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Beste leden
Na een mooie zomer en een meer dan geslaagd Ardennenweekend zijn we begonnen aan ons
36e speeljaar. De opening van het nieuwe speeljaar op 6 september was een voltreffer. Iedereen
die wou kon een balletje slaan en iedereen werd ruim voorzien van spijs en drank. Een woord
van dank aan iedereen die affiches verspreidde, flyers uitdeelde, de krantjes hielp bedelen op
donderdag 29 augustus, … en vooral aan Paul voor de lay-out van het krantje.
Bij ons jaarlijks tornooi in de sporthal Keiskant konden we dit jaar 48 deelnemers inschrijven.
Dit moet beslist beter kunnen want vorig jaar hadden we 61 deelnemers, maar toch nog altijd veel
beter dan de povere 33 deelnemers van 2011. Onze eigen leden waren vrij goed vertegenwoordigd,
maar de bevriende clubs lieten het toch wat afweten (qua aantal alvast).
Het doet wel deugd dat er heel wat eigen jeugdleden de handschoen durfden opnemen. Deelnemen
was voor het gros van hen belangrijker dan winnen en ze kunnen dan ook gemotiveerd starten met
de trainingen in oktober. Net zoals vorig jaar telden we 2 verliezende finalisten. Paul kon het niet
bolwerken tegen Freddy Lammertyn (Beernem) en Bruno zorgde bij de senioren bijna voor een
sensationele zege tegen Zekerya Cakar, maar een 9-6 voorsprong was nog niet voldoende om
Zekerya uit zijn lood te slaan. Met ook nog Joery op een 4e en Simon op een 6e plaats hadden we
3 kwartfinalisten. Bij de dames was de nederlaag van Jenske Rodenburg (Rooigem) nog pijnlijker.
Ze had 5 matchballen in de 3e set, kon ze niet verzilveren en verloor alsnog tegen Monica Buyse
(Oude Bareel) in een superspannende vijfsetter.
Bij de jeugd posteerden zich ook 3 leden bij de beste 8. Tim had op meer gehoopt dan een 8e
plaats, Ruben daarentegen groeide in het tornooi en mocht pronken met een 5e plaats. Voor
verliezend finalist van vorig jaar Rinus begon het tornooi niet zo goed met een 4e plaats (op 5) in
de poule. In de afvalling kwam de tornooimentaliteit van Rinus boven en hij versierde alsnog een
knappe 3e plaats. De tegenstand was dit jaar wel veel groter dan vorig jaar. Ik bedank ook sponsor
Dominique De bont voor de sleutelhangers, de EVP voor de gadgets en de schenkers van de
trofeeën voor het welslagen van ons tornooi.
Net zoals de voorbije 2 schooljaren kregen de leerlingen van het Don Bosco Instituut een
tafeltennisinitiatie. Op 18 september kwamen de leerlingen van het 4e, 5e en 6e leerjaar naar het
Ontmoetingscentrum. Paul, Albert, Raf, Simon, Noël en Sander bezorgden de leerlingen een
alternatieve turnles. Dank daarvoor en ook voor de medewerking van turnleerkracht Jo.
Ook dit jaar lijkt onze activiteitenkalender meer dan gevuld. (zie verder in dit clubblad of www.
ttcbaarle.be). Hopelijk vinden deze activiteiten ook dit jaar weerklank bij jullie. Paul, Pascal,
Julien, Mark, Andy en ikzelf hebben zich het voorbije speeljaar alvast vele uren belangeloos
ingezet voor de club en we kunnen ons enthousiasme enkel maar brandend houden als er
voldoende respons is van jullie! Noteer alvast zondag 13 oktober voor de wandelzoektocht,
vrijdag 25 oktober voor het familietornooi, vrijdag 15 november voor een vriendenontmoeting,
zondag 22 december voor het ledentornooi en donderdag 26 december voor de schaatsavond, in
jullie agenda.
Koen
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De Zonnekoning 2013
Voor aanvang van de laatste wedstrijdavond kwamen nog 4 spelers in aanmerking voor de
felbegeerde titel van Zonnekoning. Dominique bevond zich in pole-position en had nog
concurrentie van Filip en Jelle. Bruno kon er op 29 augustus niet bij zijn.
Filip verloor in de poule zijn 1e wedstrijd van Paul, maar won de andere twee. Omdat Ludo Paul
verraste met 3-0 werd Filip alsnog poulewinnaar en scoorde hij dus zeker 1 punt. Dominique
kon in de poules de favorietenrol niet waarmaken en verloor van Jelle, Simon en Wim VC. De
plaatsingwedstrijd tegen Rinus kon hij wel overtuigend naar zich toe halen, zodat ook hij alvast 1
punt scoorde. Jelle werd 2e in de poule en moest niet moe maken in de plaatsingswedstrijd omdat
student Sander forfait gaf.
In de kwartfinales kon Wim VC, die in de plaatsingswedstrijd overtuigend Ludo versloeg, geen
vuist maken tegen mij. Jelle zag zijn titelkansen in rook opgaan na een heel goede, maar nipt
verloren wedstrijd tegen Alexander. In een andere spannende vijfsetter had Paul er nog eens zin in
en haalde hij het tegen Simon. De clash tussen de titelkandidaten Dominique en Filip betekende
voor Filip de eerste van zeker 3 alles of niets wedstrijden. Hij won met 1-3 zodat Dominique
voorlopig zijn lot niet meer in handen had.

In de eerste halve finale kon Paul niet echt een vuist maken tegen Alexander en mocht ik Filip
partij geven. In de eerste set kon ik de goede lijn van mijn voorgaande matchen doortrekken,
maar nadien doofde mijn kaarsje uit. Filip won overtuigend en hield zijn koningskansen gaaf.
We kregen een heel spannende vijfsetter als finale, maar Alexander speelde zijn rol eerlijk en
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won met 3-2 en 15-13 in de 5e set. Zo gaf hij zijn zomer ook wat meer kleur. Dit resultaat leverde
als eindresultaat een ex-aequo op tussen Dominique en Filip. Een ultieme testwedstrijd moest
uitsluitsel brengen over de winnaar van de zomercompetitie. Ze gingen er beiden vol voor en hun
truitje was even nat. De kansen keerden elke set een keer of drie en elke set kende een spannend
verloop. Het leek er sterk op dat we op een vijfsetter zouden getrakteerd worden, maar met een
9-6 voorsprong in de 4e set stokte het bij Dominique. Bij wedstrijdbal voor Filip slaat Dominique
een opslag en ook zijn titeldromen in het net.
Filip Van Gyseghem won dus de 5e editie van het zonnekoningschap en kreeg de bijhorende zetel
van mij cadeau. Julien had dit jaar voor een regisseurszetel ipv een zonnestoel gezorgd en vooral
de kleuren zorgden voor wat animo. Niet dat Julien ervan verdacht kan worden om voetbalkleuren
in zijn hoofd te hebben, maar geef toe Filip zien zitten in een witte stoel met mauve bekleding…
het heeft wel iets niet-alledaags.
Koen
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FIETSEND NAAR HET WERK
Overgenomen uit tijdschrift VWB
Het kan fiscaal aantrekkelijk zijn, zowel voor de werkgever als voor de werknemer, om de fiets als
verplaatsingsmiddel te gebruiken. Noteer ook dat bedrijfsleiders op het vlak van beroepskosten met
werknemers gelijkgesteld worden.
Fietsvergoeding als aftrekbare kost zonder sociale lasten
De fietsvergoeding is vrijgesteld van inkomstenbelasting (wet 8/8/1997) en van sociale
zekerheidsbijdragen (K.B. van 29/1/1999). De wet van 27 maart 2009 tot wijziging van artikel
38 van het Wetboek van de inkomstenbelasting 1992 (Belgisch Staatsblad 07/04/2009) stelt de
fietsvergoeding vrij van inkomstenbelasting tot 0,145 Euro per afgelegde kilometer. Maar artikel
178 van dit Wetboek werd aangepast, waardoor de fiscale vrijstelling GEÏNDEXEERD wordt,
wat erop neerkomt dat de fiscale vrijstelling per km 0,21 Euro bedraagt. De werknemer hoeft de
fietsvergoeding NIET aan te geven in zijn aangifte voor de belastingen.
Het Koninklijk Besluit van 3 februari 2010 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 28
november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van
28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders (Belgisch Staatsblad
3/3/2010), stelt de fietsvergoeding vrij van sociale zekerheidsbijdragen, zowel voor de werkgever
als voor de werknemer.
De werkgever is niet verplicht om een fietsvergoeding toe te kennen. Deze is ook alleen maar
vrijgesteld van inkomstenbelasting en van sociale zekerheidsbijdragen, als er ook effectieve
verplaatsingen met de fiets zijn. Een forfaitaire vergoeding of een algemene onkostenvergoeding
voor alle werknemers, geniet geen vrijstelling. De fietsvergoeding moet worden toegekend voor
het effectief gebruik van de fiets voor de woon-werkverplaatsingen en zij moet berekend worden
op basis van het aantal afgelegde kilometers.
De vrijstelling geldt alleen voor verplaatsingen met de fiets tussen de woonplaats en de werkplaats.
De vergoedingen voor dienstverplaatsingen komen niet in aanmerking voor vrijstelling. Het is
mogelijk voor een aantal werkdagen een fietsvergoeding toe te kennen en voor de andere een
autovergoeding (wanneer bij slecht weer met de auto i.p.v. met de fiets zou gereden worden). Het
komt aan de werkgever toe om te bepalen welke weg een werknemer mag afleggen. De kortste
weg is inderdaad niet altijd de veiligste.
Bedrijfsfiets ter beschikking stellen
Wie een bedrijfsfiets ontvangt van zijn/haar werkgever, moet hierop geen belasting betalen. De
fiets is een vrijgesteld sociaal voordeel en moet NIET worden aangeven in de personenbelasting.
Er zijn geen richtlijnen over de maximumwaarde die de fiets mag hebben, maar het is aangeraden
om geen superdure fietsen op die manier te verwerven.
120% aftrek voor fietsenstalling en andere
De kosten die de onderneming maakt om een fietsenstalling te installeren, zijn voor 120% als
kosten aftrekbaar. Dat wil zeggen dat een werkgever die een fietsstalling plaatst van 10.000
euro, in zijn belastingaangifte een kost zal mogen aftrekken van 12.000 euro (in de praktijk
zal de kostprijs van die stalling gespreid over een aantal jaren worden in kosten gebracht via
jaarlijkse afschrijvingen). Het moet gaan om een fietsenstalling die wordt geïnstalleerd om de
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werknemers aan te moedigen om met de fiets naar het werk te komen. Deze kosten moeten slaan
op een onroerend goed - om dit te verwerven, te bouwen ofte verbouwen en op voorwaarde dat
dit onroerend goed bestemd is om fietsen te stallen tijdens de werkuren van de personeelsleden
of om een kleedruimte of sanitair - al dan niet met douches - ter beschikking te stellen van die
personeelsleden (art. 64ter, eerste lid, 3° a WIB92).
Volgende kosten komen in aanmerking
•

De fietsenstalling zelf: aankoop, bouwen of verbouwen van het onroerend goed.

•

Kleedruimte of sanitaire voorzieningen: aankoop, bouwen of verbouwen van een onroerend
goed om een kleedruimte of sanitair (al dan niet met douches) te installeren.

•

Aankoop van fietsen en toebehoren (zoals een fietshelm).

•

Onderhoud van de fietsen.

Het aangekochte materiaal moet ter beschikking gesteld worden van de personeelsleden.
Praktisch gezien zal de onderneming jaarlijks het normale bedrag van de afschrijving van
deze activa verhogen met 20 percent. Bij een latere verkoop zal de bijkomende 20 percent niet
mee in rekening genomen worden om de meer- of minderwaarde te bepalen. Fietsen moeten
lineair worden afgeschreven op MINIMUM 3 jaar. Maar in de vennootschapsbelasting is de
toekenning van die verhoogde aftrek van 20% wel onderworpen aan het naleven van de zogeheten
onaantastbaarheidsvoorwaarde. Dit wil zeggen dat de vennootschap een vrijgestelde reserve moet
boeken van 20% van de kosten die zij gedaan of gedragen heeft.

----------------------------------------

Zaterdagtornooien Crawford
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Jeugduitstap naar Océade (Heizel)
Met een 19-tal personen, leden en niet-leden, stonden we op een zonnige woensdagnamiddag
op de parking van het OTC. Dit waren: Quinten en Mathias Ockers, Louis, Arthur en Wim Van
Kerckvoorde, Marco, Isabelle, Nick en Robbe Boes, Michiel Dossche, Florian de Bosscher,
Deschryver Anthony, Martens Emrys, Jelle en Larissa, Alexander, Simon, Koen en Pascal.
Het was niet meer die extreme temperatuur van de weken daarvoor.
Onze bestemming was niet Scheldorado (gesloten of nu toch weer open!) maar het subtropisch
zwembad Océade op de Heizelterreinen te Brussel. Naar aanleiding van het 35 jarig bestaan
kozen we een speciale locatie. Normaal zou Océade dit jaar sluiten maar uiteindelijk werd de
sluitingsdatum verschoven met een 2 à 3-tal jaar.
Na het parkeren van onze wagens (de één wat dichter dan de ander) stonden
we aan de ingang van Océade. Ondanks dat we met 1 man of vrouw te weinig
waren konden we gelukkig toch genieten van het groepstarief. Na de groepsfoto
met de lokale mascotte sprongen of gleden we in de verschillende baden.
Wie wou genieten van de reuzenwaterglijbanen, watervallen, stroomversnellingen, sauna’s,
bubbelbaden en dies meer, was hier zeker op zijn plek.
Gelukkig waren er ook buitenactiviteiten in of buiten het zwembad. Koen en ikzelf
hebben dit toch een aantal jaar moeten missen te Scheldorado en daarom wou
ik dit zeker vermelden. Na 4 uur waterpret moesten we helaas het bad verlaten.
We hadden nog een rit te goed naar Baarle en met de avondspits in gedachten konden we maar
beter op tijd vertrekken.
Gelukkig viel het verkeer nog goed mee en konden we iedereen veilig thuis
afzetten. Ik wil ook Isabelle, Marco en Wim danken voor het vervoer. Hopelijk
heeft iedereen er van genoten. We maken al een afspraak voor volgend jaar.
Vermoedelijk zelfde plaats maar andere datum.
Pascal
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Verslag weekend
Dit jaar vond het weekend plaats in de gÎte d’étape van Villers-Sainte-Gertrude, heel dicht bij
Durbuy. Hoewel na een telefoontje van Noëlla gezegd werd dat we niet voor 17 uur binnen
mochten konden we bij onze aankomst rond 14.30 uur toch onmiddellijk de sleutels in ontvangst
nemen en het gebouw betreden. We werden wel heel uitdrukkelijk gewaarschuwd absoluut de
rookdetectoren niet aan te raken; door bijvoorbeeld vanuit het bovenste bed in de slaap er tegen
te stoten, want dan ging een automatisch alarm af en indien dit ten onrechte gebeurde zou ons dat
maar liefst 250 € kosten. Na een dergelijke, in mijn ogen toch enigszins absurde waarschuwing,
liep ik er de rest van het weekend voortdurend over te piekeren of een stoot tegen één der
detectoren werkelijk zulke dramatische gevolgen zou hebben. Ik ben er toch in geslaagd me te
bedwingen gedurende het ganse weekend en heb de proef op de som niet genomen; rest dus nog
steeds de prangende vraag: zou het werkelijk waar zijn ?
De spaghettisaus van Leen en Chantal was net als de voorgaande jaren zonder meer voortreffelijk;
alleen misten we dit jaar de tabasco want die werd meegebracht door Pascal (restvoorraad van
vorig jaar) en die arriveerde pas na 9 uur zodat hij niet kon deelnemen aan de zoektocht. Net
als twee jaar geleden stond er na de maaltijd immers een reflectorentocht op het programma,
georganiseerd en samengesteld door Luc en Karl. Er werden toch 4 groepen gevormd, al tezamen
zo’n 20 deelnemers. De tocht was niet al te lang maar was zeer goed in elkaar gezet en heel leuk
om te doen. Karl en Luc hadden er dit jaar voor geopteerd om bij iedere reflector een tekening
te kleven die een bepaald woord voorstelde en ons moest in staat stellen om 2 rebussen op te
lossen. De eerste rebus was “Een bouwvakker die niet steelt of erft moet werken tot hij sterft” en
de tweede rebus “Ik heb er geen kaas van gegeten”. Tevens moesten we tijdens onze tocht een
voorwerp vinden. Enkel de groep van Koen en Bruno slaagde hierin maar toch werden zij niet
uitgeroepen tot winnaars van de zoektocht.

De zaterdagmorgen had Luc opnieuw gezorgd voor een wandeling onder het motto “ voor elk
wat wils”. Er was een korte afstand en een lange afstand en wie de lange afstand verkoos was
gelukkig nog net op tijd binnen alvorens een enorme plensbui losbarstte. De thuisblijvers hadden
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de tent reeds opgezet zodat er ’s avonds tijdens de BBQ alvast beschutting voorzien was voor het
vlees en in tweede instantie ook voor de bakkers. Er waren ook heel wat vliegen van de partij en
vooral Koen ergerde zich daar vreselijk aan en nam ijverig de rol van vliegenvanger op zich.
’s Namiddags verkozen de grootste sportievelingen om te kajakken. Jammer genoeg stond er te
weinig water in de Ourthe waardoor de kajaktocht beperkt werd tot 4 km (i.p.v. 8); bovendien
verliep het busvervoer na het einde van de tocht ook niet naar behoren. Na wat protest en geklaag
mochten de kajakkers ter compensatie nog wat karten; iets waar ze gretig op ingingen. De overige
weekenders opteerden voor een rustiger kasteelbezoek, het kasteel van Logne, al was dit toch
weer heel wat lastiger dan verwacht.
Alvorens de kasteelruïnes te bezoeken opteerden we ervoor eerst een valkenshow te bekijken.
Niet enkel valken maar ook arenden en buizerds vlogen vrij rond en akelig dicht bij sommige
toeschouwers. De deskundige tweetalige uitleg was heel verhelderend en interessant en maakte
het kijkstuk zeker de moeite waard. De wandeling naar de ruïnes was tamelijk steil en toch
minstens anderhalve km lang; dat was niet wat we verwacht hadden. De ruïnes waren tamelijk
goed bewaard en we mochten (moesten) door enkele nauwe gangen kruipen wat vooral An en
Martine afschrikte. Pascal en Karolien waren helemaal in de ban van de beschikbare oortelefoon
en verloren de tijd compleet uit het oog zodat wij alvast met twee wagens vertrokken naar het
lager gelegen museum waarvan de toegang ook in de prijs inbegrepen was. Onze terugweg naar
de thuishaven en de BBQ werd dan nog gehinderd door 3 ontsnapte koeien die de smalle weg
volkomen versperden. Gelukkig had Noël de koppositie en, voor geen kleintje vervaard, duwde
hij met zijn BMW de koeien rustig aan de zijkant van de weg; Pascal en ik haastten ons om in zijn
kielzog te volgen vooraleer de koeien zich konden bedenken.

Tijdens het aperitief en ook tijdens het eten had Filip weer voor de nodige foute muziek gezorgd
maar deze keer zonder begeleidende tekstbladen. Ik weet niet of dit de verklaring was maar de
ambiance was in ieder geval een stuk minder dan vorig jaar en er werd niet veel van de muziek
meegebruld en vooral Ludo ergerde zich huizenhoog aan het muziekgenre.
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Luc en Leen hadden in de namiddag een trouwreceptie in Gentbrugge bijgewoond en arriveerden
slechts om 8 uur terug in Villers. Noël nam de plaats van Luc aan de BBQ in om het kokstrio te
vervolledigen. Hij had van Noëlla de strikte opdracht gekregen om absoluut niet in zijn mooi
t-shirt aan het braden en bakken te gaan en was dus snel naar zijn kamer gegaan om iets anders aan
te trekken. Niemand die iets in de gaten had tot Noëlla tot haar grote ontsteltenis plots opmerkte
dat hij zijn pyjamajasje aangetrokken had, tot grote hilariteit van de omstaanders.

Daardoor was het wat later om te beginnen eten en iedereen nam blijkbaar rustig de tijd om van
het lekkere eetfestijn te genieten zodat het reeds vrij laat werd, na 11 uur, om te starten met het
Bingospel. Na wat rondvragen bleek er weinig animo te zijn om bingo te spelen en werd dit dus
maar afgeblazen. De bons die voorzien waren als prijzen werden dan geschonken aan de winnaars
van de reflectorentocht: An, Kaat en Tine, Ludo en Edith en Hubert en Monique. De overige 2
bons werden de volgende morgen geschonken aan Chantal en Leen bij het ontbijt.
Zoals beloofd werd de zondagmorgen door Karl en Filip gezorgd voor een feestelijk ontbijt voor
Leen en Chantal, als dankbetuiging voor de vele jaren dat zij onder hun beidjes de vrijdagavond
steeds voor een sublieme spaghettisaus zorgen. Het is een belevenis apart om Karl zo ontiegelijk
vroeg zijn beste beentje te zien voorzetten. Hij was ijverig fruitsap aan het persen en maakte er zijn
werk van om de tafel zo mooi mogelijk aan te kleden. Er was een fles crémant voorzien, sneetjes
gerookte zalm en brandende theelichtjes. Hoewel ze zich waarschijnlijk aan iets verwachtten
waren Leen en Chantal toch compleet verrast door het applaus en het feestelijke ontbijt.
De zondagvoormiddag reden we dan naar Durbuy om de buxustuin te bezoeken. Je kan er
buxusstruiken zien in allerlei bizarre vormen zoals pauwen, mensen, een zittende olifant
enz. Het was weliswaar mooi om eens te zien maar de Nederlandse tekst die we kregen was
een erbarmelijke vertaling waaraan velen zich ergerden. Daarenboven werden niet alle perken
beschreven en klopte de nummering van de perken niet. De bezichtiging nam wel wat minder
tijd dan voorzien zodat we nadien nog een terrasje konden doen in Durbuy. Gerjan, Simon en
Alexander hadden de buxustuin links laten liggen en hadden een partijtje minigolf gespeeld, tot
grote ontgoocheling van Rinus die niet begreep waarom hij daar niet van op de hoogte was en niet
had mogen meedoen.
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Filip, Conny, Patrick, Chantal, Jelle en Larissa vertrokken reeds voor de middag naar huis om het
gelijkspel van Brugge tegen Gent niet te missen. Chantal liet daarbij de rest van haar melocakes,
franchipannes en smartys achter zodat de overblijvers naar hartenlust konden blijven snoepen.
Karl, Bruno en familie vertrokken kort na de middag en nog een paar uur nadien hielden ook
Koen, Katrien, Luc, Leen en Rinus het voor bekeken. Het merendeel van de overblijvers verkoos
dan nog de uitgestippelde wandeling van 6,2 km te doen; een heel mooie wandeling en opnieuw
slaagden we erin om net voor de regen terug binnen te zijn.
Tot volgend jaar!
Pol
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STILZITTEN IS EEN AANSLAG OP JE GEZONDHEID
Overgenomen uit sporta-magazine van mei 2013

Voor het negende jaar op rij trekt Sporta naar de Mont Ventoux. De beweegcampagne die hier aan
vasthangt, is een groot succes. Recent diende het opzet aangepast te worden wegens het gebrek
aan uitdaging voor sommige deelnemers. In plaats van alleen de Mont Ventoux te beklimmen,
kunnen de meer getrainde renners zich meten met vier extra cols en wordt de Kale Berg maar
liefst tweemaal beklommen. Deze campagne is één van de velen die de laatste 15 jaar zijn opgezet
om de alsmaar meer inactieve wereldbevolking weer uit de luie zetel te krijgen. Dit gebeurt met
wisselend succes. Sommige mensen zegt sporten nu eenmaal niets en zelfs wandelen vinden ze al
te veel.
Toch lijkt het beweegvirus, bijvoorbeeld in Nederland, wel goed toegeslagen te hebben.
Het Trendrapport Bewegen en Gezondheid 2010/2011 gunt ons een kijk op de evolutie van het
beweeggedrag van onze Noorderburen tussen 2000 en 2011. Het aantal jeugdigen (onder de 18
jaar) dat voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) fluctueert in de tijd, maar
hier valt geen duidelijke trend waar te nemen. Om aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen te
voldoen moeten de jongeren dagelijks één uur matig intensieve lichamelijke activiteit beoefenen,
tussen de 5 en 8 M.E.T (bv. Skateboarden of aerobics) waarbij de activiteiten minimaal tweemaal
per week gericht zijn op het verbeteren of handhaven van lichamelijke fitheid (kracht, lenigheid
en coördinatie). Hierbij staat M.E.T. voor ‘metabolic equivalent units’, het energieverbruik van
rustig liggen. Dit komt overeen met een zuurstofopname van 3,5 ml per minuut per kilogram
lichaamsgewicht.
Bij de volwassenen (18-55 jaar) (zij moeten dagelijks minstens een half uur matig intensieve
lichamelijke activiteit (tussen de 4 en 6,5 M.E.T.) beoefenen, zoals stevig wandelen of fietsen en
dit zeker 5 dagen per week om de NNGB te bereiken) zien we wel een positieve evolutie. Rond de
eeuwwisseling voldoet slechts 45% aan de NNGB. Dit stijgt naar 60% in 2006 en blijft sindsdien
stabiel. Bij de 55 plussers (hier wordt de intensiteit van de gevraagde inspanning verlaagd -tussen
de 3 en 5 M.E.T- maar blijft de duur hetzelfde als bij de volwassenen) evolueren de cijfers van
42% in 2000 naar 50% in 2006 met een stabilisatie tot in 2011.
Ook als je naar het aantal inactieven in de Nederlandse bevolking kijkt, is er bij de volwassenen
goed werk verricht. Het percentage jongeren dat zowel in de winter als de zomer op twee dagen
per week of minder ten minste 60 minuten matig actief is, laat tussen 2006 en 2011 geen trend zien
en is 12% in 2011. Bij de volwassenen, zij zijn inactief als ze zowel in de zomer als in de winter
op geen enkele dag per week ten minste 30 minuten en ten minste matig intensief lichamelijk
actief zijn, is er een daling van 9 % in 2000 over 5% in de periode 2005-2010 naar 3,5% in 2011.
Als er een toename is in activiteit, dan is dit alleen bij jongeren te danken aan sportbeoefening, bij
volwassenen en ouderen wordt er meer beweging gevonden in het huishouden, op het werk, in de
tuin en bij de ouderen ook door te wandelen en te fietsen. Hopelijk is in Vlaanderen hetzelfde aan
het gebeuren, want naast het gebrek aan lichaamsbeweging is er nog een tweede stille doder op
pad, namelijk het langdurige stilzitten of het sedentair gedrag.
WAT IS ER ZO SLECHT AAN STILZITTEN?
Men spreekt van sedentair gedrag wanneer er activiteiten uitgevoerd worden die gekenmerkt
worden door een laag energieverbruik (< 1,5M.E.T.) in combinatie met een zittende of liggende
houding (maar niet slapend). Zoals hierboven al aangehaald, staat M.E.T. voor “metabolic
equivalent units”, het energieverbruik van rustig liggen en komt overeen met een zuurstofopname
van 3,5 ml per minuut per kg lichaamsgewicht. De bovengrens van sedentair gedrag, 1,5 M.E.T.,
is dus anderhalve keer hoger dan dit energieverbruik in rust.
Bij kinderen en jongeren is sedentair gedrag een voorspeller voor overgewicht op volwassen
leeftijd, onafhankelijk van de Body Mass Index en de hoeveelheid lichaamsbeweging. Verder zijn
er aanwijzingen dat er een negatieve relatie is tussen de tijd doorgebracht achter een beeldscherm
en de aërobe fitheid tijdens de jeugd. Bij volwassenen lijkt sedentair gedrag een risicofactor voor
een verhoogde mortaliteit en morbiditeit, onafhankelijk van de mate van lichamelijke activiteit.
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Voor de positieve relatie tussen sedentair gedrag en sterfte in het algemeen en sterfte als gevolg
van harten vaatziekten is er sterk bewijs gevonden. Er is verder ook matig bewijs voor een
positieve relatie tussen zittijd en type 2 diabetes.
De aandachtige lezer zal het al opgemerkt hebben, het staat er zwart op wit, sedentair gedrag is
een risicofactor onafhankelijk van lichamelijke activiteit. Dus ook mensen die bijvoorbeeld elke
dag 30 minuten sporten, maar de rest van de tijd sedentair doorbrengen of moeten doorbrengen,
zoals op het werk, hangen eraan. Dat moeten we van naderbij bekijken. Hiervoor steken we de
plas over naar de Verenigde Staten, waar 2 recente studies ons stof tot nadenken opleveren.
NEGATIEVE GEVOLGEN VAN STILZITTEN STERKER DAN LICHAAMSBEWEGING!?
In een eerste studie worden niet minder dan 240.000 mannen en vrouwen tussen de 50 en
71 jaar gevolgd. Bij de start van de studie hebben ze geen tekens van kanker, hartziekte of
longaandoeningen. Gedurende 8,5 jaar wordt er nagegaan of ze overlijden en waaraan. Als
achtergrond kunnen we meegeven dat de gemiddelde Amerikaan meer dan de helft van de tijd dat
hij of zij wakker is, al zittend doorbrengt. Voor ouderen wordt dit al gauw meer dan 60% of meer
dan 9 uur stilzitten per dag. In deze studie wordt er specifiek gevraagd naar de tijd die men al
zittend doorbrengt, de tijd die men met televisie kijken verdoet en de tijd die men besteedt aan
matige fysieke activiteit.
De resultaten spreken voor zich. Lang televisie kijken en lang stilzitten vertonen een duidelijk
positief verband met overlijden en dit na correctie voor fysieke activiteit en andere potentiële
risicofactoren. Tot zover geen verrassingen. Maar zelfs bij mensen die meer dan 7 uur per week
matig fysiek actief zijn, zorgt meer dan 7 uur doorbrengen voor de kijkbuis voor 50% meer risico
op overlijden door eender welke oorzaak en een tweemaal groter risico op overlijden door een
hart -of bloedvataandoening. Deze studie toont dus aan dat als men aan de in Nederland geldende
NNGB voldoet men niet voldoende beschermd is tegen lang stilzitten.
Een tweede studie telt alleen vrouwen tussen de 50 en 79 jaar oud in de onderzoeksgroep en gaat
na wie er problemen krijgt ter hoogte van het hart of de bloedvaten (hartinfarct, hersenbloeding,
overlijden door hartinfarct). Zoals te verwachten valt, zullen zowel lang stilzitten als een gebrek
aan fysieke activiteit het risico op aandoeningen van het hart en de bloedvaten verhogen. Elk uur
per dag stilzitten zorgt voor een stijging van het risico met 2% en elk M.E.T.-uur per week fysieke
activiteit zorgt voor een daling van het risico met 1%. Met uitzondering van de meest actieve
vrouwen zal meer tijd al zittend doorbrengen altijd zorgen voor een stijging van het risico op hart
en vaatziekten. Deze meest actieve vrouwen zijn wel erg actief (meer dan 20 M.E.T.-uren per
week) en kunnen hierdoor meer dan 10 uur stilzitten compenseren. Vrouwen die aan de NNGB
voldoen (8,4-20 M.E.T.-uren per week) kunnen dit spijtig genoeg niet.
Meer dan 10 uur stilzitten per dag is inderdaad wel heel veel, maar cijfers uit de hele wereld tonen
aan dat zelfs jongeren al aardig in de buurt komen. Schoolkinderen tussen de 4 en 11 jaar zitten
op een schooldag in Nederland 7 uur stil, op een vrije dag wordt dat 4 uur. Tieners maken daar
9 uur op een schooldag en 6 uur op een vrije dag van. Bij volwassenen komt men in Zweden en
de Verenigde Staten uit tussen de 6,5 en 8,3 uur. Deze laatste cijfers zijn ook objectief gemeten
terwijl de meeste cijfers tot nu toe uit vragenlijsten komen. En dit zorgt voor onderschatting in
vergelijking met objectief gemeten waarden.
Fysieke activiteit kan een deel van de schade die sedentair gedrag veroorzaakt compenseren en
verdere promotie is dus niet meer dan normaal. Maar er moet ook dringend iets gedaan worden
aan de uren die sedentair worden doorgebracht op school, op het werk en tijdens de vrije tijd.
Misschien zit hier zelfs nog meer muziek in, want gewoon niet liggen of zitten is toch nog wel iets
anders dan moeten sporten.
Dr. Peter Claeys
Referenties: *Chomistek Andrea K. et al: The Relationship of Sedentary Behavior and Physical Activity to Incident Cardiovascular Disease:
Resultsfrom the Womens Health Initiative. Downloaded From:http: / /content, onlinejacc. org/on 04/19/2013.
*Hildebrandt V.H.: Trendrapport Bewegen en Gezondheid 2010-2011. Te vinden op www. TNO.nl
*Matthews CE et al.: Amount of timespent in sedentary behaviors and cause-specific mortality in US adults. Am J Clin Nutr 2012;95:437-45.
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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)
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17.30u.
17.30u.

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

Woordzoeker
door Dominique De bont
Zoek het gezochte woord door horizontaal, vertikaal, diaogonaal en achterstevoren de woorden
uit onderstaande lijst te schrappen in het raster. Tip: iets op de ...............schuiven
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Start nieuwe seizoen
Wat vliegt de tijd, dit jaar beginnen we inderdaad reeds aan ons derde seizoen op onze nieuwe
locatie, het Ontmoetingscentrum Baarle in de Baarledorpstraat. We mogen dus stilaan de vermelding “voormalig zuivelcentrum” achterwege laten; heel wat mensen weten zelfs niet eens dat
dit ooit het geval was.
Naar aanleiding van de start van dit nieuwe pingpong seizoen werden de aanwezigen getrakteerd
door de club op een feestelijk drankje, vergezeld van lekkere broodjes. De broodjes waren, net
als vorig jaar, klaargemaakt door “Slagerij Wim & Veerle”; ook allebei aanwezig trouwens op de
receptie want Wim is zowel lid als sponsor van onze club.
In september organiseren wij onze open donderdagen en vrijdagen, waarbij we de kans geven
aan potentieel nieuwe leden om eens te komen proeven van wat een avondje tafeltennis bij onze
club betekent en of ze zich hier eventueel in kunnen vinden. Momenteel telt onze club een 60 tal
leden en we hopen dat ons aantal dit jaar terug een beetje kan stijgen.
Onze hoofdsponsors, Frank en Dominique, waren alvast op de afspraak; maar veel andere sponsors vielen er toch niet te bespeuren. Een vermeldenswaardig feit, want vrij uitzonderlijk, is dat
Dominique zelfs een glaasje cava tot zich genomen heeft; een fenomeen dat ik alvast nog niet
eerder mocht aanschouwen.

Koen heeft het seizoen ingewijd met een “speech” maar dit ging dit keer niet gepaard, zoals door
een jeugdlid geopperd, met het doorknippen van een lintje . Doorknippen van lintjes is uiteraard heel leuk maar het vele werk dat daar meestal aan voorafgaat is uiteraard niet zo plezant.
Wij hebben dan ook maar besloten om ieder jaar de start van een nieuw tafeltennisseizoen uitgebreid te vieren met een feestelijke receptie, ook al valt er geen lintje meer door te knippen. Wij
hopen trouwens hartsgrondig dat wij onze huidige stek nog tot in de lengte der dagen kunnen behouden, want niemand zal ontkennen dat we nu toch wel over een heel gezellige bar beschikken.
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Het goede nieuws was dat er toch wat nieuwe mensen zijn langsgekomen. Onze infocampagne
heeft dus toch een beetje gewerkt! Er was die avond uiteraard ook gelegenheid tot spelen en
sommigen hebben daar gretig gebruik van gemaakt. Ook een korte kennismaking met de robot
behoorde tot de mogelijkheden.
Er is nog flink wat nagepraat en Filip, Pascal, Noël en Paul hebben ergens na 1 uur afgesloten.
Andy
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Initiatie voor Don Bosco Baarle op 18/9/2013
Ondertussen is het toch al een dikke twee jaar geleden dat we het schooltje in Baarle verlieten om
naar het Ontmoetingscentrum te verhuizen, maar dat betekent daarom niet dat ze al van ons af
zijn. Net zoals de vorige twee jaren was Meester Jo, de turnleraar van Don Bosco, wel te vinden
voor het idee van een pingponginitiatie voor zijn leerlingen. Dientengevolge staan Albert, Noël,
Pol, Raf, Sander en ikzelf om halfnegen paraat als de meute (mooi op tijd) toekomt. Vorig jaar
werd de initiatie voor het 3e, 4e en 5e jaar gehouden (omdat het 6e jaar toen niet kon), wat betekent
dat bijna alle leerlingen die dit jaar initiatie krijgen in het 4e, 5e en 6e van vorig jaar al weten wat
ze kunnen verwachten. Bovendien zitten er dit jaar enkele van onze jeugdleden tussen, die dus
eens mogen tonen aan de rest van de klas wat ze al kunnen: Dennis Vandenbilcke en Robbe Boes,
die sinds de eerste initiatie bij de jeugd spelen, en Yana Pennewaert, die ondertussen al niet meer
speelt maar ook lid geweest is.
Er zijn een aantal proeven opgesteld die de leerlingen moeten voltooien, zoals daar zijn: jongleren
is een oude bekende (het hooghouden van een balletje), en ook de zweedse-banken-bij-gebrekaan-zweedse-banken-vervangen-door-stoelen (een balletje naar elkander spelen terwijl je
door een paar banken op een zekere afstand gehouden wordt) komen aan bod. Albert en ikzelf
begeleidden het spelen tegen de muur, en daar lopen de scores enorm uiteen. Hier en daar moet
iemand toegeven dat ze al eens een balletje slaan.

Als alle proeven afgelopen zijn, wisten enkele leerlingen nog wel van vorig jaar dat er bekers
waren. Dit jaar niet anders, en de winnaar van elk jaar wordt beslist aan de hand van een variant
op het chinees spel: de leerlingen staan aan één kant van de tafel en moeten om beurten de bal
terugspelen totdat ze een fout maken (terwijl iemand van de begeleiders blijft staan aan de andere
kant van de tafel). Als er nog maar een paar spelers overblijven (die dus de bal goed op tafel
kunnen houden), wordt er echt chinees gespeeld, waarbij ze rond de tafel naar de andere kant
moeten lopen om op het balletje te slaan. Fien Temmerman, onze nieuwste aanwinst bij de jeugd
sinds een week voor de initiatie, bewijst al onmiddellijk dat het haar menens is en wint bij het 6e
jaar de beker uit handen van trainer Albert. Uiteraard wordt de rest van de klas ook niet met lege
handen naar huis gestuurd, ze krijgen immers allemaal een brevet met de behaalde score alsook
een foldertje (dat we dit jaar niet vergaten mee te geven!) mee naar huis.
De zesde klas was stipt om halfnegen ter plaatse en vertrok ook mooi gemikt om twintig na negen.
De trainers hoopten dan snel iets te kunnen drinken en uit te blazen maar niets van! Nog geen twee
18

minuten later staat Meester Jo er al met de volgende groep (die nu dertig in plaats van twintig
spelers groot is) en doen we de hele initiatie nog eens over. Ook hier hetzelfde verhaal, al eindigen
we ditmaal met twee winnaars: één voor het vierde en één voor het vijfde jaar. Dan nemen we
afscheid van de leerlingen en van Meester Jo, en moeten we alleen nog de zaal opruimen voor ook
wij het pand mogen verlaten.
Simon
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Activiteitenkalender oktober 2013 – januari 2014
Dag
DO
VR
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Datum
Activiteit
3/10/2013 Interne competitie
4/10/2013 Vrij spel + training vanaf 20 uur

DO

10/10/2013 Interne competitie

VR

11/10/2013 Vrij spel vanaf 20 uur

DO

17/10/2013 Interne competitie

VR

18/10/2013 Vrij spel vanaf 20 uur

DO

24/10/2013 Interne competitie

VR

25/10/2013 Familietornooi om 20 uur

DO

31/10/2013 Interne competitie

VR

1/11/2013 Vrij spel vanaf 20 uur

DO

7/11/2013 Interne competitie

VR

8/11/2013 Vrij spel + training vanaf 20 uur

DO

14/11/2013 Interne competitie

VR

15/11/2013 Vriendenontmoeting om 20 uur

DO

21/11/2013 Interne competitie

VR

22/11/2013 Vrij spel vanaf 20 uur

DO

28/11/2013 Interne competitie

VR

29/11/2013 Vrij spel vanaf 20 uur

DO

5/12/2013 Interne competitie

VR

6/12/2013 Vrij spel + training vanaf 20 uur

DO

12/12/2013 Interne competitie

VR

13/12/2013 Vrij spel vanaf 20 uur

DO

19/12/2013 Interne competitie

VR

20/12/2013 Vrij spel vanaf 20 uur

DO

26/12/2013 Geen tafeltennis - Schaatsen

VR

27/12/2013 Geen tafeltennis

DO

2/01/2014 Geen tafeltennis - Bowlen

VR

3/01/2014 Geen tafeltennis

DO

9/01/2014 Interne competitie

VR

10/01/2014 Vrij spel + training vanaf 20 uur

DO

16/01/2014 Interne competitie

VR

17/01/2014 Vrij spel vanaf 20 uur

DO

23/01/2014 Interne competitie

VR

24/01/2014 Vrij spel vanaf 20 uur

DO

30/01/2014 Interne competitie

VR

31/01/2014 Vrij spel vanaf 20 uur

Verjaardagskalender oktober - januari
Achternaam

Antheunis
Vereecke
Dossche
De Backer
Deschepper
Van Paemel
Laseur
Kumps
De bont
Delafonteyne
Van Kerckvoorde
Degrieck
Boes
Coenen
Donné
Verheyden
Degrieck
Hoste
Deruelle
Bockaert
Boes
Vancauwenberghe

Voornaam

Brigitte
Bruno
Michiel
Dirk
Koen
Alexander
Pascal
Thierry
Dominique
Noël
Louis
Joery
Robbe
Ludo
Simon
Raf
Wim
Ann
Julien
Luc
Nick
Wim

Maand Dag

10
10
10
11
11
11
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
1
1
1
1
1
1

5
19
29
1
3
6
6
10
14
15
19
22
15
22
28
30
2
3
16
18
21
27
21

‘Ons’ Open Tornooi
Om 11.15 uur stonden we met ons vieren paraat om de zaal in Keiskant op te zetten voor ons
jaarlijks open tornooi. En hoewel ik er op aangedrongen had om een kwartiertje vroeger te
beginnen dan oorspronkelijk gepland moet ik tot mijn scha en schande bekennen dat ik als laatste
mijn opwachting maakte; Pascal, Alexander en Simon waren immers reeds present en stonden te
popelen om aan de slag te gaan.
Aanvankelijk dachten we slechts over 15 tafels te beschikken waarvan er dan nog één was die een
groene en een blauwe helft had. Het zou wel een primeur geweest zijn om eens op zo’n tafel te
spelen, maar gelukkig zagen we dan dat er op het andere uiteinde van de gang nog een kar stond
met een viertal tafels; dus ruimschoots tafels genoeg.
Ruim voor 12 uur
verschenen de eerste
spelers op het appel,
kwestie van zich een
beetje te kunnen warm
spelen. De deelnemers
kregen
naast
hun
drankbonnetje
ook
nog een aantal mooie
gadgets; sleutelhangers
van Dominique en de
rest, dankzij Pascal, van
de EPP. Meestal is er
toch altijd wel iemand
die te laat komt en deze
keer was het Serge die
pas ten tonele verscheen nadat de poules reeds waren uitgeloot en samengesteld. We telden dit
jaar slechts 47 deelnemers tegenover 61 vorig jaar en dit is toch wel een tegenvaller; terwijl er niet
echt een aanwijsbare reden
is om deze lage opkomst
te verklaren. Langs onze
kant ontbraken natuurlijk
Filip en Jelle wegens
een thuismatch van Club
Brugge, maar voor de rest
was het een doodnormale
zondag en het feit dat Gent
autovrij of autoluw was
zal toch ook wel niet echt
een rol gespeeld hebben.
Het feit dat ik de poules
nog eens moest herloten
lag echter niet aan de late
aankomst van Serge maar
aan het feit dat ik Tim
en Rinus bij de senioren
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had ingeschreven en niet bij de jeugd. Omdat ze voortaan op donderdagavond meedoen bij de
volwassenen van Baarle had ik zomaar voetstoots aangenomen dat ze ook nu zouden meespelen
bij de groten.
Er waren slechts 5 dames aanwezig, te weinig dus om een aparte damesreeks te spelen. De
dames werden dus bij de senioren gevoegd, maar later op de namiddag mochten ze dan toch nog
eens onder elkaar spelen om te beslissen wie in de finale kwam en een beker mocht bijzetten
in haar prijzenkast. Bij de veteranen waren we met 7; Raoul Coppens verkoos immers om mee
te spelen bij de senioren. ‘Onze’ Dominique wou echter dolgraag een veteranentornooi. Op die
manier moest hij zeker niet uitkomen tegen Çakar en in Aalter had hij immers gewonnen tegen
Freddy en slechts in de finale de duimen moeten leggen. Toen ik Dominique influisterde dat
een veteranentornooi afhing van Raoul viel dit dan ook niet in dovemansoren en repte hij zich
om Raoul tot andere gedachten te bekeren zodat we alsnog een veteranentornooi konden laten
plaatsvinden.
De ene dag is echter de andere niet en jammer genoeg kon Dominique op ons eigen tornooi geen
vuist maken en zijn mooie prestatie van Aalter herhalen. Dominique verloor immers in de eerste
ronde na de poules tegen Eric. Ludo moest het afleggen tegen André en Albert verloor tegen mij.
In de halve finales won ik tegen
Eric en slaagde er aldus in om de
finale te bereiken, maar moest dan
in 5 sets het onderspit delven tegen
Freddy, die op het eerste tornooi
waaraan hij dit jaar deelnam
sterk verdedigde en verdiend de
overwinning binnenrijfde.
Bij de jeugd haalde Tijmen wel
nog een tweede plaats in zijn
poule maar Rinus en Tim kenden
blijkbaar niet hun beste dag en
strandden in hun poule op plaatsen
3 en 4. Verrassend genoeg moest
Tijmen het in de volgende ronde
toch afleggen tegen Rinus met 2 – 3; ook Ruben en Tim wonnen hun wedstrijd in de eerste ronde
na de poules. In de volgende ronde kwamen Rinus en Ruben tegen elkaar uit en het was Rinus die
aan het langste eind trok terwijl Tim uitgeschakeld werd door de latere winnaar Brent Decaluwé.
Bij de jeugd werden zes bekers uitgereikt zodat Ruben en Rinus met hun vijfde en derde plaats
een beker mee huiswaarts konden nemen.
Bij de dames haalde Monica Buysse het nipt van Jenske Rodenburg. Ze verloor immers de twee
eerste sets en in de derde set haalde ze het nipt met 13 -11. Ook de vijfde en beslissende set was
superspannend en eindigde met 14 – 12 in het voordeel van Monica.
Bij de senioren had Pascal het niet getroffen want hij kwam terecht in een poule met Çakar en
Bruno en moest zich dus tevreden stellen met een derde plaats. Joery en Wim wonnen elk hun
poule en werden dus, evenals de overige poulewinnaars plus de twee beste tweedes, vrijgeloot
maar kwamen in de daaropvolgende ronde wel tegen elkaar uit tot grote schrik van Joery die
nochtans overtuigend won al liet Wim zich zeker niet onbetuigd. Alexander, eveneens vrijgeloot
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in de eerste ronde, kwam vervolgens onmiddellijk tegen Çakar en mocht een kruis maken over
zijn tornooi; een zelfde lot was de ronde nadien beschoren aan Jan van der Wouden. Pascal moest
de duimen leggen voor Luc Mahieu. In de kwartfinale legde Bruno Simon over de knie om dit in
de halve finale te herhalen met Joey. Het is duidelijk dat Bruno nog niet bereid is om de fakkel
over te geven aan de youngsters uit de club, hoewel hij er bij aanvang van het tornooi niet zo’n
goed oog in had. In de finale tegen, uiteraard Çakar, verdedigde hij zijn vel duur en na de twee
eerste sets verloren te hebben kwam hij mooi terug om in de vijfde set bij een 9 – 6 voorsprong
zelfs eventjes te dromen van de eindoverwinning. Het mocht jammer genoeg niet zo zijn en met
een vernietigende eindrush wist Çakar alsnog de zege te veroveren.
Alvorens over te gaan tot het uitreiken van de bekers kreeg Bruno nog een flesje wijn cadeau om
zijn 25-jarig lidmaatschap te vieren. Op de drink na het tornooi bleven, naast de clubleden, enkel
de deelnemers van Rooigem en Filip Van Laeke nog even gezellig nakaarten. Hopelijk kunnen we
volgend jaar opnieuw op meer deelnemers rekenen.
Pol
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DE NIEUWE COMPETITIEFORMULE
Onze interne clubcompetitie vindt plaats, (bijna) iedere donderdag, van begin oktober tot eind juni.
Iedere deelnemer krijgt een punt per gewonnen wedstrijd in de interne competitie, alsook een
punt voor zijn aanwezigheid. Koning of koningin wordt hij of zij die op het einde van het seizoen
de meeste punten behaald heeft. Er wordt gespeeld naar drie winnende sets van 11 punten. De
opslag wisselt om de twee punten.
Naargelang de behaalde resultaten krijgt iedere speler een handicap toegekend. In een onderling
duel bepaalt het verschil tussen de beide handicaps van de spelers de voorgift die de ene speler
moet toekennen aan de andere. Een speler met handicap 2 moet een speler met handicap 8 dus een
voorgift van 6 punten geven. Met andere woorden, iedere set start met een 6 - 0 voor de speler met
handicap 8.
De handicap varieert van 0 tot 9; de maximale voorgift wordt echter beperkt tot 7. Afhankelijk
van de behaalde overwinningen wordt op basis van de laatste 8 beurten een handicap toegekend
volgens onderstaande tabel. Iemand die alle wedstrijden wint krijgt handicap 0. Iemand die de
helft van zijn wedstrijden wint heeft handicap 5. In onderstaande tabel ziet u hoe een aantal
gewonnen wedstrijden (A) aanleiding geeft tot een handicap B.
A

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

B

0

0

0

1

1

2

2

2

3

3

4

4

4

A

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

B

5

5

6

6

7

7

7

8

8

9

9

9

Na iedere gespeelde beurt wordt de handicap herrekend op basis van de laatste 8 beurten. Voor
iedere speler worden dus de resultaten van de laatste 8 beurten bijgehouden, zelfs over de jaren
heen.
Een nieuw lid wordt een handicap toegekend door een van onze expert-beoordelaars. Krijgt men
een handicap van 9, dan wordt dus impliciet de veronderstelling gemaakt dat men in de laatste
acht beurten (24 wedstrijden) minder dan 3 wedstrijden gewonnen heeft.
Voor mensen die geen acht beurten gespeeld hebben wordt de handicap bepaald door het
gemiddelde te nemen van de kolom “start 8” (handicap bij start speeljaar of handicap toegekend
aan nieuw lid) en de som van de laatste 8 beurten, waarbij de kolom “start 8” voor evenveel
achtsten meegeteld worden als er beurten ontbreken.
Voor leden die na een onderbreking van één of meerdere jaren opnieuw lid worden kan men de
laatste 8 resultaten van vroeger gaan opzoeken en manueel invullen of men behandelt han als een
nieuw lid en vult de kolom “Start 8” in met een bepaald getal.
Bij de start van een nieuw speeljaar wordt de kolom “Na 8” (resultaat van de laatste 8 beurten of
berekend gemiddelde) overgebracht naar de kolom “Start 8” voor de spelers die hun lidmaatschap
verlengen. Het verschil tussen deze twee getallen is de evolutie van een speler voor het lopende
speeljaar.
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AANKONDIGINGEN
VR		

25/10		

Familietornooi

		
		
		
		
		
		
		
		
		

Voor jeugd en volwassenen. Zorg dat je erbij bent !
Aanvang om 20 uur. Op het familietornooi brengt een lid een niet-lid
mee om samen dubbelspel te spelen. Dat niet-lid kan een familielid
zijn, vandaar familietornooi, maar dat mag ook een vriend, een buur,
een kennis zijn.
Voorwaarde is wel dat dit niet-lid de laatste vijf jaar geen competitie
gespeeld heeft. Het familetornooi is in de eerste plaats een ontspannen
gebeuren, waarbij deelnemen echt belangrijker is dan winnen, ook al
krijgen de winnaars op het einde van de avond een klein aandenken.

ZO		
22/12		
Ledentornooi
				
Inschrijvingen om 8.30 u.
				Ontbijtkoeken worden u aangeboden.
DO		
26/12 		
		
DO		
2/1		

Schaatsavond. Verdere info volgt later.

ZO		

Nieuwjaarsreceptie Baarlese verenigingen.

12/1		

Bowlen.

Oplossing woordzoeker
VOORGROND
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