Alweer een nieuw jaar
Valt het mee of wordt het zwaar?
Een vrolijk en gelukkig jaar
Zonder zorgen weliswaar
Dat wensen we elkaar
Voor onze club was 2011 een nieuw begin
Het gaf ons toch opnieuw wat meer zin
Dat we nog lang ons spelletje kunnen spelen
Al werkt er bij sommigen wel eens een spiertje tegen
Laten we een club blijven waar iedereen welkom is
Waar sport en sociale contacten zorgen voor een complete dis
Respect voor iedereen
Met onze gebreken en gaven zijn we allen een fenomeen
Met nieuwe moed
Met geluk en voorspoed
Gezond en vrolijk
Zien we 2012 tegemoet!
Beste leden
De bladzijde van 2011 hebben we omgedraaid. Een bladzijde die in onze clubgeschiedenis wat
meer tekst bevat dan de voorgaande. De stad heeft een inspanning geleverd om de gemeenschap
van Baarle een ontmoetingscentrum te bezorgen en wij zijn als club blij dat we daar onze stek
gevonden hebben. Het werk van velen heeft dit mogelijk gemaakt. Daarnaast mogen we niet
vergeten dat het enkel mogelijk is dankzij de financiële tegemoetkoming van de stad en het
“beheerderswerk” van Ludo, Julien, Noël en Paul. Dank daar voor.
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 2012 op hun bereidwilligheid een beroep te mogen doen. Mijn
medebestuurders Andy, Paul, Mark, Pascal en Julien willen alvast ook in 2012 hun beste beentje
voorzetten voor TTC Baarle. In de schoot van de algemene vergadering werden ook reeds de
werkgroepen gevormd voor de souper en Ardennenweekend/TTC-krant. Ook in 2012 hopen we
jullie een uitdagende wandelzoektocht, een fantastische souper, een verhelderend sportkamp,
ontspannend Ardennenweekend, open tornooi met receptie, boeiende vriendenontmoetingen,
massaal familie-tornooi, glijdende schaatsavond, superspannend clubtornooi, ... te mogen
aanbieden.
We kunnen niet alleen op donderdag, maar ook op vrijdag onze sport beoefenen. Zeker op vrijdag
is er echt nog wel ruimte voor mensen, jeugd en volwassenen, die vrijblijvend een balletje willen
slaan. In onze bar is er ook ruimte om alles en nog wat te bespreken van de voorbije week. Als je
iemand kent die eens een balletje wil slaan, breng hem/haar gerust mee;		
Koen
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Familietornooi 2011
Het familietornooi in mei jongstleden telde slechts 8 deelnemende koppels en werd door het
bestuur dus als een fiasco beschouwd. Wij besloten een nieuwe poging te wagen eind oktober
in de hoop dat deze datum voor heel wat mensen beter geschikt is; mei is immers de maand van
eerste en plechtige communies en daarenboven genoten we dit jaar van prachtig zomerweer en
dit nodigt dus niet echt uit tot tafeltennissen. We hebben natuurlijk nu opnieuw geen rekening
gehouden met de herfstvakantie en de daaraan verbonden, volgens de berichtgeving in de media
toch, grote vakantieuittocht.
Hoe dan ook telden we nu met enige tevredenheid 17 koppels. We hadden er, gezien onze groot
aantal jeugdleden (24), eigenlijk nog meer verwacht maar misschien zit het schoolverlof daar
toch voor iets tussen. De sfeer was uitstekend en er waren heel wat jeugdige enthousiastelingen
aanwezig die uitstekend presteerden en zich ongetwijfeld ook uitstekend vermaakten; wat toch de
voornaamste bedoeling is van ons familietornooi.

De gezelligheid werd mede verhoogd door de aanwezigheid van een paar oude bekenden zoals An
Stevens en Luc De Waele. Monique en Julien hadden gewoontegetrouw voor een stapel lekkere
boterhammetjes gezorgd die gretig aftrok vonden en sterk gewaardeerd werden.
Zoals Koen ook in zijn toespraak benadrukte; het familietornooi wil in de allereerste plaats een
gezellig familiefeest zijn en slechts in tweede instantie een tornooi met de daaraan verbonden
bekers. Niettemin zijn alle winnaars neem ik aan heel tevreden dat ze een trofee mogen ontvangen.
In de eerste poule ging de overwinning naar Erwin en Simon De Ley die het in de finale haalden
van Ruben Debuf, een van onze nieuwe jeugdleden, en partner. In de tweede poule behaalde
Rinus de zege samen met zijn moeder, Leen, door in de finale Sander Vandedrinck en partner te
verslaan.
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In de derde poule was slechts één team aanwezig, namelijk Simon met partner Laurens, die
tot vorig jaar nog lid was maar dit jaar zijn lidmaatschap niet meer hernieuwde. Zij moesten
dus drie maal een tegenstander kiezen; maar ze deden dat met verve en kozen absoluut niet de
gemakkelijkste tegenstanders. Aangezien ze driemaal de overwinning in de wacht sleepten kregen
ook zij oververdiend een trofee.
Pol
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Fietsen in de stad: goed of slecht voor de gezondheid?
overgenomen uit tijdschrift VWB van juni 2011

Fietsen in de stad kan echt goed doen. Je snelt de stilstaande auto’s voorbij, neemt een binnenweg
die voor vierwielers niet toegankelijk is en parkeert je rijwiel net voor de ingang van je favoriete
winkel. Maar voor hetzelfde geld erger je je te pletter aan de overdaad aan uitlaatgassen die je moet
inademen, aan de ontbrekende of slecht onderhouden fietspaden en de niet oplettende autobestuurders.
Fietsen in de stad kan dramatische gevolgen hebben. Dit mocht Evelien ondervinden. Terwijl ze
- met helm op het hoofd - netjes op het fietspad fietst, verlaat een verstrooide chauffeur plots
zijn parkeerplaats. Evelien wordt opgeschept, vliegt door de lucht en landt op haar handen. Twee
gebroken polsen belemmeren de volgende maanden haar schoolwerk, maar... het kan nog erger. De
niet gehelmde Anne valt bij een gelijkaardig incident op haar hoofd en mag 6 maanden revalideren
van een schedelbreuk en hersenbloeding. Ze haalt haar vroegere studieniveau nooit meer en wordt
enkele jaren na het ongeval nog steeds geplaagd door weerkerende hoofdpijn. Als ze vermoeid is
,sleept ze met haar linkervoet. Moeten we de initiatieven in bijvoorbeeld Brussel en Antwerpen
toejuichen waar er, in navolging van verscheidene buitenlandse steden, aan fietsdelen wordt
gedaan? Of zijn zulke initiatieven eerder een aanslag op het leven van de stedelingen? Meer dan een
hulpmiddel om meer bewegen in de stad te promoten en tegelijk de hoeveelheid uitlaatgassen af te
toppen?
Het inruilen van de auto voor de fiets levert gezondheidswinst op in Nederland.
In Nederland is 20% van de verplaatsingen met de wagen bedoeld om te winkelen en 30% om
zich van of naar het werk te begeven. De helft van die autoritten is korter dan 7,5 kilometer, wat
een fietsbare afstand is. Interessant genoeg voor Nederlandse wetenschappers om te berekenen
wat er gebeurt als 12,5% van die autoritten worden ingeruild voor verplaatsingen met de fiets.
Dit betekent dat maar liefst een half miljoen mensen de wagen op stal moet laten en op de fiets
springen. De auteurs vinden dit ambitieus, maar doenbaar aangezien 40% van de Nederlanders
boven de 18 jaar zowel een fiets als een wagen bezitten. Als we het rijden met de wagen kwalitatief
vergelijken met het fietsen, dan zien we dat de weggebruikers worden blootgesteld aan volgende
gevaren: luchtvervuiling, verkeersongevallen en fysieke (in)activiteit. Voor elk van deze drie kan
je hun invloed berekenen op de mortaliteit of het al dan niet sneller of trager overlijden van de
weggebruikers.
Uit verschillende studies blijkt dat autogebruikers iets meer worden blootgesteld aan luchtvervuiling
dan fietsers, maar aangezien fietsers meer ademen per minuut dan autobestuurders zijn ze toch
slechter af. De fietsers zullen ten gevolge van luchtvervuiling 0.8 tot 40 dagen vroeger overlijden.
En hier stopt het slechte nieuws voor de tweewielers nog niet. Cijfers uit 2008 tonen aan dat in
Nederland 5,5 maal meer verkeersdoden zijn onder de fietsers dan onder de automobilisten en dit
per afgelegde kilometer. Vooral 60-plussers en kinderen onder de 15 jaar scoren hier slecht. In het
totaal zullen de fietsers ten gevolge van verkeersongevallen 5 tot 9 dagen sneller sterven. Tijd om
onze joker in te zetten. De fysieke activiteit. Volgens de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie,
beweegt 60 tot 80% van de wereldbevolking niet voldoende om hiervan een positief effect op de
gezondheid te mogen ondervinden. Algemeen wordt aangeraden om minstens 30 minuten matige
fysieke activiteit bijeen te sparen op een dag en dit minstens 5 dagen per week. Met 7,5 kilometer
fietsen tegen 15km per uur voldoet fietsen naar het werk ( 2 x 3,75 km ) in plaats van rijden met
de wagen hier perfect aan. Een wissel van auto naar fiets levert maar liefst tussen de 3 en 14
levensmaanden op.
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Al bij al een duidelijke overwinning voor de fietsers. En dan vergeten we nog de positieve effecten
op het leefmilieu, broeikasgassen, enz. Deze theoretische oefening uit Nederland is interessant
om overheden aan te zetten om meer te investeren in veilige fiets -en wandelinfrastructuur. Een
goed voorbeeld hiervan uit Kopenhagen kan je bewonderen op You Tube (Bicycle Rush Hour in
Copenhagen). Brede fietspaden die bij elk weertype gebruikt kunnen worden, zorgen er zelfs voor
fietsfiles. Natuurlijk kan je soortgelijke beelden ook zien in Nederland, als je Kopenhagen vervangt
door Utrecht of Amsterdam. Kunnen de initiatieven in Brussel en Antwerpen dit ook teweegbrengen
in ons land? En levert dit wat op voor de volksgezondheid? Let wel, dit is natuurlijk niet de eerste
bekommernis van de overheid, wel het vastgelopen, lawaaierige verkeer in de binnenstad. Daarom
werd ook in maart 2007 in Barcelona gestart met het Bicing project. Het doel was duidelijk: door
aan fietsdelen te doen, een nieuwe transportwijze te introduceren, duurzaam transport te promoten,
de luchtkwaliteit te verbeteren en de geluidsoverlast te verminderen. We maken even een balans
op.
Bicing : fietsers leven langer en bevuilen de lucht niet.
Sinds augustus 2009 hebben bijna 185 000 mensen zich ingeschreven bij Bicing. Dit is 11% van de
bevolking van Barcelona. 68% van de fietstochten is woon-werkverkeer of woon-schoolverkeer.
37% van de fietsverplaatsingen wordt gevolgd door een verplaatsing met een ander voertuig. De
gemiddelde afstand die wordt gereden is 3,29 kilometer tijdens de week en 4,15 kilometer tijdens het
weekeinde. Om de voordelen van het fietsen te berekenen, gaan we ervan uit dat de verplaatsingen
die nu met de fiets gebeuren voordien met de wagen gebeurden. Als 28.251 fietsers geregeld
gebruik maken van Bicing, dan wordt ervan uitgegaan dat 90% hiervan de overstap van wagen
naar fiets gemaakt heeft. Na een hele reeks berekeningen worden volgende resultaten bekomen.
Door een toegenomen fysieke activiteit zullen er in de Bicing populatie 12,46 overlijdens per jaar
vermeden worden. Ten gevolge van verkeersongevallen zijn er wel 0,03 doden per jaar extra te
betreuren en de luchtvervuiling mag 0,13 doden per jaar op haar conto schrijven. Een duidelijke
winst van 12,30 levens per jaar dus. Ondertussen levert al dit fietsen ook een daling van de C02
uitstoot op. De daling bedraagt 0,9% van alle uitlaatgassen die door gemotoriseerde voertuigen in
2009 in Barcelona werden geproduceerd.
Laat er dus geen twijfel over bestaan, de voordelen van fietsen in de stad zijn vele malen groter
dan de nadelen. Zoals het Bicing project in Barcelona aantoont, is het fietsdelen in de stad een
prima manier om meer mensen in beweging te krijgen. In Barcelona steeg het aantal fietsritten met
maar liefst 30%. Andere initiatieven om het fietsen te bevorderen kunnen meestal op minder bijval
rekenen. Er wordt gemiddeld een toename van fiets verkeer van 3% waargenomen. Hoewel het
de steden eerder indirect (uitlaatgassen en minder lawaai) om de gezondheid van hun bevolking
te doen is, zijn de gezondheidseffecten van niet eens zo ver en zo hard fietsen spectaculair te
noemen. Waar wachten andere steden nog op?
Dr. Peter Claeys
De Hartog JJ et al.: Do the Health Benefits of Cycling Outweigh the Risks? Environ Health Perspect 118: 1109-1116
(2010)
Rojas-Rueda D et al.: The health risks and benefits of cycling in urban environments compared with car use: health
impact assessment study. BMJ 2011;343:d4521.
www. Youtube.com
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Collectieve off-day in Rooigem (2011-11-05)
Het enthousiasme voor het enkeltornooi in Rooigem was bij ons niet al te groot. Toch kon ik
nog een 4-tal clubgenoten overtuigen om zich samen met mij in te schrijven. Gelukkig voor
de organisatoren was op voorhand inschrijven een must want de zonovergoten namiddag zou
sommigen misschien nog op een ander gedacht gebracht hebben.
De 61 deelnemers werden verdeeld in 3 groepen: 15 jeugdspelers en 46 volwassenen. Waarom
en hoe men de opdeling maakt blijft mij een raadsel, maar opnieuw was er een A-reeks en een
B-reeks. Alexander en ikzelf werden net als 26 anderen (en geen 30) goed genoeg bevonden om
in de A-reeks te spelen; Jelle werd ingeschat als een B-speler. Bij de jeugd werden onze kleuren
dapper verdedigd door Rinus en Tim.
In de poules werd er naar Rooigemse gewoonte gespeeld naar 2 winnende sets naar 11 punten.
Rinus zijn eerste match was gedaan voor hij het besefte en ook in de 2e match dolf hij het onderspit.
In de 3e match liet hij geen spaander heel van zijn tegenstrever en in zijn 4e match speelde hij met
te veel daver op het lijf om de 1-2 nederlaag te ontlopen. Tim zat in een eenvoudiger poule en won
zijn eerste match eerder moeizaam, maar in de 2e en 3e wedstrijd was er van een wedstrijd nooit
sprake. In zijn laatste poulewedstrijd was hij wel kansloos.
Alexander begon heel overtuigend met een 2-0 overwinning tegen Freddy Lammertyn (Beernem),
speelde verdienstelijk tegen Matthias De Backer (Rooigem, 0-2 verlies), maar zijn wedstrijd
tegen Joris Van De Velde (Rooigem, 1-2 verlies) zal niet zijn geschiedenisboeken ingaan. Ik heb
echter weinig verhaal: in de match tegen Inge De Zutter (Rooigem, 0-2 verlies) stond er in de
1e set met moeite een score voor mij op het bord en ondanks beterschap in de 2e set was die ook
niet echt beklijvend. Benny Van den Bulcke (Rooigem) moest ook niet echt al zijn talent etaleren
om mij met 0-2 te verslaan. Ik had nog geluk dat voorzitter Michel Hovaert zich opofferde om
in te vallen en nog meer steken liet vallen dan mij zodat ik ook één zege boekte. Jelle mocht
vooraf ingeschat worden als één van de sterkere B-spelers, maar niets was minder waar. Ook hij
kreeg aanvallend, net zoals Alexander en ikzelf, geen (Butterfly)bal op de (Butterfly)tafel. Dit
resulteerde in onverwacht 1-2 verlies tegen Ibo Staes (Rooigem), een moeizame 2-0 overwinning
tegen Emmanuel Lowagie (Rooigem) en een ‘om ter hoogst en traagst’ overwinning tegen Jan De
Wulf (Rooigem).
In de 1/16e finale kregen Alexander en ikzelf niet direct hapklare brokken voorgeschoteld.
Alexander slaagde er in, na veel bibbergeld betaald te hebben, om Asen Tonchev (Rooigem) te
wippen (3-2 winst) en ik kreeg voor het eerst in mijn (lange) tafeltennisleven Johan Meirlaen
(Rooigem) op de knieën, al geef ik graag toe dat Johan na veel en lang blessureleed zeker nog niet
op het toppunt van zijn kunnen is teruggekeerd.
Na de 1/16e finales in de A-reeks en een paar barragewedstrijden in de B-reeks mochten we dus
allemaal naar de 1/8e finale. In de (lange) tussenperiode hadden onze beide jeugdspelers al 50 keer
de onderlinge wedstrijd gespeeld, want ja het lot koppelde hen aan elkaar. De ‘echte’ wedstrijd
kende niet echt het verloop dat Rinus wou zodat Tim met de 3-1 overwinning ging lopen. Ikzelf
ging bijzonder roemloos ten onder tegen de weliswaar talentrijke Matthias De Backer en ook
Alexander had niet veel kans tegen Jan van der Wouden (Effect). Onze hoop was dus op Jelle
gevestigd. De ballen waren echter nog steeds te klein of te ovaal of te wit, de tafels nog steeds
te kort of te lang, te breed of te smal. Kortom Zef De Bruyne (Rooigem) kreeg van Jelle een 3-0
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overwinning cadeau. Toch eens vragen of men in Rooigem niet opnieuw een C-reeks wil invoeren
want we leverden bij de volwassenen alle drie een belabberde prestatie af.
Na het slagveld van de 1/8e finale kon enkel Tim nog aan de slag in 1/4e finale. Dit werd dan ook
het eindstation voor Tim. Hij speelde verdienstelijk, maar te gecrispeerd tegen de enthousiaste
maar ook heel luidruchtige Stijn Roan (Rooigem) die met zijn linkerarm in het gips toch een 3-1
overwinning in de wacht kon slepen. Toch een pluim voor Tim die de beste vertegenwoordiger
van onze club was, maar voor wie de lat volgend jaar ook een ronde hoger mag gelegd worden.
Koen

Rooigem-uitslag Enkeltornooi 2011
Reeks A
1 = De Backer Matthias TTC Rooigem
2 = Vispoel Stijn Oude Bareel
3 = Caboor Johan TTC Rooigem
Reeks B
1 = Boucque Roberto TTC Rooigem
2 = Coppens Raoul TTC Rooigem
3 = Dewulf Jan TTC Rooigem
Jeugd
1 = Roan Stijn TTC Rooigem
2 = Van De Velde Robbe TTC Rooigem
3 = Van Houwaert Eline TTC Beernem
4 = Vandenabeele Sander TTC Beernem
Cakar deed wel degelijk mee, maar zal wellicht door Stijn Vispoel uitgeschakeld zijn.
Ik werd dus uitgeschakeld door de latere winnaar en Tim onderging hetzelfde lot bij de
jeugd.
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Tafeltennistornooi Aalter 13 november 2011
Einduitslag

Jeugd

Einduitslag

Senior

Naam

Voornaam

Club

Nr Naam

Voornaam

Club

1

Vanhecke

Noah

Maldegem

1

Vispoel

Stijn

Oude Bareel

2

Vanmaele

Frederik

Aalter

2

Neirinck

Bjorn

Aalter

3

Van Parys

Ruben

Aalter

3

De Clerck

Peter

Aalter

4

Paret

Stijn

Beernem

4

Buysse

Monica

Oude Bareel

5

Creël

Sander

Zomergem

5

Van Paemel

Alexander

Baarle

6

Reinaert

Sam

Beernem

6

Bruggeman

Dieter

Aalter

7

De Schinkel

Cas

Aalter

7

Maes

Kevin

Blankenberge

8

De Clerck

Daan

Aalter

8

Coene

Benjamin

Oude Bareel

9

Vandenabeele

Sander

Beernem

9

Lambert

Kris

Aalter-Brug

10 Lermitte

Bram

Beernem

10 Vanrenterghem

Kris

Aalter

11 Goethals

Remi

individueel

11 De Clerck

Filip

Aalter

12 Vanhauwaert

Eline

Beernem

12 Van den Driessche

Ibe

Aalter-Brug

13 De Schinkel

Stan

Aalter

13 VdBraembussche

Filip

Aalter-Brug

14 Joos

Dries

Zomergem

14 Caboor

Johan

Rooigem

15 Van Watermeulen Ruben

Zomergem

15 Colle

Niels

Aalter-Brug

16 Nimmegeers

Theodor

Aalter

16 Eggermont

Gianni

Aalter

Einduitslag
Naam

Veteraan
Voornaam

Club

Nr Naam

Voornaam

Club

1

Naudts

Jan

Aalter-Brug

15 Stael

Fernand

Blankenberge

2

Lamerteyn

Freddy

Beernem

16 Croene

Carlos

Beernem

3

Coens

Johan

Blankenberge

17 Coune

Edmée

individueel

4

Debue

Noel

Zwalm

18 Brouckaert

Anne-Mie

Tielt

5

De Schinkel

Alain

Aalter

19 De Bont

Dominique Baarle

6

Steurs

Danny

Aalter

20 Van Oost

Guido

Aalter

7

Vergeylen

Lucien

Oude Bareel

21 Taelman

Ronny

Tielt

8

Rogiest

Romain

Beernem

22 Gobert

Piet

Beernem

9

Van Gansbeke

Paul

Zwalm

23 Vanden Ende

Nicole

Beernem

10 Declercq

Luc

Aalter

24 Landuyt

Els

Beernem

11 Debaets

Mariejo

Tielt

25 Warnez

Dorine

Tielt

12 Coppens

Raoul

Rooigem

26 Serraes

Daniel

Rooigem

13 Van Cappel

Filip

Blankenberge

27 Vandendriessche

Eric

Blankenberge

14 Goossens

Erik

Aalter

28 Nuytinck

Luc

Aalter
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Verjaardagskalender januari - april
Achternaam

Degrieck
Deruelle
Bockaert
Van Paemel
Bultinck
McGuire
Drewniok
Ockers
De Ley
Verstraete
Coddens
De Vos
Dobbelaere
Daemers
De Vos
Vandenbilcke
Mestach
Van Gyseghem
Debuf
Coppens
Clopterop
Orye
Verstraete
De Bosscher
Orye
10

Voornaam

Wim
Julien
Luc
Laurens
Davy
Mathieu
Sudarat
Matthias
Sam
Rinus
Rudy
Frank
Illiano
Monique
Paul
Dennis
Hubert
Jelle
Ruben
Patrick
Tibo
Willem
Luc
Florian
Robbe

Maand Dag

1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4

2
16
18
25
26
28
2
5
8
12
14
15
24
7
10
16
25
27
2
6
10
14
18
19
30

Vriendenontmoeting met OB
Op vrijdagavond 25 november was een vriendenontmoeting gepland met Oude Bareel.
Vriendenontmoetingen starten normaal om 20 uur en daar ik niet van dienst was als barkeeper
maakte ik mijn opwachting zowat rond 19.40 uur. Groot was dan ook mijn verbazing toen ik daar
de bijna voltallige OB-delegatie zag staan wachten voor de hoofdingang.
Op het moment dat ik er mijn verwondering over uitdrukte dat er nog niemand van TTC Baarle
aanwezig was klopte Mark, die kennelijk net voor mij gearriveerd was, op het raam en deed teken
aan de mensen van OB dat ze langs achter moesten binnenkomen. Pas 10 minuten later daagde
Julien op maar hij maakte dat wel goed door de boterhammetjes mee te brengen.
De eerste opmerking van de OB-ers was dat het vrij koud was in de bar; ze hadden immers reeds
10 minuten buiten in de kou staan wachten en daarom zette ik maar meteen alle radiators open.
De tweede opmerking gold de vervelende nagalm in de polyvalente zaal, een fenomeen waar wij
ondertussen reeds aan gewend geraakt zijn.

OB telde 11 deelnemers en wij 12, dus 2 poules van vier tegen vier en 1 poule van 3 OB-ers tegen
4 Baarlenaars. Mark zette zich onmiddellijk achter de pc en begon de poules samen te stellen al
waren er nog niet veel mensen van Baarle aanwezig. Toen net voor acht uur Erwin binnenviel die
niet op de lijst stond slaakte Mark een diepe zucht. Hij moest Erwin nu ergens in een poule zien
tussen te schuiven, weeral extra werk. Gelukkig wipte Ludo net op tijd ook even binnen om mee
te delen dat hij jammer genoeg niet meedeed wegens oververmoeidheid; te veel werk gehad met
de kleinkinderen. Tot grote voldoening van Mark die zijn werk meteen gereduceerd zag tot meer
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aanvaardbare proporties; hij moest nu enkel Ludo vervangen door Erwin. Toen nog later ook
Andy, die met een vraagteken achter zijn naam op de lijst stond, opdaagde heb ik de reactie van
Mark niet gezien want ik was reeds mijn eerste wedstrijd aan het spelen tegen Monica Buysse.
En dat was allesbehalve een gemakkelijke wedstrijd; ik won wel met 3 sets tegen 1 maar iedere
set was zeer close; een geluk vermoed ik dat ik een goede opwarming gekregen had tegen Erwin.
Net voor aanvang van de vierde en laatste ronde in onze poule was de stand 8 – 4 in ons voordeel
en waren we dus redelijk gerust in de goede afloop al kon OB theoretisch nog een gelijkspel uit
de brand slepen. Blijkbaar is onze conditie toch uitstekend want we verbaasden onszelf door in
die laatste ronde alle vier de wedstrijden te winnen en de poule dus af te sluiten met een 12 - 4
overwinning. De grootste bewondering gold natuurlijk Alexander die er in slaagde om te winnen
van Stijn Vispoel met maar liefst 3 – 0; jammer dat dit op een der voorbije tornooien nog niet
gelukt is.
In de tweede poule was het overwicht van Baarle overweldigend en werd er gewonnen met 15
-1 cijfers; zowel Koen, Erwin als Joery wonnen al hun wedstrijden en enkel Dominique gaf een
wedstrijd uit handen tegen Alex Ryckbosch. In de derde poule was het uiterst spannend maar wist
Baarle toch de zege te behalen met 7 – 5; zowel Rinus als Sander wonnen 2 van hun 3 wedstrijden
en waren zeer tevreden over hun resultaat; terwijl Jelle alle 3 zijn matchen won.
Zoals Koen in zijn slotrede onderstreepte, niet de uitslag is belangrijk, maar vooral het amusement
en de goede sfeer, en die is met de sportievelingen van OB steeds gewaarborgd. We kijken reeds
uit naar onze volgende ontmoeting.
Pol
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tafel
Alexander Van Paemel

set match tot set
3

3

Paul De Vos

3

Simon Donné

3
3
0

Stijn Vispoel

3

Serge Vermeersch

2

3
3

3
3

2

1

3
2

3

2

Monica Buysse

3

0

Mark Ranschaert

Luc Leloup

3

3
0

0

0

1

3

1

2

2

2

1

tafel
Joery Degrieck

3

3
3

Erwin De Ley

3
3

3
1

Alex Ryckbosch

3

Lucien Vergeylen

3

3
3

3
2

0

1

3
3

0

1

Oscar Van Den Hove

3

3

Dominique De Bont

3
0

0

2

0

0

0

1

1

0

0

tafel
3
1

Andy Delcloo

3
3

2
0

Roland Huysentruyt

3

Mark Vandewalle

3
1
3

3

3

3
3

3

0

Rinus Verstraete

Rudy Diependael

11

3

9

3

8

2

9

3

4

0

7

1

6

0

40

12

26

4

12

4

12

4

12

4

10

3

5

1

3

0

2

0

1

0

1

1
1

0

0
1

0
3

9

3

7

2

3

0

6

2

7

2

4

1

8

2

tot match

46

15

11

1

set match tot set

Jelle Van Gyseghem
Sander Vandedrinck

4

set match tot set

Koen Deschepper

Benjamin Coene

12

tot match

tot match

25

7

19

5
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Oefenmatch volleybal
Jelle regelde voor ons een oefenmatch op 06-12 tegen “zijn” volleybalploeg van het Heilig
Huizeken. Met plezier gingen we op het aanbod in.
Robby, Joery, Wim, Ludo, Simon, Jelle en ikzelf kregen in de 1e set echt wel weinig tegenstand
en wonnen dan ook heel overtuigend. In een rally zorgden de voeten van Simon, Robby en Joery
voor een ongelofelijke volleybalcombinatie die ook nog eens een punt opleverde. We moeten er
ook bij vertellen dat de tegenstander in die 1e set met 6 op het veld stond, maar dat er eigenlijk
maar 5 aan het spel deelnamen. Onze supporters Larissa, Filip en Alexander konden hun ogen niet
geloven.
In de 2e set werd de 6e “speler” bij de tegenstrever vervangen door Erik, maar aanvankelijk
wijzigde het spelbeeld niet. Wij probeerden te volleyballen en de tegenstrever probeerde een bal
van de grond te houden. We liepen heel snel en heel ver uit na een heel lange opslagbeurt van
Robby. Toch kwam HH nog opzetten maar we wonnen toch met 25-20.
Het spelbeeld veranderde in set 3 en zeker in set 4. In set 3 was het nog spannend, maar richtten
de opslagen van de tegenstrever veel schade aan zodat we hem finaal met 22-25 aan de overzijde
moesten laten. Vanaf set 4 nam Jelle zijn plaats in bij zijn volleybalploeg in en of het één iets met
het ander te maken heeft weet ik niet, maar we raakten letterlijk geen bal meer. Zelfs Wims hoofd
vond de juiste richting niet.
Een tie-break moest de beslissing brengen. Dan wordt er normaal tot 15 punten gespeeld en
we focusten ons. Met een mooie aanval, afgerond door Joery, haalden we het met 15-10. Het
betrof evenwel geen officiële wedstrijd zodat we verder speelden want de speeltijd was nog niet
verstreken. Het 2e deel van de set speelden we zeer gul sinterklaas voor de tegenstrever die het
geschenk dankbaar in ontvangst nam. Een 21-25 nederlaag was het logische gevolg.
Omdat de tijd nog niet volgemaakt was, konden we zelfs nog een 6e set spelen en plots kwam
onze betere combinaties weer boven drijven. Het resultaat was dus een billijke 3-3 puntendeling.
Alle supporters (ons 3 fans dus) tevreden, maar daar één op drinken was er niet bij. Op dinsdag is
de cafetaria van de Keiskant immers niet open zodat we ons met droge kelen naar huis spoedden,
een fenomeen dat ons voor de rest vrij onbekend is.
Koen
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Frank Vercammen
www.frankvercammen.be
info@frankvercammen.be
Mariakerksesteenweg, 44

Markt, 11

9031 Drongen

9850 Nevele

Tel. 09 226 54 28

Tel. 09 245 63 86

Openingsuren

Openingsuren

Maandag

14u.

Dinsdag

17.30u.

Maandag

09.30u. 13u.

09.30u. 13u.

Dinsdag

14u.

Woensdag

14u.

Woensdag

09.30u. 13u. - 14u. 18u.

Donderdag

09.30u. 13u.

Donderdag

14u.

Vrijdag

14u.

Vrijdag

09.30u. 13u.

18u.
17.30u.

Zaterdag
09.30u. 13u.
(uitgezonderd in juli en augustus)

17.30u.
17.30u.

Zaterdag
09.30u. 13u.
(uitgezonderd in juli en augustus)
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Onze clubkampioen is……. 13 jaar oud
Na twee sneeuwedities hoopten we dat op zondag 18 december bij ons 11e ledentornooi de
weergoden ons gunstiger gezind zouden zijn. Als ik opstond slaakte ik toch een zucht want Frank
en Sabine hadden opnieuw sneeuw aangekondigd. Om 9.00 u. waren in ons nieuw clublokaal
30 spelers (8 jeugdspelers en 22 volwassenen) en wat sympathisanten present. Met deze mooie
opkomst zat onze bar gezellig vol voor het ontbijt. Julien had voor chocolademelk en koffie
gezorgd, ik had de koffiekoeken aangebracht. In tegenstelling tot de voorgaande jaren kon mijn
huidige generatie kippen niet genieten van een stevig koffiekoekenmaal. De laatste koek bleef
even liggen, maar de 74 andere waren oordeelkundig soldaat gemaakt. Bij de vorige 2 generaties
was het trouwens één van hun laatste malen voor een vos een einde maakte aan het leven van mijn
afvaleters. Of het verband tussen kippen met koffiekoekenvulling en vossen al bestudeerd is weet
ik niet, maar ik hoop alvast dat de vossen dit eindejaar mijn kippen met rust laten.

Na het ontbijt ving het tornooi aan. Paul lootte met zijn tafeltennisprogramma 5 poules van 4
spelers en 2 poules van 5. Er werd gespeeld met handicap d.w.z. de volwassenen spelen met
hun vertrouwde handicap die hun spelniveau weerspiegelt, beginnende jeugdleden krijgen de
maximumhandicap, de gevorderde jeugdleden met handicap 8. Dit betekent dus dat jeugdleden op
de volwassenen een voorgift krijgen, die kan oplopen tot 7 punten per set.
Anneline en Dennis mochten het tornooi openen en ik veronderstel dat dit voor deze jeugdleden
ook hun allereerste wedstrijd was. De zenuwen speelden vooral Dennis parten, maar het dient
gezegd dat Anneline de bal veel beter op tafel hield en dan ook verdiend won met 3-1.
In de poules noteerden we toch wel al heel wat interessante wedstrijden zoals Ludo tegen
Dominique (met winst voor Ludo), Robby tegen Laurens (winst voor Robby) maar noteerden
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we vooral een aantal overwinningen van jeugdleden. Zo kon Tijmen het pleit winnen van Rudy.
De hoogste ogen gooide Rinus met overwinningen tegen Sander en Frank. Ook Michiel,

Ruben, Matthias en Cédric
deden hun uiterste best maar
zullen wel beseffen dat er nog
wat trainingsarbeid nodig is
om de ervaren volwassenen
te verschalken. Onze enige
vrouwelijke
deelneemster
Nathalie had het niet echt
getroffen met de loting en kon
Joery en mezelf niet verrassen.
Speelde de voorbije jaren de
sneeuw ons parten, dan was
nu de zon toch een beetje
spelbreker. Tafel 1 baadde al
snel in het zonlicht, nadien ook
tafel 2 en ook op nog 2 andere
tafels hadden spelers last van de
lage zon. Hopelijk kunnen we de stad toch overtuigen om gordijnen te hangen, dit zou bovendien
ook de akoestiek zeker ten goede komen. Gelukkig toonden de meeste spelers zich inschikkelijk
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en konden we toch zonder al te veel vertraging en met wat inventiviteit de wedstrijden afwerken.
In de 1/8e finales noteerden we eenvoudige overwinningen van Erwin (tegen Ludo), Bruno (tegen
Gerjan), Pascal (tegen Albert), Paul (tegen Luc) en ikzelf tegen Robby. Filip nam revanche voor
zijn nederlaag van 2 jaar geleden tegen zoon Jelle en Simon nam verrassend, alhoewel, Joery te
grazen. Zo verrassend is het wel niet als we de prestaties van Simon de laatste maanden bekijken,
maar op de voorafgaande donderdag tekende hij wel een 0 op 3 op. De laatste wedstrijd leverde
evenwel de grootste verrassing op: onze alom gekroonde koning Alexander kon de 6-0 voorgift
van Rinus nooit teniet doen en moest met 0-3 afdruipen. Broer, vader en grootvader sneuvelden in
deze fase van het tornooi, maar Rinus was vast van plan om de eer van de familie hoog te houden.
In de 1/4e finale mocht (volgens Paul een cadeau) ik het opnemen tegen Rinus. Rinus won de
toss en dit bleek toch wel heel belangrijk. De sets waarin hij mocht beginnen kon hij aan zijn
6-0 voorgift direct 2 punten toevoegen en dan was voor mij de kous al af voor het goed en wel
begonnen was. In de sets waarin ik mocht beginnen, kon ik echter het laken naar mij toe halen.
Een 5e set moest dus beslissen en daarin zag het er opnieuw heel snel benard uit voor mij. Via 8-2
en 9-3 liep Rinus uit tot 10-4 zodat hij zich al gewonnen zag. Ik maakte van het concentratieverlies
gebruik om tot 10-10 terug te komen en de kansen te doen keren. Dame Fortuna koos echter voor
de andere zijde en ietwat fortuinlijk (3 gelukspunten op de laatste 4 punten, zelfs Dominique kan
niet beter) schakelde Rinus mij met 13-11 uit.
De clubkampioen van vorig jaar ging er ook uit na een 2-3 verlies tegen Paul, al speelde ook daar
geluk een rol van betekenis. Bruno had aan één zijde heel wat last van het zonlicht en kon zijn
kansen niet optimaal verdedigen. Simon schakelde een tot dan toe schitterende spelende Pascal
uit en in een spannende vijfsetter kon Erwin de verdediging van Filip toch doorbreken.
In de 1/2e finale ging Rinus verder op zijn stuntelan. Ook voor Paul was een 0-6 handicap er net
te veel aan en ook hij moest met 2-3 de duimen leggen. Daarmee verdween ook de laatste exclubkampioen uit het tornooi en zou er dus alvast een nieuwe naam op de erelijst komen. Simon
won, na een uiterst spannende en boeiende wedstrijd, de slijtageslag van Erwin, die misschien wel
wat wedstrijdritme te kort kwam. Simon zag zijn gestage opmars al bekroond worden, maar hij
was wel op zijn hoede voor Rinus. Rinus zijn voorgift was nu wel beperkt tot 5-0, maar dit bleek
voor hem ruim voldoende om Simon af te houden. Met 11-4, 11-5 11-7 kan je moeilijk zegen dat
de spanning te snijden was, al moet ik wel zeggen dat op nogal wat cruciale punten Simon het
geluk niet aan zijn zijde zag.
Een sportieve voormiddag kende dus een nooit geziene apotheose. Jeugdlid RINUS
VERSTRAETE kroonde zich tot clubkampioen 2011!!! Als je de top-4 van het voorbije
kampioenschap uitschakelt dan ben je een verdiend kampioen. Na het familietornooi met moeder
Leen een 2e overwinning in dit seizoen die kan tellen. Eens te meer is ook bewezen dat de jeugd bij
ons goed opgeleid wordt en kansen krijgt (d.m.v. gunstig handicapsysteem), maar vooral met wat
talent, geduld en veel doorzettingsvermogen na een jaar of drie ook tussen de volwassenen hun
mannetje kunnen staan. Dat hij een voorbeeld mag zijn voor de vele dit jaar gestarte jeugdleden.
Na de huldiging van de top 4 konden we beginnen aan de opkuis van de zaal, met dank aan Filip
en Conny voor het schuren van de polyvalente zaal. Wat later dan voorzien konden we huiswaarts
keren voor een middagmaal dat nog net de cyclocross van Namen voorafging. Rinus zal het wel
niet kunnen schelen hebben dat hij opgewarmde kost voorgeschoteld kreeg.
Koen
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EINDUITSLAG LEDENTORNOOI
Plaats

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

18 / 12 / 2011

Naam + handicap

Verstraete Rinus 8
Donné Simon 3
De Vos Paul 2
De Ley Erwin 4
Deschepper Koen 2
Laseur Pascal 3
Vereecke Bruno 1
Van Gyseghem Filip 4
Van Paemel Alexander 2
Degrieck Joery3
Verstraete Luc 5
Coenen Ludo 5
Degrieck Robby 6
Verstraete Albert 5
Verstraete Gerjan 8
Van Gyseghem Jelle 5
De Vos Frank 4
Delcloo Andy 8
Van Paemel Laurens 5
De Weirdt Nathalie 5
Matthys Tijmen 9
De bont Dominique 5
Muller Anneline 9
Coddens Rudy 2
Vandedrinck Sander 7
Vandenbilcke Dennis 9
Dossche Michiel 9
Debuf Ruben 9
Hyde Cédric 9
Ockers Matthias 9
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Kruiswoordraadsel

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Horizontaal
1.
Ooievaar – leider
2.
Syndroom – gezellig
Reeds – dansparty – energie – onder 3.
andere – overdosis
4.
kinds, gek – seksuele geaardheid – 5.
wederoptreden
Duister – bezitelijk voornaamwoord
6.
Toevluchtsregeling – bijbelse plaats
7.
Internetadres Malta – soort trein – waadt
Voorzetsel – smaakstof (alkaloïde) –
8.
golfterm

9. Klein muziekstuk – megawatt
9.
10. Zangvogel – zowel kat als inbreker
10.
11. Egyptische god – drooginrichting –
schimpen
11.
12. Met moeite – energiek – Egyptische
12.
godheid
13. Stimulans – frans lidwoord – Amerikaanse 13.
steppe
14.
14. Nederlandse gemeente – Belgisch dorp
15.
15. Traagheid - hevig
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Verticaal
Gemeen – maand (afkoring)
Uitroep van droefheid – reusachtige
Gratis – blink – fietsen
Snelheidswedstrijden – selderie
Inhoudsmaat – Engelse afkorting voor
personeelsafdeling – blanke niet-jood
Staaf – jachtwapen
Werkplaats waar men ijzer zuivert –
elektrisch toestel – om schriftelijk, lachend
geluid weer te geven
Huisdier – filmquotatie – munteenheid –
Roemeens voetbalinternationaal
Kreng – te veel drinken
Senior – later – vrucht (groente) –
Amerikaans soldaat
Engelse rivier – in geval van – genezen
Beschermende laag – gebreid kledingstuk
Inhoudsmaat – een weinig – Nederlandse
gemeente
Werk – teken
Kennis – Europese taal

Kalender ontmoetingscentrum januari 2012 – april 2012
Datum

Activiteit

12/01/2012 Interne competitie
13/01/2012 Vrij spel
19/01/2012 Interne competitie
20/01/2012 Vrij spel
26/01/2012 Interne competitie
27/01/2012 Vrij spel
2/02/2012

Interne competitie

3/02/2012

Vrij spel

9/02/2012

Interne competitie

10/02/2012 Vrij spel
16/02/2012 Interne competitie
17/02/2012 Vrij spel
23/02/2012 Interne competitie
24/02/2012 Vrij spel
25/02/2012 Wandelzoektocht – aanvang om 19 uur
1/03/2012

Interne competitie

2/03/2012

Vrij spel

8/03/2012

Interne competitie

9/03/2012

Vrij spel

15/03/2012 Interne competitie
16/03/2012 Vrij spel
17/03/2012 Souper – aanvang om 19 uur
22/03/2012 Interne competitie
23/03/2012 Vrij spel
29/03/2012 Interne competitie
30/03/2012 Vrij spel
5/04/2012

Interne competitie

6/04/2012

Vrij spel

12/04/2012 Interne competitie
13/04/2012 Vrij spel
19/04/2012 Interne competitie
20/04/2012 Vrij spel
26/04/2012 Interne competitie
27/04/2012 Vrij spel
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Schaatsavond
De laatste donderdag van het jaar, dit jaar was dit dus op 29 december, trekken wij naar de Gentse
ijspiste om te schaatsen. Dit is althans voor sommigen de bedoeling, een groot aantal mensen gaat
echter mee omwille van de gezelligheid en om er ééntje te pakken.
De samenkomst om 18 uur aan het Drongenplein is enigszins aan de vroege kant, vooral voor
de hardwerkende Vlamingen onder ons; maar in de club net als in de rest van Vlaanderen,
vertegenwoordigen die eveneens een steeds slinkend aantal. We spreken echter zo vroeg af omdat
het veel gezelliger is om met zijn allen de bus te nemen en ook, vooral bij het terugkeren dan,
minder risicovol.

Dit jaar waren er warempel meer schaatsers dan niet-schaatsers; inderdaad 18 schaatsers op 34
deelnemers. Ik denk niet dat dit al eens voorgevallen is sinds we naar de Gentse ijspiste trekken;
al moet er ook bij verteld worden dat een aantal schaatsers het toch wel zeer snel voor bekeken
hielden; ik zal echter geen namen noemen.
Bij aanvang van het schaatsen stond er enorm veel water op de piste zodanig dat op een bepaald
moment de helft van de piste gewoon afgesloten werd, het was natuurlijk ook niet echt koud
dit jaar. Gelukkig werd dit euvel snel verholpen en kon nadien op de volledige piste worden
geschaatst. De bar was dit jaar volledig afgesloten wat er voor zorgde dat het ten eerste binnen
behoorlijk warm was en dat ten tweede het zicht op de piste een stuk minder goed was.
Patrick en Filip hadden geen tijd gevonden om vooraf te eten en doken dus meteen een eettentje
binnen om de innerlijke mens te versterken alvorens zich op de Hasseltse koffie te storten.
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We werden dit jaar ook voor een logistiek probleem geplaatst. Het zaaltje vlak bij het SintPietersplein, waar we vorig jaar na het schaatsen naar toe togen, is niet langer open en daar we
niet direct iets anders in de buurt vonden zijn we dan maar teruggevallen op de Bridge waar we
ook de voorbije jaren naar toe gingen, toen de ijspiste nog op het Emile Braunplein schitterde. Dit
betekende dus een behoorlijk eindje verder stappen, na afloop van het schaatsen, maar gezien de
heersende lentetemperatuur was dit zeker geen onoverkomelijk probleem.
Voor 34 man is dit zaaltje meer dan perfect en we konden er dan ook gezellig napraten over van
alles en nog wat, bij de 2 consumpties die door de club werden aangeboden. De Kerstman (Julien),
voor de gelegenheid in burger, deelde zijn zorgvuldig bereide pakjes uit en er werd onmiddellijk
gretig toegetast; sommigen kregen waarschijnlijk opnieuw honger na het vroege avondmaal. We
waren een tiental minuten te vroeg aan de bushalte maar niemand stond te rillen van de kou en de
bus kwam tijdig opdagen om ons terug huiswaarts te voeren.
Pol
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WELLES NIETES ...

overgenomen uit tijdschrift VWB van juni 2011

Er zijn van die hardnekkige “waarheden” die al sinds decennia stand houden - maar wat
moeten wij nu echt geloven?
Vitaminepreparaten verbeteren het herstel.
Wie een gezonde, vitaminerijke voeding neemt, hoeft geen supplementen, toch niet als
hobbysporter. Dat is zowat algemeen het standpunt van iedere deskundige. Bovendien
concluderen sommige voedingsspecialisten uit recente onderzoeken, dat het nemen
van zogeheten antioxidanten - vitamines A, C en E - eerder remmend werkt op de
sportprestatie. Tijdens krachtige oefeningen produceert het lichaam zogeheten vrije
radicalen en die kunnen cellen beschadigen. Sommigen denken daarom dat, om die
vrije radicalen te bestrijden, supplementen aan antioxidanten heel nuttig kunnen zijn.
Maar vorsers zijn vandaag van oordeel dat dit heel vaak meer kwaad dan goed kan
doen. Zij raden in ieder geval aan om zeer, zeer matig met supplementen om te gaan.
Spierkramp ga je alleen tegen met magnesium.
Dat is absoluut niet altijd waar. Krampen kunnen diverse oorzaken hebben, zoals o.m.
een (tijdelijk) tekort aan vocht of aan natrium.
Wie traint in matige, aerobe condities, verliest sneller vet
Sportfysiologen zien dat anders. Er worden bij matige inspanning inderdaad vetreserves
verbrand, doch om echt gewicht te verliezen is alleen een negatieve calorieënbalans
doorslaggevend. En: bij intensieve inspanningen is het calorieverbruik het grootst. Dus:
gewicht verlies je meer en sneller als je intensievere inspanningen levert dan wanneer
je gezapig bezig bent ...Dat wil natuurlijk niet zeggen dat bijvoorbeeld gedurende 3 uur
fietsen niet beter is om op gewicht te komen of te blijven, dan gedurende een kwartiertje
intensief te trainen. Wielrenners doen vaak lange duurtrainingen precies om op het
gepaste gewicht te komen.
Je moet dus rekening houden met de totale hoeveelheid kcal die worden verbruikt.
Als je doel is om vet te verbranden (vermageren) en je hebt weinig tijd, kies dan voor
inspanningen met een hogere intensiteit omdat op die manier je energieverbruik hoger is.
Ben je niet fit genoeg om diep te gaan of geniet je meer van matige inspanningen, sport
dan langer en traag. Om gewicht te verliezen is het dus alleen belangrijk om rekening te
houden met het totale energieverbruik.
Pasta voor de (duur) inspanning is bijna een must
Alles is relatief. Plat gekookte pasta met vrij vetrijke saus is zeker geen gezonde
sportvoeding. Trouwens, de voorraden aan koolhydraten, glycogeen, moeten al enkele
dagen voor de belangrijke duurinspanning aangevuld zijn. En dat kan best door de
dagen ervoor de training wat te verminderen en door het aandeel aan koolhydraten in
de voeding wat omhoog te brengen. Pasta is dus zeker geen wondervoedsel voor een
sporter - en dat hebben diverse profteams intussen ook al ingezien.
Koffie verbrandt vet
Hier zit een grond van waarheid in ... Cafeïne (net voor of tijdens de inspanning)
stimuleert het centrale zenuwstelsel en daardoor kunnen bij het sporten normaal meer
spiervezels aangesproken worden. Er wordt wat meer verbruikt aan energie dan dat dit
het geval zou zijn zonder koffie. Dat is althans de mening van een groot aantal kenners.
Wie sport moet (veel) vlees eten
Wie sport en geen vlees eet krijgt tekorten - dat is voor velen nog een absolute waarheid.
En toch klopt het helemaal niet! Er zijn zelfs (zeer goede) topsporters die vegetariër zijn.
Zelfs zij die geen vlees en ook geen eieren eten, kunnen mits de juiste keuzes succesvol
sporten en perfect gezond zijn en blijven
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Cola is power
Door het zeer hoge gehalte aan (enkelvoudige) suikers geeft cola tijdens het sporten
inderdaad een (zeer) korte energiestoot. Cola is echter over de ganse lijn af te raden
en kan enkel nuttig zijn aan het eind van een wedstrijd of zware proef. Hetzelfde geldt
eigenlijk in grote mate voor energiegels en voor sommige energie bars.
Glycogeen
Zowat 5% van het verlies van reserves aan glycogeen wordt opnieuw opgebouwd binnen
het uur na het einde van de inspanning. Uit het voedsel opgenomen koolhydraten worden
als glycogeen opgeslagen in de lever (de hoogste concentratie) en in de spieren (de
grootste hoeveelheid), waar het wordt gebruikt als een vlot aanspreekbare energiebron.
Glucose zelf is niet geschikt, omdat de osmotische waarde te groot wordt (er dreigt te
veel water naar binnen te diffunderen).
Voor wie de volgende dag opnieuw wil trainen/sporten is het dus belangrijk om direct
na de inspanning koolhydraten op te nemen. Bepaalde (top) sporters beweren dat het
niet nodig is om met het oog op een (duur)prestatie, de voorgaande dagen al te zeer de
nadruk te leggen opeen koolhydraatrijke voeding. Zij stellen dat het even goed, zo niet
beter is om gedurende de laatste 2 dagen 200 gram zuivere honig te nemen ...

Voeding Senioren

overgenomen uit tijdschrift VWB van juni 2011

Ouderen verbruiken hun energie langzamer dan jongeren. Hun basismetabolisme tijdens 24 uur
zonder inspanningen, heeft gemiddeld 4% minder nodig. Ook belangrijk: trainingsactiviteit op een
voldoend hoog niveau doet het basis-metabolisme gedurende 24 uur actiever werken. Je kunt dus
eigenlijk stellen dat je “blijft vermageren”, ook uren na de training (tenzij je je natuurlijk volpropt).
Het verlies aan spierkracht met betrekking tot de leeftijd, wordt geschat op 1 % per jaar vanaf 45
jaar en op 2% per jaar vanaf 65 jaar.
VOEDING
Gezondheid en welzijn hangen in grote mate af van voeding, van voldoende lichaamsbeweging
en van en goede levensstijl. Voeding en beweging hebben ook rechtstreeks invloed op het
lichaamsgewicht.
Ouderen hebben minder eetlust, smaak en geur zijn minder scherp en kauwen verloopt minder
vlot. De afscheiding van fermenten en enzymen voor de vertering en de hoeveelheid maagzuur,
nemen af. Bovendien werken de nieren langzamer. Kortom: het hele verteringsproces verloopt
langzamer en eigenlijk ook moeizamer. Ouderen drinken vaak te weinig, maar waarom?
Onderzoekers hebben bevonden dat de hersenen van ouderen minder reageren op signalen uit
mond, keel en maag. Als 65-plussers na 24 uur zonder drinken weer water krijgen, nemen ze maar
de helft op van wat twintigers in dezelfde omstandigheden opdrinken, zo bleek uit een onderzoek
op ruime schaal.
Als je dorst hebt en begint te drinken, dan reageert je lichaam van zodra het vocht de mond
raakt. Tijdens het drinken, dus voordat aan de uitdroging van het lichaam verholpen is, zijn er
signalen in de mond, de keel en de maag die de aanwezigheid van water doorgeven en meteen
wordt het dorstgevoel gedempt. Maar ook hormonen reageren op die signalen en tegen uitdroging
produceert het organisme vasopressine, een antidiuretisch hormoon (ADH). Het zet de nieren
aan om minder urine te produceren. Het blijkt nu dat bij het drinken, bij jongeren de productie
van vasopressine sneller afneemt dan bij ouderen. In ieder geval, een heel goede raad: vergeet als
senior niet te drinken!
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PROTEÏNEN ZIJN ESSENTIEEL
Zij onderhouden en herstellen de weefsels en gaan verlies aan spiermassa tegen. Proteïnen helpen
ook in de strijd tegen infecties. Vlees, vis, eieren, melk en afgeleide producten, maar vooral ook
granen, soja en peulvruchten zijn rijk aan proteïnen.
GLUCIDEN (koolhydraten - suikers)
Het is absoluut aanbevolen om vooral “trage” suikers te nemen: grijs brood, volle graanproducten
die meer vitaminen minerale zouten en vezels bevatten. Vooral voor senioren is dat laatste nodig,
omdat 20% van hen lijdt aan constipatie. Vermijd pure suikers zoveel mogelijk!
VETTEN
Zij zijn de enige bron van vitaminen A, E en K. Een absoluut vetvrij dieet is dus uit den boze.
Vetzuren van plantaardige oorsprong (vooral zonnebloem-, soja- en olijfolie en koolzaadolie)
dragen bij tot de preventie van hart- en vaatziekten. Vetten van dierlijke oorsprong geven veel
sneller aanleiding tot schadelijke afzet op de wand van de bloedvaten.
Een van de processen, atherosclerose, is het ophopen van vetten in de bloedvaten. Hierdoor
wordt de binnenste laag van het vat beschadigd en ontstaan er plaques, vetknobbels, die de holte
van de bloedvaten smaller maken. Doordat de vetophopingen bovendien verharden (o.a. door
kalkaanslag) worden de bloedvaten minder soepel. Deze combinatie van processen leidt tot een
verminderde bloeddoorstroming, zodat de weefsels en de organen die via de bloedvaten van bloed
moeten voorzien worden, minder, te weinig of soms zelfs helemaal geen bloed meer krijgen. Het
verouderen, evenals ongezonde voedingsgewoonten en roken, werken die schadelijke processen
in de hand. Arteriosclerose betekent het verharden van de slagaders en is het gevolg van de afzet
van calcium.
VITAMINEN EN MINERALEN
Vitaminen zitten in een voeding die rijk is aan rauwe of gekookte groenten en fruit. Volwaardige
graanproducten bevatten vitamine B, rauwkost is rijk aan vitamine C, noten aan vitamine E, enz.
Minerale zouten vormen, zoals proteïnen, de bouwstenen van het lichaam. Vooral voldoende
calcium is van belang, omdat veroudering gepaard gaat met een natuurlijk verlies van calcium in
het skelet. Het brozer worden van het beendergestel is oorzaak van breuken van de dijbeenhals
en verzakkingen van de wervels. Geregeld verbruik van voedingsstoffen, zoals zuivel en noten
(hazelnoten, walnoten, amandelen), is nodig.
Ook opname van voldoende ijzer is van belang; dat kan via vlees, vis, gevogelte, broccoli,
bloemkool, pompoen, tomaten en uit citrusvruchten. Voedingsmiddelen waarin eveneens ijzer
zit dat iets minder goed wordt opgenomen zijn aardappelen, wortelen, rijst, meel met zemelen,
appelen, bananen, peren, spinazie, noten, amandelen en eieren. Vitamine C bevordert de opname
van ijzer. Vermits vooral dierlijke producten veel ijzer bevatten, vraagt een vegetarische voeding
hier extra aandacht.
LEVENSRITME
Leeftijd en minder bewegen maken dat de spiermassa vermindert en dat de vetmassa toeneemt.
Gewrichten zijn minder soepel en spieren reageren minder op prikkels. Belangrijk is het om
gevarieerd en verstandig te eten, om voldoende te bewegen, om sociaal contact te houden en ...
om het lichaamsgewicht goed in het oog te houden. Maar dat belet allemaal niet dat je je af en toe
niet eens mag verwennen; onderzoekers zijn van oordeel dat ook dat nodig is om lang gezond en
gelukkig te blijven.
26

Bowlen, 5 januari 2012
Al even traditioneel als het schaatsen op de eerste donderdag van de kerstvakantie is het partijtje
bowlen in de 2de week van de kerstvakantie. Dit jaar hadden we een massale opkomst, iets meer
dan 50 aanwezigen! Er werd afgesproken aan het OTC om 19h45 stipt. Daarna werden de auto’s
optimaal gevuld om met zo weinig mogelijk wagens richting bowling te rijden.
Wat het bowlen betreft, konden we acht banen bezetten, goed voor niet minder dan 45 actieve
spelers! Ieder heeft minstens 2 rondjes gespeeld. Er werden niet minder dan 40 totalen opgetekend
met een score hoger dan 40. Om het een beetje overzichtelijk te houden, heb ik van alle banen,
enkel de 10 hoogste individuele scores in een tabel gezet:
Plaats
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Deelnemer
Bruno
Dominique
Patrick
Patrick
Bunga
Alexander
Dominique
Erwin
Laurens
Bunga
Pascal

Score
191
167
158
138
135
134
132
131
128
127
127
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Ik mocht op baan 9 meemaken hoe Bruno aan die 191 is geraakt. Vier keer strike na elkaar heb je
dus nodig om aan zo’n hoge score te geraken J Tijdens de 2de match liet Bruno het wat afweten
en stond Nathalie gedurende lange tijd aan de leiding, tezamen met Matthias. Op het einde echter
vond Bruno het welletjes en heeft hij met een dubbele strike toch nog de eindoverwinning op zijn
naam kunnen schrijven; Matthias werd hier nipt tweede, gevolgd door Nathalie, mezelf en Lucas.
Dankzij de hulpbanden, kon het iets jongere publiek dus ook goed meespelen.
Er waren ook vijf leden, die gingen snookeren, namelijk Julien, Filip, Noël, Karl en Paul. De
einduitslag heb ik niet kunnen bemachtigen, maar ik had toch de indruk dat ze zich goed aan het
amuseren waren. Er waren ook meerdere supporters meegekomen om zo het aantal op te krikken
tot boven de 50.
Andy
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Jeugdportret Matthias Ockers
Matthias is 11
jaar (bijna 12)
en woont in de
Baarleboslaan nr
38. Hij heeft 2
ouders en 1 broer
en loopt school
in
het
Don
Bosco-instituut
in Baarle.
Zijn hobby is
tafeltennissen
omdat hij dit zo
leuk vindt en hij
leerde de club
kennen via zijn
vrienden.

Jeugdportret: Willem en Robbe Orye
Willem en Robbe wonen in de Noordhoutstraat 59 in Baarle. De foto is genomen in de Alpen deze
zomer.
Willem werd geboren op 4-04-1998 en zit in het 2e Latijn in Don Bosco Zwijnaarde. Zijn hobby’s
zijn film, gamen,
tennis, pingpong,
en de Chiro.
Robbe
werd
geboren op 3004-2000
en
zit in het 6de
leerjaar in Don
Bosco Baarle.
Zijn
hobby’s
zijn:
film,
gamen, tennis,
pingpong, taart
bakken en Chiro.

29

Nieuwjaarsreceptie
Op 8 januari 2012 vond de nieuwjaarsreceptie plaats van de Baarlese verenigingen. Net zoals
de voorgaande jaren vond de samenkomst plaats op het pleintje voor het Don Bosco-instituut
al was er wel eventjes getwijfeld om dit jaar de organisatie te verplaatsen naar het nieuwe
ontmoetingscentrum.
Het is zeker 3 jaar geleden dat we nog zulk zacht weer gehad hebben op de dag van de receptie.
Over het verdere verleden durf ik mij niet uit te spreken want mijn geheugen gaat zover niet
meer terug; nu ik op pensioen ben begint de leeftijd immers meer door te wegen, nietwaar. De
week voorafgaand aan de receptie hadden we wel onstuimig stormweer meegemaakt maar op 8
januari was het heel rustig en kalm en kon men met enig optimisme gewagen van een héél pril
lenteweertje. Mijn vrouw oordeelde het toch verstandiger voor mij om mijn pet op te zetten; je
weet maar nooit en klaagde bij het einde van de receptie toch nog over koude voeten. Ze had
duidelijk te weinig glühwein gedronken en te veel soep.

Inderdaad bestond het drankaanbod traditioneel hoofdzakelijk uit soep, glühwein, warme
chocomelk en frisse (koude) jenever. Ik ben er niet zeker van maar ik had toch de indruk dat de
soep en de glühwein, gezien de afwezigheid van vrieskou, minder in de gading vielen dan andere
jaren.
Het aantal aanwezige toeschouwers leek mij perfect vergelijkbaar met de opkomst in het verleden;
we kunnen duidelijk spreken van een stabiel en vertrouwd publiek waarbij eens te meer op te
merken valt dat toch veel van onze leden deze gelegenheid aan hun neus laten voorbijgaan en dit
jaar kan men zeker de barre weersomstandigheden niet als excuus aanvoeren.
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Het was zoals alle jaren een gezellige bedoening en hoewel er op de uitnodiging sprake was van
een receptie van 11 tot 12.30 uur was er rond 13.15 uur nog altijd heel wat volk aanwezig. We zijn
dan toch maar gestart met het verwijderen van de receptietafels, kwestie van de mensen duidelijk
te maken dat het nu toch stilletjes aan tijd werd om een einde te breien aan de bijeenkomst; een
steeds groter wordend hongergevoel was daar zeker niet vreemd aan.
Pol
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AANKONDIGINGEN
ZA-ZO

4-5/2		

29° Tornooi TTCOB (Oude Bareel)

VR		
17/2		
Vriendenontmoeting met nog nader te bepalen club
				aanvang 20 uur
		
ZA		
25/2		
Wandelzoektocht !
				
Teams van maximaal 6 personen.
ZO 		
4/3		
				

Volleybaltornooi in sporthal Keiskant.
Supporters zijn van harte welkom!

ZA		
17/3		
				

Souper in de zaal van het DBI (Don Bosco-instituut).
Aanvang om 19 uur.

MA		
2/4		
Sportkamp: 3 dagen vanaf maandag 2 april.
				Inschrijven via de website.
				
Minstens 7 deelnemers vereist!
VR-MA
24-27/8
				

Ardennenweekend.
Inschrijvingen starten vanaf 18 maart.

Oplossing kruiswoordraadsel
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