Het oude jaar is weer gaan lopen
het nieuwe jaar doet zijn deurtje open
Voor hele bijzondere mensen
dit gedicht met fijne wensen
Een goede gezondheid
en bergen van geluk
Voorzien van veel gezelligheid en sportiviteit
een heel jaar aan een stuk
Wij wensen jou en hen die jou omringen
Het allerbeste voor het nieuwe jaar
Geluk in grote en in kleine dingen
maar bovenal liefde voor elkaar
Gelukkig nieuwjaar !!
Beste leden
2014 behoort ook tot de geschiedenis. Voor sommigen bracht het voorspoed, anderen
hadden ook te maken met tegenspoed. Binnen onze club was 2014 toch vooral een
jaar met heel veel mooie momenten, ook al blijven we niet blind voor de tegenvallers
(jeugduitstap, vrijdagavonden).
Op sportief vlak waren er 2 slokoppen. Ruben Debuf won bij de jeugd zowel de
jeugdcompetitie als de zevenkamp. Alexander Van Paemel werd zowel koning als
clubkampioen. In de finale van het ledentornooi versloeg hij Mark Ranschaert, die zo
het hiaat op zijn palmares niet opgevuld krijgt. De titel van zonnekoning moet Alexander
wel aan Bruno Vereecke laten. Xavier Vereecken kreeg heel verdiend de titel van best
geëvolueerde.
Naast het zuiver sportieve was in onze club in 2014 ook het sociale belangrijk. Ik
denk aan ons souper, gezelschapsspellenavond, Ardennenweekend, barbecue,
schaatsavond, bowlingavond, snookeravond, opendeurreceptie 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 2015 op hun belangeloze inzet een beroep te mogen doen. Mijn
medebestuurders Andy, Paul, Mark, Pascal en Julien willen alvast ook in 2015 hun beste
beentje voorzetten voor TTC Baarle. Voor onze werking is het “beheerderswerk van
het ontmoetingscentrum” van Ludo, Julien, Noël en Paul ook uiterst belangrijk, want
daardoor krijgen we een financiële tegemoetkoming van de stad. Dank ook aan alle
adverteerders van onze tafeltenniskrant.
Alle activiteiten van 2014 zetten we ook in 2015 op onze kalender. We hopen jullie
te mogen verwelkomen op elk van deze activiteiten en natuurlijk ook op donder- en
vrijdagavond. De bedoeling van onze vrijdagavond was (en is) om de kans te geven
om wat te oefenen, maar in de eerste maanden van het nieuwe seizoen werd er op het
aanbod te weinig ingegaan.
Naast de vertrouwde activiteiten is er ook een nieuwe activiteit gepland. Op zaterdag
21 februari organiseren we een quiz, niet voor het grote publiek, maar voor leden,
familieleden en sympathisanten.
Niets moet natuurlijk, maar uw aanwezigheid op onze activiteiten is de voornaamste
bron van motivatie om er mee door te gaan! Raadpleeg de kalender in ons clubblad of
op www.ttcbaarle.be.
Koen
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Familietornooi
Naast onze interne competitie, vriendenontmoetingen, tornooien, enz…. is het
familietornooi één van de vele tafeltennismomenten. Samen met een familielid of
iemand uit de vriendenkring spelen we 3 dubbelwedstrijden. We vragen enkel dat de
partner geen competitie speelt en dat de opslag steeds diagonaal is. Na 2 opslagbeurten
wisselen we van kant en je mag de bal niet 2x na elkaar terugspelen.

In totaal waren er 16 duo’s ingeschreven zodat Dominique de loting kon doen voor 2
poules. In poule 1 waren Filip en partner Erwin opnieuw de winnaars. Ik leg de nadruk op
‘opnieuw’ om er de aandacht op te vestigen dat dit inderdaad niet hun 1ste overwinning is.
In poule 2 waren Ludo en zijn zoon Nick de beste. Zij kregen elk een verdiende trofee.
Tussen de wedstrijden konden we
terug genieten van een boterham
met kaas of hoofdvlees via Wim
Degrieck.
Hopelijk zijn jullie er volgend jaar
terug bij. Dit is steeds een ideale
gelegenheid om niet-leden kennis
te laten maken met onze club.
Pascal
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12 uren Rooigem - 25 oktober
Twee leden namen deel aan de 12 uren van Rooigem: Jelle Van Gyseghem en Alexander
Van Paemel.
Er waren 4 poules van 11 deelnemers waarvan de eerste 4 doorgingen naar de afvalling.
Jelle won en verloor ongeveer even veel sets en eindigde zo op een
verdienstelijke 6e plaats in zijn poule. Alexander verloor geen enkele wedstrijd
en kon met een eerste plaats in de poules beginnen aan de afvalling.
Ook daarin ging het vlot voor Alexander, tot aan de halve finale. Daarin was de latere
winnaar Alex Haegeman te sterk; hoewel Alexander hem in de poules nog klopte, een
mooie 3e plaats dus.
Alexander

Winnaars “12 uren recreatie” 25 oktober 2014
Aantal deelnemers: 44 spelers

1 Haegeman Alex 			
2 Demol Jo 				
3 Van Paemel Alexander 		
4 Caboor Johan 			
5 De Graeve Chris 			
6 Schepens Ewald 			
7 Buysse Monica 			
8 Devulder Anthony 		
9 Nichifor Mihai 			
10 De Walsche Kathy 		
11 Van Nieuwenhove Bert
12 Cerens Marco 			
13 Mahieu Luc 			
14 De Baets Koen 			
15 Rodenburg Jenske 		
16 Verhulst Julien 			

TTC Rooigem
TTC Rooigem
TTC Baarle
TTC Rooigem
Individueel
TTC Rooigem
TTC Rooigem
TTC Rooigem
TTC Rooigem
TTC Rooigem
TTC Rooigem
TTC Zele
TTC Rooigem
TTC Oude Bareel
TTC Rooigem
TTC Rooigem

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

OPROEP
Wie nieuwe sponsors kent voor onze jaarlijkse
clubkrant gelieve dit a.u.b. zo snel mogelijk te melden
aan het bestuur of de werkgroep !
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Vriendenontmoeting met Rooigem
Op vrijdag 14 november stond een vriendenontmoeting geprogrammeerd met Rooigem.
Oorspronkelijk was deze ontmoeting een week later voorzien maar voor Rooigem paste
deze datum minder goed en wij zagen er geen graten in om onze kalender aan te passen.
Voor sommige mensen die niet regelmatig de kalender op de website consulteren
resulteerde dit natuurlijk in een misrekening.
Toen ik met mijn vrouw, en de boterhammetjes die zij had klaargemaakt, om kwart
voor acht arriveerde dacht ik de eerste aanwezige te zijn maar dat was buiten de
waard gerekend. Mark, Koen en Simon waren reeds present en ook het merendeel
van de Rooigemse delegatie was reeds gearriveerd en was zich reeds duchtig aan het
opwarmen.

Rooigem had 14 man (en vrouwen) aangekondigd maar in laatste instantie kampten ze
nog met 2 afzeggingen, dus verschenen ze met 8 man en vier dames op de afspraak.
Uiteindelijk waren wij met 16 deelnemers; een behoorlijke delegatie dus die echter uit
enkel mannelijke vertegenwoordigers bestond; in tegenstelling tot Rooigem was bij ons
dus geen enkele dame present. Mark verkoos om niet deel te nemen zodat wij 3 poules
konden vormen van 4 Rooigem-mensen tegen 5 Baarlenaars.
In tegenstelling tot vorig jaar zat ik deze keer wel in de eerste poule en dit was toch wel
5

een beetje te hoog gegrepen want ik won slechts 2 wedstrijden van de 4. Ik slaagde er
wel in om 10 sets binnen te rijven en toen ik achteraf vaststelde dat Alexander ook maar
10 sets had gewonnen en Simon 11, kon ik toch enigszins tevreden terugblikken op mijn
prestatie.
We verloren in de eerste poule met 8 tegen 12 qua wedstrijden. Heel wat wedstrijden
waren echter spannend en werden op het scherp van de snee uitgevochten want in sets
verloren we slechts met 42 tegen 41, dus zéér zéér nipt. In de 2 andere poules was de
nederlaag echter meer uitgesproken zodat we moeten toegeven, net als de vorige jaren,
dat Rooigem toch sterker voor de dag komt dan Baarle. Maar we geven het niet op en
doen volgend jaar zeker en vast een nieuwe poging. Het voornaamste is echter dat de
sfeer prima was en dat we ons weer eens goed geamuseerd hebben.
Dat er toch nog voldoende spanning was wordt ook bewezen als we de individuele
resultaten wat meer van nabij bekijken. Slechts één man, Benjamin Coene in de derde
poule, slaagde erin om al zijn wedstrijden te winnen.
Pol
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Ludo Coenen
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Marianne Van Aerde

1
3

2

3

3

3

3

3
3

0
0

3

1
3

0
1

3

3
1

0
1

Benjamin Coene

2

0

Sander Vandedrinck

Edward De Sweemer

6

3

3

3
0

Jelle Van Gyseghem

Xavier Vereecken

3

set match

Filip Van Gyseghem

Roberto Boucqué

11

3

tafel

Dominique De Bont

2

1

2

3

10
2

1

0

3

3

0

3

Michael Nichifor

3

3

3 10
3

1

Koen Deschepper

Kathy De Walsche

3

3

0
3

1
3

3
1

3
3

9

2

4

0

4

1

3

1

4

0

13

4

15

5

10

3

13

4

tot tot
set match

41

8

42

12

tot
set

tot
match

35

8

44

12

tot
tot
set match

24

4

51

16

7

8

www.vgndebont.be

de_bontdominique@hotmail.com

Waterviolier 1 9031 DRONGEN

DE BONT DOMINIQUE

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

E-mail : vgndebont@hotmail.com		

F.S.M.A.nr. 011410A

Tel. 09/224.16.35 & 09/225.72.65

Fax 09/233.28.78

9000 GENT

Verzekeringen V.G.N.

Sint Annaplein 9

DE BONT & C° 			

ADEM IS LEVEN
Ademen is een basisbehoefte voor iedere sterveling, wellicht
de meest onontbeerlijke. En toch slagen velen er niet in om
perfect of zelfs voldoende goed in- en uit te ademen. Sporters
maken in overgrote mate hierop wel een uitzondering - en dat
is zeker één van de pluspunten om te sporten, namelijk de
ademhaling goed leren beheersen. Ervaren atleten kunnen
zelfs aan de hand van hun ademactiviteit, de frequentie en
de diepgang ervan, omzeggens perfect uitmaken in welke
fase van een inspanning zij zich bevinden - en dat gaat dan
veel verder dan het onderscheid maken tussen aërobe en
anaërobe energielevering.
En: ademen en presteren beïnvloeden mekaar absoluut!
Onze spieren hebben voor de energielevering, uit vetzuren
vooral, nu eenmaal zuurstof nodig. Wie snel buiten adem is,
is minder fit.
MOND, NEUS EN LONGEN
Via de neus en de mond raakt zuurstofrijke lucht
langs de luchtpijp in de longen, meer bepaald
via de luchtwegvertakkingen of bronchi die
uitmonden in miljoenen longblaasjes (alveoli),
een soort bolvormige zakjes met zachte wand.
In totaal hebben die longblaasjes een oppervlak
van zeventig tot honderd vierkante meter, dus
bijna zo groot als een half tennisveld. Deze
longblaasjes zorgen voor uitwisseling van
zuurstof en af-valstoffen. Dat gebeurt via een
netwerk van kleine bloedvaatjes die om die
longblaasjes heen liggen. Via deze bloedvaatjes
komt de ingeademde zuurstof in het bloed
terecht. Het bloed vervoert die zuurstof dan
door het hele lichaam en geeft tegelijk ook
afvalstoffen (koolstofdioxide) terug aan de lucht
in de longblaasjes. Die koolstofdioxide ademen
we vervolgens uit.
Als de ingeademde lucht via de bronchiën de longblaasjes bereikt, dringt zuurstof dus
door die wanden van die longblaasjes en komt zo in de bloedvaatjes terecht. Het is dus
heel belangrijk dat de wanden van de longblaasjes in goede conditie zijn, omdat anders
de zuurstof er niet optimaal doorheen kan. Even belangrijk is het dat de longblaasjes
in voldoende aantallen aanwezig blijven. Door te roken bijvoorbeeld en door sommige
longziekten, sterven longblaasjes af en die kunnen zich niet meer herstellen. Roet en
stofdeeltjes worden meestal tussen de longblaasjes opgeslagen. Daar blijven ze en dat
is ook de reden waarom longen van rokers uiteindelijk echt zwart worden.
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LONGINHOUD
Een grote of een kleine longinhoud: dat is een kwestie van lichaamsoppervlak, maar
ook van erfelijke aanleg. En volgens sommige specialisten kan je die longinhoud ook
niet doen toenemen door training. Wij worden geboren met een bepaalde optie dat
wij als volwassene qua longinhoud een bepaald volume zullen halen. Of dat dan ook
werkelijk gebeurt hangt af van onze gezondheidstoestand, van ons voedingspatroon,
van onze levenswijze (waarbij vooral roken een negatieve invloed heeft). Een tip: wie
echt zwaarlijvig is kan er maar best voor zorgen dat vooral de buik krimpt; dat geeft meer
ruimte voor de longen!
Sommige sportfysiologen stellen, in tegenstelling tot andere, dat de longen zelden
de beperkende factor zijn als het op prestaties aankomt. Dat is, volgens hen, alleen
maar zo als de longinhoud echt abnormaal klein is. Andere en normaal belangrijkere
factoren, die trouwens best wel trainbaar zijn, zijn de zuurstofuitwisseling in de longen,
de transportcapaciteit van het hart en bloedsomloopsysteem, de opname van zuurstof in
de spiercellen ... Het is trouwens het maximale zuurstofopnamevermogen (V02Max) dat
als criterium geldt voor het uithoudingsvermogen - en dat vermogen wordt omzeggens
compleet bepaald door de drie hiervoor geciteerde factoren. V02Max duidt op de
hoeveelheid zuurstof die binnen een bepaalde tijdspanne door de spieren kan verwerkt
worden en wordt uitgedrukt in aantal milliliter per minuut per kg lichaamsgewicht.
Door training worden voornamelijk de spiercellen in staat gesteld om zuurstof beter te
verwerken. Eveneens trainbaar is de transportcapaciteit van het bloed; hoe relatief meer
rode bloedcellen zich in het bloed bevinden, hoe beter het transport.
ADEMEN
Nog te weinig sporters beseffen
dat
ook
perfect
ademen
geoefend kan worden; het komt
er op aan de longen zo vlot en zo
compleet mogelijk te vullen. Test
maar eens uit: beweegt enkel je
borst als je dieper gaat ademen,
of betrek je ook je buik? Als je bij
het inademen ook je buik bol zet
en vervolgens je flanken en je
borstkas vult, zal je ervaren dat
je echt wel meer lucht opneemt.
Als je regelmatig buikademhaling
oefent, zal je automatisch beter
en dieper gaan ademen. Maar
als je oppervlakkig en vrij snel
ademt, dan zal de “dode”,
onbenutte ruimte in je longen
toenemen. Daarenboven hebben
goede ademhalingsoefeningen
het gunstige neveneffect dat zij
ontspannend werken. Blijkbaar
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is de ademhaling verbonden met het vegetatieve zenuwsysteem.
DOOR DE NEUS OF DOOR DE MOND
Bij matige inspanning is het aan te raden om zoveel mogelijk door de neus in te ademen
en door de mond uit te ademen. Inademen door de neus heeft inderdaad bepaalde
voordelen: lucht wordt gereinigd, voorverwarmd en via de slijmvliezen ook licht vochtig
gemaakt. Onderzoekers hebben ook bevonden dat lucht die via de neus opgenomen
wordt, zorgt voor een meer efficiënte uitwisseling ter hoogte van de longblaasjes. In de
neusholten zou stikstofmonoxide opgebouwd worden en die zorgt dat de longblaasjes
wijder worden, dus net daar waar de uitwisseling tussen zuurstof en bloed plaatsvindt.
Maar bij intensievere inspanningen komt er een moment dat men het niet meer redt met
alleen maar door de neus te ademen en moet ook via de mond worden in- en uitgeademd.
TRAINEN
De ademhaling trainen betekent niet alleen dat je oefent om over te gaan tot een volledige
ademhaling (met het betrekken van de buik vooral), maar ook dat de spieren die bij de
ademhaling betrokken zijn, geoefend worden. Bij langere duurinspanningen consumeren
deze spieren inderdaad tot 15% van de ingeademde zuurstof - en zo komen zij in concurrentie met de bij het fietsen ingezette beenspieren. Fysiologen stellen dat gerichte
en regelmatige training van de spieren die bij het ademen betrokken zijn, bijna altijd ook
het algemene uithoudingsvermogen verbeteren. Er bestaan apparaten die zorgen dat
je onder enige weerstand ademt, zodat je de spieren extra belast. Maar ook zonder die
apparaten kan je oefenen:
1.
Diep en volledig inademen en bij het uitademen je lippen tuiten (alsof je een kaars
uitblaast). Zo word je gedwongen je uitademing te verlengen en je spieren een langere
periode onder spanning te laten staan.
2.
Je diafragma is de scheiding tussen je borst- en buikholte. Door je hand op je
diafragma te leggen en bij de inademing en bij de uitademing druk uit te oefenen, moeten
je ademhalingsspieren extra werken.
3.
Door afwisselend je linker- en je rechter neusgat dicht te drukken tijdens de in- en
uitademing, train je ook de ademhalingsspieren. Druk met een vinger je linker neusgat
dicht en adem gedurende 4 seconden in. Hou even je adem in en plaats vervolgens
je vinger op je rechter neusgat en adem uit gedurende 8 seconden. Bij de volgende
inademing blijft je vinger op je rechter neusgat. Wissel af.
Om perfect te leren ademen is het aan te bevelen een yoga-cursus te volgen (bijvoorbeeld
tijdens de winter).
TIP
Tracht een derde van de tijd te benutten voor het inademen en twee derde voor het
uitademen. Bij het sporten adem je zo lang mogelijk door de neus. Maar als je diep (er)
moet gaan dan moet je er echt geen probleem van maken dat je ook door de mond inen uitademt.
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Terugbetaling Ziekenfondsen
Beste leden
Omdat tafeltennissen ook een vorm van preventieve gezondheidszorg is, betalen de
Belgische ziekenfondsen minstens een deel van uw lidmaatschap terug.
Niet elk ziekenfonds betaalt even veel terug en bovendien is dit per ziekenfonds
meestal nog per regio verschillend. Ook niet alle leeftijdscategorieën krijgen van
alle ziekenfondsen een terugbetaling. Vandaar dat ik voor onze regio alles in een
overzichtelijke tabel geplaatst heb. Je moet natuurlijk wel nog zelf je terugbetalingsattest
van je mutualiteit downloaden of afhalen en meebrengen naar de tafeltennisclub. Ikzelf
zal het dan zo spoedig mogelijk invullen.
Je kan natuurlijk wel maar één terugbetalingsattest per jaar indienen. Zij die in het
lopende speeljaar al een attest indienden voor 2014, moeten tot januari wachten voor
het terugbetalingsattest 2015.
Ziekenfonds
CM Midden-Vlaanderen
Socialistische mutualiteit Oost-Vlaanderen
Liberale mutualiteit Oost-Vlaanderen
Het Neutraal Ziekenfonds
Vlaams & Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen
Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen
Partena
Onafhankelijk Ziekenfonds
Euromut
Securex
NMBS

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

Voor wie?

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

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

Preventief Sportmedisch Onderzoek

zie www.sportkeuring.be

Beste sporter,
Dit online-instrument is ontwikkeld voor iedereen die sport of van plan is te sporten. Wil
je te weten komen of een sportmedisch onderzoek raadzaam is, hoe vaak dat moet
gebeuren en wat er onderzocht zal worden, dan ben je hier aan het juiste adres!
Alles hangt af van je leeftijd, de sport die je beoefent en de intensiteit ervan. Het
sportmedisch onderzoek is zowel bestemd voor mensen die enkel voor hun plezier
of gezondheid sporten (recreatieve sporters) als voor wie deelneemt aan wedstrijden
(competitieve sporters), met uitzondering van professionele topsporters. Het onderzoek
is niet verplicht, tenzij je sportfederatie beslist om het wel verplicht te maken.
Deze website kwam tot stand na een uitgebreid wetenschappelijk onderzoek en in
samenwerking met SKA (vereniging van sport- en keuringsartsen), de afdeling Sport en
Jeugd van het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media van de Vlaamse overheid en
de Vlaams minister van Sport, Philippe Muyters.
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Tornooi Aalter op 16 november
We waren met 8 deelnemers van Baarle: 2 bij de jeugd, 4 senioren en 2 veteranen.
Bij de jeugd wonnen Charles en Emile elk een wedstrijd in hun poule en eindigden
zo als 5e en 4e in hun poule. Enkel Emile ging door naar de afvalling en werd daar
uitgeschakeld in de kwartfinale.
Simon en Koen wonnen elke wedstrijd in hun poule, Alexander werd 2e en Maarten 3e
in zijn poule. In de 1/16e finale verloor Koen nipt van Gina Vijncke, de anderen gingen
door. Alexander won in de 1/8e finale van Simon, Maarten speelde sterk on won een
vijfsetter tegen Monica Buysse. De kwartfinale was het eindpunt voor zowel Alexander
als Maarten. Alexander verloor van de onvermijdelijke Cakar Zekerya, die ook al in de
poules te sterk was. Maarten verloor in drie nipte sets van Dieter Bruggeman.
In de poules van de veteranen werd Dominique 3e en Xavier 2e. De 1/8e finale
overleefden beiden zonder probleem, maar in de kwartfinale lukte het niet om te winnen.
Dominique verloor nipt van latere winnaar Filip Van Cappel, Xavier verloor van Erik
Goossens.
Koen
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DE VISIE VAN WOUTER TORFS, ‘DE WERKGEVER
VAN HET JAAR’ OP DE IDEALE SPORTORGANISATIE
Wouter Torfs, CEO van het familiebedrijf Schoenen Torfs, is al vijf keer bekroond tot
‘Werkgever van het jaar’. Deze titel wordt je niet op een gouden schoteltje aangereikt,
maar vergt visie, daadkracht, zelfkennis en ambitie: “Ik wil Torfs laten uitgroeien tot
een community, waarin arbeid een menselijke draagwijdte krijgt, waarin medewerkers
zich gewaardeerd voelen, zichzelf mogen zijn en volop kansen krijgen hun talenten te
ontwikkelen. Torfs mag zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid niet uit de weg gaan,
maar moet uitgroeien tot een inspirerend voorbeeld, niet alleen voor andere bedrijven
maar ook voor organisaties, zoals sportverenigingen.” Op 21 oktober, tijdens het Sportacongres, slaat Wouter Torfs een brug tussen de bedrijfs- en de sportwereld.
“Sinds ik midden jaren tachtig in het familiebedrijf het roer van mijn vader heb
overgenomen, heb ik me heel wat vragen gesteld. Over van alles en nog wat, maar
bovenal over de zin en de finaliteit van het ondernemen. Moet winst maken per se de
enige drijfveer van een ondernemende familie of van een CEO zijn? Heeft een bedrijf
niet veel meer aan zijn personeel te bieden dan een maandloon en wat extralegale
bonussen? Tijdens mijn zoektocht naar de juiste maat, heb ik uit verschillende bronnen,
onder meer het Boeddhisme, levenswijsheden geput. Door deze nieuwe inzichten kan ik
me niet langer meer neerleggen bij de algemene veronderstelling dat werknemers zich
louter verhuren voor het verrichten van arbeid. Een mens werkt zo’n acht uur per dag.
Bijgevolg slijt hij een groot stuk van zijn leven op de werkvloer. Is het dan niet logisch
dat we er moeten naar streven om deze tijd op een zinvolle en aangename manier te
overbruggen? Ik wil dan ook pleiten voor de levenskwaliteit die bedrijfsleiders hebben
uit te dragen. Meer nog, ik wil onze medewerkers kansen geven om zich als mens te
ontplooien, om deel uit te maken van een groter geheel, ik wens ze het belang van
duurzaamheid te laten inzien, ze het plezier van dansen en pintelieren aan de lijve laten
ondervinden, ze wijzen op onze maatschappelijke verantwoordelijkheid, maar ik wil ook
dat ze hun eigen gezondheid en hun lichaamsconditie kunnen verbeteren. Het komt er,
kort gezegd, op neer dat ik - evenwel zonder de pastoor te willen uithangen - het Geluk
met een grote ‘G’ wil verkondigen. Ik bedoel het fijne gevoel van je ergens écht thuis
te wanen, van je verbonden en gewaardeerd te weten om wie je bent en niet om wat
je kent. Het geluk van samen met je collega’s ‘schouder aan schouder’ te gaan voor
een zaak waarvan je overtuigd bent dat ze zin- en waardevol is. Deze plek noem ik een
‘Great Place to Work’. Het gaat om een organisatie waar niet de dictatuur van de winsten omzetcijfers heerst, maar waar de beleving centraal staat. Het hoeft daarom niet per
se een bedrijf als Schoenen Torfs te zijn, maar dit principe kan evengoed van toepassing
zijn op elke organisatie, dus ook op sportclubs of -federaties.”
FIT@TORFS
Wouter Torfs kent de sportwereld. “Als kind was ik een ambitieus tennissertje. Ik was
aangesloten bij een club in Lier, waar ik geregeld een balletje klopte met de talentvolle
Jan Van Langendonk. Terwijl hij het tot meervoudig Belgisch kampioen schopte, maakte
mijn levenspad al eens een bocht richting Zimmerplein, het uitgangskwartier van de
Lierse studenten. (lacht) Later heb ik basketbal gespeeld bij BC Lyra. Tegenwoordig
probeer ik mijn conditie op peil te houden door een paar keer per week te joggen. Mijn
geest train ik tijdens mijn dagelijkse yogasessie. Ik geloof wel in het Latijnse cliché:
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‘een gezonde geest in een gezond lichaam’. Ook Oosterse denkwijzen hebben het over
de harmonie van lichaam en geest. Bovendien zijn er al boekenkasten volgeschreven
met wetenschappelijke studies over de positieve effecten van lichaamsbeweging op de
gezondheid. Wie geregeld sport, voelt zich beter in zijn lijf. Vandaar dat ik me met mijn
volle pond achter het initiatief schaarde om de Torfsmedewerkers fitheidactiviteiten aan
te bieden. Dit project kreeg de naam ‘Fit@Torfs’.”
“Het oorspronkelijke idee werd ons door onze medewerkers aangereikt. Een behoeftepeiling bracht aan het licht dat lichaamsconditie, fitheid en vitaliteit hoog op hun
verlanglijstje stonden. Aanvankelijk wilden we ons beperken tot het organiseren van een
gezamenlijke sportdag, maar dat was buiten mijn nichtje Barbara, die eveneens tot het
management van Torfs behoort, gerekend. Zij heeft een masterdiploma Lichamelijke
Opvoeding en kon ons overtuigen van een meer diepgaande aanpak, gericht op het
sensibiliseren van onze medewerkers om zich een gezondere levensstijl aan te meten.
Als voorbereiding op het project ‘Fit@Torfs’ hebben we eerst bij onze medewerkers op
basis van een resem parameters een nulmeting van hun fysiek welzijn uitgevoerd. De
resultaten waren vrij confronterend. 45 procent gaf aan nooit sport te beoefenen. Slechts
7 procent verplaatst zich naar het werk met de fiets. 17 procent rookt. Liefst 73 procent
kampt met nek- en rugklachten en 43 procent ervaart slaapproblemen.
Op basis van deze cijfers hebben we een cursusaanbod samengesteld. In de loop van
het jaar - weliswaar buiten de werkuren - organiseert Torfs lessenreeksen, waaraan de
medewerkers gratis kunnen deelnemen. Zij hebben de keuze uit, onder meer ‘Stoppen
met roken’, ‘Goede nachtrust’, ‘Kooklessen over gezonde maaltijden’, ‘Mindfulness’
en ‘Rugpreventie’. Tevens worden op verschillende strategische plaatsen wekelijks
loopinitiaties gegeven, geleid door de eigen Torfsmedewerkers. Zij stomen hun collega’s
klaar om collectief deel te nemen aan stratenruns. Zo hebben we onlangs met een
twintigtal ‘Torfskes’ deelgenomen aan The Classic in Tessenderlo en de Ballonnenjogging
in St.-Niklaas. Parallel met ons loopinitiatief, werken we binnen Torfs aan het project
‘Bike to Work’. Als bedrijf willen we echt een lans breken voor meer fïetstransport.
De voordelen zijn overduidelijk: minder kosten, minder CO-uitstoot en goed voor de
gezondheid. Onze uitdaging is om dit jaar gezamenlijk 40.000 km bij elkaar te trappen.
Als bijkomende incentive betaalt Torfs een fietspremie van 0,22 €/km, bovenop de
wettelijke verplaatsingsvergoeding. Een aanlokkelijk idee, blijkbaar, want na enkele
maanden stond onze teller al op 17.000 km. Ook de respons op het cursusaanbod is
bemoedigend. Meer dan de helft van ons medewerkersbestand neemt eraan deel. Maar
wat me persoonlijk het meest verblijdde, is dat 40 collega’s ondertussen stopten met
roken.” Vraag is echter: hoe kan het vlammetje bij de medewerkers brandend worden
gehouden?
Wouter Torfs: “Hiervoor maken we onder meer gebruik van een gesloten Facebookpagina, waarop dagelijks enthousiasmerende berichtjes worden gepost, evenals
voedingtips, trainingsschema’s en individuele ervaringen van medewerkers. Deze pagina
telt 600 volgers. Gemiddeld wordt een bericht 60 keer geliket.”
WAT IS JE CLUBIDENTITEIT?
Op het Sporta-congres wil Wouter Torfs zijn bedrijfsfilosofie enten op de sportwereld.
“Door het Torfs verhaal te vertellen, probeer ik een voorzet naar de clubleiders te
trappen. Ons bedrijf kent de jongste jaren een opvallende groei. Als schoenenretail een
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voetbalcompetitie zou zijn, dan bevond Schoenen Torfs zich lange tijd in de rechterkolom
van de rangschikking. Een grijs provincieclubje, zeg maar. Vanaf de eeuwwisseling kon
ons bedrijf echter systematisch opklimmen naar een positie die recht op deelname aan
de champions league geeft. Op tien jaar tijd verviervoudigden we onze jaaromzet tot
115 miljoen euro en breidden we uit van 40 naar 73 Torfsfilialen. Deze kentering is niet
vanzelf gekomen, maar ging gepaard met de introductie van een nieuwe bedrijfsmissie,
die zich afzet tegen het waanidee dat winst enkel in cijfers is uit te drukken. Geleidelijk
ontdekten we dat het in het bedrijfsleven over nog heel wat meer kan gaan, over geluk en
zingeving, bijvoorbeeld. Daarin onderscheidt Schoenen Torfs zich van andere bedrijven.
Deze lijn kan je echter doortrekken naar de clubs. Wil een vereniging het hoofd boven
het maaiveld uitsteken, dan moet zij in haar missie een duidelijk antwoord geven op
de vragen: Hoe willen wij ons profileren? Wat is de zin van ons bestaan? Wat is onze
maatschappelijke verantwoordelijkheid?
Willen we elk jaar kampioen spelen
of maken we van een club een sociaal
nest waarin de leden zich gelukkig
voelen? Welke doelstellingen jagen we
als organisatie op termijn na? Leggen
we het accent op de fun, op een
kwaliteitsvolle opleiding van jongeren, op
het aanbieden van perfecte accommodatie, of mikken we louter op het verrijken
van onze clubkas? De identiteit bepaalt
vervolgens het actieplan, waarmee je je
doelstelling wenst te realiseren en het
verschil kan maken. Vergeet trouwens
niet dat de concurrentie voor clubs vanuit
verschillende hoeken toeneemt. Het
aantal vissers rond de sportvijver dikt
systematisch aan. Als zelfs een bedrijf
als Schoenen Torfs zich al met sport
begint bezig te houden! (lacht)
WALK YOUR TALK!
“Misschien is het niet opportuun om leden
van een sportclub te vergelijken met een
klant, omdat aan deze term toch een
commerciële connotatie kleeft. Maar hoe
je ze ook benoemt, je zal altijd moeten
streven naar hun tevredenheid. Schoenen Torfs zet hoog in op excellente klantvriendelijkheid. “Logisch”, zou je denken, “want ken jij een retailbedrijf dat klantvriendelijkheid
onbelangrijk vindt?” De kunst bestaat er echter in om dit begrip in de praktijk om te zetten.
Hoe ga je ervoor zorgen dat de klant je winkel verlaat met de overtuigende gedachte:
‘Naar hier kom ik terug?’ Hoe ga je als clubbestuurder ervoor zorgen dat jouw leden
zich voor lange tijd aan jouw club binden? Uiteraard heeft de strategie met veel facetten
te maken, zoals de trainingsuren, het lidgeld, de bereikbaarheid, de accommodatie, de
aanwezigheid van vrienden,... Bij Torfs is dat in se niet anders. Hebben we voldoende parkeergelegenheid? Valt de collectie in de smaak? Straalt het gebouw de nodige
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grandeur uit? Is de prijs betaalbaar? Is er een speciale winkelbeleving? Maar bovenal
geloven wij bij Torfs in het motto: ‘gelukkige medewerkers zorgen voor gelukkige klanten’.
Als medewerkers blij en enthousiast in de winkel staan, verhoogt de kwaliteit van het
klantencontact. Vrij vertaald: als bestuurders, trainers en vrijwilligers met hart en ziel
hun ding doen, zullen de sportbeoefenaars met plezier naar de club komen.” “Een heilig
woord in ons streven naar gelukkige medewerkers is ‘authenticiteit’. Ken jij het gedicht
‘De wijze eik’ van Toon Hermans? Daarin heeft hij het over de volmaakte waarheid van
de natuur. Zie je een eik, dan kan je er donder op zeggen dat het een eik is. Het is
geen iep die zich aanstelt als een eik. Een bedrijf of een sportorganisatie is geen theater
waarin leiders en medewerkers een opgelegd rolletje spelen. Het is een plaats waar je
jezelf mag zijn, waar je je kwetsbaarheid mag etaleren. Een trainer hoeft zich geen pose
van een Rambo aan te meten of een voorzitter dient niet in de huid van een dictator te
kruipen om aanzien te verwerven. Geen enkele leidinggevende is onkwetsbaar. Bijgevolg
moet hij niet op elke vraag een gepast antwoord verzinnen. Mijn ervaring leert dat onze
medewerkers vlugger zichzelf zijn als ik als CEO mezelf kwetsbaar opstel. Pas wanneer
hiërarchische verschillen verdwijnen, zijn we in staat om daadwerkelijk schouder aan
schouder te werken.”
“Een typologie van de authentieke leider, de authentieke sportbestuurder of de
authentieke trainer bestaat niet. De kern van authentiek leiderschap is zelfbewustzijn,
je eigen identiteit ontdekken, je persoonlijke zwaktes en sterktes kunnen benoemen. Je
moet als leider een zelfgekozen set van waarden koesteren en bewust nastreven. Indien
je ambities louter op centen zijn gericht, dan ben je pervers bezig. Bovendien lijkt het me
raadzaam om je als leider te omringen met mensen die je durven tegenspreken. Je moet
bereid zijn om feedback te ontvangen. En tot slot, wees consequent in je doen en laten.
Walk your talk! Draai niet als een windhaan om je eigen as, wat in de sportwereld nogal
eens gebeurt, maar volg altijd jouw missie en de missie van je organisatie. Helaas lees
ik al eens in de krant dat de macht in het Belgische sportbestel in handen is van bobo’s,
verkozen op basis van ego en tijd. Weet, echter, dat een goeie leider op een groepsfoto
niet op de eerste rij staat te blinken. Evenmin keert een goeie leider zichzelf exuberante
financiële bonussen uit.”
• Hans Verbruggen

----------------------------Oplossing Sudoku
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De Sint kwam nog eens naar TTC
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Zakenkantoor Frank Vercammen
info@frankvercammen.be
www.frankvercammen.be
Mariakerksesteenweg 44 – 9031 Drongen – tel : 09/226.54.28
Markt 11 – 9850 Nevele – 09/245.63.86

Zelfstandig bankagent Record
Beleggen bij Record bank :
* vast of variabel rendement
* eenvoudige en transparante produkten
* Flexibele formules op maat.
* verlaagde instapkosten op fondsen voor leden
TTC Baarle.

*****

Onafhankelijk kredietmakelaar
* ook indien u over weinig of geen eigen
middelen beschikt
* starterskrediet
*vaste of variabele formules
*leden TTC Baarle betalen geen dossierkosten
(maximum tussenkomst in dossierkost : 300 euro)

Let op, geld lenen kost ook geld.

*****
Onafhankelijk verzekeringsmakelaar

gezin

* onafhankelijk advies
* Persoonlijk contact, ook aan huis
* uitgebreid produktgamma
* auto, woning en gezin
* hospitalisatie
*overlijden
*reisbijstand
*pechbijstand, voor auto, moto en fiets.

ON 0851581707 / FSMA 26999 A-cB / MEZ 209971
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Activiteitenkalender
DO - VR
DO
VR
ZO
DO
VR
DO
VR
DO
VR
DO
VR
DO
VR
DO
VR
ZA
DO
VR
DO
VR
DO
VR
ZA
DO
VR
DO
VR
ZO
DO
VR
DO
VR
MA - WO
DO
VR
DO
VR
DO
VR

1/01/2015 - 2/01/2015
8/01/2015
9/01/2015
11/01/2015
15/01/2015
16/01/2015
22/01/2015
23/01/2015
29/01/2015
30/01/2015
5/02/2015
6/02/2015
12/02/2015
13/02/2015
19/02/2015
20/02/2015
21/02/2015
26/02/2015
27/02/2015
5/03/2015
6/03/2015
12/03/2015
13/03/2015
14/03/2015
19/03/2015
20/03/2015
26/03/2015
27/03/2015
29/03/2015
2/04/2015
3/04/2015
9/04/2015
10/04/2015
13/04/2015
16/04/2015
17/04/2015
23/04/2015
24/04/2015
30/04/2015
1/05/2015

Geen Tafeltennis - gesloten
Interne competitie
Vrij spel vanaf 20 uur
Nieuwjaarsreceptie
Interne competitie
Vrij spel vanaf 20 uur
Interne competitie
Spelletjesavond
Interne competitie
Vrij spel vanaf 20 uur
Interne competitie
Vrij spel vanaf 20 uur
Interne competitie
Vriendenontmoeting
Interne competitie
Vrij spel vanaf 20 uur
QUIZ in OC Baarle
Interne competitie
Vrij spel vanaf 20 uur
Interne competitie
Vrij spel vanaf 20 uur
Interne competitie
Vrij spel vanaf 20 uur
SOUPER
Interne competitie
Vrij spel vanaf 20 uur
Interne competitie
Vriendenontmoeting
Wandelzoektocht
Interne competitie
Vrij spel vanaf 20 uur
Interne competitie
Vrij spel vanaf 20 uur
SPORTKAMP
Interne competitie
Vrij spel vanaf 20 uur
Interne competitie
Vrij spel vanaf 20 uur
Interne competitie
Vrij spel vanaf 20 uur
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Verjaardagskalender
Achternaam
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Voornaam

Maand

Dag

Degrieck

Wim

1

2

Hoste

Ann

1

3

Torcq

Jean-Pierre

1

10

Deruelle

Julien

1

16

Boes

Nick

1

21

Vancauwenberghe

Wim

1

27

Fias

Flo

2

5

Verstraete

Rinus

2

12

Coddens

Rudy

2

14

De Vos

Frank

2

15

Persoone

Emile

2

20

Persoone

Charles

2

23

Daemers

Monique

3

7

De Vos

Paul

3

10

Vandenbilcke

Dennis

3

16

Mestach

Hubert

3

25

Van Gyseghem

Jelle

3

27

Debuf

Ruben

4

2

Coppens

Patrick

4

6

Martens

Emrys

4

9

Vitse

Kurt

4

18

Verstraete

Luc

4

18

Boes

Marco

4

18

De Groote

Karel

4

30

Verslag Ledentornooi 21/12/14
Zoals elk jaar was het ook ditmaal extra vroeg opstaan op de zondag van ons
ledentornooi. Op zich niet zo’n slechte zaak, want de dag in kwestie was dit jaar toevallig
ook de winterzonnewende: de kortste dag van het jaar. Geen slecht begin dus om in
de voormiddag wakker te worden achter de pingpongtafel (of toch, aan de tafel van het
ontbijt).

Want ontbijt was er natuurlijk voorzien. Heerlijke warme (en in het begin toch wel héél
warme) chocomelk en koffie, en een overvloedige voorraad croissants, koffiekoeken
en chocoladekoeken. Aangezien we vanaf kwart over acht verwacht werden in het
ontmoetingscentrum van Baarle, werd het ontbijt toch wel in dank aanvaard, en niet
alleen door mezelf: dat is immers toch weer tien minuten gespaard van ons aller kostbare
nachtrust!
Onder de 28 deelnemende leden tekenden er 7 jeugdleden paraat: Charles en Emile,
Matthias en Lucas, Nick en Robbe, en Brent stonden aan de aftrap. Twee recente
aanwinsten van bij de volwassenen hoopten toch ook om nog iets weg te kapen: specifiek
hoopte Rinus stiekem toch wel op een re-do van drie jaar terug, toen hij het ledentornooi
kon winnen als jeugdlid. Vorig jaar raakte Ruben - ook als jeugdlid - tot in de finale waar
hij tegen Alexander verloor, maar dit jaar echter kon geen enkel jeugdlid dit nadoen. We
kijken dan ook vol spanning uit naar volgend jaar!
In de poules waren slechts enkele verassingen te bespeuren. Joery en ikzelf konden onze
poule winnen zonder setverlies, terwijl Pol en Alexander ook al hun matchen wonnen. In
de andere twee poules was het al wat spannender. In poule 5 waren Jelle, Rinus en
Chris bijzonder aan elkaar gewaagd: het was bijna een spelletje blad-steen-schaar. Jelle
wint van Rinus, Rinus wint van Chris en Chris wint van Jelle. Doordat Chris echter een
setje moest toegeven aan jeugdlid Brent viel zij uit de running voor poulewinnaar. Rinus
speelde zijn matchen met een beetje meer overschot qua punten, dus werd hij de eerste
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van de poule.
In poule 7 vertrokken we al met een verrassing van formaat: Lucas won tegen Ludo met
overtuigende cijfers, en speelde voor de rest ook een indrukwekkende poulemanche.
Tegen papa Andy en tegen Luc kon hetzelfde niet herhaald worden, maar ook daar
haalde hij enkele sets thuis. Luc had een off-day in de poules (of misschien was het
gewoon nog een beetje te vroeg?) en uiteindelijk werd Ludo hier poulewinnaar.
Met 28 personen naar de afvalling betekent dat er twaalf mensen niet doorgaan, of dat er
vier personen worden vrijgeloot. Aangezien het tornooi tot nu toe vlot verliep (en vooral
omdat het uiteindelijk toch eerder een sociaal evenement hoort te zijn) werd iedereen
doorgelaten. Joery, Alexander, Pol en ikzelf worden als diegenen met - op papier - de
beste cijfers vrijgeloot voor de eerste ronde van de afvalling. Er was enige verwarring,
verrassing en toch wel een beetje verkneukeling toen bleek dat Joery en Alexander na
hun vrijgelote match onmiddellijk tegen elkaar uitkwamen. Pech in de loting heet dat dan.

In dit onderling duel trok Alexander aan het langste eind en Joery mocht wat vroeger
naar huis dan gepland. Voor de jeugdleden was het op dit punt ongeveer game over: na
de eerste afvallingsronde bleef alleen Charles over. Die liet in de 1/8e finale zijn beste
spel zien tegen Rudy Coddens, maar het mocht niet baten en toen was het gedaan met
de jeugd. Er waren er nog acht: Koen-Alexander, Rudy-Jelle, Filip-Mark en Pol-ikzelf
vormden de koppels voor de kwartfinales. Alexander zet zijn traject voort en schakelt
Koen uit, terwijl Jelle - in een topvorm voor het tornooi - Rudy naar huis slaat. Mark wint
van Filip in een mooie match, en ikzelf moet uiteindelijk de duimen leggen voor Pol.
In de halve finale toont Jelle nogmaals dat hij goed hij bezig is, maar kan het uiteindelijk
niet afmaken tegen Alexander. Na een 2-1 voorsprong komt de koning en clubkampioen
van vorig jaar er toch terug door en uiteindelijk wordt het 3-2 voor Alexander. Mark wint
van Pol en zo wordt de finale uiteindelijk Mark tegen Alexander. Daar stopt het voor
Mark, en ondanks een aantal mooie voorsprongen en aangenaam spel (althans voor
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de supporters) wordt het uiteindelijk 3-0 voor Alexander en zo wordt hij clubkampioen.
Tussen de prijzen blinkt een fles champagne waar de winnaar niet lang over moet
twijfelen. Voor de tweede en de derde plaats waren ook enkele aanmoedigingsprijzen
voorzien: dochter Lien koos in Marks naam voor de collectie strips en Jelle mocht naar
huis gaan met een boek over kunst. Tot Roys grote teleurstelling was het hem niet gelukt
om als allerlaatste te eindigen. Als troost werden de laatste (plakkers) van het tornooi
toch nog eens getrakteerd voordat we huiswaarts keerden. Op naar de feestperiode!
Simon
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Plaats Naam
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1

Van Paemel Alexander 1

2

Ranschaert Mark 2

3

Van Gyseghem Jelle 4

4

De Vos Paul 3

5

Deschepper Koen 2

6

Van Gyseghem Filip 3

7

Coddens Rudy 4

8

Donné Simon 2

9

Degrieck Joery 1

10

De bont Dominique 4

11

Verstraete Rinus 5

12

Verheyden Raf 7

13

Torcq Jean-Pierre 5

14

Laseur Pascal 4

15

Persoone Charles 8

16

Coenen Ludo 6

17

Verheyde Roy 7

18

Delcloo Matthias 9

19

Boes Nick 9

20

Claeys Brent 8

21

Matthys Tijmen 6

22

Delcloo Lucas 9

23

Boes Robbe 9
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Van Der Cruyssen Chris 4

25

Delcloo Andy 7

26

Verstraete Luc 3

27

De Smet Isabelle 8

28

Persoone Emile 9

Schaatsavond in de ‘schaapstal’
Zoals de voorbije jaren is de schaatsavond telkens één van de laatste activiteiten. Ook
dit jaar trekken onze leden in gezelschap van familie of vrienden naar de ijspiste te Gent.
In het begin was dit op het Emile Braunplein 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, kraampjes, enz. De kerstmarkt bleef wel op het Sint-Baafsplein.
Uiteindelijk 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 is er sinds enkele jaren een nieuwe organisator.

Met een 29-tal deelnemers vertrokken we iets na 18u richting Gent met de bus. Onze
verzamelplaats was ook dit jaar het Drongenplein. Roy en Lien hadden voor alle
deelnemers een kerstmuts voorzien wat toch zorgde voor de nodige sfeer.
Het was minder druk dan vorig jaar zodat we vlug onze tickets konden kopen.
In totaal stonden we met 17 op het ijs. De andere deelnemers konden zich verwarmen
aan een drankje naast de piste.
Vorig jaar had de organisatie een bos voorzien waardoor je van de éne piste naar de
andere kon schaatsen. Dit jaar was het bos verdwenen en in de plaats kwam een aparte
piste voor de kleintjes.
Op de piste was het ook minder druk dan vorig jaar. Je zag kleine kinderen en zelfs
volwassenen steun zoeken bij pinguins of kleine sleetjes om zich staande te houden
op het ijs. Na het schaatsen trokken we richting het Sint-Baafsplein. Daar wordt sinds
enkele jaren de afsluiter gehouden in café ‘Bridge’.
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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.
Prettige eindejaarsfeesten,
Pascal
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Simon schrijft geschiedenis in Zandvoorde
Het recreatietornooi van Zandvoorde is niet het drukst bezette, maar wel een tornooi
in de zeer mooie tafeltennisinfrastructuur van een ambitieuze tweedenationaler. Op 28
december konden Alexander, Simon en ikzelf als habitués ook Dominique en Xavier
overtuigen. Jelle haakte in extremis af.
De organiserende club is een zeer grote competitieclub, maar het aantal deelnemende
recreanten neemt elk jaar af; Dit jaar namen nog 3 lokale spelers deel en van de (vele)
omliggende clubs heb ik enkel een paar Blankenbergse gezichten gezien. Aan de kust
heeft elke (deel)gemeente een tafeltennisploeg, maar allen zijn ze actief bij de VTTL of
het katholieke tafeltennisverbond.
Als recreant kom je er al veel minder aan je trekken. Dominique en Xavier speelden bij
de veteranen elk in een poule van 7. Simon en ikzelf speelden bij de senioren in een
poule van 6, Alexander in een poule van 7. Bij de jeugd was er maar één poule van 7 (5
van Aalter en 2 van Beernem) en speelde iedereen tegen iedereen.

Alexander begon niet al te best aan het tornooi en verloor tegen Alain Hendryckx
(Zandvoorde) met 3-1. Alain was vorig jaar verliezend finalist, dus niet zo abnormaal.
Zijn nederlaag tegen Monica Buysse (Rooigem) met 2-3 bedreigde zijn winstkansen.
Gelukkig kon hij zich herpakken tegen Johan Caboor (Rooigem, 3-1), Mario Colpaert
(Aalter, 3-0), Gina Vyncke (Rooigem, 3-0) en Sander Vandenabeele (Beernem, 3-0).
Doordat Johan Monica versloeg kon Alexander toch nog de 2e plaats innemen en zo
naar de gekruiste halve finale gaan.
Ikzelf volgde Alexanders voorbeeld en verloor na mijn eerste wedstrijd (tegen Simon,
1-3), ook mijn 2e wedstrijd. Jeroen Vandenabeele (Beernem) nam revanche voor zijn
nederlaag van vorig jaar en kon nu met 2-3 winnen. In mijn wedstrijd tegen Zekerya
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Cakar kon ik zowaar een setje winnen en nadien volgden logische zeges tegen Benjamin
Coene (Rooigem) en Lien (Aalter). Simon was al direct in goede doen want hij won na de
winst tegen mij 3 keer met 3-0 en ook tegen Zekerya met 3-2, weliswaar met wat geluk
in de beslissende set.
In de halve finale was Simon te sterk voor Alexander (3-0) en ook Zekerya werd niet
echt verontrust. In de finale mocht Simon het nog eens opnemen tegen Zekerya. Ook
nu wonnen ze elk om beurt een set, maar in de beslissende set was Simon onstuitbaar
en hij zorgde met 11-3 voor een stunt . We kunnen het ons bijna niet herinneren, maar
Zekerya werd zowaar geklopt in een recreantentornooi.
Simon bezorgde zichzelf met de trofee en bijhorende 40,00 EUR een mooi
verjaardagscadeau. Alexander nam tegen Alain revanche en won de wedstrijd om de 3e
plaats en rijfde nog 20,00 EUR binnen. Ikzelf werd in de plaatsingswedstrijden 5 tem 8
geklopt door Monica, maar klopte Benjamin Coene in de wedstrijd om de 7e plaats.

Bij de veteranen wonnen Dominique en Xavier 4 van hun 6 poulewedstrijden. Ze streden
voor de plaatsen 5 tem 8. Dominique startte met 3-1 winst tegen André Debacker (Aalter)
en kon nadien Johan Coens (Blankenberge) afhouden met 3-1. Tegen Patrick Gardelen
(Zandvoorde) kon hij zich niet doorzetten (1-3), maar tegen Luc Deconinck en Piet
Gobert van Beernem kon hij de klus 2 keer vlot klaren. Freddy Lammertyn (Beernem)
versperde Dominique de weg naar de halve finale.
Xavier mocht beginnen tegen de sympathieke dames Marie-Jo (Tielt) en Nicole
(Beernem), maar moest het nipt afleggen tegen Pol Desmet (Zandvoorde, 2-3) en
nadien ook tegen Filip Van Cappel (Blankenberge, 0-3). Na mooie zeges tegen Johan
Devuyssere (Beernem, 3-0) en Carlos Croene (Beernem, 3-2) werd ook hij 3e in zijn
poule. In de wedstrijden om de 5e plaats won Dominique tegen Carlos, maar Xavier
verloor kansloos tegen Johan Coens.
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Deze laatste kon tegen Dominique
geen revanche nemen voor zijn
pouleneder-laag en verloor ook nu
met 1-3 zodat Dominique mooi 5e
werd.
Ook in de wedstrijd voor de 7e plaats
werd de poulelogica gerespecteerd en
won Xavier opnieuw van Carlos met
3-2, zodat hij 7e werd. Filip Van Cappel
moest in de halve finale nog een setje
laten aan Freddy (die 3e werd), maar
werd in de finale niet verontrust door
de verrassende Pol Desmet.
Ook een dikke proficiat aan de
organisator (Luc Van Basselaere)
voor het vlot verloop van het tornooi
want omstreeks 18.30 uur waren alle
wedstrijden gespeeld en we mogen
allen minstens 7 wedstrijden op de
teller voor 2014 bijschrijven.
Koen

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

Namens het bestuur en de
voltallige club bieden wij
Flo en haar familie
onze oprechte deelneming
aan bij het overlijden van
haar grootmoeder
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Nieuwjaarsreceptie 2015
De jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van de Baarlese verenigingen aan het
ontmoetingscentrum vond dit jaar plaats op 11 januari, een tikje later op het jaar dan de
voorgaande jaren. Ook de receptie van de Halewijn-buurt vond op diezelfde dag plaats
maar toch waren de meeste ‘gespecialiseerde’ waarnemers van oordeel dat de opkomst
voor ‘onze’ receptie merkelijk beter was dan in 2014.
Gelukkig was het op zondag beter weer dan de voorgaande dagen, zelfs de zon liet zich
eventjes verleiden tot een kort en schichtig verschijnen; enkel een felle, koude, snijdende
wind probeerde de feestvreugde eventjes te verstoren.
Tijdens de storm op zaterdag had ik toch enige ogenblikken een fel medeleven gevoeld
voor de mensen die de kerstbarakken (huisjes) moesten opzetten en prees mij vervolgens
gelukkig met het idee dat ik enkel op zondag van dienst was om o.a. samen met Koen
en Noël het gebeuren op te ruimen.

De huisjes waren dit jaar wat verder uit elkaar gezet wat ongetwijfeld een verbetering
was. Er was nu meer ruimte beschikbaar voor het publiek zodat er niet zoveel moest
geduwd en gedrumd worden. Het jeneverkot stond wel op het einde van de petanquebaan wat dus voor mij en de andere jeneverdrinkers een klein nadeel was.
Om mijn handen enigszins te verwarmen dronk ik tussendoor toch ook eens een lekker
soepje; maar je houdt het niet voor mogelijk, net dat moment was mijn vrouw nergens te
bespeuren en dat memorabel feit heeft ze dus niet waargenomen. Gelukkig had ik een
paar welwillende getuigen.
Deze nieuwjaarsreceptie van de Baarlese verenigingen is toch een uitgelezen moment
om een groot aantal mensen van de buurt en van het dorp te ontmoeten en samen te
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toasten op het nieuwe jaar. Ik hoop dan ook dat dit een traditie is die in ere gehouden
wordt.
De organisatie van een dergelijk evenement wordt, door zij die er niet rechtstreeks bij
betrokken zijn, meestal zwaar onderschat. Vandaar dat ik hier toch wil benadrukken
dat het opruimen vrij vlot verlopen is en naar ik hoorde was er ook voor het opzetten
voldoende volk aanwezig.
Hartelijk dank aan alle medewerkers !
Pol
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AANKONDIGINGEN
VR		23/1		Spelletjesavond
						
VR		
13/2		
Vriendenontmoeting in OC Baarle
ZA		
21/2		
				

ZA		

14/3		

VR		

27/3		

Quiz voor leden TTC Baarle
versterkt met familie en vrienden

SOUPER
Vriendenontmoeting in OC Baarle

ZO		
29/3		
Wandelzoektocht (na de middag)
				Gewijzigde datum !
MA-WO
13/4 - 15/4 Sportkamp
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