleek te sterk. De grappigste wedstrijd was deze tussen Louis O. en Rinus.
Beiden komen niet zo heel veel boven de tafel uit, maar toonden zich van hun beste
zijde. Poulewinnaar Louis was de logische winnaar.
Dé verrassing in de volgende ronde was de overwinning van Dominique tegen Paul.
Hij mag zich daarmee alvast beste antitopper van de dag noemen. Danny toonde ook
zijn intenties door Kurt er uit te knikkeren en Joery had geen genade met Rudy. Ook
Luc zette zijn overwinningsreeks verder met de uitschakeling van Ludo. Bruno liet de
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jeugdige Louis meespelen, maar liet zich niet verrassen. Louis was sowieso het hoogst
gerangschikte jeugdlid.
In de 1/4e ﬁnale had ook Bruno geen verhaal tegen Danny, die zich stilaan proﬁleerde
als de favoriet. Een gemotiveerde Mark schakelde ook vrij eenvoudig Alexander uit. Voor
Alexander zou dit een 3e opeenvolgende 6e plaats opleveren. Frank had meer reserves
dan Luc en Joery luidde het einde van Dominique in. Mark kon in de 1/2e ﬁnale ook de
andere jonge wolf Joery temmen en Danny remde Frank in zijn overwinningsdrang af.
De ﬁnale werd in goede banen geleid door uittredend clubkampioen Pascal, die
door familiale omstandigheden niet kon deelnemen. Mark haalde er alles uit om zijn
hoogzwangere vrouw Sandra een ﬂes champagne aan te bieden en maakte ook de
mooiste punten. Danny was evenwel fysiek veel sterker en regelmatiger en won dan ook
verdiend met 3-1. Mark tekende voor de 4e maal op 8 jaar voor een podiumplaats, maar
ook dit jaar kon hij het hoogste trapje niet innemen. Een ﬂes cremant de Bourgogne zal
hem zeker en vast ook smaken maar de champagne was voor Danny. Hij had aan 1
deelname genoeg om zich in de annalen van de clubgeschiedenis te hijsen.
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. Thierry kon alvast pronken met zijn (pyrrhus)overwinning op
de latere winnaar.
Tot volgend jaar.
Koen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

De Paepe Daniël 3
Ranschaert Mark 3
Plovie Frank 5
Degrieck Joery 2
Vereecke Bruno 0
Van Paemel Alexander 2
Verstraete Luc 5
De Bont Dominique 5
Neirinck Kurt 3
Schelstraete Insen 5
Bultinck Nicolas 4
Coddens Rudy 2
Ostyn Louis 9
Donné Simon 6
Coenen Ludo 4
De Vos Paul 2
Meeremans Yana 9
Mestach Hubert 7
Mortreu Victor 9

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Van Gyseghem Filip 3
Van Gyseghem Jelle 5
Daemers Monique 7
Körmöczi Stefaan 5
De Meyer Philippe 6
Degrieck Robby 9
De Bont Frederick 9
Van Paemel Laurens 5
Meeremans Tom 9
Verstraete Rinus 9
Verhaest Kilyan 9
Wauters Jan 6
Möller Thierry 3
Deschepper Koen 2
De Weirdt Nathalie 4
Verbruggen Kwinten 9
Delcloo Andy 7
Mortreu Louis 9
Boone Marie 9
17

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. Lijst van te behandelen onderwerpen –
lichaamsdeel
2. Uitstallen – voordat – bordspel
3. De grootte vastleggen – voorzetsel – voor
tijdelijk gebruik
4. Lichaamsdeel – gerecht – de lezer heil
5. Geestelijkheid – aangekomen
6. Maak een bevende beweging – boom – lidwoord
7. Voegwoord – kroniekschrijvers
8. Juk – harembewaker
9. Uitroep – Tv-omroep – worden heel wat
voetbalploegen mee aangeduid
10. Drank – eetgelegenheid – Egyptische god
11. Luiaard – bijenhouder – groente – Hollandse
gravin
12. Tussenwerpsel – pers. vnw. – Griekse letter
13. Pulls – politieagent
14. Dakonderdeel – kunst beoefenen
15. Verwarmde vloer – nazi-organistie – tijdstip – lor

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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12.
13.
14.
15.

Mislukking – familielid – werktuig
Onmens (archaïsch) – ongewenste ontwikkeling
Vervallen – voorzetsel – pest
Uitroep – doorslaggevend
Correctie – afstand – zak
Kunstjes leren – pruim
Ooit – onderdeel van een roeiboot – mest
Aandachtig kijken – drank – Japanse munt
Europeanen – windrichting
Begrip – evenredige aandelen
Lidwoord – Amerikaanse volksmuziek – van
een bepaald gewas gemaakt
Kunststof die op natuurwol lijkt – munt – zwarte
delfstof
Tennisterm – Belgische plaats
Zoogdier – Duits politicus – mansnaam
Onzin – fel, intens

Punten winnen met uw opslag (deel 2)
De verschillende services
Voorhandservice naast het lichaam
Bij deze service gaat de palet als het ware langs
het oor waarbij de palet beweegt van de kant van
de rughand naar de kant van de voorhand (van
links naar rechts). Hier wordt de zijspin dus langs
de rechterkant van de bal gegeven.
Bij deze service zijn er verschillende manieren
om de rotatie te wisselen. Door verschillende
paletstanden kunnen drie rotaties worden gegeven met alle mogelijke combinaties.
1.
Backspin : palet gaat onder de bal
2.
Zij spin : palet gaat naast de bal
3.
Topspin : palet gaat over de bal
Bij deze service komt er nog een
tweede
variatiemogelijkheid
tot
uiting. Met eenzelfde beweging kan
men de verschillende effectvariaties
spelen. Enkel door de timing te
wijzigen wisselt het effect van
de bal. Dit principe wordt het
“ruitenwisserprincipe” genoemd.
1.
Backspin : de bal wordt na het hoogste punt
genomen (geval 1)
2.
Enkel Zijspin : de bal wordt op het hoogste
punt genomen (geval 2)
3.
Topspin : de bal wordt voor het hoogste punt
genomen (geval 3)
Chinese voorhandservice
Continuüm bij linkse balaanraking van topspin over zijspin naar backspin
Dit is de meest evidente service. De palet gaat in dit geval van achter naar voor. De bal
wordt aan de linkerzijde geraakt en naargelang van de stand van de palet krijgt men
verschillende rotaties.
In het linkse geval wordt de palet zo
recht mogelijk gehouden en wordt
op die manier enkel zij spin aan de
linker kant van de bal gegeven. Als
de palet volledig recht is, wordt er
geen backspin gegeven. Naargelang
de palet platter is, wordt er meer
backspin gegeven. In het middenste
geval wordt dus zowel zijspin als backspin gegeven. In het rechtse geval is de palet
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helemaal plat en wordt er dus enkel backspin gegeven. Bij services waarbij er backspin
wordt gegeven gaat de palet van iets van boven naar onder.
Een andere mogelijkheid is om de bal op te trekken zoals op de volgende tekening. Op
deze manier kan men topspin geven aan de bal. De beweging van de palet gaat lichtjes
van onder naar boven (hoe sterker men dit doet, hoe sterker het opvalt uiteraard).
Bij deze uitvoering wordt er dus backspin
gegeven als de bal tussen 1 en 2 wordt geraakt
(neergaande fase) en topspin als de bal tussen
2 en 3 wordt geraakt (opgaande fase). Als
camouﬂagemogelijkheid kan men de bal met
backspin spelen en na het raakpunt de palet naar
boven trekken om topspin te « faken ».
De eenvoudigste manier om aan spelers aan te leren hoe ze een service met topspin
spelen, is er op drukken dat ze de punt van de palet naar achter houden (punt van de
palet achter de steel), zodat ze zeker niet onder de bal gaan (en backspin geven).
Belangrijk bij deze variaties in service is de positie van de elleboog. Door de elleboog
lager te houden (dichter tegen het lichaam), is het gemakkelijker om backspin te geven
(de palet gaat vlakker in de bal). Door de elleboog hoger te houden (van het lichaam
verwijderd), wordt er ruimte gemaakt om topspinservices te geven.
Continuüm bij rechtse balaanraking van topspin over zijspin naar backspin
Deze services kenden vooral een sterke opgang voor de reglementswijziging doordat
de effectvariaties moeilijk te onderscheiden zijn. Omwille van de reglementswijziging is
het moeilijker geworden om rotatie te geven en kan men minder goed camouﬂeren.
De palet start hierbij dicht bij het lichaam en gaat van het lichaam weg parallel aan de
tafel. De punt van de palet gaat door naar beneden en naar de tafel toe. Ook hierbij
geldt dat er gevarieerd kan worden gaande van zij spin naar backspin. De paletstand
bepaalt het soort effect.
Ook bij deze service kan men
variëren en topspin geven. De
palet komt van onder en gaat naar
boven. Hierbij wordt de bal dus
opgetrokken. Sommigen versterken
het topspineffect door over de bal
te gaan. Men trekt m.a.w. op en
gaat daarna nog eens over de bal.
In de ideale situatie wordt de bal geraakt op moment 2 (dus het moment wanneer de
polsbeweging het snelst is).
Bij deze services is de positie van de elleboog
van wezenlijk belang. Door de elleboog naar
boven te brengen is het eenvoudiger om
backspin te geven, door de elleboog dicht tegen
het lichaam te houden geeft men gemakkelijker
topspin (het omgekeerde principe als bij linkse
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balaanraking). Zoals steeds dient er op gelet te worden dat het voor de tegenstander
niet duidelijk is welke service er wordt gegeven. Daarom dient de uitgangshouding
steeds dezelfde te zijn. Hierbij kan de elleboog lager worden gehouden en slechts naar
boven worden gebracht als men backspin wil geven.
Om deze services extra te camouﬂeren kan men starten met dezelfde beweging als
voor de services met linkse aanraking. Nadat de palet (zoals bij de linkse aanraking)
een beetje naar het lichaam is gekomen, gaat ze ervan weg en wordt er rechts spin
gegeven.
Uiteraard kan het omgekeerde ook : starten met een linkse zijspin-service en daarna
de omgekeerde beweging laten volgen als schijnbeweging. Veel spelers zullen vooral
de tweede beweging volgen en
denken dat er rechtse zij spin
wordt gegeven.
Dit
principe
wordt
het
“omkeringsprincipe” genoemd.
De palet beschrijft een dubbele
U en de spin zal veranderen
naargelang het moment van
raken (voor of na het omkeerpunt).
Rughandservice
De meest evidente zijspin wordt gegeven door de bal rechts te raken. Opnieuw heeft
men een continuüm van backspin naar rechtse zijspin naar topspin.
Het moment dat de bal geraakt wordt heeft ook hier een grote invloed op de soort spin.
Met exact dezelfde beweging van links naar rechts kan men drie effecten geven. Bij de
aanraking in 1 geeft men backspin (de bal wordt naar beneden gestoken), in 2 zijspin en
in 3 topspin (de bal wordt opgetrokken). Deze effecten kunnen uiteraard nog versterkt
worden door de paletstanden.
Bij deze service dienen de voeten parallel te staan.
De speler stelt zich beter op in het midden van de
tafel om ook de voorhand vlot te kunnen bereiken.
Voor deze service dienen de technische kenmerken
van een goede duwbal te worden toegepast. Dus
rechte lijn, gebruik van de pols, wijzen met de punt
naar beneden, ... Het effect wordt gegeven met de
pols, de onderarm bepaalt de lengte. De bovenarm wordt best stil gehouden, alhoewel
vele spelers erin slagen om met de bovenarm zijspin te geven.
Een service, bij voorbeeld gebruikt door Kong Linghui, is de rughandservice met linkse
aanraking. Hierbij wordt de bal dus aan de linker kant geraakt met opnieuw de variatie
naar backspin toe. Ook de jonge Japanner Matsudaira gebruikt deze services en kan
het volledige arsenaal aan effecten en plaatsen spelen via deze service met veel
succes.
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Vreugde en verdriet liggen dicht bij mekaar.
In naam van het bestuur en de ganse club
betuigen wij onze oprechte deelneming
bij het overlijden van Willy Van Gyseghem,
vader van Filip en grootvader van Jelle
en wensen wij Mark van ganserharte proﬁciat
met de geboorte van zijn dochtertje.
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Schaatsavond : 30 december 2008
De ijspiste op het Emile Braunplein te Gent was dit jaar voor de derde maal op rij
onze favoriete locatie om het jaar uit te schaatsen. Na het succes van de vorige twee
edities hebben we zelfs een “inschrijvingsstop” moeten hanteren! Dit jaar waren er al
heel snel meer dan 40 ingeschrevenen wat voor ons toch een bevestiging is dat de
schaatsformule in ons eigen Gent best wel gesmaakt wordt door de leden. Van de
in totaal 47 ingeschrevenen heeft de ene helft zich aan schaatsen gewaagd en de
andere helft gekozen voor de nevenactiviteiten: bij pot en pint (of iets anders) in een
ontspannen sfeer het jaar uitpraten want er is toch weer heel wat gebeurd in 2008, dat
belooft voor 2009!
Er werd terug opnieuw door de leden massaal gebruik gemaakt van het openbaar
vervoer. Wij hadden uiteraard al lang op voorhand onze voorzorgen genomen voor het
aangekondigde smogalarm door sowieso de bus te nemen . Er werd afgesproken aan
het stationsplein te Drongen om 18h30.

Om 19h00 begon onze schaatssessie, die geldig was tot 20h30. Dit jaar was
er een cafetaria voorzien naast de piste voor diegenen die geen zin hadden in
vriestemperaturen. Hubert, Monique, Koen en Katrien zijn iets later aangekomen. Van
de schaatsactiviteit op zich kan ik maar weinig rapporteren, daar ik dus voor de optie
cafetaria had gekozen.
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Daarna was het de beurt aan de Kerstman om 46 man richting eerste verdieping van
het taverne-restaurant “The Bridge” te begeleiden met bijhorend koebelletje. Dit jaar
was Karl onze kerstman van dienst. Hij mocht aan den lijve ondervinden hoe heet het
kan worden in zo’n kostuum ! Eens in “The Bridge” trakteert de club ons op twee gratis
drankjes wat duidelijk geapprecieerd wordt. Pascal en Koen hadden de bestellingstaak
van de obers voor hun rekening genomen.

Na de gezellige avond kregen we nog van de Kerstman een verrassingspakket vol
lekkers. Met 47 man was het zaaltje aan de krappe kant. Ondanks dit feit had iedereen
het naar zijn zin. Volgend jaar misschien een grotere zaal afhuren?
Rond 22h50 werd er aangemaand om de laatste bus richting Drongen terug te nemen.
Ik had besloten om dit jaar toch eens die toffe sfeer op de bus mee te gaan opsnuiven.
Het is inderdaad wel speciaal om op zo’n bus van De Lijn te zitten die bijna volledig
gevuld is met leden van onze club.
Eenmaal aangekomen op het Drongenplein besloten enkelen onder ons om de laatste
dag van het jaar vroeg te beginnen. Dan zijn we nog eens richting Gent gereden om
er in het “Oeverloze eiland” aan te spoelen. Laten we maar alweer uitkijken naar de
volgende schaatsavond !
Uw reporter van dienst, Andy
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Redactionele aanvulling bij de schaatsavond
Nadat we met zijn allen van de bus gestapt waren op Drongenplein stelde een aantal
uiterst verontruste familieleden vast dat onze ‘oude’ kerstman spoorloos verdwenen was.
De auto van Julien stond nog steeds geparkeerd op Drongenplein, maar van Julien zelf
viel geen spoor te ontdekken.
Bij Julien thuis werd de telefoon niet opgenomen en ook op zijn gsm kreeg men geen
gehoor. Jan en alleman werd opgebeld maar niemand wist waar Julien zich bevond.
Tot ten lange leste Pascal gebeld werd en bleek dat Julien samen met Andy was
meegetrokken met Pascal om nog van een paar slaapmutsjes te genieten.
In het holst van de nacht, om twee uur om precies te zijn, werd Luc Verstraete wreed uit
zijn slaap gerukt door de deurbel. Hij schoot haastig in zijn broek en denderde de trap af
naar beneden. Wie stond er aan de deur ? Julien ! Hij had zijn sleutels thuis laten liggen
en de afstandsbediening van de garage deed het niet. Dus kwam hij bij Luc de sleutels
van de achterdeur halen; helaas zaten er ook sleutels langs de binnenkant in het slot.
Gelukkig was Luc ondertussen voldoende wakker om vatbaar te zijn voor heldere ideeën
en door de afstandsbediening van de garage tussen zijn handen warm te wrijven kregen
de batterijen opnieuw voldoende energie om de garage poort te openen zodat Julien
alsnog zijn bed kon opzoeken.
Na rijp beraad op donderdagavond bij Tineke en op aandringen van een belangrijke
delegatie binnen de club vonden wij dat we deze feiten niet onvermeld konden laten en
dat dit moest worden vastgelegd in de annalen van de club.
---------------------------------------------------------

Uitslag 9e “12-uren van de Jeugd” in Rooigem
       

      

     

     

      

       

     

     

     

     

     

     

     

       

     

       

Jelle Van Peteghem won de wisselbeker Tine Flamand
Er waren 71 deelnemers
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Nieuwjaarsreceptie 2009
Een nieuwe jaarovergang heeft eens te meer zijn beslag gekregen, voortaan schrijven
we 2009 in de datum, al zullen we dit waarschijnlijk in het begin van het jaar regelmatig
wel eens vergeten (is dit Alzheimer die om de hoek komt gluren ?). En dit terwijl de
millennium-overgang amper gisteren lijkt plaatsgevonden te hebben. Een waarheid als
een koe: hoe ouder je wordt hoe sneller de jaren je door de vingers glippen.

Maar niet getreurd, op zondag 11 januari mochten we alweer een nieuwjaarsreceptie
vieren met alle Baarlese verenigingen samen. Dit jaar wat later dan gewoonlijk, de tweede
zondag van het jaar i.p.v. de eerste, kwestie van voldoende recuperatietijd te gunnen
aan de al te fervente feestvierders. Een ander opmerkelijk feit was de bittere koude. Het
is natuurlijk reeds 15 jaar geleden (volgens de statistici van dienst) dat we een dergelijke
koudeperiode meemaakten en we zijn het dus uiteraard niet meer gewoon. Stel je voor
zeg dat in ons landje recordtemperaturen werden bereikt van meer dan 20 graden onder
nul. Gelukkig mogen we in Baarle nog wat meer genieten van de milderende invloed van
de nabije zee en werd de vrieskou hier nog redelijk binnen de perken gehouden. Een
receptie organiseren bij twee graden onder nul heeft vast en zeker bepaalde nadelen;
gelukkig was het zo goed als windstil waardoor het koudegevoel enigszins getemperd
werd. Een stralend winterzonnetje kwam bovendien het evenement gepast opvrolijken.
Ik ben niet zo goed in schatten van aantallen, maar naar mijn gevoel mogen we gerust
spreken van een recordopkomst. Eén ding is zeker, er waren nooit zoveel plakkers als
dit jaar. Toen om halfeen de kraampjes gesloten werden stond het pleintje voor het DBI
nog stampvol.
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Volgens de organisatoren mochten op dat moment enkel de resterende geopende
ﬂessen uitgeschonken worden en mochten geen nieuwe ﬂessen meer geopend worden.
Nochtans waren er nog talrijke gegadigden voor een glaasje op de valreep. Maar ja,
regels zijn er om gevolgd te worden en daar we met een zestiental ttc’ers afgesproken
hadden om na de receptie een hapje te eten hielden we ons ‘tamelijk strikt’ aan de regels.
Nog één extra ﬂesje werd snel geopend. Uiteindelijk was het toch na 14.30 uur alvorens
Pascal in het restaurant van de afspraak opdook.
De organisatoren hadden dit jaar ook een aantal (8 geloof ik) receptietafels voorzien waar
je gezellig kon op leunen en waar je ook je glaasje af en toe eens kon neerzetten, dat liet
je dan toe om je handen eens genoeglijk op te warmen in je zakken of handschoenen.

Traditiegetrouw waren Noël en Filip om twaalf uur van dienst in het jeneverkraam en
het eerste wat ze deden was zelf een glaasje naar binnen gieten, kwestie van het
goede voorbeeld te geven. Bij het opruimen vond ik dat ik ook wel een klein handje kon
toesteken maar natuurlijk was ik bij het opbergen van de bar weeral tussen het stof en
de spinnenwebben gekropen en was Martine furieus omdat ik weer niet om aan te zien
was. Gelukkig merkte ikzelf geen enkel substantieel verschil.
De negende receptie van de Baarlese verenigingen, onder een stralende zon, is weer
veel te snel voorbij gegaan en we kijken dus reeds reikhalzend uit naar de volgende
tiende editie.
Pol

29

AANKONDIGINGEN

ZA

14/2

Comedyshow
om 20 uur in het DBI

ZO

8/3

ZA

14/3

MA-VR

6/4 - 10/4

Volleybaltornooi.

Souper
Sportkamp

warm aanbevolen voor wie zijn techniek wil verbeteren

VR

17/4

Vriendenontmoeting

VR

15/5

Familietornooi

DO

21/5

Wandeling op Hemelvaart
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