We wensen jullie voor 2011
een goede gezondheid
dat je dokter niet meer weet wie je bent
een aardige tandarts
sportieve topprestaties
aces bij het tafeltennis
ballonvaarten met bongobons
bungeejumps voor de dappersten onder ons
wii-modules voor de modernsten onder ons
de geur van versgebakken brood
verse koffie met een croissantje op zondagmorgen
bruine boterhammen met geitenkaas
eigengebakken appeltaart met slagroom
spekpannenkoeken met stroop
guacamole met tortillachips en extra zure room
kopjes cappuccino
versgeperst sinaasappelsap
koude chablis
roze champagne
Italiaanse ijsjes
optimisme
begrip
inspiratie
mooie vooruitzichten
onbedwingbare binnenpretjes
een positieve ingesteldheid
tevredenheid
een remedie tegen zinloos geweld
herinvoering van de oude spelling
dat er onverwacht iets leuks bij je wordt thuisbezorgd
poesjes bij de buren,
mooie schilderijen aan je muur,
dat je altijd een pen, een schaar, plakband, paperclips, elastiekjes en touwtjes kunt vinden als
je ze nodig hebt
altijd een parkeerplaats
tijd genoeg
de terugkeer van The Beatles en The Rolling Stones
géén files
dat je gelijk krijgt
leuke collega’s
beleefd horecapersoneel
cadeautjes met een strik erom
en verder alles wat je je maar wensen kan.
Je ziet ik wens je in naam van TTC Baarle vzw een fantastisch 2011!!
Koen
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De tweede avondwandelzoektocht te Munte
Na onze avondwandelzoektocht begin oktober 2009 in Latem, zochten we het landelijke
Munte op voor de 2e tocht. Het grootste probleem was het vastleggen van de datum. Nadat op
de Algemene Vergadering van oktober 2009(!) de 2e zaterdag van oktober als ‘vaste’ datum
vastgelegd werd, bleek bij de voorbereiding dat nogal wat medewerkers dit uit het oog verloren
waren en dat weekend op uitstap gingen. Op het Ardennenweekend konden we nog welgeteld
één weekendavond vinden die voor iedereen paste: 15-10-2010. Ik zie de aandachtige lezerdeelnemer al de wenkbrauwen fronsen. De wandelzoektocht is inderdaad niet doorgegaan op
15-10. Die datum was immers buiten de waard van ’Afspanning Oud Munte’ gerekend. Op die
datum organiseerde de plaatselijke carnavalvereniging een quiz en aangezien carnaval (en ik denk
ook nog vele andere organisaties) in Munte leeft zouden ze ons niet op een behoorlijke manier
kunnen ontvangen. Veel alternatieven zijn er echter niet in Munte, zodat we uiteindelijk de datum
verschoven en op 22-10 vastlegden.
Een wandelzoektocht uitstippelen in Munte is niet zo evident. Zo wordt het versje of gedichtje
aan de kerk wel heel vaak veranderd (wekelijks?). De aangebrachte infoborden echter lenen
zich wel tot interessante vragen. Bovendien hadden Katrien en ik een 3-tal jaren geleden een
avondwandeling in Munte voorbereid voor Tennisclub Oostakker, zodat we Munte ondertussen
even goed kennen als Baarle; in Katriens geval zelfs beter.
Nadat Katrien en ikzelf de tocht een eerste keer afhaspelden en de vragen opstelden en ook nog
een 2e keer en het parcours aanpasten en dus ook de vragen wijzigden en Katrien, Karl, Chantal
en Filip dit gewijzigde parcours ook nog een 2e keer afstapten bogen we ons binnen de groep
medewerkers over de praktische proeven. Na de fotoproef en de tastproef vorig jaar, opteerden
we dit jaar voor het testen van de smaakzin en het gehoor. De 43 deelnemers, verdeeld over 7
groepen, moesten de real coke smaken en ook de enige echte Nazarethkaas als Belgische kaas
onderscheiden van een Franse, Zwitserse en Nederlandse kaas. De cola vormde geen probleem,
maar de kennis van onze kazen kan toch wel beter. Amper 2 teams konden de Nazarethkaas
onderscheiden van zijn soortgenoten. Deze 2 teams waren dan ook niet toevallig de teams die
de eerste twee plaatsen in de eindafrekening bezetten. De gehoorproef kon hen ook niet van
elkaar scheiden omdat we relatief mild waren. Van de 10 dierengeluiden moesten ze er 5 correct
herkennen (uit een lijst van 14). Daarmee scoorden ze evenwel een stuk beter dan het testpanel.
Met de andere vragen hadden de meeste teams geen problemen. Enkel de rode draadvraag
(Hoeveel bunkers de deelnemers zagen tijdens het traject) kreeg geen enkel juist antwoord. Bij
duisternis was dit dan ook geen evidente vraag. De wegbeschrijving van het 1e deel was voor alle
teams ook duidelijk, behalve voor Alexander, Simon, Laurens, Jelle, Marino en Robby. Voor hen
pleit hun jeugdigheid zodat ze niet wisten dat de vroegere benaming van het OCMW de openbare
onderstand was, zodat ze de Onderstandswegel voorbij liepen en pas aan de kerk van Bottelare
zich realiseerden dat ze misschien toch niet meer de juiste GPS volgden. De shuttledienst zette ze
terug op het goede spoor en vanaf dan hebben ze de controlepunten bereikt.
In het 2e deel was het team De Renaultjes (Veerle, Wim, Ludo, Edith, Eric en Sabine) het noorden
volledig kwijt, zodat ze jammer genoeg een heel leuk stuk van het parcours nooit gezien hebben
en ze ook geen leeuw, laat staan een neushoorn horen brullen hebben. Ze zijn heelhuids kunnen
terugkeren naar café De Afspanning, dat de hele avond een gezellige drukte kende. Als dit
een ‘kalme’ avond was voor het café, hebben we er duidelijk goed aan gedaan om de datum
te verplaatsen want op een drukkere avond zou er in het café werkelijk geen stoeltje onbezet
gebleven zijn.
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Omdat 2 teams enkel de rode draad misten, moest de schiftingsvraag de beslissing brengen.
Alle teams moesten het dichtvers van Axel Munthe (!) ‘Ik was dood en ik wist het niet’ met 4
rijmzinnen vervolledigen. Het winnende team En voyage vulde aan met
Mezelf kwam tegen Sinte Piet
Hij vroeg aan mij ben je nu blij
Van Gheluwe is mijn naam
En ik pakte veel kindjes achteraan
De jury verkoos dit boven het tekstueel en spiritueel sterkere, maar minder ludieke
Alleen God kan dit voorspellen
maar er was geen verdriet
niemand wou dit vertellen
daarmee eindigt ons lied
De einduitslag was dus:
En Voyage (Patrick, Thomas, Katrien, Hanne, Carlo, Stephan)		
30/32
Naamlozen (Bruno, Patrick, Ann, Conny, Danny, Kaat en Tine)		
30/32
Oude wijzen (Paul, Norbert, Noël, Frida, Monique, Luc, Rinus)		
27/32
De herfstblaadjes (Nathalie, Philippe, Bart, Els, Mark)			
26/32
Moe, geen tijd maar toch bereid (Frank, Karen, Nele, Andy, Inge, Pascal) 26/32
De Renaultjes (Wim, Veerle, Ludo, Edith, Eric, Sabine)			
16/32
Wij (Simon, Alexander, Laurens, Jelle, Marino en Robby)			
12/32
Ik bedank ook van harte de helpers Katrien, Chantal, Leen, Martine, Noëlla, Hubert, Julien, Filip
en Karl die er voor zorgden dat de deelnemers niet omkwamen van honger of dorst of hun intellect
op de proef stelde of toch een beetje schrik om hun harten joeg.
Koen
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Verslag Rooigem: Tornooi
6 november 2011, en op een morgen zo mooi als ze worden in ons belgenlandje, ... kunnen wij
allemaal nog wat in ons bed blijven liggen. Gelukkig begint het tornooi in Rooigem pas om 13h,
en kunnen we allemaal vers uitgeslapen aan de uitdaging beginnen. Naar aanleiding van een in/
ac-cident(je) in het begin van dit jaar kan de hele club deelnemen zonder inschrijvingsgeld, wat
dan ook weer leuk meegenomen is.
Na de zoektocht om een parkeerplaats, bemachtigen we dan toch een tafel in de cafetaria, met
uitzicht op de tafeltennistafels waar het echte werk zal moeten gebeuren. We kunnen een toch wel
aanzienlijk aantal hoofden tellen: 11 man staan we sterk. Robby, Davy, Rinus en Marino nemen
deel bij de jeugd, terwijl Alexander, Koen, Pascal, Jelle, Dominique, Laurens en ikzelf de eer
mogen hoog houden bij de ‘ouderen’. Alexander, Pascal, Koen en uw schrijver van dienst worden
ingedeeld in de ‘A’-reeks (wat dit jaar een combinatie van de vroegere ‘A’- en ‘B’-reeksen is),
terwijl Dominique, Laurens en Jelle bij de bezige B’tjes worden geplaatst (een combinatie van
wijlen de ‘B’- en ‘C’-reeksen).

In de poules gebeurt er niet veel noemenswaardigs, zij het dat er weer tot 2 winnende sets gespeeld
wordt. De vraag wordt gesteld of we dan ook terug tot 21 punten per set spelen, maar deze vraag
wordt (subtiel) aan de kant geschoven door de aanvang van de poules.
Na de poules vangen de 1/16e finales aan, wat helaas voor Baarle betekent dat Alexander al
onmiddellijk tegen Pascal uitkomt. Alexander wint hier het duel en mag dus door. In de ‘A’-reeks
moet Koen het onderspit delven tegen de lokale Frederick. Bij de ‘B’-reeks prijzen de Baarlenaars
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zich gelukkig, aangezien ze daar allemaal vrijgeloot worden. Het grootste deel van de jeugd moet
werken voor zijn plaats in de 1/8e finale (Robby wordt hier ook vrijgeloot) maar Davy, Marino en
Rinus werken zich alle drie op tot de volgende ronde.
In de 1/8e finale krijgen de deelnemers uit de ‘B’-reeks de kans om zich te bewijzen, en doen
dit ook: Jelle, Dominique en Laurens winnen hun matchen. De jeugd hangt ook nog vast in de
tabel, Robby en Marino winnen hun matchen, terwijl Davy en Rinus afvallen tegen resp. Jonas
Van Heers en Jeroen Van Den Abeele, beide van Beernem. In de ‘A’-reeks verliest Alexander van
Jan Van Der Wouden, en moet ik (opnieuw) mijn betere erkennen in Johan Caboor. Enige troost
mocht wezen dat we beiden een setje in de wacht slepen.
De kwartfinales brengen helaas geen goed nieuws: Laurens, Jelle en Dominique moeten zich
gewonnen geven, terwijl Marino en Robby verliezen van resp. Jonas Van Heers en Jeroen Van
Den Abeele, diezelfde twee van Beernem. Zo eindigt het tornooi relatief vroeg en in mineur, maar
zijn we wel allemaal nog op tijd thuis voor het eten!
Simon
UITSLAG ENKELTORNOOI TTC ROOIGEM GENT VZW 06 NOVEMBER 2010.
VOLWASSENEN REEKS A:
1. JAN VAN DER WOUDEN – TTC EFFECT
2. STIJN SPITAELS – TTC EFFECT
3. ANTHONY DEVULDER – TTC ROOIGEM
VOLWASSENEN REEKS B:
1. DIETER BRUGGEMAN – TTC AALTER
2. ANDRE DE BACKER – TTC AALTER
3. ROBBY VERSPEELT – TTC ROOIGEM
JEUGD
1. JONAS VANHEERS – TTC BEERNEM
2. ROBBE VAN DE VELDE – TTC ROOIGEM
3. JEROEN VANDENABEELE – TTC BEERNEM
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Vriendenontmoeting 19 november 2010
Aangezien wij nu eenmaal doodgraag op een tafeltennisballetje meppen (en dit om diverse
redenen; sommigen voor de sport anderen om bepaalde frustraties af te reageren en nog anderen
om …) proberen wij een paar keer per jaar een vriendenontmoeting te organiseren zodat we de
kans krijgen om onze kunde te toetsen aan spelers van andere clubs.
Meestal kost het ons weinig moeite om voldoende deelnemers van TTC Baarle bij elkaar te krijgen
en daarom zien we ons genoodzaakt om eventueel twee clubs als tegenstander uit te nodigen. We
hadden dus geopteerd voor een combinatie van Merelbeke en Leerne. In Merelbeke zijn twee
clubs actief namelijk ’t Hof en TTC Effect zodat we daar twee vliegen in één klap slaan. Sommige
deelnemers zijn zelfs lid van beide clubs. Leerne verontschuldigde zich in laatste instantie omdat
ze amper 3 man konden mobiliseren en finaal kwam enkel Danny opdagen. Zoveel inzet en zin
voor zelfopoffering is wel een foto waard, me dunkt. De opkomst van onze eigen leden was echter
wat minder dan gewoonlijk, slechts 10 man gaven acte de présence. Voor deze ene keer kwam dat
echter vrij goed uit want onze tegenstanders konden slechts 9 mensen in het strijdperk brengen.

Julien en Monique waren opnieuw present om de bar te bemannen en hadden ervoor gezorgd
dat de innerlijke mens kon versterkt worden met een paar kloeke boterhammetjes belegd met
kaas, ham en ‘huufdvlakke’ of ‘kop’ (voor de Antwerpenaars). Dit laatste noemt men in algemeen
Nederlands geperste kop en in, volgens Van Dale gewestelijke taal: hoofdkaas, hoofdvlees of
zult. Deze extra-voeding konden we deze avond wel gebruiken want de eerste poule was 5 tegen
5 en de tweede 5 tegen 4 wat dus betekende dat de Baarlenaars 5 of 4 wedstrijden te verwerken
kregen terwijl we er normaal maar drie afhaspelen. Ook onze tegenstanders apprecieerden deze
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energiebron ten volle al moest Koen op het einde van de avond toch eens rond gaan met het
dienblad en wat aandringen om alle voedsel kwijt te geraken.
De sfeer zat meteen goed en was uiterst vriendschappelijk, zoals je terecht van een
vriendenontmoeting mag verwachten. Onze tegenstanders waren reeds goed opgewarmd want
de eersten waren present om halfacht en tegen kwart voor acht waren ze voltallig terwijl de
meerderheid van de Baarlenaars pas na acht uur ten tonele verscheen. Vooral de eerste poule van
de tegenstanders was uiterst sterk met onder meer de finalisten van het tornooi van Rooigem (Jan
van der Wouden en Stijn Spitaels) en Kristof De la Rue, die reeds twee jaar geen lid meer is maar
dat was absoluut niet te merken aan zijn manier van spelen. De twee overige niet te onderschatten
tegenstanders in deze poule waren Wim Vergaert en Sven Van Bever. Onze eerste poule bestond
uit Alexander, Joery, Simon, Koen en ikzelf. Niet evident dus om op te tornen tegen het jeugdig
geweld van de tegenstanders voor, volgens de woorden van Koen, een gepensioneerde en een half
gepensioneerde. Voor alle duidelijkheid met die half gepensioneerde bedoelde hij dus zichzelf.
De strijd in de eerste poule verliep dan ook uiterst spannend. Onze tegenstanders namen de ganse
avond het voortouw en enkel in de laatste ronde konden wij hen bijbenen en nipt de overwinning
voor onze club veilig stellen. Tot grote ontgoocheling van Stijn Spitaels die als enige in deze
poule al zijn wedstrijden wist te winnen. Het eindverdict in cijfers luidde 51 – 48 in sets en 13 –
12 in matchen ten voordele van Baarle.
In de tweede poule bestonden onze tegenstanders uit Stijn Kellens, Klaas Kortemans en Francois
voor Merelbeke en Danny als enige deelnemer voor Leerne. Onze eer in deze poule werd
verdedigd door Filip, Wim, Jelle, Laurens en Eddy die gelukkig goed hersteld was van zijn val
enkele weken voorafgaand aan deze speelavond. Zijn aanwezigheid was trouwens puur toevallig.
Julien was immers die dag op ziekenbezoek getogen maar trof een fitte en volledig herstelde Eddy
aan en wist hem te overhalen om de vrijdagavond zijn opwachting te maken. Danny wist zich
goed te verdedigen en kon in sets een 11 – 11 stand realiseren, perfect in evenwicht dus; maar
in de matchen moest hij nipt de duimen leggen met 3 – 2. Danny gaf trouwens grif toe dat het
een inspannende avond geweest was want hij had bijna evenveel gezweet als thuis in bed (dixit
Danny), maar toch wel minder dan op een tafeltennisavond in Leerne. Alleen weet ik nu niet
helemaal zeker of dit laatste statement van Danny kwam of een aanvulling was van Mark, die
de ganse avond keurig alle uitslagen noteerde maar niet deelnam aan de wedstrijden … om zijn
zweet te sparen ? Voor Baarle - Merelbeke was de stand 34 – 17 in sets en 10 - 5 in matchen. In
deze poule was er ook maar één enkele speler die er in slaagde om al zijn matchen te winnen en
dat was Laurens, die de laatste tijd blijkbaar in de winning mood is.
Pol
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Tornooi Aalter (2010-11-21)
Op zondag 21 november waren 10 groenhemden bereid om in Aalter het recreatief
tafeltennistornooi te betwisten. De grootste moeilijkheid bleek het vinden van de sporthal te zijn.
Nergens aanduidingen te bespeuren dat de sporthal niet bereikbaar was via de Knokkebaan, maar
gewoon een afsluiting verplichtten ons om een stukje rond te rijden. Na een tocht door het centrum
of een tocht door de velden zijn we er toch allemaal geraakt.

Bij de jeugd hadden we 2 deelnemers: Marino en Davy. Beiden presteerden zeer goed tijdens
de poules. Samen scoorden ze een puike 7 op 8. Enkel Marino leed een vermijdbare nederlaag.
In de 1/8e finale stoomden beiden probleemloos door na een 3-0 overwinning. In de 1/4e finale
eindigde het liedje van Marino tegen Niels Colle van Aalter-Brug die net iets beter was en met
3-1 zegevierde. Ook nu won Davy met 3-0. In de halve finale leed, hij onder het oog van broer
en moeder, een eerste setverlies maar won hij oververdiend met 3-1. In de finale begon hij ook
zeer veelbelovend en leidde comfortabel met 2-0. Plots begon zijn tegenstrever uit Maldegem zo
goed als foutloos en zeer gevarieerd te spelen. Noah Van Hecke is een jonge knaap die een mooie
tafeltennistoekomst voor zich heeft en verdiend de finale met 3-2 won. Toch een zeer mooie
prestatie van Marino en Davy.
In de seniorenreeks (in Aalter tot 45 jaar) waren we met 6 present. Zowel Thierry, Laurens,
Alexander en ikzelf haalden in de poules een 2 op 3. Jelle moest tevreden zijn met een 1 op 3 en
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Simon kende in een loodzware poule van 5 ook één succesje. In de 1/16e finale moest een 1e van
een poule spelen tegen een 4e van een andere poule en een 2e tegen een 3e van een andere poule.
Tot hier dus de logica zelve. Alexander en ikzelf haalden vlotte 3-0 zeges. Simon kreeg geen vat
op het directe spel van Inge De Zutter (Rooigem) en ging er met 0-3 uit. Laurens had tegen Dieter
Bruggeman (Aalter) ook een sterke opponent tegenover zich en moest tevreden zijn met één
setwinst. Thierry en Jelle tenslotte stonden tegenover elkaar. Jelle speelde zijn beste wedstrijd van
de dag, voor Thierry kwamen de supporters (vrouw en kind) te laat. Jelle haalde het met 3-1. In de
volgende ronde was onze verbazing groot. We kwamen terug uit tegen dezelfde speler waartegen
we in de poule speelden. Hier zou André toch een oplossing moeten voor vinden. Alexander
(tegen Stijn Spitaels) en ikzelf (tegen Cakar Zekerya) konden beiden de eer redden, maar geen
revanche nemen voor ons eerdere nederlaag. Jelle was tegen de zeer onorthodox spelende David
Declerck (Aalter) compleet kansloos. Deze speler doet alles verkeerd wat je technisch verkeerd
kan doen, maar de bal blijft wel op tafel. Zijn investering in materiaal is ook minimaal vermoed
ik. Goedkoper paletten dan de zijne kunnen er niet beschikbaar zijn op de markt. We sneuvelden
dus allen in de 1/8e finale. Uiteindelijk was Cakar nog maar eens de sterkste, al bood Stijn Vispoel
(Oude Bareel) zo goed mogelijk weerstand. Wij eindigden uiteindelijk als 9e (ik), 12e (Laurens),
14e (Alexander) en 16e (Jelle).

Bij de veteranen kwamen Filip en Dominique in actie. Filip bezwoer alvast zijn zwart beest
11

Romain Roegist (Beernem) en kende ook in de ander poulewedstrijden niet al te veel problemen.
Een klinkende 4 op 4 zorgde voor poulewinst. Dominique had het minder onder de markt, maar
had geluk dat Luc Declerck bij matchbal forfait gaf wegens rugklachten. Zo was er ook voor
Dominique nog een 2 op 4 weggelegd. Verrassend genoeg moesten Filip en Dominique het in
de kwartfinale tegen elkaar opnemen. Filip ging op zijn elan door en won met 3-0. Ook hier
klopte het aflossingsplaatje niet echt. In de halve finale moest Filip het opnemen tegen de andere
poulewinnaar Freddy Lammertijn (Beernem). Voor Filip een onoverkomelijk hindernis. Freddy
won vervolgens de finale tegen Romain zodat Filip uiteindelijk derde werd.
Al bij al een vlot verlopen tornooi, maar de samenstelling van de afvallingstabellen zou men in
Aalter toch eens grondig moeten herbekijken. Het programma van Paul is natuurlijk altijd een
alternatief.
Koen

Uitslag Tornooi Aalter 21 nov 2010
Einduitslag
Nr Naam

Jeugd
Voornaam

Club

1

Vanhecke

Noah

Maldegem

2

Bultinck

Davy

Baarle

3

Colle

Niels

Aalter-Brug

4

Talpe

Robin

Aalter

5

Van den Driessche Ibe

Aalter-Brug

6

Steurs

Jonathan

Aalter

7

De Wispelaere

Marino

Baarle

8

Zutterman

Aurelio

Beernem

9

Nimmegeers

Médard

Aalter

10

Vandenabeele

Jeroen

Beernem

11

Vanmaele

Frederick

Aalter

12

Vandenabeele

Sander

Beernem

13

Paret

Stijn

Beernem

14

De Schinkel

Cas

Aalter

15

Nimmegeers

Theo

Aalter

16

Dhali

Aimane

Oude Bareel

Einduitslag

Veteranen

Nr Naam

Voornaam

Club

1

Lamerteyn

Freddy

Beernem

2

Rogiest

Romain

Beernem

3

Van Gyseghem

Filip

Baarle

4

Goossens

Erik

Aalter

5

Van Oost

Guido

Aalter
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6

Joos

Geert

Zele

7

De Bont

Domenique

Baarle

8

De Schinkel

Alain

Aalter

Einduitslag

Senioren

Nr Naam

Voornaam

Club

1

Zekerya

Cakar

individueel

2

Vispoel

Stijn

Oude Bareel

3

Devulder

Anthony

Rooigem

4

Bruggeman

Dieter

Aalter

5

Caboor

Johan

Rooigem

6

Spitaels

Stijn

tHof

7

Ten Grootenhuyze

Bjorn

Zele

8

Declercq

David

Aalter

9

Deschepper

Koen

Baarle

10

De Clerck

Filip

Aalter

11

Neirinck

Bjorn

Aalter

12

Van Paemel

Laurens

Baarle

13

Dezutter

Inge

Rooigem

14

Van Paemel

Alexander

Baarle

15

Coene

Benjamin

Rooigem

16

Van Geyseghem

Jelle

Baarle

17

Declercq

Peter

Aalter

18

Bruggeman

Pieter

Aalter

19

Vanrenterghem

Kris

Aalter

20

De Baets

Manuel

individueel

21

De la Rue

Chrstof

tHof

22

Poppe

Anton

Zele

23

Bruggeman

Edwin

Aalter

24

Merci

Lien

Oude Bareel

25

Steurs

Danny

Aalter

26

Vijncke

Gina

Rooigem

27

Peeters

Stijn

Oude Bareel

28

Godert

Piet

Beernem

29

Donné

Simon

Baarle

30

VandenBraembussche Filip

Aalter-Brug

31

Veugelers

Sarie

Aalter

32

Möller

Thierry

Baarle
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Kruiswoordraadsel

Horizontaal

1. Rondslenteren – geluk hebben
2. Ellendig – vracht
3. Pers. vnw – vacht – kopieert
4. Brusselaar – gas
5. Wapenfabrikant – andere – pers. vnw
6. Mythologische slang – vaccin
7. Kleur – derhalve – onderwijs
8. Losplaats - Franse vissershaven – mansnaam vrouw uit Keltische mythologie
9. Voorzetsel – techneut – likeur
10. Wieldop – gunstig koersverschil (beursterm)
11. Lichaamsdeel – peuter – zink
12. Arbeidsduurverkorting – tijdsaanduiding - Lloyd’s
Register – gelijke stand
13. Dwepend – zoogdier
14. Dikke laag – Italiaanse stad – Iridium
15. Nummer – gerecht - eigenschap
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Verticaal

1. Overslag – insnijdingen in de kust
2. Berispen – dronkaard
3. Tijdsaanduiding – uitroep – zonder gezichtsverlies
4. Bedrog – muzikaal werk – naschrift – liter
5. Onrust brengend – familielid
6. TV-zender – Europees Parlement – scheldwoord –
zeegras
7. Draagzak voor baby’s – verhouding
8. Let wel – Griekse letter – leer – oude Belgische partij
9. Verklaring van de bijbel – pers. vnw. – plomp
10. Huilen – autofabrikant
11. Romeins rijk – voorzetsel – landbouwproduc-ten
producerend
12. Waas – boom – strafwerktuig
13. Verzendt – Aziaat – motorrace
14. Europeaan - plaats in Duitsland – zacht
15. Deel van de bijbel - rijk

Ledentornooi
Op zondag 19 december organiseerden we ons 10e ledentornooi in sporthal Keiskant. Net zoals
vorig jaar was België op dat tijdstip bedekt met een sneeuwtapijt. Was vorig jaar de opkomst
nog bevredigend met 23 deelnemers, dan was de opkomst dit jaar mager te noemen. We kunnen
natuurlijk begrip opbrengen voor zij die niet opdaagden. De wegen nodigden niet echt uit om
zich vroeg (?) in de ochtend op pad te begeven. Dat is zeker zo voor de echte recreatievelingen
die zichzelf in een tornooiformule weinig kans kunnen toemeten. Vandaar toch mijn bewondering
voor Monique en Hubert, het enige deelnemende jeugdlid Rinus en Davy, die met de fiets van
Landegem naar Drongen kwam.
Zij die er wel waren konden zeer uitgebreid ontbijten. Niemand kon alvast als excuus voor
mindere prestaties honger inroepen. De 14 aanwezigen bij het ontbijt werden onderverdeeld in
2 uitgebreide poules van 7. De splinternieuwe laptop lootte willekeurig toch 2 vrij evenwichtige
poules. Toen langslaper Pascal ook nog opdaagde, werd hij door het tornooiprogramma
toegevoegd aan de 2e poule.

We konden in de eerste poule al snel een verrassing van formaat optekenen: Paul verloor kansloos
0-3 tegen Davy. Ook ikzelf kroop maar door het oog van de naald tegen Laurens. Toen Paul ook
bij zijn 2e wedstrijd met 0-3 de boot inging tegen Joery, waren zijn kansen om door te stoten
naar de halve finale al heel erg geslonken. Tegen mij speelde hij dan ook vrij futloos, maar wel
foutloos. Dit was voldoende om in een heel wisselende wedstrijd tegen mij met 3-2 te winnen.
De altijd sportieve Hubert poogde vergeefs een setje te winnen, maar tegen mij lukte het net niet.
Luc haalde tegen iedereen (behalve tegen Joery) zijn sets binnen, maar kon na nederlagen tegen
Paul, Laurens en mijzelf geen aanspraak maken op een halvefinaleplaats. Tegen Joery haalde ik
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plots wel een beter niveau, terwijl Joery zelf al vrij zeker leek van zijn stuk na 4 keer een 3-0
overwinning. Zo kon ik hem verslaan met 3-1 en moest Joery ook tegen Luc een 2-3 nederlaag
slikken. Op basis van de setverhouding kon Joery toch naar de halve finale ten koste van Paul, die
dus zijn finaleplaats van vorig jaar niet zou herhalen.
In de 2e poule tekenden we ook al snel een verrassing op. De winnaar van vorig jaar Alexander
voelde zich niet kiplekker en op 1 been was hij helemaal niet opgewassen tegen Simon. Simon
was lekker op dreef en zorgde er voor dat Bruno, onder de toeziende ogen van de huisgenoten,
tot het uiterste moest gaan om in een spannende 5-setter te zegevieren. Nadat Simon ook Pascal
versloeg, was zijn halvefinaleticket een zekerheid. Bruno liet zich ook niet meer verontrusten en
werd zonder nederlaag poulewinnaar. Ludo was niet echt op dreef en kon geen vuist maken tegen
Dominique. Rinus was heel blij met zijn overwinning tegen Monique (met handicapvoordeel
voor Rinus natuurlijk), al zal Monique wel niet wakker gelegen hebben van deze nederlaag. At
random waren er troostprijzen voor Laurens (naar jaarlijkse gewoonte), Paul, Rinus, Davy en
Simon.

In de halve finale was Bruno veel te sterk voor een uitgebluste Joery, die toch nog een setje kon
binnenhalen. In de andere halve finale was er meer spanning. Simon haalde echter ook niet meer
zijn niveau van de voorronde, terwijl ik wel vrij constant speelde. Simon verloor dan ook met 1-3
en zou mooi derde worden en een fles crémant in de wacht slepen. In de finale walste Bruno in
de eerste set over mij heen. Ik kon het evenwicht in de 2e set enigszins herstellen, maar meer dan
9-11 zat er ook niet in. In de 3e set had ik vlug een mooie voorsprong die ik alsnog kwijtspeelde. In
de verlenging kon ik hem alsnog binnenrijven. Meer zat er niet in zodat Bruno zich oververdiend
voor de 4e maal clubkampioen mag noemen. Hij koos voor een mooie thriller als prijs, zodat ik
de champagne mocht meenemen naar huis. Hopelijk kan Bruno zijn titel volgend jaar verdedigen
voor een ruimer publiek. We hopen op de hulp van de weergoden.
Koen
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Einduitslag ledentornooi 2010			
1 Vereecke Bruno
2 Deschepper Koen
3 Donné Simon
4 Degrieck Joery
5 Van Paemel Alexander
6 De Vos Paul
7 Laseur Pascal
8 Verstraete Luc
9 Bultinck Davy
10 De Bont Dominique
11 Van Paemel Laurens
12 Coenen Ludo
13 Verstraete Rinus
14 Daemers Monique
15 Mestach Hubert
Uitslag poules
		
Poule Gewonnen
Sets
Punten
		
saldo-winst saldo-winst
1

Deschepper Koen

Volw

1 -1

0,83

1,67 2,83

5,33 38,50

12

Degrieck Joery

Volw

1 -2

0,67

1,50 2,50

7,50 36,00

4

De Vos Paul

Volw

1 -3

0,67

0,33 2,00

0,33 31,33

6

Verstraete Luc

Volw

1 -4

0,50

0,17 2,33

-0,33 41,00

8

Bultinck Davy

Volw

1 -5

0,50

-0,33 1,50

-0,83 29,00

10

Van Paemel Laurens

Volw

1 -6

0,33

-0,33 1,67

-2,83 31,33

14

Mestach Hubert

Volw

1 -7

0,00

-3,00 0,00

-9,17 24,50

5

Vereecke Bruno

Volw

2 -1

1,00

2,43 3,00

9,43 38,57

3

Donné Simon

Volw

2 -2

0,86

2,14 2,86

7,14 37,57

11

Van Paemel Alexander

Volw

2 -3

0,71

1,43 2,29

2,57 31,71

15

Laseur Pascal

Volw

2 -4

0,57

0,43 1,86

0,14 32,00

2

De Bont Dominique

Volw

2 -5

0,43

-0,29 1,43

1,86 29,57

9

Coenen Ludo

Volw

2 -6

0,29

-1,71 0,86

-4,86 29,86

7

Verstraete Rinus

Jeugd

2 -7

0,14

-1,71 0,86

-3,71 31,29

13

Daemers Monique

Volw

2 -8

0,00

-2,71 0,29 -12,57 23,29
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Terugbetaling lidgeld door ziekenfondsen
Beste leden

Omdat tafelennissen ook een vorm van preventieve gezondheidszorg is, betalen de Belgische
ziekenfondsen minstens een deel van uw lidmaatschap terug.
Niet elk ziekenfonds betaalt even veel terug en bovendien is dit per ziekenfonds meestal nog
per regio verschillend. Ook niet alle leeftijdscategorieën krijgen van alle ziekenfondsen een
terugbetaling. Vandaar dat ik voor onze regio alles in een overzichtelijke tabel geplaatst heb.
Je moet natuurlijk wel nog zelf je terugbetalingsattest van je mutualiteit downloaden of afhalen en
meebrengen naar de tafeltennisclub. Ikzelf zal het dan zo spoedig mogelijk invullen.
Je kunt natuurlijk wel maar één terugbetalingsattest per speeljaar indienen. Zij die in het
lopende speeljaar al een attest indienden voor 2010, moeten tot oktober wachten voor het
terugbetalingsattest 2011.

Ziekenfonds
CM Midden-Vlaanderen

Tegemoetkoming

Voor wie?

30,00 EUR

Tot en met 30 jaar

15,00 EUR
20,00 EUR

Vanaf 31 tot en met 55 jaar
Van 6 tot en met 24 jaar

15,00 EUR

Van 25 tot en met 65 jaar

Liberale mutualiteit Oost-Vlaanderen
Het Neutraal Ziekenfonds
Vlaams Neutraal Ziekenfonds
Partena
Onafhankelijk Ziekenfonds
Euromut

10,00 EUR
25,00 EUR
30,00 EUR
30,00 EUR
15,00 EUR
12,00 EUR
30,00 EUR

Vanaf 65 jaar
Allen
Allen
Allen
Allen
Allen
Body Mass Index > 25

Securex
NMBS

15,00 EUR
20,00 EUR
20,00 EUR

BMI <= 25
Allen
Allen

Socialistische mutualiteit Oost-Vlaanderen

Laat dit niet liggen!!

Koen
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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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IJZER & PRESTATIE
Overgenomen uit het magazine van de Vlaamse Wielrijdersbond

IJzer speelt een belangrijke rol bij diverse biologische processen, komt qua aanwezigheid
als element op aarde trouwens op de 4e plaats. Het komt tussen bij de aanmaak van DNA en
van myoglobine, een zuurstofbindend eiwit dat in grote hoeveelheden in de spieren voorkomt
en dat verwant is met hemoglobine. Dat hemoglobine geeft aan het bloed de rode kleur en is
verantwoordelijk voor het transport van zuurstof en van koolstofdioxide door dat bloed! Een
volwassene heeft ongeveer 600 tot 800 gram hemoglobine en dat bevat ruim 2 gram ijzer. De
aanwezigheid van hemoglobine (en dus van ijzer) in een optimale hoeveelheid, is volgens de
meeste fysiologen voor een sportprestatie essentieel en dan vooral als het om duursport gaat.
Verhoogde waarden op het gebied van hemoglobine kunnen o.m. het gevolg zijn van uitdroging,
langdurig verblijf op grote hoogte en gebruik van epo. Te lage waarden krijg je bij ijzergebrek,
acuut bloedverlies, gebrek aan vit. B12, alcoholisme, gebruik van bepaalde medicijnen, enz.
IJzer en hemoglobine
Het eiwit hemoglobine dankt zijn activiteit aan ijzerionen en ijzer is ook een bestanddeel van
veel enzymen. Tweewaardig ijzer Fe2+, heem-ijzer, wordt vlot door het organisme opgenomen
en zit in dierlijke producten. Het driewaardig ijzer Fe3+, het non-heem-ijzer dat in groenten
voorkomt, wordt eerst omgezet in tweewaardig ijzer voordat het kan worden opgenomen. Dit
opnemen gebeurt in een zure omgeving en daarom wordt aanbevolen om ijzerpillen, die bestaan
uit driewaardig ferro-fumaraat, in te nemen met bijvoorbeeld sinaasappelsap of met een vitamine
C tablet. Melk en melkproducten echter verstoren die omzetting doordat ze het maagsap minder
zuur maken. Bij ijzertekort kunnen ook organische ijzerverbindingen, zoals ijzeraminochelaat,
ingenomen worden en die zouden een betere werking hebben. Hemoglobine (Hb) is de rode
kleurstof in de rode bloedcellen (= erytro-cyten). Hb is nodig voor transport van zuurstof van
de longen naar de organen en weefsels. Als het hemoglobine-gehalte (= Hb-waarde) van het
bloed lager is dan normaal (= bloedarmoede, anemie), kan dat bloed niet voldoende zuurstof
transporteren.
Normale waarden
vrouwen: 		
bloedarmoede:
mannen: 		

7,3 - 10 mmol/ml
lager dan 7,3 mmol/ml
7,8 - 10,8 mmol/ml

In België worden de Hb-waarden vaak weergeven in g/dl bloed. Bij mannen spreekt men in dat
geval van anemie bij waarden lager dan 13 g/dl en bij vrouwen is dat het geval bij waarden die
onder de 12,2 g/dl liggen.
Zwangerschap, zware trainingen en menstruatie zijn enkele mogelijke oorzaken van ijzertekort
en anemie of bloedarmoede. Symptomen van gebrek aan ijzer kunnen ook zijn: broze nagels,
geelkleuring van de huid, ontsteking van het mondslijmvlies, ontsteking van de tong, tachycardie
(te snelle hartslag), enz.
Ferritine zorgt voor de binding van ijzer bij opslag in lever en beenmerg. De hoeveelheid ferritine
in het bloed is een maatstaf voor de totale hoeveelheid ferritine (en dus ook voor de hoeveelheid
ijzer). Via bloedcontrole wordt nagegaan hoe het staat met de reserves aan ferritine en meestal
tegelijk ook hoe het staat met hemoglobine, ijzer, MCV en transferrine.
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MCV= mean corpuscular volume en wordt gebruikt om de gemiddelde grootte van de rode
bloedcellen te bepalen en om eventueel de oorzaak van bloedarmoede op te sporen.
Transferrine is in het bloed o.m. verantwoordelijk voor het transport van ijzer. Als dit ijzer
aankomt in de lever, wordt het losgekoppeld en ontstaat een binding tussen het ijzer en ferritine,
dat zorgt voor opslag. Bij ijzergebrek zal er verlaagd ferritinegehalte en verhoogd transferrine
gevonden worden. De totale ijzerbindingscapaciteit in het bloed is ook equivalent aan het
transferrinegehalte, dat dus een belangrijke indicator is.
IJzersupplementen
Theoretisch optimaliseert ijzer het zuurstofenergiesysteem omdat het een bouwsteen is van
hemoglobine dat zuurstof naar de werkende spieren brengt. Maar je mag vooral niet uit het oog
verliezen dat ijzer zowel positief als negatief kan werken. Een tekort geeft diverse storingen
maar een teveel kan je o.m. al heel snel lever- en/of hartproblemen bezorgen. Te veel Fe2+-ionen
reageren met peroxiden, waarbij schadelijke vrije radicalen ontstaan.
Wanneer ijzer echter onvoldoende aanwezig is, verminderen de hoeveelheden hemoglobine en
het aantal rode bloedcellen; de zuurstof geraakt onvoldoende tot bij de lichaamscellen. Indien
vermoeidheid gepaard gaat met bleekheid (van gezicht en tandvlees), gevoeligheid voor infecties,
gebrek aan weerstand of concentratiemoeilijkheden, dan is ijzertekort hier vaak de oor/aak. Een
bloedonderzoek dringt zich in dat geval op.
IJzersupplementen worden vaak gebruikt om beter te presteren. Maar is dit wel altijd zinvol?
Diverse onderzoeken tonen aan dat ijzersuppletie wel de ijzertekorten aanvult, maar daarom
niet altijd het maximaal zuurstofopnamevermogen (VO2 Max)verhoogt, noch dat het het
sportprestatievermogen doet toenemen. Maar toch zijn insiders van oordeel dat bij echte tekorten
supplementen nuttig en nodig zijn en dat zij in dat geval zeker ook het prestatievermogen gunstig
beïnvloeden. Echte tekorten aan ijzer (en hemoglobine) kunnen trouwens dat prestatievermogen
met 30 tot 50% doen afnemen! Trouwens, voor alle supplementen (vitamines, mineralen, enz.)
geldt: het is enkel bij tekorten of bij aanzienlijk hogere behoeften dat deze op hun plaats zijn ...
Een volwaardige voeding volstaat en is immers door niets te vervangen.
Toedieningsvorm en opname
Het succes van inname van ijzersupplementen hangt af van de hoeveelheid ijzer die het organisme
uit die supplementen absorbeert. En daar spelen bepaalde factoren een rol, zoals: oplosbaarheid timing - mate van ijzergebrek - aanwezigheid van andere bestanddelen.
Oplosbaarheid: ijzerpillen bestaan uit ferro-zouten (ijzer + zouten) en daarbij zouden F2 zouten
beter worden opgenomen dan F3 zouten.
Timing van de inname: het zou beter zijn om supplementen niet tegelijk met voedsel te nemen
-dus wel op een lege maag (vraag in ieder geval informatie aan je arts); best is de inname over de
dag te spreiden
Mate van ijzergebrek: Het lichaam kan de normale absorptie van ijzer uit het voedsel van 10%
verhogen naar zelfs 40% bij ernstige ijzergebreksanemie. De mate van ijzertekort is dus bepalend
voor het percentage ijzer dat wordt geabsorbeerd uit de ijzersupplementen.
Andere bestanddelen: er zijn substanties waarvan wordt beweerd dat ze de opname van ijzer
verhogen, zoals o.m. koolhydraten, anorganische zouten, aminozuren en vitaminen. Meest bekend
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is vitamine C die vanaf 200 mg en meer de opname van ijzer met liefst 30% zou verhogen. Cola,
koffie en thee beïnvloeden de opname integendeel bijzonder negatief.
Dosering
De gemiddelde dosering is 200 mg ijzer per dag ((2 tot 3 mg/kg lichaamsgewicht), bij voorkeur
op een lege maag. Wordt ijzer genomen als preventie of bij lage ijzertekorten, dan volstaat inname
van 60 tot 70 mg per dag.
Effect
Dit effect kan worden aangetoond door een stijging van het gehalte aan hemoglobine, maar die
stijging wordt pas vastgesteld 3 tot 4 weken na het starten met de ijzersupplementen; een toename
van het aantal rode bloedcellen is er wel al na 4 tot 7 dagen.
Nadelige effecten van ijzersupplementen
IJzersupplementen kunnen bijwerkingen veroorzaken zoals misselijkheid, buikpijn, diarree of
verstoptheid en te hoge doseringen geven meestal diverse klachten en zouden ook het aantal vrije
radicalen doen toenemen.
Sporters
Wie vrij zwaar sport doet er goed aan om toch af en toe een bloedtest te laten uitvoeren, ten einde
na te gaan hoe het gesteld is met de hemoglobine- of ijzerstatus. Is er ijzertekort dan zal de arts
supplementen voorschrijven. Wie op grote hoogte gaat trainen heeft wellicht ijzersupplementen
nodig omdat bij de aanmaak van nieuwe rode bloedcellen ijzer nodig is. Wie geen uitgebalanceerde
voeding neemt kan gedurende bepaalde perioden 1 mineraaltablet per dag nemen; dat geldt
bijvoorbeeld voor wie geen vlees of heel weinig dierlijke producten eet en ook voor vrouwelijke
duursporters. Maar vergeet in geen geval: te veel ijzer kan schadelijk zijn!
Voeding die rijk is aan ijzer
Voedingswaren waaruit ijzer vlot wordt opgenomen zijn o.m.: vlees, vis, gevogelte, broccoli,
bloemkool, pompoen, tomaten, volle granen en citrusvruchten. Iets minder vlot haalt je body
ijzer uit aardappelen, wortelen, ananas, rijst, appelen, bananen, peren, rabarber, spinazie, noten,
amandelen, eieren. Vitamine C bevordert de opname van ijzer. Vegetariërs nemen daarom bij
iedere maaltijd best groenten en fruit, rijk aan vitamine C (aardbeien - broccoli - citroen - kiwi paprika - rozenbottel - peterselie -sinaasappel ...)
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Schaatsavond : 30 december 2010
De ijspiste op het Emile Braunplein te Gent was dit jaar niet beschikbaar wegens
infrastructuurwerken. De organisatoren moesten hierbij uitwijken naar een andere
locatie. Ze hebben met enig succes gekozen voor het Sint-Pietersplein. De gevreesde
terugloop van bezoekers bleef uit en met het uitpakken met onder andere een reuzenrad
van 55 meter hoogte op hetzelfde plein, hadden de bezoekers snel de weg naar het
Sint-Pietersplein gevonden, ook de leden en sympathisanten van de TTC Baarle.
Dit jaar hebben we weliswaar geen “inschrijvingsstop” moeten hanteren, maar met
28 ingeschreven deelnemers, waarvan 11 schaatsers, hadden we toch weer een mooi
aantal leden op de been kunnen brengen om het jaar “uit te schaatsen”.
Er werd terug opnieuw massaal gebruik gemaakt van het openbaar vervoer, wat niet
evident was. Er is namelijk geen directe verbinding tussen Drongen station en het SintPietersplein en de uren van de laatste bus viel dit jaar ongeveer een half uur vroeger. Er
werd afgesproken aan het dorpsplein te Drongen om 18h00.

Om 19h00 begon onze schaatssessie, die geldig was tot 20h15. Eigenlijk best wel
kort ! Dit jaar was er een cafetaria voorzien boven de piste voor diegenen die geen
zin hadden in koude temperaturen. De schaatspiste is iets groter dit jaar, daar men om
plaats te winnen de cafetaria bovenop de schaatspiste heeft gezet. Groter is echter geen
synoniem voor beter! De piste lag er dit jaar niet zo optimaal bij en dat had vooral te
maken had ik de indruk met de aanwezigheid van wat steunpalen voor de cafetaria!
Op zich is het schaatsen vlot verlopen, niemand heeft moeten gebruik maken van zijn
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verzekering wegens gebroken armen of benen.
Daarna was het de beurt aan het “after-schaatsen”. Achtentwintig personen werden
begeleid naar het eerste verdiep van het tavernerestaurant “Epsilon”. De club heeft ons
terug getrakteerd met twee gratis drankjes wat duidelijk geapprecieerd werd.
Paul was al bezig met het controleren hoeveel mensen er maximaal in dat zaaltje binnen
kunnen voor volgend jaar J.
Rond 22h15 werd er aangemaand om de laatste bus richting Drongen terug te nemen
op het Zuid. Ik ben met mijn twee pagadders richting Overpoort gestapt om er de vijf te
nemen en daarna de negen. Tot een volgend jaar!
Uw reporter van dienst,
Andy
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Bowling
Op 6 januari, de eerste donderdag van het nieuwe jaar 2011, werd er niet getafeltennist wegens
het feit dat het nog kerstvakantie was. Als vervangende activiteit werd er gekozen voor een
avondje bowling; althans voor de meeste deelnemers. Noël kon moeilijk bowlen omwille van
problemen aan zijn hand en verkoos het poolbiljart. Omdat je dat moeilijk alleen kunt doen waren
er verschillende bereidwillige zielen om hem daarbij te assisteren namelijk Filip, Karl, Patrick en
Julien.
Er waren ook heel veel enthousiaste tieners die hun krachten wilden testen bij het bowlen:
Tine, Kaat, Thomas, Jozefien, Rinus en Ann-Sofie bezetten baan 2 terwijl Matthias en Lucas op
baan 3 meespeelden met vader Andy, Koen, Bruno, Gerjan en Gaël. Baan 4 werd bezet door
Alexander, Jelle, Laurens, Simon en Davy. Alles bij elkaar geteld was deze bowlingavond dus
een zeer jeugdige activiteit. Baan 5 mocht de al iets oudere garde aanschouwen: Luc V, Leen,
Pascal, Karolien, An en Chantal en op baan 1 waren de ‘oudjes’ als eerste van start gegaan: Ludo,
Dominique, Patricia, Luc B en ikzelf.

Monique, Noëlla en Martine waren eveneens van de partij, uit sympathie of uit solidariteit, of
gewoon omdat ze ook eens graag een stapje in de wereld zetten, maar namen niet deel aan het
spel; voor hen waren er geen ballen nodig, noch bowling-, noch biljartballen. Ze hadden zich
comfortabel in een half kringetje in de zetels gevleid. Dit ontlokte Noël de opmerking dat ze
er bij zaten als een stel muurbloempjes waarop Noëlla repliceerde: dan toch een stel verwelkte
muurbloempjes. Ik leg er de nadruk op, dixit Noëlla dus. Luc B, als steeds de geijkte gentleman,
bestempelde hen daarentegen als een theekransje, al dronken de dames toch wel iets sterkers.
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De eerste ronde gingen Patricia en vooral Dominique op baan 1 furieus van start met strikes en
spares terwijl Ludo en vooral Luc B en ikzelf wanhopig op zoek waren naar het juiste ritme of
beter gezegd naar de juiste richting om toch een paar kegels tegen de vlakte te krijgen. Na die
eerste ronde echter namen Dominique en Patricia wat gas terug zodat Ludo en ik ons ook met de
debatten konden bemoeien. Vooral Dominique, en in mindere mate Ludo, had opnieuw te kampen
met die fameuze spookkegel die het vertikte om te vallen.
Uit onze ooghoeken zagen we dat op baan 3 ook Matthias een zeer goede start nam en overtuigend
aan de leiding stond, tot we in de mot kregen dat hij geassisteerd werd door twee rails die de
goot afschermden. Later hoorde ik toch dat Matthias het zeer behoorlijk deed en bij zijn meeste
worpen de assistentie van de rails helemaal niet nodig had. In de totaalstand legde hij beslag op de
derde plaats na Bruno en Gerjan. Koen wist in heel veel gevallen bij de eerste worp 9 kegels om
te gooien, maar vergat het stelselmatig af te maken bij de tweede worp terwijl ook Andy dacht dat
hij zijn krachten wat moest sparen en geen enkele strike lukte tot hij bij de allerlaatste beurt zijn
avond afsloot met maar liefst twee opeenvolgende strikes.
Op baan 4 ging ook Alexander zeer vlot van start, zag ik op het scorebord maar voor het overige
heb ik geen berichtgeving opgevangen over het verloop van het spel daar. Van baan 5 kan ik
helemaal niets melden tenzij dat op het scoreblad te zien is dat Karolien de eindoverwinning
mocht opeisen voor Pascal (gentleman ?) en Luc V.
Volgens Koen wist ik in de laatste ronde het record van de avond neer te zetten met amper 148
punten. Zeker geen schitterend resultaat want Luc Verstraete meende te weten dat bij de vorige
bowlingavond Pascal de 200 punten haalde. Onder voorbehoud, want ik beschik niet over alle
scores was Alexander (141) tweede in deze rangschikking gevolgd door Ludo (140) en Pascal
(137).
Pol
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Familienieuws
Het bestuur en de volledige club betuigen hun medeleven aan Martine en Pol bij het overlijden
van hun moeder en schoonmoeder.
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Nieuwjaarsreceptie 2011
Na een recordaantal sneeuwdagen in 2010 was het op zondag 9 januari 2011, de dag van de
nieuwjaarsreceptie van de Baarlese verenigingen, een schitterende dag. We kunnen uiteraard
niet gewagen van een lente- of zomerdag, maar er stond geen zuchtje wind, het zonnetje scheen,
kortom werkelijk een prachtige winterse dag om volop van te genieten.
Omdat Martine het niet zag zitten om de receptie dit jaar bij te wonen en zij de wagen nodig had
toog ik te voet naar de plaats van het gebeuren. Het was echt genieten van het zalige weer, op
zijn minst tot ik Koen’s woning in de Noordhoutstraat naderde. Vanaf daar lag de weg er, wegens
de aanslepende werken, zo slecht bij dat ik constant moest uitkijken om niet in de plassen en de
modder te trappen en zodoende zowaar vergat om te genieten van wat een aangename wandeling
had moeten worden (op de terugweg heb ik dan maar wijselijk de ‘grote baan’ gevolgd).
Het is uiteraard zeer moeilijk om een schatting te maken van het aantal aanwezigen, maar ik
neem aan dat we ondertussen met het verstrijken van de jaren, over een vrij stabiele opkomst
kunnen spreken. Wat betreft de drank ga ik mij niet wagen aan enige uitspraak, uit ondervinding
kan ik alleen zeggen dat de jenever even goed was als de vorige jaren. Toen de receptie naar zijn
einde liep hoorde ik wel zeggen dat er nog een halve ketel soep beschikbaar was en dit was dan
misschien toch een pluspunt vergeleken met voorgaande jaren toen de soep vrij snel op was. Dit
kan natuurlijk ook volledig te wijten zijn aan het goede weer wat de soepconsumptie niet echt
bevorderde.

Zoals steeds waren Noël en Filip het laatste uur van dienst aan de jeneverstand al kregen ze dit
jaar ook nog assistentie van twee dames zodat ze ook wat meer relax een babbeltje konden slaan,
vanzelfsprekend ging dit dan vooral over het Brugse voetbal of non-voetbal.
Zoals steeds kunnen we alleen maar zeggen dat de afwezigen ongelijk hadden en een mooie kans
laten liggen om aan alle vertrouwde gezichten van de Baarlese dorpsgemeenschap en de Baarlese
verenigingen, in een zeer ontspannen en gemoedelijke sfeer, hun nieuwjaarswensen aan te bieden.
Pol
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AANKONDIGINGEN
VR		
		
ZO		

25/2		

Vriendenontmoeting

27/2		

Volleybaltornooi van 9 tot 19 uur

ZA		

19/3		

Souper

MA-WO
11/4 - 13/4 Sportkamp. 3 avonden van 20 u. tot 22.30 u.
				
Op voorwaarde dat er voldoende inschrijvingen zijn.
DO		

14/4		

Tafeltennis ondanks de Paasvakantie en het sportkamp.

DO		

21/4		

Tafeltennis

Oplossing kruiswoordraadsel
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