Bij het begin van ’t nieuwe jaar
Heb ik voor u mijn wensen klaar
Goed gezond te zijn, niet lijden
Al wat uw hartje mag verblijden
Goede vrienden, raad en daad,
Dat de kerk altijd in ’t midden staat
Een paraplu voor in de regen
Elke zonnedag als een zegen
Sterren in geheime nachten
Mensen die naar gezelligheid en gezelschap smachten
Langs onbegane paden gaan
En voor heel wat nieuwe vragen staan
Dat we heel wat mogen sporten
En niet al te lang stilstaan bij onze tekorten
Als het nodig is dan zijn we er voor elkaar
Beste wensen voor een onbezorgd en gelukkig nieuwjaar
Beste leden
Alweer een jaartje is vervlogen, met veel voorspoed en hier en daar ook wel wat tegenspoed. Op
sportief vlak waren er 2 slokoppen. Rinus Verstraete won bij de jeugd zowel de jeugdcompetitie als
de zevenkamp. Alexander Van Paemel werd zowel koning als clubkampioen. Nico Van Malder
kreeg de titel van best geëvolueerde en Ruben Debuf verdient ook een eervolle vermelding: 2e
op de zevenkamp van de jeugd, 2e in de jeugdcompetitie en ook 2e in het clubkampioenschap. In
2014 lijkt de tijd rijp voor Ruben om te oogsten.
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 2014 op hun belangeloze inzet een beroep te mogen doen. Mijn
medebestuurders Andy, Paul, Mark, Pascal en Julien willen alvast ook in 2014 hun beste beentje
voorzetten voor TTC Baarle. In de schoot van de algemene vergadering werden ook reeds
werkgroepen gevormd voor o.a. de souper en Ardennenweekend/TTC-krant.
Ook in 2014 hopen we jullie te mogen verwelkomen op donder- en vrijdagavond, op de
bowlingavond, op de gezelschapsspelenavond, op de souper, op de barbecue, op het sportkamp,
op het Ardennenweekend, op het open tornooi, op de opening van een nieuw speeljaar, op de
vriendenontmoetingen, op het familietornooi, op de schaatsavond, op het ledentornooi, …. Niets
moet natuurlijk, maar uw aanwezigheid is de voornaamste bron van motivatie om er mee door te
gaan!
Raadpleeg de kalender in het clubblad of www.ttcbaarle.be.
Daarnaast mogen we niet vergeten dat onze werking enkel mogelijk is dankzij de financiële
tegemoetkoming van de stad en het “beheerderswerk” van Ludo, Julien, Noël en Paul. Dank daar
voor.
Koen
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Zaterdagavondtornooien Crawford Gent
In augustus organiseerde TTC Crawford Gent naar jaarlijkse gewoonte vier zaterdagavondtornooien
in augustus. Dit regelmatigheidscriterium is open voor zowel competitiespelers als recreanten.
Voor ons dus een ideale gelegenheid om jezelf te testen tegen de betere tafeltennisspelers. Er
wordt gespeeld met handicap en na de poulefase worden de deelnemers telkens opgedeeld in een
A- en een B-reeks. Zo maak je als recreant zeker kans om wedstrijden te winnen.
Het eerste tornooi begon meteen met een grote opkomst: 86 deelnemers uit 29 verschillende clubs.
Het nadeel hiervan is wel dat er dan naar twee winnende sets wordt gespeeld in de poulefase. De
vertegenwoordigers van Baarle waren Joery, Simon, Dominique en Thierry M. Geen stunts in de
poulefase en dus werden ze allevier doorverwezen naar de B-reeks. Thierry wist hierin de eerste
ronde niet te overleven tegen Gina Vijncke (NA) van Rooigem. Een ronde verder wonnen Simon
en Joery, terwijl Dominique verloor van een D-speler. Hetzelfde lot verging Simon in de 1/8e
finale. Joery won knap van thuisspeler Ronny Stevens (B6), de hoogstgeklasseerde in de B-reeks!
Hij was duidelijk in vorm en stoomde verder naar de finale, die hij ook nog eens won met 3-1 van
De Bruycker Dirk (D4).

51 deelnemers meldden zich aan voor het tweede zaterdagavondtornooi. Joery, Simon en Thierry
waren opnieuw van de partij. Nu kon er wel direct naar drie winnende sets gespeeld worden. Na
de overwinning in de B-reeks van de week ervoor kon Joery zich nu plaatsen voor de A-reeks,
Simon en Thierry gingen naar de B-reeks. Thierry wist daarin de eerste ronde niet te overleven.
Simon bereikte net als in de eerste week de 1/8e finales, waarin hij verloor van de latere winnaar
Jan van der Wouden (NA). In de A-reeks lootte Joery meteen de winnaar van het criterium vorig
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jaar: Sébastien Lizin (B2). Joery slaagde er niet in om te stunten.
Tijdens het ardennenweekend vond het derde tornooi plaats. Er waren deze keer 45 deelnemers
waaronder toch twee Baarlenaars: Dominique en Joery. Na de poules belandden beiden in de
B-reeks. De eerste ronde was geen probleem, de volgende verloor Dominique van een E-speler.
Joery deed het opnieuw heel goed en haalde de finale. Deze liep wel minder goed dan de eerste
keer, hij verloor van Filip Thys (D6).
Het vierde en laatste tornooi kende 49 deelnemers, waaronder maar liefst 11 B-spelers! Deze
keer vertegenwoordigden Dominique, Thierry en ikzelf TTC Baarle. Thierry en ik wonnen een
wedstrijd in de poules maar dat volstond niet om de A-reeks te halen, allen naar de B-reeks
dus. Thierry en Dominique wisten in de eerste ronde daarin geen vuist te maken en verloren.
Dominique had wel direct heel moeilijk geloot met Cakar Zekerya (E0). Ik won twee rondes
zonder setverlies van E-spelers. In de kwartfinale ging het minder en verloor ik nipt van Filip
Thys (D6).
Voor de volledigheid: thuisspeler Wout De Kepper (B4) was de regelmatigste en won het
regelmatigheidscriterium dankzij twee zeges en een tweede plaats.
Alexander

3

Quiz TTC OB
Op 5 oktober namen wij deel aan de achtste quiz georganiseerd door TTC OB. Een quiz
hoofdzakelijk opgesteld door Serge en naar ik meende te horen, dit jaar zelfs uitsluitend door Serge.
Zo was er dit jaar geen wetenschapsronde want Stijn, die vorig jaar voor de wetenschappelijke
inbreng zorgde, was niet aanwezig. De quiz bestond dit jaar uit 14 rondes en in het totaal waren er
169 punten te verdienen.
Een groot aantal ploegen hadden ingeschreven, liefst 29 (tegenover de 25 van vorig jaar) en
voor de eerste keer nam ook TTC Aalter met o.a. André deel aan deze gezellige quiz. Inderdaad
steeds een zeer sfeervolle quiz met een aantal smakelijke hapjes die de ganse avond door aan
tafel geserveerd worden, een uiterst vlotte bediening van de drank; kortom alles wat een quizzer
wensen kan.
Net als vorig jaar waren er ook, wat Serge noemt, 2 tafelrondes d.w.z. dat men een reeks vragen
krijgt die men moet oplossen tussen de normale rondes door en dit leidt enorm de aandacht af,
maar intensiveert uiteraard de stress en de spanning zodat er weinig of geen tijd overblijft om eens
rustig uit te blazen. Gelukkig was er ongeveer halfweg een pauze van een kwartiertje voorzoen.
Tijdens de pauze kwam André de uitnodiging brengen voor het tornooi van Aalter en wij waren al
fier en tevreden dat we voor Aalter geklasseerd stonden in de tussenstand maar André temperde
meteen die vreugde door te stellen dat er iets mis gelopen was bij hun puntentelling en dat er nog
iets rechtgetrokken moest worden. Blijkbaar was dit inderdaad het geval want bij de eindstreep
eindigde Aalter afgetekend voor ons.
Ja, waaraan het lag weet ik niet zo goed, vorig jaar met Koen en Mark erbij konden we beslag
leggen op een verdienstelijke vijfde plaats, maar dit jaar wou het niet echt vlotten. Koen is
uitstekend in sport maar ook Alexander trok daar zeer goed zijn streng en wist in de fotoronde
alle rode duivels te herkennen. Mark is uitmuntend in woordspelletjes en droedels maar ook daar
konden Simon en ik ongeveer alles vinden zij het misschien met wat meer moeite.
Het dient gezegd dat we een tweetal rondes hadden met meerkeuzevragen en dat we daar bij
bijna elk twijfelgeval net de bal missloegen. Zo’n tweetal rondes voor het einde lagen we op een
ontgoochelende 18° plaats maar we eindigden toch nog vrij sterk. Dit was vooral te danken aan
Bruno, want in de laatste ronde werden eerst in zeer snel tempo een aantal muziekfragmenten
afgespeeld, die door Bruno grotendeels werden herkend. Waarna een reeks van 15 vragen volgde
waarvan de antwoorden in de muziekfragmenten waren terug te vinden. Zo kregen we een vraag
waarop het antwoord de moon-sekte was en bij de muziekfragmenten zat “walking on the moon’”
van The Police. Een andere vraag betrof de orkaan Sandy en bij de muziekfragmenten hoorden
we “puppet on a string” van Sandie Shaw.
Uiteindelijk strandden we op de 14° plaats, dus met de hakken over de sloot, in de eerste helft van
de deelnemers, met 120 punten op 169. TTC Aalter eindigde mooi zevende met 132,5 punten en
de winnaars waren “The sisters of no mercy” met 146,5 punten.
Ik voeg bij dit verslag ter illustratie ook de fotoronde betreffende de dictators die eveneens
door Bruno voor het merendeel werden herkend. Als er volgend jaar betere kandidaten zijn
dan ondergetekende zijn ze van harte welkom om deel te nemen; ik blijf dan wel thuis. Als er
kandidaten te weinig zijn ben ik echter steeds bereid mij op te offeren want zoals hierboven reeds
vermeld, de quiz in OB is uiterst plezierig.
2) Pinochet
7) Idi Amin

3) Khadaffi
8) Hoessein

4) Hitler
9) Mussolini

5) Mobutu
10) Ceausescu
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1) Stalin
6) Pol Pot

Pol
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Wandelzoektocht
Op een zondagnamiddag in oktober stond de wandelzoektocht geprogrammeerd van ttc Baarle.
De zaterdag ervoor was het schitterend weer en ik had er van geprofiteerd om hopelijk voor de
laatste keer dit seizoen mijn gras af te rijden.
Die fameuze zondag echter goot het water; het was werkelijk afgrijselijk herfstweer. Martine
belde naar Noëlla: Koen zal dit toch wel niet laten doorgaan ? Heb jij al iets gehoord ? Karen
belde naar Martine: gaat dit door ? Dit kan toch niet; de kinderen hebben onvoldoende regenkledij
voor zo’n rotweer ! Maar Koen wou van geen wijken weten, de wandelzoektocht stond op het
programma en de wandelzoektocht zou doorgaan.

Het regende pijpenstelen, het was een echte zondvloed, geen weer om een hond door te jagen, de
regen kwam met bakken uit de hemel gevallen en ga zo maar verder. De wind blies alle kanten
uit, je kon je papieren onmogelijk droog houden, maar dit mocht geen belemmering vormen; de
wandelzoektocht ging door. Trouwens een paar andere gezegdes luiden: het staal wordt in de
wind gehard, altijd zonneschijn schept een woestijn en als je een regenboog wil moet je eerst
de regen accepteren; al was dat die bewuste zondag voor velen slechts een magere troost. Hoe
dan ook elke getrouwde man weet waarom ze aan orkanen vrouwennamen geven. Noël zag het
absoluut niet zitten en verkoos niet van start te gaan zodat wij slechts 3 man sterk waren om
de wandelzoektocht aan te vatten. Ook anderen lieten verstek gaan zoals An en Tine terwijl een
aantal andere deelnemers zich beperkten tot één van de 2 lussen namelijk Karen met de 2 kleine
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meisjes en Ludo en Wim met de grote meisjes.
De wandelzoektocht was zeker en vast goed georganiseerd en zeer degelijk voorbereid. Ik
wens hier uitdrukkelijk een dikke pluim te steken op de hoed van de organisatie; die was
werkelijk onberispelijk. Maar het is natuurlijk geen plezier om in dergelijke ondankbare
weersomstandigheden op zoektocht te gaan. Gelukkig mochten wij halverwege, aan het station bij
Chantal, Leen en Karl, ook de innerlijke mens natmaken met een lekker jenevertje om enigszins
het evenwicht te herstellen. Wij dachten in de eerste lus twee vragen gemist te hebben tot we in
het café op adem kwamen en vaststelden dat ons laatste vragenblad vastgeplakt zat aan het vorig
en we de laatste 3 vragen dus compleet over het hoofd hadden gezien.

Bij de start van de tweede lus was onze ambitie op een mogelijke overwinning dan ook reeds fel
getemperd en die tweede ronde verliep dan ook een stuk minder vlot. Vooral omdat we slechts
één of twee vragen vooruitkeken om onze bladen niet te veel aan de nattigheid bloot te stellen
en in deze lus zaten de vragen veel minder in volgorde zodat we mede daardoor ook een aantal
antwoorden misliepen. Voor wat de fotoronde betreft hoorde ik later van Frank dat o.a. de 3
kabouters gedeeltelijk weggewaaid waren van hun vensterbank en dat de eend naar de andere
richting gedraaid was. Nochtans hadden wij die eend ook zitten bekijken en waren tot de conclusie
gekomen dat het niet die eend was, net omdat ze gedraaid was. Het is trouwens niet te geloven
hoeveel stenen eenden in Landegem te vinden zijn; dit is nauwelijks nog normaal te noemen. Een
gemeentelijke afwijking, denk ik. Zowat halfweg werden we opgevangen door Noëlla, Martine
en Gerjan met een koffie en een cakeje zodat we enigszins opgemonterd het laatste deel tegemoet
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gingen.
De groep van Frank en Andy met Inge en de jongens (Matthias, Lucas en Maarten) behaalden met
een verrassend ruime voorsprong de overwinning, tot zeer grote vreugde van Maarten. De tweede
plaats was voor de girlpower (Katrien en Conny) die het door het afhaken van Ann en Tine met
hun tweetjes moesten doen en dit schitterend afhaspelden.
Moest de wandelzoektocht nu al of niet worden afgelast ? De meningen zijn waarschijnlijk
verdeeld. Maar wat mij betreft was het absoluut verantwoord om de zoektocht ondanks alles toch
te laten doorgaan. Alleen hoop ik, als de weersomstandigheden volgend jaar even slecht zijn, dat
mijn herinnering mij niet in de steek laat en ik eraan denk wat meer plastic mapjes mee te nemen
om mijn papieren te beschermen en zo goed mogelijk droog te houden.
Pol
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Terugbetaling mutualiteit
Omdat tafelennissen ook een vorm van preventieve gezondheidszorg is, betalen de Belgische
ziekenfondsen minstens een deel van uw lidmaatschap terug.
Niet elk ziekenfonds betaalt even veel terug en bovendien is dit per ziekenfonds meestal nog per
regio verschillend. Ook niet alle leeftijdscategorieën krijgen van alle ziekenfondsen een terugbetaling. Vandaar dat ik voor onze regio alle in een overzichtelijke tabel geplaatst heb. Je moet
natuurlijk wel nog zelf je terugbetalingattest van je mutualiteit downloaden of afhalen en meebrengen naar de tafeltennisclub. Ikzelf zal het dan zo spoedig mogelijk invullen.
Je kan natuurlijk wel maar één terugbetalingattest per jaar indienen. Zij die in het lopende speeljaar al een attest indienden voor 2013, moeten tot januari wachten voor het terugbetalingsattest
2014.
Ziekenfonds
CM Midden-Vlaanderen
Socialistische mutualiteit Oost-Vlaanderen
Liberale mutualiteit Oost-Vlaanderen
Het Neutraal Ziekenfonds
Vlaams Neutraal Ziekenfonds
Partena
Onafhankelijk Ziekenfonds
Euromut
Securex
NMBS

Tegemoetkoming
15,00 EUR
15,00 EUR
25,00 EUR
30,00 EUR
30,00 EUR
15,00 EUR
12,00 EUR
30,00 EUR
15,00 EUR
20,00 EUR
20,00 EUR

Voor wie?

Allen
Allen
Allen
Allen
Allen
Allen
Allen
Body Mass Index > 25
BMI <= 25
Allen
Allen

Laat dit niet liggen!!
Koen
---------------------------------------------------

Jeugdportret: Fien Temmerman.

Ik ben 11 jaar en woon in Drongen. Ik zit in het 6e leerjaar
op de school Don Bosco Baarle. Mijn mama is Annelies
Coppens, mijn papa is Steven Temmerman, mijn zus is
Fiebe Temmerman en mijn broer is Lars Temmerman.
Ik wil later graag verpleegster worden om dat ik dat wel
interessant vind. Ik doe tafeltennis en Chiro. Ik ga graag
naar de Chiro omdat ik daar veel spelletjes kan doen en
het altijd leuk is. Mijn beste vriendin van vroeger, die van
school is veranderd, zie ik dan ook.
Ik lees graag strips omdat deze leuk zijn, zoals Jommeke
en FC de kampioenen. Ik werd lid van de club door
vrienden op school die ook tafeltennissen en door tante
Chantal die geen tafeltennis speelt maar aan vele andere
activiteiten van de club meedoet.
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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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Portret: Nico Van Malder
Mijn naam is Nico Van Malder, ben 37 jaar en
geboren te Dendermonde. Een viertal jaar geleden
ben ik verhuisd naar een appartement te Ledeberg
nabij Gent, daarvoor heb ik steeds te Sint-Gillis nabij
Dendermonde gewoond. School heb ik gelopen aan
de Hogeschool Gent en ben van opleiding industrieel
ingenieur elektriciteit.
Ik werk, sinds een zevental maanden, als project
engineer – inspecteur elektriciteit bij het erkend
keuringsorganisme Vinçotte.
Mijn hobby’s zijn hoofdzakelijk: latijnse dansen
(salsa/ bachata), tafeltennis, fitness en motorrijden
Mijn interesses gaan hoofdzakelijk uit naar: militaire
bouwwerken/ schepen/ vliegtuigen, geschiedenis
van de tempeliers, kastelen, …
Vroeger speelde ik heel regelmatig badminton
en tennis maar door mijn kniekwetsuur werd ik
toch wel genoodzaakt een sport te gaan beoefenen
waarbij ik minder intensief dien te spurten op het
veld. Mede hierdoor en het feit dat ik vroeger tewerkgesteld was bij Deba (hoogspanningscabines)
te Landegem (Nevele) heb ik de weg gevonden naar TTC Baarle.

Portret: Mieke De Bosscher
Mijn naam is Mieke De Bosscher, ik ben de mama
van jeugdlid Florian De Bosscher. Samen met mijn
man Wilmert, zoon Florian en de konijnen Flappie en
Snuffie woon ik in de Noordhoutstraat te Baarle.
Ik werk als bediende in het centrum van Gent, wat
heel leuk is als je eens een boodschap moet doen na
je werk, maar minder leuk is, als je ‘s morgens in de
file staat.
Ieder jaar heb ik als goede voornemen om wat meer
aan sport te doen, vandaar ook mijn inschrijving als
lid. Probleem is, dat ik absoluut niet sportief ben en
goede voornemens snel vergeten worden. Resultaat
: ik ben dit seizoen nog maar 3 keer komen spelen.
Maar het is bijna 1 januari, dus dan kan ik weer met een schone lei aan goede voornemens
beginnen.
Voor de rest heb ik weinig hobby’s. Ik lees graag, werk veel in de tuin, ga graag op reis, ...
Zo, dat was zo wat het belangrijkste.
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CHOLESTEROL

overgenomen uit tijdschrift VWB van juni 2013

Er is, ook in medische kringen, niet altijd overeenstemming als het om cholesterol gaat. Goed,
slecht, verhoudingen, nood aan behandelingen, diëten ... Als leek is het vaak moeilijk om bij het
doornemen van zelfs de meest betrouwbare literatuur, door het bos de bomen nog te zien.
WAT
Cholesterol is een witachtige stof die tot de lipiden (vetten) behoort. Deze substantie komt tot
stand: enerzijds via de voeding (25%) en anderzijds via synthese in de lever (75%). En cholesterol
is vooral onmisbaar! Het speelt een rol bij zenuwprikkels, bij de creatie van cellen en hormonen,
bij aanmaak van vitamine D.
En deze cholesterol circuleert in de bloedbaan via “transporteurs” en deze zijn verantwoordelijk
voor de benaming goede (ADL) en slechte (LDL) cholesterol. De goede cholesterol brengt deze
naar de lever en wordt daar afgebroken, terwijl de slechte (LDL) het stockeren ervan stimuleert
binnen de vaatwanden. LDL kan dus een risico betekenen voor het verstoppen of aanslibben van
die wanden (arteriosclerose) met soms nare gevolgen (tromboses, angina pectoris, enz.).
Volgens de Belgische Cardiologische Liga gelden volgende waarden voor wat betreft de
hoeveelheid cholesterol in het bloed: De totale cholesterol moet lager zijn dan 190 mg/dl. De LDL
moet lager zijn dan 150 mg/dl. De HDL moet hoger zijn dan 40 mg/ dl bij mannen en hoger dan
46 mg/ dl bij vrouwen. Het triglyceridengehalte moet lager zijn dan 150 mg/dl.
Naast de totale cholesterolwaarde is de verhouding tussen de HDL- en LDL-waarden belangrijk;
dat noemt men de cholesterolratio. Die ratio bereken je door het totale cholesterolgehalte te delen
door het HDL-gehalte. De optimale cholesterolratio is 4,5 of lager bij mannen en 3,5 of lager bij
vrouwen. Voorbeeld: 190 totaal : 50 HDL = 3,8
Cholesterol wordt gemeten via een bloedtest bij de arts. En je hoeft niet nuchter te zijn voor zo’n
meting. De meting gebeurt zelfs het best als je je normale voedingsgewoonten hebt aangehouden
en als je lichaamsgewicht stabiel is. Enkel als ook je triglyceriden (vetten) worden gemeten, mag
je twaalf uur vóór de bloedafname niet meer gedronken of gegeten hebben.
Af en toe kan een cholesterolgehalte sterk schommelen, maar dat is niet abnormaal. Vaak
worden er in dat geval meerdere bloedonderzoeken uitgevoerd om zo een algemeen beeld te
krijgen.
Een te hoog cholesterolniveau geeft niet direct duidelijke signalen dat het de verkeerde kant
opgaat. Meestal word je pas na lange tijd geconfronteerd met de nare gevolgen. Zaken die je
eventueel wel kan waarnemen zijn de volgende (al kunnen die ook andere oorzaken hebben dan
een teveel aan cholesterol): vlug buiten adem zijn - verminderde eetlust - snel zweten - hoge
bloeddruk - te hoge hartslag ...
INVLOEDEN
Er zijn heel wat factoren die invloed kunnen hebben op een teveel aan cholesterol: te rijke en
ongezonde voeding - gebrek aan beweging - problemen met de schildklier- diabetes- de pil ... Ook
leeftijd en geslacht spelen een rol. Daarnaast, zoals altijd, zit het vaak ook in de genen.
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Toch zijn alle specialisten het er over eens dat regelmatig, voldoende bewegen zoals fietsen of
joggen, een weldoende invloed heeft en vooral ook het gehalte aan goede (ADL) cholesterol
ten opzichte van de slechte (LDL) verhoudingsgewijze doet toenemen. Bewegingstekort heeft
bovendien tot gevolg dat er een minder goede doorbloeding is en dat stimuleert het dichtslibben
van de aders.
INGRIJPEN
Talloze studies hebben de relatie aangetoond tussen een te hoge LDL en cardiovasculaire
problemen. Sporten en zware inspanningen kunnen in dat geval ook tot gevolg hebben dat
plaquettes gaan loslaten. Algemeen is men van oordeel dat men een te hoge LDL met medicatie
moet tegengaan in geval van cardiovasculaire problemen, zoals o.m. hoge bloeddruk, enz. en
zeker als men andere risicofactoren combineert: roken, diabetes ...
Een gezonde voeding met weinig (slechte) vetten is belangrijk. Daarbij moet je niet
denken dat bijvoorbeeld alleen boter en frituren zoveel mogelijk te mijden zijn, maar
je moet ook letten op kaas die vaak 40 of meer aan vet bevat. Daarnaast is er (rood)
vlees en vooral charcuterie en dan heb je de verborgen, vaak ongezonde vetten in
koekjes en snoep.
Ook alcohol zal de slechte LDL doen toenemen. Bovendien belast drank de lever, het orgaan waar
goede cholesterol geproduceerd wordt. En tabak brengt schade toe aan de bloedvaten, waardoor
LDL-cholesterol de vaatwand makkelijker kan binnendringen en de bloedvaten sneller zullen
vernauwen.
BEWEGEN
Duur, progressiviteit en regelmaat zijn hier belangrijk. Wie nooit gefietst heeft moet
niet meteen anderhalf op de fiets, maar dat moet voor de doorsnee burger wel het
streefdoel zijn: anderhalf uur fietsen en dat driemaal per week. En daarbij moet je
niet echt “in het rood gaan”. Als je echter minder doet en als je vooral niet regelmatig
sport, is er weinig kans dat dit fietsen ook echt duurzame invloed zal hebben op je vetbalans.
Natuurlijk zijn andere vormen van bewegen vaak even zinvol. Maar laat je in geen geval wijsmaken
dat (sportief) fietsen niet kan als je lijdt aan een te hoog gehalte aan (slechte) cholesterol!
MEDICATIE
Laat statines (*) voorschrijven door een ervaren arts! Statistisch gezien beperken deze
geneesmiddelen de sterftekans ingeval van te veel LD L met ongeveer 10. Statines hebben soms
ook ongewenste bijwerkingen, zoals spierpijn en duizeligheid.
Maar het heeft weinig zin om bij een teveel aan cholesterol alleen maar medicijnen te gebruiken.
Je moet meteen je voedingspatroon en levensstijl aanpassen.
(*) Een statine of cholesterolsyntheseremmer is een cholesterolverlagend
medicament, (dat tevens een anti-inflammatoire werking zou hebben). Het grijpt in
door de productie af te remmen. Een statine wordt o.m. voorgeschreven bij verhoogde
cholesterol (hypercholesterolemie), suikerzielete (diabetes mellitus) en preventie van harten vaatziekten.
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FAMILIETORNOOI
Op vrijdag 25 oktober organiseerden we ons jaarlijks familietornooi. Deze editie van
het familietornooi slaagde alleszins in zijn opzet: van de 14 deelnemers hadden er 11 als
dubbelspelpartner een familielid mee gebracht, één jeugdlid bracht zijn peter mee en 2 leden
brachten een vriend mee. De opkomst was met 14 duo’s niet overweldigend, maar toch een stap
vooruit ten opzicht van vorig jaar. Het is ook altijd plezant als leden ex-leden meebrengen naar
het familietornooi.
De poules werden volledig willekeurig geloot. De jeugdleden (en partners) werden niet apart in
één poule ondergebracht omdat meegekomen vaders op hun vrijdagavond misschien wel wat
anders willen doen dan het enkel tegen 12- tot 14-jarigen opnemen. Er werd wel met handicap
gespeeld, wat zeker in het voordeel van de jeugdspelers is.

Al is deelnemen veel belangrijker dan winnen op zo’n avond, toch werd er met heel veel inzet
gespeeld en kregen de 2 winnaars van de poule een klein aandenken. De eerste winnaars waren
Jelle (en ex-lid Laurens Van Paemel). Ze hadden wel het geluk dat Flo (en haar vader) het niet
nodig vonden om met handicap te spelen. Flo’s vader speelde jaren geleden competitie, maar
heeft zijn basis zeker niet verloren. Met handicap zou het voor Jelle en Laurens een moeilijke
klus geworden zijn om in elke set een 5-0 achterstand weg te werken. In de andere poule bleken
Rinus (met oom en ex-lid Jo Verstraete) de beste. Ook Rinus kon enigszins genieten van het
handicapvoordeel, want ook Jo is niet al zijn tafeltennistalent verloren. In een onderling duel
onder de winnaars konden Rinus en Jo Jelle en Laurens met 3-1 aftroeven en zich dus de echte
winnaars van het familietornooi noemen. Alhoewel, zijn we niet allemaal winnaars als we in een
ontspannen familiale sfeer onze geliefde sport kunnen beoefenen.
Dank dus ook aan Fien (en papa), Emrys (en broer), Lucas en papa Andy, Matthias (en peter
en ex-lid Christophe Verbeke), Luc (en vrouw Leen), Tim (en vriend), Tijmen (en papa), Albert
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(en “vaste” deelnemer Antoon Verpoest), Ludo (en zoon en ex-lid Niek), Dominique (en zoon en
ex-lid Frederick) en mijn Katrien.
Na afloop van het tornooi was er nog ruimte voor vrij spel. Zo werden ook andere gelegenheidsduo’s
gevormd. De familie Verstraete hield zelfs nog een 2e familietornooi over 3 generaties heen, maar
dan in het enkelspel.
Kortom zij die er waren hadden er geen spijt van. Zij die er niet waren...... hadden alweer ongelijk.
Een speciale vermelding ook voor gelegenheids-barkeeper Paul die zich met steun van Filip,
Martine en Julien uitstekend van zijn taak kweet, maar geen ambitie toont om de job wekelijks
uit te voeren.
Koen
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Tornooi in Aalter (2013-11-10)
We hebben net geen voetbalploeg uitgestuurd naar Aalter. Bij de jeugd namen vier moedige
groenhemden deel. Tijmen moest al direct aantreden tegen topfavoriet Brent De Caluwé
(Beernem), maar trok goed zijn streng en verloor met 2-3. In de volgende match verloor hij
kansloos, maar op de rand van de uitschakeling won hij zijn laatste 2 poulewedstrijden. Ruben en
Rinus haalden een mooie 3 op 4 in de poules. Tim verloor tegen zijn zwart beest Sam Reynaert,
maar won vlot zijn 2 andere wedstrijden. In de 1/8e finale speelden Tijmen en Rinus tegen elkaar
en trok Rinus in een goede wedstrijd het laken naar zich toe met 3-1. Ruben verloor tegen de
“kleine” Daan Declerck (Aalter), maar die zou het wel tot in de finale schoppen. Rinus en Tim
(uitgeschakeld door de latere winnaar Brent) sneuvelden in de 1/4e finale, maar zeker Rinus
speelde een heel mooie wedstrijd en leidde tot 8-6 in de 5e set. Cas De Schinkel (Aalter) maakte
dan 5 punten op rij en een einde aan het liedje van Rinus.
Bij de senioren had Maarten bij zijn
eerste deelname als groenhemd niet echt
een gelukkige loting, maar hij kon toch
hier en daar een setje mee graaien. Jelle
won in zijn poule 2 van zijn 3 wedstrijden
en won ook overtuigend in de 1/16e
finale tegen Lies Clincke (Aalter). Hij
sneuvelde in de 1/8e finale eervol tegen
de latere finalist Björn Neirinck (Aalter).
Alexander wandelde naar de 1/4e finale na
3 eenvoudige winstpartijen in zijn poule en
een overwinning tegen Jenske Rodenburg
(Rooigem) in de 1/8e finale, maar werd
daar roemloos uitgeschakeld door Monica
Buysse. Simon verloor in zijn poule tegen de hoger vernoemde Björn met 2-3, maar boekte voor
de rest enkel 3-0 zeges tot in de 1/2e finale. Daar werd hij halt toegeroepen door Zekerya, dus
werd Simon mooi 3e in de eindstand.
Bij de veteranen legde Dominique een
mooi parcours af, maar hij kon zijn status
van vorig jaar (verliezend finalist) niet
helemaal waar maken. In een spannende
vijfsetter bleek Danny Steurs (Aalter) in
de 1/4e finale de beste AG Insurancespeler.
Na
poulewinst
kwam
ik
enkel
tegenstrevers van de lokale club tegen
in mijn afvallingstabel. Eric Goossens
(die 3e was bij ons in Baarle), André
Debacker en Danny Steurs konden mij
niet tegenhouden op weg naar de finale. In
de finale bleek de winnaar van vorig jaar
ook dit jaar de sterkste. Filip Van Cappel uit Blankenberge is de verdiende winnaar.
Koen
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Uitslagen Aalter
Einduitslag Jeugd
Nr

Senior

Naam

Voornaam Club

Voornaam

Club

1 De Caluwe

Brent

Beernem

1 Cakar

Zekerya

individueel

2 Declerck

Daan

Aalter

2 Neirinck

Björn

Aalter

3 VandenAbeele

Sander

Beernem

3 Donné

Simon

Baarle

4 De Schinkel

Cas

Aalter

5 De Ley

Tim

Baarle

4 Buysse

Monica

Oude Bareel

6 Reynaert

Sam

Beernem

5 Coene

Benjamin

Oude Bareel

7 Lamyns

Milan

Beernem

6 Lambert

Kris

Aalter-Brug

8 Verstraete

Rinus

Baarle

7 Devulder

Anthony

Rooigem

9 De Caluwe

Elias

Beernem

8 Van Paemel

Alexander

Baarle

10 Debuf

Ruben

Baarle

9 Declerck

Peter

Aalter

11 Corijn

Stef

Aalter

10 Van Gyseghem

Jelle

Baarle

12 Dejonckheere

Jens

Aalter

11 VandenAbeele

Jeroen

Beernem

13 De Meyer

Nathan

Maldegem

12 Callewaert

Stijn

Aalter-Brug

14 De Steur

Vinny

Aalter

13 Vanmaele

Frederik

Aalter

15 Colpaert

Milan

Aalter

14 Vanden Driessche

Ibe

Aalter-Brug

16 Matthys

Tijmen

Baarle

15 Vyncke

Gina

Rooigem

16 Rodenburg

Jenske

Rooigem

17 Lecomte

Trevor

Tielt

18 Colpaert

Mario

Aalter

19 Levrau

Tommy

Markegem

20 Colle

Niels

Aalter-Brug

21 Declerck

Filip

Aalter

22 Clincke

Lies

Aalter

23 De Witte

Steven

Aalter

24 Saelens

Joris

Aalter

Einduitslag

Veteraan

Naam

Voornaam

Club

1 Van Cappel

Filip

Blankenberge

2 Deschepper

Koen

Baarle

3 Lammerteyn

Freddy

Beernem

4 Steurs

Danny

Aalter

5 Naudts

Jan

Aalter-Brug

6 Debacker

André

Aalter

7 De Schinkel

Alain

Aalter

8 De Bont

Dominique

Baarle

9 Deconinck

Luc

Beernem

10 Goossens

Erik

Aalter

11 Desmet

Edwin

Markegem

12 Warlop

Koen

Markegem

13 Joos

Geert

Zele

14 Coppens

Raoul

Rooigem

15 Gobert

Piet

Beernem

16 Vergeylen

Lucien

Oude Bareel

Nr

18

Naam

Einduitslag
Nr

25 Van Hauwermeiren Thijs

Aalter-Brug

26 De Graeve

Sam

Aalter-Brug

27 Mahieu

Luc

Rooigem

28 De Pestel

Maarten

Baarle

VO met Rooigem op 15 nov 2013
Op onze jaarlijkse vriendenontmoeting met Rooigem wouden we revanche nemen voor onze
nederlaag van vorig jaar. Dat is altijd gemakkelijker gezegd dan gedaan, want TTC Rooigem heeft
natuurlijk een grote vijver om uit te putten. De bezoekers waren ietwat laattijdig uitgenodigd,
maar waren toch met 12 op het appel. Bij ons beslisten Ludo en Mark om niet te spelen, zodat wij
met 13 aantraden.
In de eerste poule nemen we normaal altijd de bovenhand en dat was nu niet anders. De uitblinker
van de 1e poule bevond zich duidelijk in het bezoekende kamp, want Anthony Devulder won al
zijn partijen. Toch kreeg hij heel wat tegenstand. Alexander, Simon, Erwin en ikzelf wonnen
allen 1 of 2 sets, maar toch was Anthony telkens de sterkste. We waren wel heel homogeen want
tegen de andere 3 tegenstrevers (Abel, Joris en Luc M.) wonnen we wel onze partijen, al was het
nu ook niet zo dat we het cadeau kregen. Zeker Abel was 2 keer dicht bij de overwinning, maar
kon het in de 5e set telkens niet afmaken. Al bij al toch een overtuigende 12-4 overwinning (42-19
in de sets) in de 1e poule.
In de 2e poule hadden we het heel wat moeilijker. De girlpower van Rooigem (Mady en Gina)
aangevuld met een heel sterke Dieter en Raoul maakte het voor Jelle, Dominique, Luc, Maarten
en Raf iets te moeilijk. De eerste 4 spelers konden wel elk 1 of 2 matchen winnen, maar voor
Raf was een overwinning niet weggelegd. Raf, die vorig jaar nog in de 4e poule mee deed,
maakte de voorbije maanden een spectaculaire vooruitgang binnen onze club. Tegen Mady leek
hij ook op weg naar een prestigieuze zege, maar de ervaring van Mady haalde in de 5e set de
bovenhand. Als we het iemand gunnen dan zal het wel aan Mady zijn. Ik denk niet dat Mady al
veel vriendenontmoetingen met ons gemist heeft. In goede en slecht dagen, Rooigem kan altijd op
Mady rekenen! In de 2e poule was Rooigem dan ook met 6-14 (23-48 sets) te sterk;

dag is evenwel geen slecht jaar.

In de 3e poule hadden we een combinatie
van jong talent (Rinus, Sander)
met ervaring (Xavier) en onze best
geëvolueerde van vorig seizoen (Nico).
De tegenstand woog echter te zwaar.
Rinus vocht als een leeuw en haalde
dan ook 2 mooie overwinningen. Xavier
zette zijn donderdags gemiddelde verder
en scoorde dus ook een overwinning.
Nico speelde voor wat hij waard was
en sleepte toch een set uit de brand.
Sander kende een complete off-day.
De voorbije jaren kon hij altijd wel een
setje redden tegen Marianne, maar zelfs
dat was te hoog gegrepen. Een slechte

Ook een woord van dank aan Julien en Monique om voor de boterhammen te zorgen en zeker
aan Filip die nog steeds aan de kant stond met een spierscheur, maar ons wel de ganse avond van
drank voorzag. Ook een woord van dank aan Inge en Luc voor het opnemen van de handdoek aan
Rooigems zijde zodat we opnieuw een sportieve vrijdagavond beleefden.
Koen
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Marianne Van Aerde
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Gina Vyncke

Maddy Van Hoecke

Bert Van Nieuwenhove

0

x

3

3
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Dieter Verhofstad

1
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0

3

0
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Maarten De Pestel

Jelle Van Gyseghem
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set match tot set

14

6

tot match

Dubbeltornooi Rooigem
Op zaterdag 23 november vond het dubbeltornooi van TTC Rooigem plaats. De vorige editie
werd nog in het voorjaar georganiseerd. Om de tornooien wat meer te spreiden werd het verplaatst
naar november, een goede keuze. Bij de jeugd deden Rinus Verstraete en Tim De Ley mee, bij de
volwassenen Jelle Van Gyseghem en ikzelf. In totaal waren er 4 duo’s bij de jeugd en 19 bij de
volwassenen.
Tim en Rinus waren verbaasd toen ze hun tegenstand zagen: drie jonge duo’s van Rooigem. Als
ze dat op voorhand wisten, hadden ze liever bij de volwassenen meegedaan. Het leek erop dat
het binnenhalen van de overwinning geen grote uitdaging ging worden. Dat bleek later ook, ze
verloren geen enkele set. Doordat ze maar met vier teams waren speelden ze twee keer tegen elk
duo. Tim en Rinus zijn zeker klaar om zich volgende keer te testen bij de volwassenen!

In de poules begonnen Jelle en ik goed met een overwinning tegen een duo van Beernem.
Vervolgens wonnen we verbazend vlot van Alain Vanderhaeghen en Nico Malfait: 3-0. Maar
daarna ging het minder tegen Jo Demol en Abel Lencha Shola, we wisten geen vuist te maken en
verloren met 1-3. De laatste wedstrijd van de poules wonnen we vlot. Ondanks een verlies konden
we tevreden zijn met de resultaten van de poules.
We waren vrij in de eerste ronde van de afvalling. In de 1/8e finale hadden we weinig moeite
en haalden het met 3-0. De kwartfinale werd gespeeld tegen een team dat we al in de poulefase
tegenkwamen: Jo en Abel van TTC Rooigem. Toen verloren we, dus we wisten dat het beter
moest. We startten goed met winst in de eerste set, waarna de tegenstand terugkwam tot 1-1. Het
kwam in deze wedstrijd er vooral op aan de tegenstander de fout te laten maken en dat deden we
goed. Zo wonnen we met 3-1.
De halve finale werd gespeeld tegen Benny Van Den Bulcke en Philippe Versluys, een gevestigd
duo dat telkens ver geraakt. Ze zijn vooral verdedigend heel sterk en we wisten deze verdediging
niet te slopen, het werd 0-3. In de finale haalden ze het ook, tegen Alain Vanderhaeghen en Nico
Malfait. Dat betekende dus een derde plaats voor ons, waar we zeker en vast tevreden mee kunnen
zijn.
Alexander
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Sudoku
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Verjaardagskalender januari - april

Achternaam
Degrieck
Hoste
Torcq
Deruelle
Boes
Vancauwenberghe
Temmerman
Fias
De Bosscher
Verstraete
Coddens
De Vos
Daemers
De Vos
Vandenbilcke
Mestach
Britton
Van Gyseghem
Debuf
Coppens
Martens
Boes
Verstraete
De Bosscher
De Groote
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Voornaam Maand Dag
Wim
1 2
Ann
1 3
Jean-Pierre
1 10
Julien
1 16
Nick
1 21
Wim
1 27
Steven
1 29
Flo
2 5
Mieke
2 8
Rinus
2 12
Rudy
2 14
Frank
2 15
Monique
3 7
Paul
3 10
Dennis
3 16
Hubert
3 25
Ann
3 26
Jelle
3 27
Ruben
4 2
Patrick
4 6
Emrys
4 9
Marco
4 18
Luc
4 18
Florian
4 19
Karel
4 30

Activiteitenkalender januari - april
Dag
DO
Vrij
DO
Vrij
DO
Vrij
DO
Vrij
DO
Vrij
DO
Vrij
DO
Vrij
DO
Vrij
DO
Vrij
DO
Vrij
DO
Vrij
DO
Vrij
DO
Vrij
DO
Vrij
DO
Vrij
DO
Vrij
DO
Vrij

Datum
2/01/2014
3/01/2014
9/01/2014
10/01/2014
16/01/2014
17/01/2014
23/01/2014
24/01/2014
30/01/2014
31/01/2014
6/02/2014
7/02/2014
13/02/2014
14/02/2014
20/02/2014
21/02/2014
27/02/2014
28/02/2014
6/03/2014
7/03/2014
13/03/2014
14/03/2014
20/03/2014
21/03/2014
27/03/2014
28/03/2014
3/04/2014
4/04/2014
10/04/2014
11/04/2014
17/04/2014
18/04/2014
24/04/2014
25/04/2014

activiteit
Bowlen - geen tafeltennis
Geen tafeltennis
Interne competitie
Vrij Spel vanaf 20 uur + training
Interne competitie
Vrij Spel vanaf 20 uur
Interne competitie
Vrij Spel vanaf 20 uur + gezelschapsspelen
Interne competitie
Vrij Spel vanaf 20 uur
Interne competitie
Vrij Spel vanaf 20 uur + training
Interne competitie
Vrij Spel vanaf 20 uur
Interne competitie
Vriendenontmoeting om 20 uur
Interne competitie
Vrij Spel vanaf 20 uur
Interne competitie
Vrij Spel vanaf 20 uur
Interne competitie
Vrij Spel vanaf 20 uur + training
Interne competitie
Vrij Spel vanaf 20 uur
Interne competitie
Vrij Spel vanaf 20 uur
Interne competitie
Vrij Spel vanaf 20 uur + training
Interne competitie
Vrij Spel vanaf 20 uur
Interne competitie
Vrij Spel vanaf 20 uur
Interne competitie
Vriendenontmoeting om 20 uur
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Vriendenontmoeting Aalter - 20 december 2013
Na een vriendenontmoeting die niet bijzonder veel volk uit Aalter kon lokken op de dag van een
niet nader bepaalde (maar belangrijke) voetbalmatch werd het weer tijd voor een vriendschappelijk
treffen tussen TTC Aalter en TTC Baarle. Ondertussen al in het voorbije jaar gelegen, was vrijdag
20 december niet echt een bijzondere dag. Maar op deze dag van vreugde (niet alleen de dag van
de rapporten voor het middelbaar en de dag voor de winterzonnewende voor ketters, heidenen en
astronomen) mochten we ons richting de sporthal van Aalter begeven voor een interclub tegen de
rode truitjes.
Daar aangekomen begon het al veelbelovend: de sporthal was in gebruik door een groep die iets
deed tussen turnen en masseren, dus we zagen het al goed zitten om op te warmen. We werden
echter teleurgesteld want ze waren aan het opkramen om de zaal vrij te maken voor ons. Gelukkig
kwamen we daar dan al snel André en zijn gezellen tegen zodat we niet veel tijd hadden om na
te denken over het verlies. Van Aalter waren op de been : Filip Declerck, Danny Steurs, Erik
Goossens, Alain De Schinkel, Kris Dhondt , Joris Saelens en André, terwijl Rosa de arbiterstafel
verzorgde. Daar tegenover kon Baarle dan ook pronken met zeven zonen: Koen, Alexander,
Dominique, Jelle, Xavier, Filip en ikzelf mochten de groene kleur verdedigen.
Het werd al snel duidelijk dat we
waarschijnlijk niet genoeg tijd
zouden hebben om alle geplande
matchen (iedereen speelt tegen
iedereen) uit te spelen. We
begonnen er dan maar met veel
gusto aan. Blijkt dat badminton
een nogal nefaste invloed kan
hebben op het pingpong spel,
wat duidelijk werd uit het
feit dat ik mezelf constant op
minstens 3-4 meter achter de
tafel terugvond. Het bleek al
snel dat er in de opstelling van
Aalter één constante zat: Filip
Declerck bleef een volledige
avond ongeklopt en verloor
geen enkele set. De rest van
ons kon echter prima meespelen: alleen Xavier wist geen matchwinst neer te schrijven maar kon
ook sets halen. Alexander moest alleen de match tegen Filip Declerck uit handen geven. Zo kon
iedereen wat winnen en moesten we allemaal ook iets laten schieten: dit bleek dan ook uit de
uiteindelijke tussenstand. De uitslag na de eerste telling bedroeg 19-19 in matchen (en 74-70 in
sets voor Aalter), maar bij de sociaal verplichte controle na een gelijkspel moesten we ons toch
tevreden stellen met een nipt verlies: Aalter won met 20 wedstrijden tegen 19.
Omdat op zo’n vriendenontmoeting (what’s in a name) de vrienden en de ontmoeting belangrijker
zijn dan al de rest, trokken we daarna plichtsgetrouw naar de cafetaria voor een drankje en de
nabespreking. Daar werden er nog enkele last-minute kerstgeschenkjes aangekocht en verkocht
ten voordele van het goede doel in de vorm van fleece dekentjes. Zo voorzien op de koude
kerstperiode (niet bepaald nodig, dat weten we nu) konden we terug naar Baarle vertrekken en
beginnen aan het kerstverlof.
Simon
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Ledentornooi, 22 december 2013
Het ledentornooi was reeds toe aan zijn derde editie in het OTC, met een gemiddelde opkomst
van 25 leden. Om 8h30 waren we afgesproken om eerst gezamenlijk te ontbijten en te genieten
van heerlijk warme chocolademelk, koffie of een ander drankje.
Daarna begon het tornooi. Bij een ledentornooi, is het de bedoeling dat ook de jeugd mag
meedingen voor de hoofdprijs en om dit een beetje eerlijk te laten verlopen maken we gebruik
van ons gekend “handicap”-systeem. In de eerste ronde hadden we vijf poules en mocht iedereen
zich een beetje “opwarmen”, iedereen mocht immers sowieso door naar de volgende ronde. In de
afvallingsronde wordt bij de loting wel rekening gehouden met het vorige resultaat, een goede
start in de eerste poule is daarom niet onbelangrijk.

De voorbereidingspoules hadden al snel duidelijk gemaakt, dat enkele jeugdleden in een
“superdag” waren. Een dikke proficiat aan de jeugdleden Stijn en Brent voor hun mooie prestatie.
In de achtste finales moesten ze de duimen leggen tegen respectievelijk Pascal en Rudy. Jeugdlid
Ruben brak zelfs door tot in de finale, die hij mocht spelen tegen Alexander. Met 6 punten
voorsprong voor Ruben was het toch nog opletten geblazen voor Alexander. Uiteindelijk won
Alexander het ledentornooi voor de 2de maal.
Pascal en Rudy mochten het uitvechten voor de derde stek. Pascal heeft het uiteindelijk gehaald
na eveneens een mooie en spannende kleine finale.
Proficiat aan alle deelnemers voor hun sportieve deelname aan ons ledentornooi. Het niveau van
de wedstrijden was dik in orde en een speciale dikke pluim gaat dit jaar naar onze jeugdleden !
Tot slot wil ik ook nog Julien, Filip en Martine bedanken voor de “catering” van het ontbijt en om
ons tussen de wedstrijden van een drankje te voorzien.
De volledige uitslag en foto’s kan je op onze site nog eens nakijken.
Andy
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EINDUITSLAG TORNOOI 22 / 12 / 2013
Plaats
1

Van Paemel Alexander 2

2

Debuf Ruben 8

3

Laseur Pascal 2

4

Coddens Rudy 4

5

Deschepper Koen 3

6

Donné Simon 2

7

De Vos Paul 2

8

De Pestel Maarten 5

9

Verstraete Rinus 5

10

Van Gyseghem Filip 3

11

Debuf Stijn 8

12

Claeys Brent 8

13

Van Gyseghem Jelle 3

14

Coenen Ludo 4

15

De Backer Dirk 7

16

De Smet Isabelle 7

17

De Bont Dominique 3

18

Boes Nick 9

19

Boes Robbe 9

20

Delcloo Mattias 9

21

Temmerman Fien 9

22

Delcloo Andy 7

23

Temmerman Steven 9

24

Verheyden Raf 5
Delcloo Lucas 9
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Naam		

Schaatsavond te Gent
Elk jaar is één van de laatste activiteiten, onze uitstap met de leden in gezelschap van familie
of vrienden naar de ijspiste. Vroeger was dit een bustocht naar de ijspiste te Brugge maar sinds
enkele jaren nemen we een lijnbus richting Gent. In het begin was dit op het Emile Braunplein te
Gent maar daarna besliste men om dit te verhuizen naar het Sint-Pietersplein.
De ijspiste werd dan ingeschakeld
in de ‘Winterdroom’ met o.a. een
reuzenrad, kraamjes, enz. De
kerstmarkt bleef wel op het SintBaafsplein. Dit jaar besliste men om
terug te keren naar hartje centrum.
Met de bouw van de stadshal op het
Emile Braunplein vond men een
ideale locatie voor de schaatspiste.
Ook naar organisatie toe werd
een nieuwe speler gevonden.
Als afsluiter werd terug een zaal
ste
gereserveerd op de 1 verdieping van ‘the Bridge’ op het Sint-Baafsplein te Gent.
Dit jaar was de respons van de
leden wat minder dan vorige jaren.
In totaal waren we met een 30-tal
inschrijvingen. Gelukkig konden
we genieten van het groepstarief
aangezien we met minimum 20
schaatsers waren. Het verkrijgen
van de schaatsen ging dit jaar heel
vlot. In het verleden kon dit soms
een tijdje duren.
Op de piste was het een drukte van
jewelste. Je zag kleine kinderen
steun zoeken bij pinguins of kleine sleetjes om zich staande te houden op het ijs. Via een pad
omgeven door dennenbomen kon je ook via een alternatieve route naar de achterkant van de piste
schaatsen. Ik dacht dat er 2 pistes waren maar dit bleek niet te kloppen. De niet-schaatsers konden
langs gaan bij de kraampjes rond de piste om te genieten van een drankje.
Na het schaatsuurtje trokken we richting het Sint-Baafsplein. Daar wordt sinds enkele jaren de
afsluiter gehouden in Café ‘the Bridge’. Voor
de jongeren onder ons had Julien snoepgoed
voorzien. Tegen 22.45 uur was het verzamelen
geblazen om terug te keren met de bus. Iets na
23u waren we terug op Drongenplein.
Ik vermoed dat iedereen genoten heeft van de
schaatsavond. Hopelijk zien we elkaar volgend
jaar terug.
Pascal
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Jelle vestigt (persoonlijk) record in Zandvoorde, Simon genekt door
Dominieksken
Een maandje later dan oorspronkelijk voorzien konden we onze tafeltenniskunsten vertonen in
Zandvoorde op zondag 29 december. Simon, Alexander en ikzelf hadden vorig jaar deelgenomen
en het was ons wel bevallen. Jelle vervoegde ons zodat we met een kwartet aantraden in de
seniorenreeks.
De veteranen traden in een aparte reeks aan, maar in Zandvoorde moet je 50 zijn om veteraan
te zijn. We traden dus alle 4 aan bij de senioren. Zandvoorde is niet het sterkst bezette tornooi,
maar dit heeft ook zijn voordelen. De laatste speelt daar evenveel matchen als de eerste. De
17 deelnemers werden onderverdeeld in 4 poules. Elke poule speelde op zijn eigen tafel, een
interessante optie om een tornooi vlot te laten verlopen. Bovendien zou iedereen voor zijn exacte
plaats spelen. De eerste 2 van elke poule speelden voor de plaatsen 1-8, de 3e en 4e van elke poule
voor de plaatsen 9-16.
Simon zat in de sterkste poule. Hij won direct met 3-1 tegen Monica Buysse (Oude Bareel) zodat
hij wat relaxter kon spelen tegen Johan Caboor (Rooigem). Deze spektakelwedstrijd verloor hij
met 2-3, maar dit was geen drama omdat hij nadien won tegen Gina Vyncke (Rooigem).
Jelle mocht starten tegen Zekerya en voor een stresskip als Jelle is zo’s start niet bevorderlijk.
Hij raakte geen bal en verloor kansloos 0-3. In zijn 2e wedstrijd moest hij tegen de lokale Lies
niet echt alles uit de kast halen om met 3-0 te winnen. De beslissende wedstrijd tegen Roberto
Boucqué (Rooigem) was niet echt een topmatch van Jelle en dus verloor hij met 0-3. Als het kalf
verdronken was won hij wel nog een goede wedstrijd tegen Sander Vandenabeele (Beernem)
Alexander was onderverdeeld in de zwakste poule. Hij wandelde dan ook door zijn poule en
moest geen enkel setje toestaan.
Ikzelf zat in een “doenbare” poule. Mijn eerste wedstrijd was direct de belangrijkste. Tegen Jeroen
Vandenabeele (Beernem) nam ik een barslechte start, maar kon mijn niveau toch wat optrekken
(zonder grandioos te spelen) en ik won uiteindelijk met 3-1. Tegen de onbekende Alain Hindryckx
(Zandvoorde) speelde ik een veel betere wedstrijd, maar verloor uiteindelijk met 2-3 omdat ik een
paar van zijn opslagen helemaal niet onder controle kreeg. Verlies tegen Alain bleek geen oneer.
Een 15-tal jaar geleden was dit een C4-speler en nu heeft zijn zoontje de microbe te pakken en zo
deed Alain ook nog eens mee. In mijn 3e wedstrijd won ik vrij eenvoudig met 3-0.
Met zijn 3 zouden we spelen voor de plaatsen 1-8, Jelle kon strijden voor plaats 9. Tornooileider
Luc had een verrassing in petto. We werden opnieuw onderverdeeld in poules. Poulewinnaar
Alexander kwam terecht in dezelfde poule van Zekerya en met …. Simon en ikzelf als 2des. In
de andere poule hadden Alain en Johan niet al te veel weerwerk van Roberto en Benjamin (Oude
Bareel).
Met zijn drieën in dezelfde poule en daarbij Zekerya: we speelden dus voor 1 plaatsje in de halve
finale. Alexander zag al gauw zijn kansen gefnuikt door een 2-3 verlies tegen Simon. Ikzelf leed
een logische 0-3 tegen Zekerya. Tegen Simon speelde ik helemaal niet slecht, maar ik miste
te veel “gemakkelijke ballen” om te kunnen winnen. Simon dus op rozen na 3-1 winst want
Alexander kon weliswaar wel een setje afsnoepen van Zekerya, maar meer ook niet. Alexander
won nadien wel tegen Benjamin met 3-1 en ikzelf won tegen Roberto met 3-1, maar we moesten
onze wedstrijd voor de 5e plaats niet meer spelen.
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In de halve finale was Simon niet opgewassen tegen Alain, die zelf een pak voor de broek kreeg
van Zekerya in de finale (11-3, 11-4, 11-4). In de wedstrijd om de 3e plaats (en 20 euro) speelde
Simon goed in de onpare sets en hij bouwde een 6-1 voorsprong uit in de beslissende 5e set. Johan
Caboor vergat dan wel even zijn pijnlijke schouder en ging aanvallen. Het loonde en hij kwam
mooi terug en op matchbal. De service van Simon was goed en de bal van Johan leek in het net
te stranden, …. maar hij besliste om er over te rollen en op het hoekje van de tafel net na het net
te springen. Voor Dominique zou dit het ultieme moment van genot geweest zijn, voor Simon
betekende dit dat 20,00 euro door zijn neus geboord werd.
Hoe verging het Jelle ondertussen? In zijn poule voor de plaatsen 9-16 won hij zowel tegen Geert
Notte (Zandvoorde), Trevor (Zandvoorde) als Gina. Hij won ook tegen Jeroen in een spannende
vijfsetter en in de wedstrijd om de 9e plaats won hij opnieuw tegen Trevor. Dit betekent dat hij 6
wedstrijden op een rij won, maar behalve de eer om de 9e plaats leverde dat niets op. Gina had
dan meer geluk. Zij verloor 6 wedstrijden op een rij met 0-3, maar de vrouwen mochten toch ook
nog onderling spelen en daarin versierde ze met een 3e plaats nog een beker. Monica won met veel
overwicht. Bij de veteranen was Filip Van Cappel (Blankenberge) eens te meer de beste en was
Freddy Lammertyn (Beernem) eens te meer een verdienstelijke 2e.
Ook een dikke proficiat aan de organisator (Luc Van Basselaere) voor het vlot verloop van het
tornooi want omstreeks 18.15 uur waren alle wedstrijden gespeeld.
Koen
------------------------------------------
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Bowling in de Bowl Inn
Na de feestelijkheden met de kerstdagen en het nieuwe jaar, stond de eerste activiteit van het
nieuwe jaar op het programma. Het was terug bowlingavond in de ‘Bowl Inn’ te Sint-MartensLatem. Ondertussen mogen we niet meer spreken van de ‘Real’ maar is de zaak overgenomen en
noemt het nu de ‘Bowl-Inn-Latem’. Zoals vorig jaar mochten we ook dit jaar veel inschrijvingen
noteren. Koen had 6 banen gereserveerd en dat was zeker nodig. In totaal waren er 36 personen
die voor enkele uurtjes een paar bowlingschoenen aantrokken.
Niet iedereen kiest voor het bowlen maar 6 man trokken naar het groene laken van een snookertafel.
Dit waren Karl, Julien, Noel, Filip, Wim en Patrick. Ook Frieda, Noella en An waren aanwezig als
supporters.

evenwel niet de hoogste score van de avond.

Bowling is eigenlijk
heel simpel. Je moet
proberen zoveel mogelijk
kegels omver te werpen.
Zolang je de goede lijn
of boog kan gooien, ben
je vertrokken. Op baan 9
speelden Ludo, Sander,
Dominique, Luc, Nico
en Raf. Ondanks dat Luc
de hoogste score had
met een totaal van 178
was Raf diegene met het
hoogste gemiddelde van
155 (153 + 157). 178 was

Op baan 10 speelden Chantal, Ann, Larissa, Annelies, Katrien, Nathalie en Siebe. Daar was Ann
oppermachtig in beide ronden met een score van 116 en 120. Op baan 11 speelden Dirk, Isabelle,
Marco, Chris, Jean-Pierre, Pascal en Karolien. Jean-Pierre begon sterk met onmiddellijk 3 strikes
op rij maar kon het ritme niet volhouden. Uiteindelijk wist Chris de ronde te winnen met een
score van 148 voor Pascal met 142. Jean-Pierre scoorde nog 138 en Marco wist 135 te halen. Ook
Isabelle, Karolien en Dirk wist de 100 te overschrijden. In ronde 2 was Jean-Pierre wel de sterkste
met 124.
Op baan 12 speelden Jelle, Simon, Alexander, Rinus en Gerjan. Hier viel vooral de score op van
Alexander met 139 maar was Gerjan telkens de betere met 127 en 149. Baan 13 was voor de jeugd.
Daar speelden Brent, Robbe, Anse, Nick, Fien en Ann-Sofie. Daar viel de score op van Brent met
een ronde van 131. Ook Robbe, Fien en Ann-Sofie wisten 100 punten of meer te gooien.
Baan 14 was de laatste baan en daar werd de hoogste score gehaald. Hier speelden Gunnar, Ilse,
Mark, Bruno en Koen. In deze groep haalde Koen de hoogste score met een totaal van 183. Het
hoogste gemiddelde was wel voor Bruno met een gemiddelde van 142. Hier viel ook de hoge
scores op van de andere spelers. Dit was duidelijk de baan met het hoogste gemiddelde van alle
spelers samen.
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Ziehier de top-5 van hoogste scores:
1. Koen: 184

2. Luc: 178
3. Bruno: 159
4. Raf: 157 + 153
5. Gerjan: 149
Het hoogste gemiddelde was voor Raf met 155 voor Bruno met 142.
Hopelijk heeft iedereen genoten en hopen we elkaar volgend jaar terug te mogen
ontmoeten.
Pascal
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Nieuwjaarsreceptie 2014
Met temperaturen tussen de 6 en de 8 graden kan men niet van een winterprik gewagen maar
eerder van een herfstdepressie. Voor zondag 5 januari, de dag dat de Baarlese verenigingen hun
jaarlijkse nieuwjaarsreceptie organiseerden, sprak Frank Deboosere zelfs van opklaringen, zon
en een mobiele hogedruk wig die ons weer bepaalde. En inderdaad, hij kreeg gelijk, het regende
niet. ’s Morgens vroeg was het wel nog heel frisjes; om 9 uur waren de 3 graden nog niet bereikt.
Tegen 11 uur, het aanvangsuur van de receptie, viel echter een pril en schuchter zonnestraaltje te
ontwaren; we zouden zowaar kunnen gewagen van een eerste lentezonnetje na het verstrijken van
de winter.
Om logistieke redenen, de beschikbaarheid van toiletten, het binnen handbereik zijn van
de op te bouwen chaletjes, enz. vond de receptie dit jaar voor de eerste keer plaats aan het
ontmoetingscentrum. Velen zullen misschien betreuren dat het gebeuren niet meer plaats vindt
in het hart van Baarle, onder de kerktoren, maar uiteindelijk is het ontmoetingscentrum slechts
500 meter verwijderd van de kerk, dus zo ver is dat nu ook weer niet. Om het evenement daar te
kunnen organiseren moesten wel de nodige toestemmingen verkregen worden van ’t stad Gent en,
naar ik vernam van Julien, kwam daar weer heel wat administratieve rondslomp om het hoekje
kijken.

De ruimte voor het ontmoetingscentrum was aan de krappe kant zodat er weer flink wat gedrum
vereist was om overal de nodige doorgang te verkrijgen. Met drank in de hand werd er hier en
daar ook al wel iets gemorst. De jenever werd in het gebouw zelf geschonken en daar kon men
ook af en toe eens war schuilen voor de gure wind die toch maar koud aanvoelde eens de zon
achter de wolken was verdwenen.
Ik ben geen goede schatter maar hier en daar hoorde ik vertellen dat er toch wat minder volk was
dan de voorgaande jaren. Hoe dan ook wat mij betref is deze locatie even goed als het centrum
al mist men wel een beetje het beeld van de torenspits. Wel viel het mij wat tegen dat er zo
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weinig volk te zien was van onze tafeltennisclub maar blijkbaar vallen gratis recepties niet meer
voldoende in de smaak.
Voor Pascal betekende dit het afscheid van de organisatie van de receptie en ik wil hem hier toch
van ganser harte bedanken voor al de jaren dat hij zich in naam van de tafeltennisclub en alle
Baarlese verenigingen, met hart en ziel ingezet heeft voor deze organisatie.
Pol.
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Doordenkertjes
Je kunt bijna overal Chinees eten.. Het helpt niet..er komen er altijd maar bij.
Heel raar.. Zijn neus loopt..en zijn voeten ruiken.
Noë nam slechts twee exemplaren mee van elke soort.. Zijn ark was niet verzekerd
voor derden.
Toch wel het toppunt van discriminatie!.. Alle plantjes water geven..behalve de
afrikaantjes.
Wat zei die eend die tegen de gevel vloog?.. Kwak.
Alcohol is een heel grote vijand..maar.. In de bijbel staat: « Heb je vijand lief »
Als het leven geen zin meer heeft.. Dan kun je er ook geen punt achter zetten.
Bij de waarzegster hangt er een bordje.. ‘Gesloten wegens onvoorziene
omstandigheden’
Deze honing heeft een erge bijsmaak!
Amerikaanse buffels hebben iets bisonders.
Als hij niets anders te eten had, leefde Godfried van bouillon.
Kwaliteitslingerie is bijzondergoed.
Eet meer Freud, dan blijf je Jung.
Mag je op zondag weekdieren eten?
Drinken halveert je leven, maar je ziet dubbel zoveel.
Word bokser...veel meer kansen op slagen.
Roken...het blijft nog steeds een teer onderwerp.
English beer is like sex in a canoo : fucking close to water.
Als twaalfuurtje...nemen we een half eendje.
Enkele weken na de amputatie van zijn been liep hij op eigen houtje.
Alleenstaande dame zoekt zittend beroep.
Na de hevige regenval van de laatste dagen, stond de migrantenwijk volledig blank.
Ik ging hem een trap verkopen, maar hij woonde op het gelijkvloers
Doodgaan is stoppen met sterven
De ontevreden klant sleurde het restaurant voor het gerecht
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AANKONDIGINGEN
VR		10/1		Trainingsavond
VR		
24/1		
				

Spelletjesavond

+ mogelijkheid tot tafeltennis voor de fanatiekelingen

ZA - ZO

1/2 - 2/2

Tornooi Oude Bareel

VR 		

7/2		

Trainingsavond

VR		21/2		Vriendenontmoeting
ZA		

8/3		

ZA		
8/3		
				
ZO		

16/3		

Dubbeltornooi Aalter

SOUPER

In het DBI, aanvang om 19 uur
Volleybal

VR		4/4		Trainingsavond

MA-WO
7-9/4		
				
				

Sportkamp:
3 avonden van 20 u tot 22.30 u
Minimum 7 deelnemers vereist.

Oplossing Sudoku
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