Voor hele bijzondere mensen
dit gedicht met fijne wensen
Een goede gezondheid
en bergen van geluk
Voorzien van veel gezelligheid
een heel jaar aan een stuk
Wij wensen jou en hen die jou omringen
Het allerbeste voor het nieuwe jaar
Geluk in grote en in kleine dingen
maar bovenal liefde voor elkaar
Een klein stapje is het van 2009 naar 2010
365 spieksplinter nieuwe dagen
geen tijd voor veel gegrien
en laten we ook niet te veel klagen
Beste leden
De bladzijde van 2009 hebben we omgedraaid. Het clubtornooi was ons laatste (tafeltennis)
wapenfeit van het jaar. Iedereen die op die ochtend niet buiten moest komen, vond het een mooie
dag. Dat we desondanks toch 23 sportievelingen mochten verwelkomen in de Keiskant deed mij
deugd. Want laten we wel wezen, in 2009 kenden we niet onze meest fantastische seizoen. Veel
nieuw aangesloten leden in 2008, daagden in 2009 niet meer op. Gelukkig bleven onze ‘anciens”
en zelf opgeleide jeugdleden wel altijd paraat staan. Het is op hen dat onze club verder kan en
moet bouwen.
Onze club is altijd meer geweest dan zomaar een tafeltennisclub. Dit kan enkel door enthousiaste
bestuursleden en een schare vrijwilligers. Ieder van hen wil ik bedanken voor hun inzet het
voorbije jaar en ik hoop ook in 2010 op hun bereidwilligheid een beroep te mogen doen. Mijn
medebestuurders Andy, Paul, Mark, Pascal en Julien willen alvast ook in 2010 hun beste beentje
voorzetten voor TTC Baarle. In de schoot van de algemene vergadering werden ook reeds de
werkgroepen gevormd voor de comedy-avond, souper, Ardennenweekend/TTC-krant. Ook in 2010
hopen we jullie een fantastische souper, uitdagend sportkamp, ontspannend Ardennenweekend,
open tornooi met receptie, boeiende vriendenontmoetingen, massaal familie-tornooi, glijdende
schaatsavond, superspannend clubtornooi, ... te mogen aanbieden.
Speciale aandacht vraag ik voor onze 2e Comedy-avond. Vorig jaar hebben Bruno, Andy en
ikzelf een eerste succesvolle ‘World of Comedy’ georganiseerd, geholpen door de TV-bekendheid
van Philippe Geubels. Dit jaar kunnen we uitpakken met Pech van Bert Gabriëls. Ook zijn show
is meer dan de moeite waard, maar zijn naambekendheid is natuurlijk een pak minder. Daarom
beste leden, mobiliseer vrienden, kennissen, familie voor 13 februari. Je mag gerust zijn dat je
een plezante avond zal kennen. Inschrijven kan via www.ttcbaarle.be
Ik wens ieder van u in naam van TTC Baarle vzw een gelukkig, vredevol en sportief 2009 toe.
													
Koen
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Verslag Rooigem
Het laatste weekend voor Halloween, en alweer stonden wij stipt op tijd (en ikzelf natuurlijk te
vroeg want ik had het weer verkeerd begrepen) aan te schuiven bij de balie te Rooigem. Baarle
was mooi vertegenwoordigd met acht deelnemers: Paul De Vos en Alexander Van Paemel in de
A-reeks, Pascal Laseur, Laurens Van Paemel, Koen Deschepper, Jelle Van Gyseghem en ikzelf in
de B-reeks en tenslotte Dominique De Bont –om één of andere reden – in de C-reeks.
Naar goede gewoonte werd er in de poules
naar 2 winnende sets gespeeld, waardoor
we spoedig al aan de afvalling konden
beginnen. Iedereen van Baarle wist door
te stoten naar de afvalling, met name
Dominique, die toch wel twee setjes moest
weggeven in zijn poule. Helaas was het
voor velen onder ons al gedaan na de eerste
ronde van de afvalling, hoe goed we het
ook gedaan hadden daarvoor. Uiteindelijk
hebben we dan toch eens naar drie sets
kunnen spelen…
Maar diegene die achterbleven hebben dan
ook wel hun beste beentje voorgezet: Paul werd tweede in de A-reeks na een Baarlese wedstrijd
(Paul – Alexander) in de kwartfinales, Koen werd derde in de B-reeks, en Dominique verloor de
finale na een ongelooflijk parcours doorheen de C-reeks. Bij de jeugd won Tom Van Heers, al was
hij waarschijnlijk blij dat hij niet weer tegen zijn broer uitkwam in de finale (die derde werd).
Ergens halverwege het tornooi werden echte Belgische Frieten aangeboden, die onbegrijpelijk
genoeg niet echt in de smaak
vielen (al roken ze nog zo lekker:
onze tafel stond natuurlijk juist
vóór de keuken – we kennen
het daar al een beetje). Enig
minpuntje was misschien dat er
van de verliezer verwacht werd
dat die gewoon aan de tafel
bleef staan na de wedstrijd: tijd
om even wat de gaan drinken
voor men de volgende match
moest scheidsen was er blijkbaar
niet. Na enige berisping en een
match als scheidsrechter later,
konden we dan toch naar huis,
om van onze welverdiende rust
te genieten. We keken al uit naar
de vriendenontmoeting die zou
volgen …
Simon
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UITSLAG 35STE RECREATIEF ENKELTORNOOI TTC ROOGEM GENT VZW
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Fax 09/233.28.78

www.vgndebont.be

CBFAnr. 011410A

9000 GENT

Verzekeringen V.G.N.

de_bontdominique@hotmail.com

Waterviolier 1 9031 DRONGEN

DE BONT DOMINIQUE

Verzekeringservaring sedert 4					
Alle werkdagen open tot 17u45 om ons
generaties familietraditie						
cliënteel beter te dienen!

E- mail: vgndebont@hotmail.com		

Tel. 09/224.16.35 & 09/225.72.65

Sint Annaplein 9

DE BONT & C° 			

Een verrassend vriendelijke vriendenontmoeting
Ja, ik weet het: we zijn een tof clubje, allemaal vriendelijke mensen, daar niet van. Het is ook
altijd uitkijken naar spelen tegen onze zusterclubs in een zogeheten « vriendenontmoeting ».
Andere spelers, andere manier van spelen en ook het ons-tegen-hen gevoel telt. Altijd leuke sfeer,
iedereen gelukkig.
Tenzij,
Tenzij het onze vrienden van TTC Rooigem zijn. Altijd een gespannen sfeertje, ze komen om persé
te winnen ! Alsof wij niet zouden willen winnen. Geroep, getier, gebrul en slaande deuren zijn
niet uitzonderlijk. Om nog te zwijgen over hun visie op fair-play. Tenminste zo dachten sommigen
onder ons er toch over.

U mag vorig paragraaf voortaan absoluut in de verleden tijd zetten. Tot nu toe verwachtten we die
gasten - en dames (die niet moesten onderdoen in kapsones) - wat gespannen. Ook wij hebben ons
laten vangen aan de rivaliteit tussen beide clubs. Misschien kan één van onze anciens eens uit de
doeken doen vanwaar die komt ?
Halfnegen. 11 Rooigemnaars maken hun opwachting en installeren zich helemaal in een hoekje
aan de deur, alhoewel we ons podium ook voor hen hadden opgezet. Raar toch hoe mensen in
groep blijven, met beleefde en veilige afstand tussen elkaar.
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Naarmate de avond vorderde veranderde dat. Wat ook vorderde was onze voorsprong. Beetje bij
beetje drong het besef door dat we naar een historische overwinning gingen. De monsterscores in
ons voordeel bleven maar binnenkomen. Gelukkig zagen Koen, Dominique en ikzelf de schande
voor Rooigem komen. Als goede Samaritanen hebben wij als enigen wat punten laten liggen. Want
ondertussen was de sfeer ook al bevorderd naar echt gezellig en dat heeft ons getroffen blijkbaar.
Zowaar een op alle vlakken zeer geslaagde avond, zowel sportief als menselijk. Ik hoop wel dat
ze het de volgende keer opnieuw zonder zagen en zeuren doen; daar ze vermoedelijk wel zullen
pogen een sterkere delegatie te sturen, want de afgang was toch wel zeer zwaar voor hen. Ik
verheug er mij al vast op !
Thierry

Beste lezers
Thierry werd tijdens bovenstaande vriendenontmoeting door Pascal, absoluut terecht, veel lof
toegezwaaid voor zijn verslag betreffende de quiz met de Miss in ons vorige clubblad. Na de
nodige twijfels en bedenkingen bezweek Thierry voor de massa zeem om zijn baard en beloofde
ook het verslag van deze vriendenontmoeting neer te pennen. Hij haalde slechts nipt de deadline
wat altijd heel vervelend is voor de redactie.
Zijn aparte stijl maakt zijn inbreng echter zeer de moeite waard. Dit smaakt absoluut naar meer.
Dit is ook een oproep naar andere leden om eens een artikel te plegen. Het is als met tafeltennissen:
hoe meer variëteit hoe boeiender.
De redactie
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Tornooi TTC Aalter
Op zondag 29 November organiseerde TTC Aalter hun jaarlijks tornooi in de mooie sporthal te
Aalter.
Ondanks de organisatie van een veldritwedstrijd te Baarle kon ik nog een 7-tal leden motiveren
om mee te gaan. Als je een tafeltennistornooi wilt organiseren zorg dan a.u.b. dat er geen voetbal
of veldrijden is. De deelnemers waren Marino, Simon, Alexander, Laurens, Jelle, Dominique,
Thierry en ikzelf.
s’ Morgens spraken we af op het parkeerterrein voor de school, parkeerterrein dat al volledig was
ingenomen door caravans en mobilhomes omwille van de veldrit in Baarle.
Het tornooi was ingedeeld in 3 reeksen. Marino was ingedeeld bij de jeugd terwijl de anderen
werden ingeschreven bij de senioren. Bij het inschrijven waren we de veteranenreeks vergeten
zodat ook Dominique werd ingedeeld bij de senioren.

Uiteindelijk zou Dominique nog een gratis drankbonnetje krijgen van de tornooileiding. In zijn
poule deed Dominique het bijlange na niet slecht met 2 schitterende overwinningen.
Thierry en Simon wonnen enkele mooie wedstrijden tegen een aantal sterke kleppers. Simon
werd zelfs mooi 1ste in zijn poule. Helaas hadden ze geen geluk met de loting en werden ze in de
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eerste ronde na de poules uitgeschakeld. Ook Dominique, Jelle en Laurens hadden pech met de
loting en werden eveneens uitgeschakeld.
Alexander en ikzelf hadden een andere pech, namelijk om onmiddellijk tegen elkaar uitgeloot te
worden. In de wedstrijd was Alexander duidelijk de sterkste. Enkel in de 2e set kon ik nog gelijke
tred houden. Alexander haalde uiteindelijk de ¼ finale maar daar was Bert Kellens duidelijk te
sterk. Alexander zou uiteindelijk eindigen op de 7e plaats.
Bij de jeugdreeks overleefde Marino zonder moeite de poules. Marino haalde de ¼ finale
maar verloor tegen Jonathan Steurs uit Aalter. Marino eindigde als 7e. Uiteindelijk ging de
eindoverwinning bij de jeugd naar Stijn Spitaels die de finale won tegen Jonas Van Heers
In de Veteranenreeks ging Filip Van Cappel (TTC Blankenberge) net als vorig jaar met de fles
champagne naar huis. Hij won tegen Geert Joos uit Zele
De finale van de seniorenreeks hebben wij niet meer meegemaakt. De eindoverwinning ging
naar Zekerya Cakar. Hij won de finale tegen Stijn Vispoel uit Oude Bareel.
Gelukkig hadden we in het terugrijden geen last van sneeuw zoals vorige jaren.
Tot volgend jaar.
Pascal
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Alweer een leemte ingevuld
Op zondag 20 december werd voor de 9e maal het clubtornooi van onze club betwist. Het
clubtornooi was ook dit maal de afsluiter van ons kalenderjaar.
Na de recordopkomst van vorig jaar, verwachtten we dit jaar een rampscenario. Zelfs de KBVB
besliste om op die bewuste 20 december een voetbalmatch in 1e klasse af te lasten, wat gezien de
overvolle voetbalkalender dit seizoen zo goed als onmogelijk leek. Het was dan ook geen weer
om een hond door te jagen. Paul, Pascal, Simon, ikzelf en Mark (die zijn activiteit beperkte
tot het opzetten van de tafels) waren de eersten die sneeuw en vorst trotseerden om onze plicht
te vervullen. We dachten dat er niet veel anderen zouden opdagen. Ons moreel steeg (maar onze
winstkansen daalden) als met Bruno en Joery (met de fiets!) toch al een paar sportievelingen
opdaagden. Sander was het eerste jeugdlid dat naar de Keiskant kwam, met dank aan papa Jan.
De jeugdleden waren volledig afhankelijk van de bereidwilligheid van papa en/of mama. Het doet
ons dan ook zeer veel plezier dat 9 jeugdleden konden deelnemen aan het clubtornooi. Met een
totaal van 23 deelnemers kunnen we ons enkel zeer gelukkig prijzen.

Na het door de club aangeboden ontbijt in de cafetaria, waar de warme chocolademelkjes de
absolute toppers bleken, kon het tornooi van start gaan. We speelden in poules van 4 of 5 spelers.
De jeugdleden waren mooi verspreid over de poules. Toch stonden er nog een paar broederstrijden
op de tabel: Tom klopte Sander en Emiel zocht vooral de backhand van Pieter-Jan om zijn zege
veilig te stellen. De dag van Jelle kon ook al vroeg niet meer stuk door de zege op vader Filip.
Veel positief ingestelde jeugdspelers konden hier en daar een setje afsnoepen van een volwassene.
Zo waren Max (tegen Paul), Rinus (tegen Simon), Yana en Kwinten blij met 1 of meerdere
setoverwinningen.
Paul lootte de afvallingstabel en deze spaarde niet alle poulewinnaars. De jeugdleden mochten
niet mopperen want zeker één van hen zou zeker de kwartfinale spelen. De eerste 2 van elke poule
(behalve van mijn poule) mochten een wedstrijdje toekijken hoe de 14 andere spelers streden
voor een plaatsje bij de laatste 16. Ook daarin stonden een aantal speciallekes op het programma.
Om de echtelijke vrede te vrijwaren liet Hubert Monique winnen(?). Yana moest haar meerdere
erkennen in Kwinten en Tom kon een jeugdstrijd in zijn voordeel betwisten. Ook voor Pieter-Jan,
Max, Emiel, Sander en Rinus eindigde het tornooi hier.
In de 1/8e finale mochten een aantal vrijgelote spelers het tegen elkaar opnemen: ikzelf kon de
uitschakeling door Joery met 1-3 niet vermijden en Jelle kwam er niet echt aan te pas tegen
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Alexander. Simon kon zichzelf voor het hoofd stoten omdat hij zijn uitstekende conditie niet kon
verzilveren tegen Pascal, na een fel betwiste vijfsetter. Tom speelde heel goed, maar de ervaring
van Ludo gaf de doorslag. Davy kroonde zich tot beste jeugdspeler door Kwinten met 3-2 te
verslaan. Het belooft een spannende strijd te worden in de jeugdcompetitie later op het seizoen.
Luc kon ook een 2e keer niet stunten tegen Bruno. Monique (tegen Paul) en Filip (tegen Laurens)
mochten ook hun koffers pakken.

Een ronde verder schakelde Alexander Ludo uit en Paul maakte een einde aan de droom van
Laurens. Wellicht had Laurens te veel energie moeten verspillen in de vorige ronde. Hij
moest immers een zeer lange 5-setter spelen tegen Filip. Davy moest zijn meerdere erkennen
in Joery, maar dit is natuurlijk niet meer dan normaal. Iets minder logisch was de winst van
Pascal (clubkampioen van 2007) tegen Bruno (clubkampioen van 2002, 2003 en 2004). Het
handicapvoordeel van 3 punten was wel een welgekomen steun voor Pascal. Met de uitschakeling
van Bruno verdween wel de ‘hoogstgeklasseerde’ speler uit het tornooi.
In de halve finale dichtte Paul zichzelf geen enkele kans toe tegen Pascal, maar het wedstrijdverhaal
toonde een ander beeld. Paul won heel overtuigend de eerste set en kwam eigenlijk niet in de
problemen. Pascal had dan ook al een zwaar parcours achter de rug. In de andere halve finale
won Alexander verbazend vlot van Joery, die niet zijn best dag kende. Alexander daarentegen kon
na 3 opeenvolgende 6e plaatsen in het clubtornooi voor de 1e maal clubkampioen worden als hij
Paul wist te verslaan. In een bizarre wedstrijd (11-6, 4-11, 11-1, 11-5) was hij de betere van Paul,
voor een handvol (letterlijk te nemen) aanwezigen en mocht hij de champagne van Vranken in
ontvangst nemen, terwijl Paul even tevreden was met de cremant de Bourgogne.
Nog te vermelden zijn de volgende lucky losers: Monique en Simon (rugzak van Bloso), Joery en
Jelle (Garfieldstrip) en Hubert, Davy, Sander en Filip (notaboekje).
10

Om 13.00 uur was alles afgelopen en konden ..... de plakkers er nog enen (of waren het er twee of
drie) drinken in de bar.
Tot volgend jaar.
Koen

EINDUITSLAG
1

Van Paemel Alexander 2

2

De Vos Paul

3

Degrieck Joery 2

4

Laseur Pascal 4

5

Coenen Ludo 5

6

Van Paemel Laurens 4

7

Bultinck Davy 8

8

Vereecke Bruno 1

9

Van Gyseghem Jelle 6

11

10

Daemers Monique 7

11

Deschepper Koen 3

12

Donné Simon 4

13

Meeremans Tom 9

14

Van Gyseghem Filip 4

15

Verbruggen Kwinten 8

16

Verstraete Luc 5

17

Vandendrinck Sander 9

18

Verstraete Rinus 9

19

Mestach Hubert 8

20

Verbanck Emiel 9

21

Saelens Pieter-Jan 9

22

Meeremans Yana 8

23

Jacobs Max 9
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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		
Dinsdag

09:30 13:00

Woensdag

-

Donderdag

09:30 13:00

Vrijdag

-

Zaterdag

-		

14:00 17:30

Maandag

09:30 13:00

-

Dinsdag

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

14:00 19:00

Woensdag

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

-

Donderdag

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

14:00 17:30

Vrijdag

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

Zaterdag

09:30 13:00

-
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Kruiswoordraadsel
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Jaarlijkse schaatsavond van TTC Baarle
Op dinsdag 29 december was het weer zo ver, met 45 stoere bonkjes en bonken zouden wij ijs,
sneeuw en storm trotseren om onze kunsten te tonen op de ijspiste van Gent. Kevin Van der
Perren en Katherina With zouden er bij verbleken.
Maar in de plaats van ijs, sneeuw en storm was het motregen, gewone regen en modder. Wie in de
omgeving van het stadscentrum komt moet daar maar leren mee leven. ’t Zal nog een tijdje duren
zeggen ze: “’t Es nog nie veur morgen”.
Met “De Lijn” trok de vrolijke bende stipt op tijd naar het centrum van de stad, op een paar na die
gezien de gevorderde leeftijd te laat waren. ’t Zal er niet op verbeteren fluistert men.
Jammer genoeg ontbraken er enkele op het appel en dan nog niet van de minste. Geveld door
de griep, het moet niet altijd een Mexicaanse zijn, een vulgair Baarls griepje kan al volstaan om
op een kerstgebeuren de Kerstman te laten sneuvelen. Het bestuur heeft een traan verpinkt en er
eentje gedronken op zijn gezondheid omdat hij spoedig zou hersteld zijn want zondag 10 januari
wenkt. “’t Is maar koffie zeggen ze”, maar dan wel van Hasselt, snap je? En voor de snoepers,
jonge- en oude-, werden “spekken” gedeeld. Bedankt Koen.

En nu naar het hoofdgebeuren van de avond. Met een twintigtal hebben zij zich op de piste gestort
en de mooiste kunstjes getoond: pirouettes, Axels, Rietbergers, enz meestal enkele want een
dubbele is het hospitaal, laat staan een driedubbele. Niet gelachen of gespot want het drinkende
deel van de groep was groen van afgunst bij het besef dat hun sportieve mogelijkheden zich
beperken tot tafeltennis of zelfs nog niet.
Een gemeende proficiat.
En dan voor het tweede deel van deze uitstap: naar het bekende café “Bridge” waar het
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bovenzaaltje voor TTC Baarle gereserveerd was voor een gezellige babbel en een lekkere drink.
En dat de babbel gezellig was blijkt uit de decibel die geproduceerd werden. Het waren er veel
hoor en iedereen leverde een inspanning om boven zijn buur uit te komen. Tot slot kregen wij van
de voorzitter een speech en een zakje snoep om ons jaar goed af te sluiten. Zoals gebruikelijk had
Leen terug haar beste beentje voorgezet om ons te verwennen.
Dan hebben wij ons maar naar de bus begeven om terug thuis te geraken op een behoorlijk uur.
En de chauffeur keek raar om zo laat op de avond nog zo een talrijke vrolijke bende te mogen
thuisbrengen.
Nog een succesvol 2010 dat wij starten met de beste voornemens want wie nog geen te zuiver
geweten had wou absoluut de avond nog afsluiten in “De Biechtstoel” om vergiffenis te bekomen
voor zijn of haar zonden.
Hubert
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Nieuwjaarsreceptie
De tijd vliegt, gebruik hem wel. In ieder geval het eerste deel van dit spreekwoord wordt
nog maar eens bevestigd als we terugblikken en ons moeten realiseren dat dit reeds de tiende
gemeenschappelijke nieuwjaarsreceptie van de Baarlese verenigingen is. Tien jaar na de
eeuwwisseling, het fantastische jaar 2000; het jaar waarin de informatica op zijn kop stond wegens
de fameuze millenniumbug en we een massa moeilijkheden zouden voorgeschoteld krijgen. Een
jaar waarin volgens sommige onheilsprofeten de wereld zou ten onder gaan; al is dit laatste
natuurlijk een vaak weerkerende kreet.
In welk jaar ook alweer zou dit volgens Nostradamus gebeuren ? Inderdaad in 2000, maar nu blijkt
dat we deze kaap zonder kleerscheuren gerond hebben, heeft men alweer een nieuw kwatrijn (of
was het toch hetzelfde) ontdekt in zijn duistere en dubbelzinnige geschriften dat het einde situeert
in het nakende jaar 2012. Een reden te meer om nog eens goed van jetje te geven bvb op een
nieuwjaarsreceptie. Als we dan toch maar twee jaar meer te goed hebben.

Deze tiende editie stond in ieder geval in het teken van de kou en het risico op sneeuwval al zou
dit volgens de voorspellingen toch vooral het oosten en het centrum van het land treffen, wat
bevestigd werd door Andy, onze interne meteospecialist. Aangezien hij recent zijn doctorstitel
behaalde, is zijn geloofwaardigheid nu natuurlijk met reuzensprongen gestegen. Ondanks de
opwarming van de aarde, of is het toch mede daardoor, beleven we dit jaar, contradictorisch
genoeg, één der koudste winters van de laatste jaren. Vooral de ijzige wind zorgde voor een bitter
koude gevoelstemperatuur en zal ongetwijfeld heel wat potentiële receptiegangers thuis gehouden
hebben achter de gezellig ronkende kachel (een zéér kleine minderheid) en naast de comfortabele
radiator of de moderne cassette (de overgrote meerderheid).
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Voor deze tiende feestelijke editie hadden de organisatoren gezorgd voor een miniflesje jenever
voor alle bezoekers al waren ze wel zo wijs geweest om dit flesje voor de kinderen te vullen met
snoepjes. Het is natuurlijk ontzettend moeilijk om de opkomst te voorspellen en op het einde
bleek dat er wat meer vanillejenevers (voor de dames) en wat meer flesjes met snoep, (voor de
jeugd) hadden mogen zijn.
Julien en Noël hebben ook hun beste beentje voorgezet en hebben de toog van TTC Baarle
helemaal opgekalefaterd en in een verblindend nieuw kleedje gestoken.

Alleen Filip moest dit jaar, voor de eerste keer (?), verstek laten gaan om naast Noël zijn plaats
achter de toog in te nemen voor TTC Baarle. Zodoende zorgde ik voor zijn vervanging, in een
vermeldenswaardige poging om Filip’s flair en routine te evenaren.
Naar mijn inschatting leek de opkomst iets minder dan de voorbije jaren maar anderzijds was,
volgens Julien, de beschikbare ruimte met 5 meter uitgebreid zodat de opkomst misschien toch
gelijkwaardig was aan de voorbije jaren. Een vaststaand feit is dat er ieder jaar weer ‘plakkers’
zijn en dat het moeilijk is de mensen ervan te overtuigen dat het reeds halfeen is en dat de receptie
ten einde loopt.
Het grootste probleem blijft hoe dan ook de opkuis. Julien beweerde bij hoog en bij laag er zich
dit jaar niets van aan te trekken maar was toch druk in de weer om de receptietafels veilig op
te bergen. Noël en ik zorgden ervoor dat de toog van TTC Baarle secuur werd verwijderd en
opgeborgen, ook al stonden we niet op de lijst om af te ruimen. Uiteindelijk verscheen Pascal
slechts een halfuur na de afspraak bij de ‘Passe Vite’ om zijn welverdiende ‘mixed grill’ te
verorberen.
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Een welgemeend ‘dank u wel’ aan Pascal en Julien.
Hopelijk tot volgend jaar!
Het is jammer te moeten vaststellen dat veel leden deze gelegenheid tot verbroederen links laten
liggen en hun kat sturen in plaats van persoonlijk hun opwachting te maken bij dit gebeuren.
Pol
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Training & gewicht

(overgenomen van Sporta)

BMI
De queteletindex of bodymass index (BMI) geeft de verhouding tussen lichaamslengte en gewicht
weer. De BMI wordt veel gebruikt om een indicatie te krijgen of er sprake is van overgewicht
(of van ondergewicht). Maar de BMI is in wezen geen maat, aangezien individuele verschillen
in lichaamsbouw niet in de berekening worden opgenomen, evenmin als de verhoudingen tussen
spier-, bot- en vetweefsel. Heel wat atleten binnen diverse sporttakken zouden volgens de BMI
ernstig overgewicht vertonen, terwijl ze juist een prima en mooi gespierd lijf hebben.
In de geneeskunde wordt desondanks die BMI nog veel gebruikt — vooral dan om snel en praktisch
grotere afwijkingen te bepalen. De BMI geldt voor volwassenen en niet voor kinderen Hierbij wordt
de volgende formule gebruikt: BMI = gewicht : lichaamslengte2.
Voor iemand die 80 kg weegt en l,75meter groot is wordt dat dan: 80 : 1,752 = 80 : 3,06 = 25
(afgerond).

Interpretatie van de uitkomsten:
- minder dan 18,5 ondergewicht
- 18.5 tot 24,9 normaal gewicht
- 25 tot 26,9 licht overgewicht
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- 27 tot 29,9 matig overgewicht
- 30 tot 40 ernstig overgewicht
- meer dan 40 ziekelijk overgewicht
In de VS werden binnen de “Physicians Health Study” twee onderzoeken doorgevoerd, waarbij liefst
I6.000 mannen en 32000 vrouwen betrokken werden - allen rond de leeftijd van 61 jaar. En men komt
daarbij tot de conclusie dat niet de BMI als eerste criterium moet gelden als het er op aankomt om
cardiovasculaire risico’s (hartinfarct – herseninfarct, enz.) te vermijden.
De buikomvang speelt een bijzonder grote rol, zo bleek uit de grootschalige onderzoeken. Hierbij
wordt die buikomvang bepaald in verhouding tot de lichaamslengte. Zo heeft iemand van 1,80 meter
en met een buikomvang van 104 cm een coëfficiënt van : 104 : 180 = 0,58 (afgerond). En uit de studies is
gebleken dat wie bijvoorbeeld van een coëfficiënt van 0,45 overging naar 0,69 en meer, zijn/haar risico
VERVIERVOUDIGDE. Een coëfficiënt van 0,54 wordt als normaal aanzien.
Maar gezond eten en voldoende bewegen om een aanvaardbaar lichaamsgewicht te hebben en te houden,
is niet zo eenvoudig, in vijftig jaar tijd is onze voeding meer veranderd dan in de eeuwen daarvoor: we
eten te veel, te vlug en vooral slecht (te veel suiker, te veel zout, te veel geraffineerde voeding...). Het
resultaat is een ontregeld metabolisme en de gevolgen daarvan zie je meer en meer dagelijks op straat en
spijtig genoeg ook vooral bij onze jeugd.
Fietsen bergop: iedere gram telt
Er bestaat een formule om duidelijk te stellen waar het op staat: (Gewicht fiets + fietser X aantal
hoogtemeter X 10,99) : aantal seconden = WATTAGE. Wij hebben die formule niet zelf bedacht maar
willen ze toch even uiteenzetten - het is aan de lezer om er bij stil te staan (of niet).
Neem een fietser die 70 kg weegt en zijn fiets + uitrusting ook nog eens 10 kg - dan heb je een
totaalgewicht van 80 kg. Hij moet 1000 hoogtemeter overwinnen en doet daar 1 uur (60 minuten)
over. Dan krijg je volgens deze formule: (80 X 1000) = 80.000 X 10,99 = 879.200 : 3600 (seconden)
= 244 WATT aan in te zetten vermogen.
Stel nu dat de fietser er in slaagt om 5 kg aan lichaamsgewicht kwijt te raken.
Hoe lang doet hij dan over dezelfde klim met dezelfde inspanning (244 Watt) ?
Wij krijgen dan de volgende vergelijking, waarbij de tijd de onbekende T is:
(75 X 1000) X 10,99 : T = 244
75.000 X10,99 = 244 T of 824.250 = 244 T
T = 3375 (seconden of zowat 56 minuten of een winst van ongeveer 4 minuten of van bijna 7%)
Je kan ook nog een andere berekening maken en uitzoeken wat het verschil is in
te leveren vermogen als je in totaal 75 i.p.v. 80 kg mee de berg op moet sleuren:
Het vermogen wordt dan V: (75 X 1000) X 10,99 : 3600 = V of (75.000 X I0,99) : 3600 = 299
Watt
M.a.w. als je 5 kg aan gewicht verliest heb je – om dezelfde klim te doen – een vermogen van 229
i.p.v. 244 Watt nodig – een verschil van 15 Watt.
De conclusie ligt voor de hand: een goede klimmer heeft een relatief laag lichaamsgewicht, klimt met een
lichte fiets en produceert een relatief hoog vermogen —of wat had je gedacht !!
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AANKONDIGINGEN
ZO		
		
ZA-ZO

17/1		

Tornooi Kuurne - aanvang 9.30 u.

6-7/2		

Tornooi Oude Bareel.

ZA 		

13/2		

Comedy-avond

ZO		

28/2		

Volleybaltornooi van 10 u. tot 18 u.

ZA		

13/3		

Jaarlijks souper om 19 u.

MA-VR

12/4-16/4

Sportkamp

VR		

23/4		

Vriendenontmoeting

VR-MA

28-31/8

Ardennenweekend !!! Inschrijven vanaf 15/3.

Oplossing Kruiswoordraadsel
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