Drongen 2009-09-30
Beste leden
Met ons jaarlijks tornooi in de sporthal Keiskant zijn we ons 32e speeljaar ingegaan. De 68
deelnemers die we mochten verwelkomen hebben er een bijzonder sportieve dag van gemaakt. Ik
apprecieer de inspanning van vele leden die, ondanks het mooie weer, deze dag vrij hielden om
deel te nemen aan het tornooi of om eens te komen kijken en supporteren. De oppergaai was voor
spelers uit Beernem (jeugd), Oude Bareel (dames) of voor een individu bestemd. Dat moet vooral
onze jeugdspelers motiveren om met volle moed de trainingen aan te vatten.
Het doet ons ook plezier dat we op de afsluitende receptie heel wat sponsors mochten verwelkomen.
Ik dank de medebestuursleden, de leden van de werkgroep TTC-krant, sponsor Dominique voor
de Subitoloten, Simon, Noëlla en Martine en de schenkers van de trofeeën voor het welslagen van
ons tornooi.
Ook dit jaar lijkt onze activiteitenkalender meer dan gevuld. (zie verder in dit clubblad of www.
ttcbaarle.be). Hopelijk vinden deze activiteiten ook dit jaar weerklank bij jullie. Paul, Pascal,
Julien, Mark, Andy en ikzelf hebben ons het voorbije speeljaar alvast vele uren belangeloos
ingezet voor de club en we zijn als bestuur blij dat we ook heel wat respons kregen op ons werk.
Daarnaast mag het werk van de leden van de werkgroepen (bestuur, Nathalie, Luc V., Noël, Filip,
Bruno, Ludo, Karl), de barkeepers Martine, Julien en Monique en de wekelijkse opzetters
(bestuur, Luc V., Filip, Ludo, Noël, Frank P.) best wel eens onderstreept worden. Stuk voor stuk
mensen die zich belangeloos inzetten (zonder verdoken kostenvergoedingen). Bedankt en hopelijk
kan ik ook dit speeljaar op jullie steun rekenen.
Onze voornaamste bezigheid is en blijft ons wekelijks tafeltennisavondje op donderdagavond.
De jeugd herbegint met de trainingen, de volwassenen spelen weer hun onderlinge wedstrijdjes.
Het begin van een nieuw seizoen betekent ook nog even terugkijken naar het vorige seizoen. Bij
de jeugd kroonde Marino De Wispelaere zich tot jeugdkoning. In juni schreef Marino ook al de
zevenkamp op zijn palmares. We hopen dat hij ook bij de volwassenen zijn steng kan trekken, al
doen youngsters er meestal een tijdje over om aan te knopen met wat succesjes.
Bij de volwassenen was Luc Mulkers de best geëvolueerde. Luc besliste de tafeltennissport
vaarwel te zeggen, maar wie weet kriebelt het in de toekomst nog eens. Hij is altijd van harte
welkom. Alexander Van Paemel speelde in 2008-2009 voor de keizerstitel, na 2 opeenvolgende
koningstitels. Het scheelde niet veel (1 schamel puntje), maar Mark blijft de enige echte keizer.
Sorry Alexander, maar mijn eergevoel was te groot om er een koningstitel bij in te schieten. Ik
ben toch wel ﬁer dat ik het jeugdig geweld vorig seizoen kon afhouden, maar besef heel goed
dat de jonge wolven dit jaar weer een beetje sterker zullen zijn en de oude garde weer wat meer
moeite moet doen om hun plaatsje te behouden.
We organiseerden deze zomer voor het eerst een aparte competitie in de zomer. Bruno is onze
eerste zonnekoning en geniet van zijn relaxzetel.
Ik wens iedereen een seizoen met veel spelvreugde en hier en daar een persoonlijk succes.
Koen



Zaterdagavondtornooien
Ook dit jaar organiseerde Crawford Gent de zaterdagavond tornooien voor al wie in augustus
wel een avondje kon sparen voor een tornooi. Als recreant moest men echter goed uitgeslapen
zijn, want het was een reeks tornooien waar zowel competitie- als recreatiefspelers aan mochten
deelnemen.
Op zaterdag 8 augustus stonden
Dominique De Bont en ik dus aan
de campus Rabot van KaHo SintLieven, waar het allemaal zou moeten
gebeuren. De sportzaal daar was
uitgerust met 12 blauwe tafels en een
cafetaria, waardoor we dus alles hadden
voor een avondje tafeltennissen. Toen
eenmaal iedereen toegekomen was
(er bleek nogal een probleem met
parkeerplaatsen te zijn) was het toch al
vlotjes een uur later dan de geplande
starttijd.
Toen men dan begonnen was bleek
al snel dat we ons aan een mooie
voorsprong mochten verwachten,
aangezien er vooral competitiespelers
present waren, en zij ons - als recreant
- veel puntjes moesten toegeven. Vanaf
klassement C2 en hoger kregen we een
ruime 6 punten voor en meer dan eens
bleek dat (zelfs voor hen) toch een
lastige dobber. Met wisselend succes
wisten we hier en daar enkele sets en matches mee te pikken, waarbij we in de eerste drie weken
elk één maal in de A-reeks terecht kwamen.
Overwinnaar van de eerste keer was Kristof Nuytinck (B2, TTC Knal). Zowel de tweede als de
derde avond kwamen op de palmares van Tim Blankaert (B6, Crawford Gent) terecht. Het vierde
kon ik spijtig niet bijwonen en dus vertegenwoordigde Dominique als enige de club, en niet
zonder resultaat mag gezegd. Hij slaagde er in om opnieuw (net als de derde week) in de A-reeks
te belanden en het daar zelfs even uit te houden! Hij kwam in de achtste ﬁnale terecht, om op een
14e plaats te eindigen. Zeker geen kleine prestatie! Winnaar van die avond was dan uiteindelijk
Cakar Zekerya, waarmee dus ook de laatste zaterdagavond van augustus werd afgesloten. Het
regelmatigheidscriterium ging naar Tim Blankaert, die vier maal bij de eerste vier eindigde.
Zo werd dus deze reeks tornooien beëindigd en ik denk niet dat er iemand bij was die er spijt van
heeft, deelgenomen te hebben. Het handicapsysteem heeft meer dan eens bewezen ons toch een
goede kans te geven tegen competitiespelers, zodat we ook niet altijd een nederlaag tegemoet
gingen. Kortom een plezant tornooi en zeker voor herhaling vatbaar!
Simon



Koningstitel 2008 - 2009









NAAM

VOORNAAM

Deschepper
Van Paemel
De Vos
Degrieck
Degrieck
Bultinck

Koen
Alexander
Paul
Joery
Wim
Nicolas































Best geëvolueerde 2008 - 2009










NAAM

Mulkers
Degrieck
Plovie
Möller
Quaria
Martens
Smet

VOORNAAM

Luc
Wim
Frank
Thierry
Caroline
Brent
Erik




 

 



























































Eindstand interne competitie 2008 - 2009
Nr
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1

RANSCHAERT

MARK
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DE BONT

DOMINIQUE
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DONNÉ

SIMON
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DELCLOO

ANDY
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VAN MARCKE

KARL
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COPPENS

PATRICK
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DEGRIECK

WIM
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MESTACH

HUBERT
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MULKERS

LUC
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QUAIRIA

CAROLINE
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COENEN

LUDO
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VAN GYSEGHEM

FILIP
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DESCHEPPER

KOEN
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DAEMERS

MONIQUE
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DERUELLE

JULIEN
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VEREECKE

BRUNO
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DE WITTE

BART
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VAN QUAETHEM

PATRICK
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DEGRIECK

JOERY























20

MARTENS

KURT
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VANACKERE

GEERT























22

VERSTRAETE

ALBERT























23

VAN LOO

MAARTEN
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LASEUR

PASCAL
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DE VOS

PAUL
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DE VOS

FRANK























27

VAN GYSEGHEM

JELLE























28

DE BAETS

MICHEL
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VAN PAEMEL

ALEXANDER
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VAN PAEMEL

LAURENS























31

KÖRMÖCZI

STEFAAN
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MÖLLER

THIERRY
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BOCKAERT

LUC
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DE MEYER

PHILIPPE























35

DE WEIRDT

NATHALIE
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DELAFONTEYNE

NOËL
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NEIRINCK

KURT
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WAUTERS

JAN
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VERSTRAETE

LUC
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CODDENS

RUDY
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DE DONDER

GEERT
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SCHELSTRAETE

INSEN
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DE PAEPE

DANIEL
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BULTINCK

NICOLAS
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DE BRUYCKER

GRIETJE
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MARTENS

BRENT
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SMET

ERIK
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DAUWE

JULIEN
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PLOVIE

FRANK

























Eindstand titel Zonnekoning
Dit jaar werd een nieuwigheid ingevoerd in de
club om wat meer variatie te brengen in onze
jarenoude formule. Tijdens de zomermaanden
werd er niet gespeeld om punten te halen voor het
koningschap, maar kon men punten verzamelen
voor de nieuwe titel van Zonnekoning.
De eerste donderdag van juli en augustus was er
vrij spel maar de overige 6 donderdagen werd er
4 keer enkel gespeeld en 2 maal dubbelspel.
Niet iedereen kreeg punten, enkel de eerste acht
verdienden punten. Bij het enkelspel werden 5
punten toegekend aan de winnaar, 3 punten aan
de tweede, 2 punten aan derde en vierde terwijl
de vijfde tot en met de achtste nog één punt
kregen. Bij het dubbelspel gingen 5 punten naar
het winnende duo, 3 punten naar het tweede duo,
2 punten naar het derde paar en 1 punt naar het
vierde koppel.
De strijd was hard en werd uiterst nipt in het
voordeel van Bruno beslecht, die een mooie ligstoel kreeg als beloning om aldus onbekommerd te
kunnen genieten van zijn nieuw verworven titel.

naam
Bruno Vereecke
Pascal Laseur
Alexander Van Paemel
Laurens Van Paemel
Paul De Vos
Koen Deschepper
Joery Degrieck
Nicolas Bultinck
Dominique De Bont
Filip Van Gyseghem
Simon Donné
Luc Bockaert
Ludo Coenen
Luc Verstraete
Monique Daemers
Wim Degrieck

9
Jul

5
2
1
3
1
2
1
1

16
Jul

5
3
5
2
2
3
1

30
Jul

3
5
2
2
1
1
1

13
Aug

20
Aug

27
Aug

TOT.

5
2
2

5
1

2
5
1
1
3
2

17
16
13
11
10
9
7
7
5
3
3
2
2
1
1
1

1
3
1
1

3
2
5
3
2

1
1
1

1

1
1
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Scheldorado, 8 juli 2009
Dit jaar hadden we onze jeugduitstap iets vroeger gepland in de grote vakantie, met name op
8 juli. Het bestuur had het initiatief genomen om even te polsen bij onze jeugdigen of ze geen
zin hadden in een andere bestemming dan “weeral” het zwemparadijs Scheldorado, Terneuzen,
Nederland. De opkomst is namelijk niet echt hoog te noemen de laatste jaren, vandaar de vraag of
er geen sleet zit op de formule.
Met een kleine enquête hebben we dan gepolst bij de jeugdleden. Er kon gekozen worden tussen
Scheldorado, Bellewaerde of Boudewijnpark. Ik zag het wel zitten om naar de leeuwen of
desnoods zeeleeuwen te gaan; maar het werd dus …Scheldorado.
Democratie beslist heet dat dan. Het weer was terug niet echt schitterend alsook de infrastructuur
van Scheldorado. Bob de bouwer was op 2 plaatsen tegelijkertijd aan het repareren in vol
hoogseizoen; iemand was tegeltjes aan het plaatsen in de douches en we mochten bovendien het
buitenbad niet gebruiken.
Dit jaar waren we met 10; vier jeugdleden (Rinus, Tom, Thomas en Felix), Koen, Pascal. Ik had
dan ook nog mijn familie mee. Als je Hanne meetelt waren we zelfs met 11.
Afspraak om 13 uur stipt aan het DBI. Twee auto’s waren ruim voldoende en rond 14h00 konden
de eersten reeds een plons in het water wagen. Het was dit jaar nogal luidruchtig, maar dat heb ik
vorig jaar ook al gezegd 
Binnen Scheldorado heb je vier thema’s :
•

voor de allerkleinsten heb je in het binnenbad een speeltuintje in laag water.

•

Het buitenzwembad is opgesplitst in een groot bad en een voetbad, eveneens bedoeld voor
de allerkleinsten onder ons.

•

Voor peuters heb je de piratenboot met leuke glijbaan.

•

Voor de iets ouderen heb je het subtropisch zwembad met grote oranje (hoe kan het ook
anders!) bal, waar je naar hartenlust kunt tegen kloppen ( of ongewild door onoplettendheid
klop van kunt krijgen  )

•

Er is een lange glijbaan aanwezig met een onderdeel van de rit in het donker. De wachttijd
was wel tamelijk lang. De andere glijbaan is veel korter en vraagt enige kliminspanningen
en eindigt in een koperen buis.

Rond 17h00 had ieder van ons het bad verlaten. Dan zijn we met zijn allen naar de McDonald’s
getrokken om er lekker ongezond te gaan eten. Bij het vertrek aan de hamburgertent heb ik Koen
er nog eens moeten op attent maken dat zijn infrastructuur het aan het begeven was; zijn zijbumper
was er namelijk afgevallen. Volgens Koen is dat normaal bij renault , allee, dan toch bij zijn
Renault.
Uiteindelijk was iedereen tevreden met de uitstap. Op naar een volgende editie ?
Andy



Laat het volleybaltornooi van februari maar komen!
Op donderdag 17 september kreeg ik van Eric De Paepe de vraag of we geen zin hadden om eens
een matchke te volleyballen tegen Heilig Huizeken op dinsdag 22 september. Aangezien ik op
donderdag op de club ben en de goede gewoonte heb om mij niet te laten storen door een gsm, zag
ik het bericht maar na onze speelavond. Bij Tineke vond ik Ludo en Pascal direct bereid om mij
te vergezellen naar de Keiskant.
Ook Wim, Joery en Patrick VQ waren op de afspraak, zodat we met een compleet zestal
konden aantreden. Na een korte opwarming konden we aan onze match beginnen. We hadden
een denderende start, zeker als je naar het scoreverloop keek. Van 10-3 ging het naar 15-5 en
uiteindelijk 25-10. Niet dat ons niveau zo hoogstaand was, maar de tegenstrever stapelde de fouten
op. Eigenlijk leek de eerste set niet echt op volleybal. Een opslag van ons die binnen de lijnen
kwam resulteerde bijna steeds direct in een punt. Kortom er was nog ruimte voor verbetering.
Ze hadden echter hun joker, een dubbele meter, achter de hand gehouden. Vanaf dan zou er dan
ook meer evenwicht in de partij komen. Toch trokken we ook in de 2e en de 3e set aan het langste
eind. De setstanden 26-24 en 25-23 maken echter duidelijk dat er veel meer spanning was. Ook ons
speltechnisch niveau was een heel stuk verbeterd en we probeerden zo veel mogelijk in 3 tijden
te spelen. In die 3e set speelden we het volleybal op het toppunt van ons kunnen. Niemand viel
uit de toon en elk van ons toonde zijn polyvalentie in aanvallende en verdedigende zin. Patrick,
Joery en Ludo etaleerden vooral aanvallende ﬂitsen, Pascal, Wim en ikzelf sprongen vooral in het
achterveld bij. Een opslagreeks van Pascal zorgde in beide sets voor de bevrijding.
Vanaf de 4e set begon de dubbele meter van de tegenpartij heel goed te spelen. Pascal, Patrick en
ikzelf werden meermaals afgeblokt, zodat de set verdiend naar de tegenpartij ging. Jammer genoeg
viel één van hun spelers uit met een verzwikte voet door fout neer te komen. We herpakten ons in
set 5 en konden hem winnend afsluiten, nadat we de hele set op achtervolgen waren aangewezen.
Toch begon stilaan de vermoeidheid toe te slaan (in beide kampen) zodat het meer en meer een
partij ‘zo weinig mogelijk fouten maken’ werd.
In de laatste set was het vet helemaal van de soep. Ontelbare opslagmissers maakten het de
tegenstrever niet zo moeilijk zodat deze set met 20-25 naar Heilig Huizeken ging. De totaalscore
was dus 4-2 in ons voordeel en we hadden ons een avondje goed, maar zeer droog want gesloten
cafetaria, geamuseerd. Hetzelfde gold blijkbaar voor de tegenpartij want één van de spelers zei
dat het lang geleden was dat hij zo’n leuk spelletje gespeeld had (sic).
Koen
Waarom gebruiken ambtenaren geen papieren zakdoekjes? Omdat er TEMPO op staat!
Paniek op het gemeentehuis! Melding van de postkamer: “De bestelformulieren voor de
bestelformulieren zijn op!”
Weet je waarom 21 maart is uitgeroepen tot de dag van de ambtenaar? Op 21 maart is de
winterslaap voorbij en begint de voorjaarsmoeheid.
Een ambtenaar komt te laat op zijn werk. Sorry, chef”
maar ik stond in de ﬁle.” Oh”, zegt zijn chef, was het een lange ﬁle?”
Ambtenaar : Geen idee, ik stond helemaal vooraan ....”


zegt

de

man,

A R D E N N E N 2009 !!!
Na al die jaren zou je toch denken dat het misschien eens begint te vervelen om steeds weer naar
de Ardennen te trekken. Blijkbaar vindt iedereen het nog steeds heel tof want dit jaar waren we
zelfs met 37 ingeschreven.
Op vrijdag zijn er die vertrekken om 10 uur en eerst eens de omgeving gaan verkennen, een hapje
gaan eten op een zonnig terras. En zon hebben we zeker gehad heel de zomer lang, zalig!
Paul en Martine, Julien en Monique, Ludo, Pascal… enﬁn de gevestigde waardes zullen we maar
zeggen zorgden voor de opening van de deuren in het Erezéese huisje terwijl Filip, Conny en Jelle
Patrick en Chantal de tuinstoelen reeds uitvoerig getest hadden. Wij wisten in ieder geval waar we
zeker niet moesten gaan zitten! Paul zorgde voor de verdeling van de kamers waarmee Hubert en
Monique heel gelukkig waren want zij mochten in de bruidssuite! Hun eerste nacht is er echter
niet doorgegaan gezien ze ondertussen hun plaats afgestaan hadden aan Arnoutje!

Na de alweer zeer smakelijke spaghetti op vrijdagavond (al zeg ik het zelf!), wilden we toch graag
een goed tasje kofﬁe wat uitstekend zou passen bij het bijhorend gebakje. Grote paniek toen men
dacht dat de kofﬁe mee zou komen met Koen en Katrien wetende dat zij traditiegetrouw zeer
laat op bestemming zijn. Geluk alom toen bleek dat de eerstejaars weekenders (Eric en Patsy) de
kofﬁe mee hadden. Ze werden met open armen binnengehaald.



Enige commotie ontstond toen de vaat gespoeld bleek met wc-reiniger i.p.v. spoelglans. Een
ding is zeker die glazen hadden nog nooit zo geblonken! Ik weet niet meer precies wanneer,
maar ergens in de loop van die avond bleek Filip zich te ontwikkelen tot rasechte pianovirtuoos,
correctie Arnoutje heeft Filip wel eerst getoond hoe het moest. Pascal was er ook helemaal weg
van tot bleek dat die piano ook zonder pianist mooi kon spelen!
Die nacht, ergens tegen het ochtendgloren besloot Filip even een ochtendplasje (05u) te maken.
Hij is zwaar geschrokken toen hij naar het wc stapte en er iemand bleek op te zitten met gekruiste
handen voor het hoofd. Hij gokte op Leen of Katrien. Later die dag is aan het licht gekomen wie
het was. Patsy weet als nieuwkomer natuurlijk niet dat ze best haar deur op slot doet want dat er
nog volk ‘s nachts kan ronddwalen als je met z’n 37 bent.

Vrouwen aan de bar

Het is trouwens een week later verschenen in de krant hoe het komt dat Filip niet had gezien wie
het was! Hierbij het bewijs: WETENSCHAPPELIJK AANGETOOND!!! Overgenomen uit het
Nieuwsblad van 7 /9/2009.
STUDIE BEWIJST: MANNEN KIJKEN EERST NAAR BORSTEN VAN VROUW
Bijna de helft van alle mannen kijkt eerst naar de borsten van een vrouw. Dat heeft een wetenschappelijke studie aangetoond van de universiteit van Wellington in Nieuw-Zeeland. Een derde
van de ‘eerste vaststellingen’ is geﬁxeerd op de taille en de heupen en minder dan twintig procent
van de mannen kijkt eerst naar het gezicht.
De wetenschappers legden hun proefpersonen zes foto’s voor van vrouwen met een verschillende
omvang van borsten, taille en heupen. Met behulp van camera’s en spiegels werden kleine
oogbewegingen geregistreerd. Zevenenveertig procent keek eerst naar de borsten.
(IMA)


Na een stevig ontbijt gevolgd door een wandeling en middagmaal zijn een aantal mensen de
brouwerij van Achouffe gaan bezoeken, anderen zijn gaan kajakken, en nog anderen zijn Durbuy
gaan verkennen. Voor elk wat wils!
De traditionele BBQ is weer voorafgegaan door de eigengemaakte sangria van Julien die mijn
inziens ieder jaar straffer en straffer wordt. De humor rond de tafel ging mee op met de sangria.
De tongen komen los en sommigen halen hun zang- en acteertalent boven! Het bakteam (Luc,
Patrick, Filip) deden ook een oproep of er geen ”tangen“ beschikbaar waren en keken daarbij
naar de vrouwen maar niemand voelde zich geroepen! Maar ook zonder tang was de BBQ zeer
lekker!

Straffe uitspraken van TTC-vrouwen:
- Een man mag veel eten maar niet veel weten!
- Als je man je doorheeft is het tijd om te veranderen (dan is de fun eraf) om de 5 jaar. Er zijn er
die schrik hadden dat ze dan te veel verschillende trucjes zouden moeten leren!
- Toch spijtig dat voor zo een klein tuutje worst dat we er maar van nodig hebben we toch gans
dat varken moeten bijnemen!
Monique heeft verschillende keren gemeld dat ze in blijde verwachting was! Hubert zag hem op
zijn jaren toch niet meer achter een kinderwagen aanhollen. Maar het was gelukkig op de dameblanche dat ze zat te wachten!
Paul die zich toch nooit verspreekt bleef toch hangen in zijn notiesss….(notities) die hij niet mocht
vergeten! Ondanks de dubbele tong hebben we hem toch maar 1 spreekfoutje weten maken! Hij


kan dus echt nagenoeg correct praten. Hij was wel in slaap gevallen in de zetel voor hij kon
beginnen kaarten. (jong van hart maar het lijf blijft al eens haperen hé!)
We kwamen er ook niet uit hoeveel een gemiddelde vrouwenborst weegt! Martine als expert heeft
ons daar wat wijsheid in bijgebracht. We kunnen nog héél veel van haar leren!
Er werd ook een datum vastgelegd voor een soort van dropping-wandeling georganiseerd door
Koen en Katrien, iedereen wordt verwacht op 10 oktober!!!
Op zondag zijn de meesten de chocolaterie gaan bezoeken. De echte wandelaars onder ons stapten
er via een langere wandelroute naar toe onder leiding van Luc. Wij hadden het geluk om Philippe
(van Nathalie) als gids te hebben. Hij ziet er echt superbetrouwbaar uit, een rots in de branding
zou je zeggen maar dat is maar schijn want al snel bleek dat we niet op onze bestemming zouden
geraken! Karl is toen uitgerukt om een noodinterventie te doen.

Terwijl we aan het wachten waren op Karl besloot Julien Arnoutje wijs te maken dat z’n mama
haar grote behoefte had gedaan op straat. Dat manneke was zichtbaar onder de indruk van die grote
koeiendrol die daar lag. Hij keek van mama naar de drol en trok z’n neus op, niet begrijpende hoe
zijn mams zoiets kon doen! Dus toen Karl eraan kwam wist iedereen dienen drol liggen maar ik
was zodanig tevreden dat hij ons gevonden had dat ik er toch in slaagde om alsnog stront aan m’n
schoenen te hebben!
Bruno had gemorst op z’n hemd merkte Ann-Soﬁe op en meteen was ze aan het bedenken of ze
hem ook niet naar bed kon sturen want zij was tenslotte de avond voordien moeten stoppen met
spelen omdat ze vol chocoladesaus hing! We moeten toch zo opletten hé want die kinderen zijn



toch enorm bij de pinken de dag van vandaag.
Ik denk dat ik in naam van alle weekenders mag zeggen dat het ook dit jaar weer goed is geweest
en voor herhaling vatbaar! De zon was aanwezig, het eten was lekker, de kinderen hebben zich
geamuseerd en de volwassenen ook; meer moet dat niet zijn hé!
Met groeten van reporter Chantal

Er is ook tijd om te relaxen



Kwis TTC OB
Met een vrij ongewone bezetting (Paul, Hubert, Bruno en Alain (extern) trokken we reeds voor
de 4e editie richting Oude Bareel. Het mag gezegd worden : het was weer een kwis die uitstekend
georganiseerd was, voor jong en oud (al zullen Paul en Hubert daar misschien lichtjes anders over
denken), vol afwisseling (sport, cultuur, muziek, actualiteit, …), met verrassende vragen en …
met hapjes tussendoor !
Van Autokontjes herkennen ging het over Boulderen op een Botellon avond met Coco Channel
die de wet van Dunbar wellicht niet gekend heeft maar misschien wel eens gedanst heeft op de
muziek van de Electronica’s. Peter Fox had leidt misschien wel aan het syndroom van Gorlin of
gebruikt wel eens GHB waardoor hij Robin Hood verwart met Horobod en foute Intro’s opstart.
Dit laatste zal opkomend talent Jasper Erkens niet overkomen want geruggensteund door
Kokopelli zal hij hopelijk nooit te maken krijgen met het Lazarus syndroom. Aan Mooning zal
hij misschien wel al eens gedaan hebben, tot grote vreugde van zijn tienerfans. Deze zullen als
gevolg van partydrugs misschien wel Neveneffecten ondervinden en Oasis gaan verwarren met
Oasiss. Niet dat Gallagher als Pluisje kan bestempeld worden.
Gelukkig is er nog Q die misschien onder invloed van wat Paddo’s, Pokens en Prompters uitvindt
en daarmee Pascal naar de kroon steekt. Pedigree is misschien wel de Rashond van Selah Sue
die een date met the Stig wel zou zien zitten en daarvoor wel eens aan Swishing en Twirling zou
moeten doen in Tegucigalpa. Hopelijk heeft ze dan TMC.
Anders zou ze wel eens in Ushuaia kunen tercht komen ipv Usuara. Vangenechten zal dat
probleem niet hebben maar zou misschien wel eens Walleyball willen spelen met een paar Wags.
Een beetje eXtra time zou dan welkom zijn om als afsluiter wat Zumba te doen.
U heeft het al kunnen raden; de woordjes met een vette eerste letter waren een antwoord op één of
andere vraag. Geef toe, toch wel verrassende antwoorden.
Last but not least, we waren Y zo na gewonnen; althans tot na 5 rondes. Serieus, uiteindelijk zijn
we gestrand op een verdienstelijke 6e plaats op 25 ploegen.
Bruno
Hoe heet het sperma van een ambtenaar? Kruipolie.
Er komt een man een werkkamer met ambtenaren binnenstappen en zegt: Goh, wat hebben jullie
veel vliegen op kantoor!” De ambtenaar antwoordt: Ja, 89 meneer.”
Wat hebben de mensen toch tegen ambtenaren? Die mensen doen toch niets.
‘Leerkracht’ … Veel te sterk woord voor onderwijzer!
Je moest eens weten wat het soms kost om er zo goedkoop uit te zien!
Echte anarchisten schaken zonder koningen.
De ideale echtgenoot is hij die begrijpt wat zijn vrouw niet zegt.


Uit Promenademagazine van april 2009:
een artikel over een ex-lid
Lekker eten is één van de zeven levenskunsten. En uit tafelen is een way of life geworden. Wie de
kunst van lekker eten verstaat zit gebeiteld in restaurant Bruegel aan de Damse Vaart in Oostkerke
- Damme.
Dit bastion van de goede smaak is sinds mei 2006 de vaste ankerplaats van Gentenaar Xavïer De
Moor en zijn vrouw Daisy Devos. De keuken en de pittoreske ligging zijn de sterke punten van dit
gastronomische restaurant. Met respect voor de landelijke omgeving en de rust van de streek hebben
de gedreven zaakvoerders de villa volledig gerenoveerd. Chique soberheid typeert de inrichting. De
groene muren, gedeeltelijk met lambrisering, combineren uitstekend met de witte balkenzoldering en
de bruinrode tegelvloer. Op de antieke schouw pronkt Delfts blauw aardewerk.
De tafels staan ruim uiteen en zijn gedekt met beige en groen laagafhangend linnen. Er is plaats voor
30 gasten. Achter de eetruimte nodigt het nieuw aangelegde terras uit om rustig buiten te eten met
uitzicht op de weiden en polders. Daisy Devos, opgeleid in de hotelschool van Kortrijk, ontpopt zich
als een gedreven gastvrouw die ook de bediening voor haar rekening neemt. Chef-kok Xavier (41) is
een echte horecaman. Hij doorliep de hotelschool Ter Duinen in Koksijde en roerde eerder in de potten
in eerbiedwaardige eethuizen waaronder het Maison du Cygne in Brussel en het Hof van Cleve in
Kruishoutem waar hij trouwens samen met sterrenchef Peter Goossens instond voor het verzorgen van
exclusieve diners voor grote bedrijven.
De Gentse cuisinier kookt vanuit de buik, volgens de Franse traditie, met lichtere accenten. Alles, van de
aperitiefhapjes tot de kofﬁeversnaperingen, wordt huisbereid. Op de kaart, een culinaire bloemlezing,
staan heerlijkheden van het land en lekkernijen uit de zee. Tijdens de lente bereidt de chef gerechten
met asperges en hopscheuten in de hoofdrol. Er zijn twee menuformules. Het Menu Promenade met drie
gangen kost slechts 35 euro (elke dag verkrijgbaar maar niet op zaterdagavond, zon - en feestdagen). Het
seizoensgebonden gastronomische maandmenu bestaat uit zes bedieningen + kofﬁe (prijs all in: € 65).
De wijnkaart vermeldt een smeltkroes van witte klassiekers en wereldse geneugten (van 27 tot 135 euro).
De rode parels - omschreven als een hemels evenwicht van fruitige ﬁnesse en robuuste traditie - komen
uit Frankrijk, Argentinië, Italië en Zuid-Afrika. Op de kaart staan ook zoete weelderigheden. De meeste
wijnen liggen in de prijscategorie van 30 tot 45 euro. Het restaurant presenteert een speciale waterkaart
met exclusieve ﬂesjes uit Duitsland, Italië, Noorwegen en Wales.
Uit de kaart gelicht
Voorgerechten:
Witlof uit volle grond, gebraiseerd met Rodenbach, carpaccio van Bekegemse ganzenlever en krokant van BaIsamico (€ 18).
Torentje van tongschar, cocquilles en ﬁjne peterselie op een ragout van tuinbonen en linzen met piment d’Espelette (€ 21).
Kataïﬁ van tonijn en langoustine, boulgour met sesam en gebrande hazelnootjes, sausje van komkommer met een gelei van Bloody
Mary (€ 23).
Hoofdgerechten:
Gebakken rundﬁlet met bordelaise, gekonﬁjte sjalotten en handgesneden frietjes (€ 29).
Osso bucco van zeeduivel met truffelpolenta en grimolata {€ 25).
Restaurant Bruegel, Damse Vaart Zuid 26,
Kalfsniertjes met graantjesmosterd op een bedje van spinazie (€ 23).
8340 Oostkerke - Damme.
Desserten:
Tel. 050/50.18.66. Fax: 050/67.80.69.
Assortiment kaas, geselecteerd door onze kaas-meester(€ 11).
E-mail: bruegel@pandora.be
Huisgemaakte chocolademousse (€ 9).
www.restaurant-bruegel.be
Dessert van het maandmenu (€ 10).
Gesloten op maandag en dinsdag


De Aha-Erlebnissen van Mark, Bruno, Pascal, Paul en Thierry
- of het parallelle universum van Drongen Veel primeurs voor mij, die dag. Eerste quiz, eerste keer in een parochiaal centrum en eerste keer
omringd door zoveel missen ... De vooruitzichten waren goed, de hoop hoog. Was het de ﬁne ﬂeur
van Baarle ttc die daar was? (ja ja, eigen lof ...) Gingen we niet eens tonen wat we waard waren?
We gaan voor winst! Kom maar op!
Wel, na ronde één bengelden we hopeloos achteraan. Tot grote ontsteltenis en frustratie van ons
allen, maar vooral van eentje dan. Die dan ook om uitleg ging vragen en wat bleek: foutje in het
telprogramma en opeens stonden we in de betere helft van het klassement! Oef, maar nog niet
goed genoeg! Maar nu stonden we scherp.
Ik dacht dat zo’n quiz voor de fun was. Het dwaze plezier van de onnodige kennis. Niets bleek
minder waar. We wilden nu winnen. Vooral eentje dan... Nu, goed op dreef, regen we (bijna)
maximumscores aan elkaar. Tot we een vraag niet goed gelezen hadden en alleen een naam op
foto’s plakten zonder voornaam. Ons lot was beslecht.
Een wranger gevoel kwam na de vraag wat het meest voorkomend chemisch element in het
heelal was. Waterstof, inderdaad. Toen bleek dat sommigen ook helium hadden geantwoord, werd
helium ook goedgekeurd. Begrijpe wie kan. Parallel universum in Drongen? Zo maakten we geen
punten goed op de tegenstand en eindigden de avond op een, tja, teleurstellende negende plaats op
29. Onderweg naar huis liet ik mijn gedachten dwalen over deze avond. Na zo’n quiz blijven uw
hersenen nog eventjes doldraaien, echt waar.
Ik dacht aan de quiz, de missen, de ploegen die duidelijk gekomen waren om te winnen, voorbereid
en al. Ik dacht dat ik veel nutteloze dingen wist. Ik ben ergens blij dat er mensen zijn die nog meer,
nog nuttelozere dingen weten dan mij. Vooral die ene dan ...
Thierry
P.S. Ja Mark, jij die ene en ik hou nu nog meer van jou.
Citaat van de avond: van een Miss Sport - kandidate tegen een jongen
die daar duidelijk meer voor de miss dan voor de quiz kwam.
“Miss Sport is wel veel beter dan Miss Belgian Beauty, he! Wij hebben tenminste brains!”, waarna
ze haar Marlboro aanstak...
Eat that, Ignace!
BIER ZONDER ALCOHOL IS ALS EEN BEHA AAN EEN WASLIJN: HET BESTE IS
ERUIT.
MIJN VROUW IS HEEL JALOERS: ONLANGS KEEK ZE IN MIJN AGENDA EN VROEG
WIE “JULI” WAS.
HET IS BETER PARKINSON TE HEBBEN DAN ALZHEIMER, WANT HET IS BETER MET
JE PINT TE MORSEN DAN ZE TE VERGETEN UIT TE DRINKEN.
BOER ZOEKT VROUW MET TRACTOR: FOTO TRACTOR TOEVOEGEN AUB!


Ons jaarlijks open tornooi
Zondag 27 september stond ons jaarlijks open tornooi in sporthal Keiskant geprogrammeerd. Dat
kostte, na 2 dagen na elkaar laat mijn bed opgezocht te hebben, toch extreem veel moeite om
stipt om acht uur op de afspraak te verschijnen. Het was dan ook met enige voldoening dat ik
constateerde als eerste op het toneel te verschijnen. Een vijftal minuten later volgde Simon. Wij
hadden toch al een viertal pingpongtafels klaar gezet toen Pascal zijn opwachting maakte. En Mark
dook nog heel wat later op. Gelukkig voor hem had ik al mijn energie nodig om mijn ogen open
te houden en voelde ik mij gewoon te lusteloos om enige commentaar te spuien op zijn laattijdige
verschijning. Koen had beslist om in de namiddag niet mee te spelen, maar zich ten volle te
concentreren op de organisatie van het tornooi en ter compensatie was hij in de voormiddag gaan
ﬁetsen met zijn ﬁetsclub (en zijn ﬁets uiteraard).

Hoe dan ook, ruimschoots op tijd stonden de tafels klaar, al hebben we ze dit keer niet afgewassen,
zoals vorig jaar. De spandoeken van de provincie hingen op hun plaats, de computer was opgestart
en we konden nog eventjes verpozen voor de eerste deelnemers opdaagden. Uiteindelijk telden we
18 deelnemers bij de jeugd, tegenover 21 vorig jaar. Ook de winnaar van vorig jaar, Stijn Spitaels
was terug van de partij en was uiteraard de grote favoriet. De schepen, Karin Temmerman, zou
pas tegen 13 uur haar opwachting maken om de trofeeën uit te reiken en dus moesten we wat tijd
rekken. Daarom lieten we na de poules alle 18 deelnemers doorgaan. Van de 9 verliezers visten
we er dan liefst 7 terug op om aan 16 mensen te geraken in de achtste ﬁnales. De allereerste
uitvallers werden aldus Rinus en Simon. Het ongelukkig toeval wou bovendien dat Sander net


dezelfde tegenstander had als in de vorige ronde, en gelukkig voor die tegenstander dan, was ook
de uitslag dezelfde en verloor Sander beide keren.
Nadat Marie uitgeschakeld was stond ze wat te kletsen met Pascal en deed er haar beklag over dat
de meeste deelnemers het tornooi allemaal zo serieus oppakten en zo streng keken en ze besloot
ter plaatse, om samen met Pascal, een campagne te starten om ‘het minder serieus kijken’ te
bevorderen. Ietwat later stond ze de trofeeën te bewonderen en merkte wat hautain op dat het toch
allemaal maar nepbekers waren. Toen ik verwonderd om meer uitleg vroeg zei ze ﬁjntjes; “ze zijn
toch immers niet van goud”.
Ondertussen waren Yana en Davy doorgestoten tot de kwartﬁnale, waar vooral Yana heel verguld
mee was want zo was ze al zeker van een ‘nep’beker. De kwartﬁnale tussen Stijn Spitaels en Jonas
Van Heers was uitermate spannend en beide spelers brachten tafeltennis dat mocht gezien worden.
Ook bij de volwassenen, later op de dag, bereikte Stijn trouwens de kwartﬁnale. Bij de jeugd
moest hij echter in een spannende vijfsetter het onderspit delven tegen Jonas, die vervolgens in
de halve ﬁnale Davy uitschakelde en tenslotte de ﬁnale won tegen zijn broer Tom. Een compleet
Beernems familiesucces dus.

Terwijl de bekers uitgereikt werden bij de jeugd daagden de eerste volwassenen op om zich in te
schrijven. Raoul Coppens beet hierbij de spits af. Om 13.30 uur telden we 49 inschrijvingen en
wilden we van start gaan toen in laatste instantie Pieter De Maesschalck nog opdook als vijftigste
deelnemer. Gelukkig laat het programma toe om na de start van de poules nog een ultieme
laatkomer toe te voegen aan een poule zonder de ganse loting te moeten herbeginnen. Pieter
mocht zich wel heel gelukkig prijzen want hij wist uiteindelijk beslag te leggen op een mooie
vierde plaats. Vorig jaar telden we nog 58 inschrijvingen. Jammer genoeg ontbrak, omwille van


vaderlijke verplichtingen, ook een van onze sterkhouders; Bruno moest spijtig genoeg verstek
laten gaan. De poules verliepen heel vlot en na de poules stond ik tweede gerangschikt en was dus
bij de veertien vrijgelote spelers. Jammer genoeg kon ik daar niet lang plezier aan beleven want
de volgende ronde ging ik er in vijf sets uit tegen Serge Vermeersch, die uiteindelijk strandde op
een verdienstelijke vijfde plaats. Uit bepaalde hoek kwam er kritiek op het programma omdat een
aantal spelers uit dezelfde poule toevallig in hetzelfde kwart van de afvallingstabel zaten en elkaar
dus zeer snel weer tegen het lijf liepen. Het programma laat na de poules de best geklasseerde
tegen de slechtst geklasseerde uitkomen, de tweede tegen de voorlaatste enz. Dus hoe beter je
speelt in de poules hoe zwakker je tegenstander in de eerste ronde na de poules, daarbij wordt er
ook voor gezorgd dat je niet uitkomt tegen iemand van je poule. De aldus vastgelegde wedstrijden
worden dan echter random in de afvallingstabel geplaatst. Hoewel ik mij enigszins kan vinden
in de geuite kritiek, ben ik toch niet zinnens om nog energie te stoppen in het veranderen van
het programma. Het is immers jaren geleden geschreven en heeft toch ruimschoots voldoende
merites.

Tijdens het spelen verleende ik Koen assistentie aan de wedstrijdtafel (evenals Bruno, Mark en
Pascal), nam af en toe foto’s en dus heb ik helemaal het wedervaren van de andere Baarle-spelers
niet kunnen volgen. Vermeldenswaard is misschien toch dat Ronny verloor van Kristof De La
Rue terwijl hij in de poule tegen hem gewonnen had en dat Frank en Filip verloren tegen Monica,
de eindwinnares bij de dames. Daar er slechts 6 dames ingeschreven waren was er geen aparte
damesreeks maar werd er na de uitschakeling van de dames onderling tussen de 4 beste gestreden
om de damestitel. In de halve ﬁnales verloor Gina van Monica en Jenske van Christine en zoals
gezegd was Monica in de ﬁnale te sterk voor Christine.
Bij de heren ging de ﬁnale tussen Stijn Vispoel van Oude Bareel en de vrije onafhankelijke Zekerya
Cakar, die vorig jaar nipt de ﬁnale verloor. Beiden brachten hoogstaand tafeltennis maar Zekerya
wist toch in drie sets de bovenhand te halen op een knap presterende Stijn. De beste Baarlenaar


was Nicolas Bultinck, die vorig jaar de ﬁnale verloor bij de jeugd, en nu beslag wist te leggen op
de zesde plaats. Spijtig genoeg zal Nicolas zijn lidmaatschap waarschijnlijk niet meer verlengen.
Pascal eindigde verdienstelijk zevende en werd daar bovenop nog in de bloemetjes gezet omwille
van zijn 25 jaar lidmaatschap. Na de bekeruitreiking door sponsors van de club en politieke
coryfeeën was het tijd voor de receptie. Zoals steeds zijn er weinig spelers die dit de moeite
waard vinden om te blijven en dit is wel te begrijpen; men is vermoeid en moet dan nog naar huis
rijden met de wagen. Martine en Noëlla hadden er voor gezorgd dat de hapjes mooi gepresenteerd
werden op een dienblad, die naam waardig, de crémant was van eerste kwaliteit en de sfeer was
dus optimaal. De hapjes en broodjes vonden gretig afzet en ik denk niet dat er nog iets te knabbelen
overschoot toen Ronny met sponsor Nathalie om 9 uur opdook. Ronny had immers begrepen dat
de receptie om 9 uur van start ging in plaats van om 19 uur. Hoe de discussie van start gegaan
is heb ik ergens gemist, maar op een bepaald ogenblik was Conny op zoek naar de ideale man.
Als vervanging voor Filip, wel te verstaan na diens dood. Toen ze mij vroeg of ik een poetsman,
tuinman of kookman was paste ik, bij gebrek aan voldoende volwaardige keuzemogelijkheden.
Uiteindelijk meende ze in Pascal haar droombeeld gevonden te hebben. Pascal vatte stante pede
de koe bij de horens (vergeef mij de beeldspraak) en stelde Filip een partnerruil voor waarop deze
laatste verontwaardigd steigerde. Ten eerste ben ik nog niet dood, foeterde hij, en ten tweede heb
jij geen partner; mooie ruil is dat.

Mijn vrouw proﬁteerde ook nog van de geboden gelegenheid om met aannemer Van Vooren van
gedachten te wisselen over de verbouwingen van zoonlief en toen vond ik het welletjes en de
hoogste tijd om mijn schop af te kuisen.
Tot volgend jaar.
Pol


Einduitslag Jeugd
Plaats

Naam

Clubnaam

1

Van Heers Jonas

Beernem

2

Van Heers Tom

Beernem

3

Bultinck Davy

Baarle

4

Eggermont Gianni

Aalter

5

Spitaels Stijn

Effect

6

Van Steenberghe Maarten

Oude Bareel

7

Ryckbosch Jasper

Oude Bareel

8

Meeremans Yana

Baarle

9

Meeremans Tom

Baarle

10

Boone Marie

Baarle

11

Vanhaverbeke Francis

v1

12

Taildeman Matthias

Aalter

13

Van Steenberghe Jasper

Oude Bareel

14

Vandedrinck Sander

Baarle

15

De Wispelaere Marino

Baarle

16

Santens Jonas

Oude Bareel

17

Vanhaverbeke Simon

v1

18

Verstraete Rinus

Baarle

Einduitslag Volwassenen
Plaats

Naam

Clubnaam

1

Cakar Zekerya

vrij

2

Vispoel Stijn

Oude Bareel

3

De La Rue Kristof

‘t Hof

4

De Maesschalck Pieter

Oude Bareel

5

Vermeersch Serge

Oude Bareel

6

Bultinck Nicolas

Baarle

7

Laseur Pascal

Baarle

8

Spitaels Stijn

Effect

9

Van Paemel Laurens

Baarle

10

Van Holderbeke Freddy

Rooigem

11

Cornelis Ronny

Baarle

12

Verstraete Daniël

Kuurne




13

Van Heers Peter

Beernem

14

Degrieck Joery

Baarle

15

Lammertyn Freddy

Beernem

16

Ranschaert Mark

Baarle

17

Donné Simon

Baarle

18

De Backer André

Aalter

19

Tytgat François

‘t Hof

20

Cluyse Pieter-Jan

Oude Bareel

21

De Vos Paul

Baarle

22

Buysse Monica

Oude Bareel

23

Vijncke Gina

Rooigem

24

Bultinck Davy

Baarle

25

Van Heers Tom

Beernem

26

Van Paemel Alexander

Baarle

27

Devulder Anthony

Rooigem

28

Jonckheere Christine

vrij

29

Goossens Erik

Aalter

30

Van Bever Sven

‘t Hof

31

Roegiest Romain

Beernem

32

Degrieck Wim

Baarle

33

Corteville Rosa

Aalter

34

Degrieck Robby

Baarle

35

Verstraete Albert

Baarle

36

Coenen Ludo

Baarle

37

Plovie Frank

Baarle

38

Landuyt Els

Beernem

39

Vergeylen Lucien

Oude Bareel

40

De Loof Tim

Beernem

41

Coppens Raoul

Rooigem

42

Van Gyseghem Jelle

Baarle

43

Van Gyseghem Filip

Baarle

44

Braeckman Gilles

vrij

45

Rodenburg Jenske

Rooigem

46

Eggermont Gianni

Aalter

47

Van Heers Jonas

Beernem

48

De Wispelaere Marino

Baarle

49

De Bont Dominique

Baarle

50

Coene Benjamin

Oude Bareel

Frank Vercammen


 

    

 

 

 

 









 



 



 





    





 



    



 





    





 



    









 


Woordzoeker
(opgesteld door Dominique De Bont)
Schrap de opgegeven woorden in het rooster: horizontaal, vertikaal, diagonaal of achterstevoren.
De overgebleven letters vormen het woord dat we zoeken.
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AANGEZIEN
AERDENHOUT
BOERENWERK
BUITENGORS
CACAOVET
CURATELE
DEKWEEFSEL
DYSENTERIE
ECHOBEELD
EINDFASE
EIWITRIJK
ERKENTENIS
EROMHEEN
FLINK


FYSIOLOGIE
GEBORDUURD
HIKJE
HOEZO
HOORNWERK
KARWIJ
KERNAANVAL
KOPPELMOF
KORTLOPEND
KOSTGELD
KWANTITEIT
LUCHTKAP
NAALDENKOP
NAGEL

OPENDOEN
PAVILJOEN
PEILSTOK
PEKELBAK
POELET
RAAFACHTIG
RADERAS
RATELEN
SPONDE
VALKENBURG
VERLAMD
VOGELTJE
VRIESKAMER
WERKING

Sportelen: mooie inhoud, lelijke verpakking
overgenomen uit Sporta

Sportelen, een vreemd niet bestaand woord, werd midden maart van dit jaar op ons losgelaten door
Andre van Lierde van BLOSO. Een persconferentie en redamespots op radio en televisie moesten
Vlaanderen duidelijk maken waar dit slecht bekkende woord nu juist voor stond. Op papier ziet
het er nogal vaag maar net hierdoor toch redelijk goed uit.
“Sportelen is geen nieuwe activiteit. Het is een mentaliteit. Sportelen is geen nieuwe sport, maar
wel een nieuw begrip.” Het zegt niet veel maar doet toch het beste verhopen. Maar de bijhorende
beelden stoten de rechtgeaarde sporter tegen de borst. Fietsers die geen trap te veel geven, een
groep lopers die fameus wordt uitgedund door de passage aan een cafe, een voetbalploeg die
een BBQ houdt tijdens in plaats van na de wedstrijd, om van het schaars geklede koppel op de
achtergrond en het stereotiepe ‘oudere man staart jonge vrouw na’ nog maar te zwijgen.
De beelden stralen een mentaliteit uit die niet bij een sporter past, maar volgens mij past deze
mentaliteit ook niet bij de gemiddelde 55-plusser. Losgeslagen lagere schoolkinderen, dat lijkt
mij de doelgroep die je met deze spots bereikt en dit enkel en alleen maar omdat de spots zo
lachwekkend zijn.
Sportelen wordt zo gedegradeerd tot op een bedenkelijk laag niveau. Knutselen, frutselen, ja zeg
maar prullen met sport. Niet direct een activiteit waar iemand die bij zijn voile verstand is zijn
vrije tijd mee wil doorbrengen. Niet moeilijk dat de sportende 55-plusser niet direct gecharmeerd
was door dit BLQSO-initiatief. “ Hij maakt er een karikatuur van. Het is ons er lang niet om te
doen om er steeds een hapje en tapje aan te koppelen. Het gaat echt wel om bewegen.” Zo klinkt
de kritiek op de bevoegde minister Bert Anciaux uit de mond van een 70-jarige actieve sporter in
de Standaard van 27 maart.
En dit is een van de beleefde reacties. Spijtig dat de televisiespots zo belachelijk zijn, want als
men zich de moeite getroost om de website www.sportelen.be even van dichterbij te bekijken, dan
blijken er redenen te over om de 55-plussers aan te zetten om meer te bewegen. Een nieuw woord
is daar niet voor nodig, bewegen en sporten volstaan ruimschoots. Ik kan me dus aansluiten bij
Ruud Hendrickx van VRT-taal “Als er geen behoefte is aan het woord, vindt het geen ingang. En
ik heb er hier geen goed oog in.”
IS ER IETS MIS MET DE 50-PLUSSERS?
Waar komt die plotse interesse voor de 50-plusser vandaan? Is er iets mis met deze bevolkingsgroep?
Op het eerste gezicht zeker niet. De 50-plussers ﬂoreren goed, er komen er almaar meer en meer. In
2005 was 29,49% van de Vlaamse bevolking 55-plusser, in 2020 zal dit aantal stijgen tot 36,28%
en in 2030 tot 38,8% of bijna 2.400.000 Vlamingen.
Binnen deze groep van senioren ziet men in de volgende jaren (2000-2050) vooral een spectacutaire
stijging van het aantal 80-plussers, zij verdrievoudigen in aantal. Het aantal 100-plussers zal zelfs
vertienvoudigen om in 2050 uit te komen rond de 5.000. Lang leve de 50-plussers, dus. Vandaar
het cafe en de BBQ in de reclameﬁlmpjes misschien? Of zou er toch een addertje onder het gras
steken?
Deze mensen zullen inderdaad ouder en ouder worden, maar of dat ook in goede gezondheid
gebeurt is nog maar de vraag. Een heel pak ouderdomskwalen zullen de kop opsteken met een


aantal chronische ziekten zoals artrose, suikerziekte, hoge bloeddruk en zo verder als gevolg. Ook
het vallen is een groot probleem dat menige senior met een gebroken heup of pols in het ziekenhuis
doet belanden. Dat de levenskwaliteit hierdoor wordt aangetast tot op het onverdraaglijke toe,
werd recent pijnlijk duidelijk door de euthanasievraag en de uiteindelijke euthanasie van de 93jarige Amelie van Esbeen in een rusthuis te Merksem.
Fysieke en psychische achteruitgang, vereenzaming met uiteindelijk het verliezen van alle
autonomie en elke levenslust. Is dat het toekomstbeeld voor deze groeiende groep 55-plussers?
Stevenen we af op een maatschappij waar er meer mensen hulpbehoevend zijn dan dat er hulpverleners zijn? Voor de grote groep sedentairen onder de senioren ziet de toekomst er inderdaad
niet rooskleurig uit.
Maar de leeftijdsgebonden achteruitgang van de fysieke capaciteiten kan deels gekeerd worden
door gewoonweg te bewegen. Ja, bewegen. Iedereen volgens zijn vermogen en tegen een zelf
gekozen intensiteit. Dagelijks minstens 30 minuten fysiek actief zijn kan een heel pak ongemakken
op afstand houden. Als dit bewegen in groep gebeurt, wordt ook de eenzaamheid doorbroken en
zullen er ook minder psychische problemen optreden. 55-plussers in beweging krijgen en dit in
combinatie met gezellig samenzijn is dan ook het doel van de ‘Sportelen, beweeg zoals je bent’campagne.
De inhoud van de campagne is prima. Senioren in contact brengen met verschillende sporten,
zodat ze zelf kunnen ervaren welke vorm van lichaamsbeweging hen het beste ligt. Senioren ook
laten ervaren dat sporten niet altijd tot blessures moet leiden. Senioren laten ervaren dat samen
bewegen best gezellig kan zijn en eventueel tot nieuwe vriendschappen kan leiden. Dit alles is
gesneden koek voor wie al gans zijn leven fysiek actief is maar kan totaal onbekend zijn voor wie
in zijn jonge jaren niet echt sportief aangelegd was.
Is er voor deze laatste groep nog hoop? Kunnen vijftigers die aan het bewegen slaan echt nog
gezondheidswinst boeken? Kunnen zij nog even gezond worden als de sportfreaks die al sinds hun
jeugd bewegend door het leven gaan? Of zullen hun inspanningen voor een betere gezondheid en
een langer onafhankelijk leven tevergeefs zijn? Een Zweedse studie levert het antwoord.
ZWEEDSE MANNEN VAN 50 LEVEN LANGER ALS ZE BEWEGEN
De studie begint in 1970 te Uppsala in Zweden. 2205 mannen die hun vijftigste verjaardag vieren
tussen 1970 en 1973 worden uitgenodigd om deel te nemen. Men gaat na of deze mannen roken
of ze suikerziekte hebben en hoe het met hun cholesterolwaarden gesteld is. Verder worden ze
ook gewogen en gemeten en moeten ze allerlei vragen beantwoorden over hun alcoholgebruik,
werk en fysieke activiteit.
Deze mannen worden rond hun 60, 70, 77 en 82 jaar opnieuw onderzocht en bevraagd. Op hun
50 jaar gaf 49 % van de mannen aan dat ze een hoog niveau van fysieke activiteit bereikten wat
overeenkomt met 3 uur recreatief sporten of zwaar tuinwerk per week. 36 % was gemiddeld fysiek
actief door te ﬁetsen en te wandelen en 15% was niet fysiek actief.
Het mag geen verwondering wekken dat de actiefste mannen het langst in leven bleven en dat de
sedentairen het snelst de pijp aan Maarten gaven met de ﬁetsers en wandelaars er ergens tussenin.
Tot zover geen verrassingen. Het wordt pas interessant als we gaan kijken wat er gebeurt met de
mannen die tussen hun 50 en 60 jaar plots actiever worden en van sedentair of gemiddeld fysiek
actief plots een hoog niveau van fysieke activiteit gaan bereiken.


Tot 70 jaar is er geen verschil in mortaliteit met de mannen die sedentair of gemiddeld fysiek
actief blijven maar daarna halveert de mortaliteit. Dit zegt misschien weinig, maar als we de
cijfers over roken erbij nemen wordt alles veel duidelijker. Stoppen met roken zorgt na meer dan
10 jaarfollow-up voor een 40% lagere mortaliteit dan blijven roken. Nooit gerookt hebben levert
een 60 % lagere mortaliteit op dan roken.
Beginnen met sporten is dus even goed voor de gezondheid als stoppen met roken. De vraag is
natuurlijk of iedereen wel een lang Leven nastreeft. Meer en meer mensen komen tot het besef dat
ze niet zozeer lang willen leven maar wel lang in goede gezondheid willen leven. Levenskwaliteit
staat voorop. Spijtig genoeg kan deze studie ons hierover niets zeggen. Maar geen nood, wat in de
jaren 70 van de vorige eeuw nog niet interessant genoeg was om te onderzoeken is het nu wel en
een studie bij Amerikaanse vrouwen helpt ons aan het antwoord op onze vraag.
LICHAAMSBEWEGING VERBETERT DE LEVENSKWALITEIT
De onderzoekers verdeelden een groep van 464 sedentaire, postmenopauzale vrouwen met
overgewicht of obesitas en met een verhoogde bloeddruk in vier groepen. De eerste groep is een
controlegroep, de andere drie groepen krijgen een oefenprogramma voor de voeten geworpen. Eén
groep oefent tegen 50 % van de hoeveelheid fysieke activiteit die nodig is om gezondheidswinst
te boeken (30 minuten goed doorstappen, liefst elke dag van de week).
De twee andere groepen oefenen tegen 100% en 150% hiervan. Aan de hand van een vragenlijst
wordt de levenskwaliteit bepaald en dit bij het begin van de studie en na 6 maanden (einde van de
studie). De dames trainen in een ﬁtnesszaal, zodat een strikte controle over de hoeveelheid fysieke
activiteit perfect mogelijk is. De resultaten spreken voor zich. De levenskwaliteit van de deelnemers op het mentale en fysieke vlak stijgt zienderogen. Deze stijging blijkt dosis afhankelijk te
zijn. De groep die oefent tegen 150% van de voor gezondheidsredenen aanbevolen hoeveelheid
fysieke activiteit heeft de beste scores qua levenskwaliteit.
Deze verbetering in levenskwaliteit staat los van het al dan niet verbeteren van de fysieke conditie
en van het al dan niet verliezen van gewicht. Het is echt de lichaamsbeweging zelf die deze
positieve effecten op de levenskwaliteit voortbrengt. De BBQ of het pintje na de inspanning zullen
deze positieve effecten eerder versterken dan tegenwerken.
De Vlaamse overheid is dus met recht en reden een campagne begonnen om de jonge senior op
het bewegende pad te krijgen. Of dit ook zal lukken is nog maar de vraag. Meestal zijn er hardere
middelen nodig om mensen in beweging te krijgen dan het vooruitzicht op lekker eten en drinken
na of tijdens het sporten. Zoals een hartinfarct of een hersenbloeding om te stoppen met roken,
minder vet te eten en meer te bewegen en zoals torenhoge benzineprijzen om de ﬁets te nemen in
plaats van de wagen. Maar wie niet waagt niet wint. Beweeg dus zoals je bent. Daar is geen nieuw
werkwoord voor nodig.
Dr. Peter Claeys
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