Afscheid nemen van het oude jaar. Het lijkt weer omgevlogen. Een nieuw jaar ligt weer klaar!
Uren, dagen, maanden.....! Herinneringen zijn opgestapeld, van vreugd maar ook van verdriet.
Maar die tijd, hij komt niet meer terug! Hoe bizar het ook klinkt.
Dagen van niet zo lang geleden, is nu verleden!
Een lach, met een traan die daar in de ooghoeken blinkt!
Oliebollen worden er gebakken met vreugd en plezier! De laatste dag; even stilstaan
met veel gepraat, gelach, lekkers, misschien een wijntje of bier.
En dan, wordt er afscheid genomen. Een nieuw jaar komt binnen!
Veel geknal, met siervuurwerk, twaalf maanden zijn er weer te overwinnen.
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
Het voorbije jaar leverde soms een lach op, soms een traan. Op sportief vlak waren
er 2 slokoppen. Charles Persoone won bij de jeugd zowel de jeugdcompetitie als de
zevenkamp. Alexander Van Paemel werd zowel koning, zonnekoning als clubkampioen.
In het koningschap kon Joery lang weerstand bieden, maar een weerbarstige schouder
en een niet aflatende Alexander stonden hem in de weg. Voor de titel van zonnekoning
was het spannend, maar in een testwedstrijd was Alexander te sterk voor mij. In de finale
van het ledentornooi versloeg Alexander Charles. Enkel met de minipaletten moest
Alexander zijn meerdere erkennen in Bruno Vereecke. Thierry Möller kreeg de titel van
best geëvolueerde.
Naast het zuiver sportieve was in onze club ook in 2015 het sociale belangrijk. Ik denk aan
ons souper, gezelschapsspellenavond, Ardennenweekend, barbecue, schaatsavond,
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 2016 op
hun belangeloze inzet een beroep te mogen doen. Mijn medebestuurders Andy, Paul,
Mark, Pascal en Julien willen alvast ook in 2016 verder hun best doen voor TTC Baarle
en we krijgen versterking van Simon Donné. Voor onze werking is de vergoeding die we
krijgen voor het beheer van het OC Baarle door Ludo, Julien, Noël en Paul ook uiterst
belangrijk. Dank ook aan alle adverteerders van onze tafeltenniskrant en aan onze
sponsors Frank Vercammen en Dominique De bont.
We hopen jullie ook in 2016 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.
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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Tornooi TTC Tielt
11 oktober organiseerde TTC Tielt voor de eerste keer een tornooi voor recreatieve
spelers. We waren met 6 leden van Baarle aanwezig: Simon Donné, Johan Van Den
Neste, Jelle Van Gyseghem, Filip Van Gyseghem, Dominique De Bont en ik. In totaal
waren er iets meer dan 40 deelnemers. Deze werden verdeeld in poules van 5 of 6
spelers. De eerste 2 spelers van elke poule gingen daarna naar de A-reeks, de anderen
naar de B-reeks.
Johan nam pas deel aan zijn tweede tornooi na ons eigen tornooi, hij speelde goed mee
maar kwam nog een beetje tekort om wedstrijden te winnen. Filip, Dominique en Jelle
slaagden er wel in om wedstrijden te winnen maar niet voldoende om door te stoten naar
de A-reeks. Simon en ik wonnen al onze wedstrijden en gingen vlot door naar de A-reeks.
Vervolgens werd per reeks iedereen opnieuw onderverdeeld in poules. Johan en Jelle
kwamen in dezelfde poule terecht. Jelle won onder meer tegen Johan maar verloor ook
enkele wedstrijden. Ook Filip en Dominique kwamen tegen elkaar uit, Dominique trok aan
het langste eind onder meer dankzij zijn welbekende “Dominiqueskes”. In de poulefase
van de A-reeks bleven Simon en ik foutloos zodat we met de laatste 8 mochten spelen
voor de eindoverwinning. Het waren opnieuw de eerste 2 van elke poule die doorgingen.
Voor de spelers uit de B-reeks was het afgelopen.
In de kwartfinale kwam Simon uit tegen Anthony Devulder van TTC Rooigem. Simon
speelde niet zijn beste wedstrijd waardoor hij verloor met 0-3. Ik won mijn kwartfinale
wel en kwam in de halve finale ook Anthony tegen. Daarin wist ik de overwinning na
wisselende kansen binnen te halen met 3-1. In de finale tegen Zekerya Cakar ging het
moeizaam zoals wel vaker tegen hem, met een duidelijke 0-3 als gevolg.
Voor een eerste keer dat het tornooi georganiseerd werd, zat het zeker en vast goed in
elkaar. Iedereen speelde minimaal 8 wedstrijden zodat je er in elk geval iets aan gehad
hebt.
Alexander
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Verslag familietornooi
Ik heb er geen idee van het hoeveelste familietornooi het hier betreft. We konden deze
keer rekenen op 12 koppels, niet slecht maar ook niet goed. Vooral de afwezigheid van
de jeugdleden viel sterk op. Slechts 3 jeugdleden (2 teams) deden mee.
Voor hen die het nog niet zouden weten. Op het familietornooi speelt een lid samen met
een niet-lid (geen competitiespeler) dubbelspel. Als een jeugdlid een ouder of grootouder
in de club heeft mogen ze samen een team vormen. In sommige gevallen wordt een
uitzondering gemaakt. Xavier was komen opdagen voor een pittige training en wist niet
dat er een familietornooi plaats vond. Om hem toch speelgelegenheid te gunnen werd ik
aan hem gekoppeld als twaalfde duo en om het een beetje eerlijk te houden moesten wij
3 punten voorgift geven aan de andere duo’s.

In onze eerste wedstrijd tegen Alexander en zijn vader werden wij kansloos geklopt met
3-0; in de tweede wedstrijd tegen Jelle en Laurens werden we ook met droge 3-0 cijfers
opzij gezet, maar waren we zeker niet kansloos. In onze derde wedstrijd tegen Ludo
en zoon Nick - in het verleden al eens eindwinnaar geweest - wisten we met 3-0 de
overwinning binnen te rijven.
Ann Stevens (ex-lid) was ook van de partij; ze doet heel regelmatig haar wederoptreden
op het familietornooi net als Luc De Waele, een ander ex-lid, die deze keer met Wim
samenspande. Ann vertelde hoe ze deze keer bij ons beland was. Een week voor het
gebeuren kreeg ze een telefoontje van een anonieme beller (nummer niet gekend) en
nam dus de telefoon niet op; een beetje later ontving ze een SMS-je: wil jij met me spelen.
Ze sms’t terug: “Wie ben jij” en krijgt als antwoord “Dominique” waarop ze doodleuk
antwoordt “Ik wil met jou spelen”; volgens Filip een erg gevaarlijk en dubbelzinnig
antwoord.
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Omdat we met 12 duo’s waren werden 8 duo’s in de eerste poule geloot en speelden
deze tegen elkaar voor de overwinning volgens ons klassiek donderdagavond-patroon.
In deze poule werd de overwinning behaald door Alexander en zijn vader wat voor
niemand echt een verrassing was al verklaarde vader Guy dat het de eerste keer was
dat hij de overwinning mocht smaken op het familietornooi. In de tweede poule kwamen
de overige 4 koppels terecht en die speelden onder elkaar drie wedstrijden en hier ging
de zegepalm naar Koen en Katrien. Aangezien Koen moeilijk de trofee aan zichzelf kon
uitreiken werden de honneurs hier waargenomen door Charles.
Volledigheidshalve de twaalf deelnemende duo’s in willekeurige volgorde:
Koen – Katrien; Alexander – vader Guy; Brent Claeys – vader Gunnar; Charles en Emile
Persoone; Wim Degrieck – Luc De Waele; Dominique – Ann Stevens; Ludo – zoon Nick;
Filip – Leen Deruelle; Luc – vriend Mark; Xavier – Pol; Bruno – vriend Frank; Jelle Laurens
Pol
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12-uren Rooigem
Op 24 oktober organiseerde TTC Rooigem voor de tweede keer de 12-uren voor
recreanten. De vorige editie was speciaal voor hun 40-jarig bestaan en ze besloten
terecht om er vervolg aan te breien. Het tornooi telde 47 deelnemers verdeeld over 4
poules van 11 of 12 spelers. Jelle Van Gyseghem en ik namen deel voor Baarle, Ruben
Debuf voor Rooigem. Na de poules werd er verder gespeeld in reeksen afhankelijk van je
resultaat (1-2 naar A-reeks, 3-6 naar B-reeks, 7-10 naar C-reeks en 11-12 naar D-reeks).
Ruben kon enkele wedstrijden winnen en mocht naar de C-reeks, daarin werd hij in
de eerste ronde uitgeschakeld door Daniel Heeze (Rooigem) na drie nipte sets. Jelle
wisselde betere met mindere wedstrijden af en haalde zo net de B-reeks. Hij overleefde
de eerste ronde tegen Roberto Boucqué (Rooigem) niet. Ik won alle wedstrijden in de
poules en ging dus naar de kwartfinales van de A-reeks. Na vijfsetters tegen Luc Mahieu
(Rooigem) en Johan Bjurstam (Rooigem) haalde ik de finale. In de finale was ik met 3-0
te sterk voor Jan Van Dyck (Rooigem), na een derde plaats vorig jaar nu de eerste!
Alexander

UITSLAG
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Tornooi Aalter 8 november 2015
Er heilig van overtuigd dat het tornooi in Aalter toch wel om 13h zou beginnen, was ik
nogal verbaasd wanneer Alexander me belde om te vragen waar ik bleef: het tornooi
begon al om 11 uur! Vlug in de auto gesprongen, en toen ik aankwam bleek dat de rest
er wel degelijk in geslaagd was om op tijd te geraken: Alexander, Dominique en Thierry
waren al van de partij om de groentjes te vertegenwoordigen.
Helaas was ik er uiteindelijk nog dichtst bij met mijn krakkemikkelig geheugen: door wat
technische problemen met de printer en wat valse inschrijvingen van Rooigemse spelers
begonnen de eerste matchen uiteindelijk maar rond twintig over twaalf; mijn eerste
match liet zich aankondigen om 12h45. De loting van de poules was voor Alexander best
wel indrukwekkend (Björn Neirinck, Anthony Devulder en Jeroen Vandenabeele), maar
Thierry en ik mochten niet klagen. Dominique mocht de eer verdedigen bij de veteranen.

Eens we in gang geraakt waren verliep alles behoorlijk vlot: Alexander en ik verloren
geen enkele match en ook Dominique en Thierry lieten enige overwinningen optekenen.
Aangezien de veteranen wel wat meer tijd nodig hadden dan de jeugd en de senioren,
mochten wij de laatste match van Dominique tegen Eric Goossens volgen: na een mooie
voorsprong moest Dominique uiteindelijk toch het loodje leggen bij een 2-3 verlies, na
een goede match toch nogal een wrang gevoel.
Toen we allemaal dachten dat de poules voorbij waren, bleek dat de veteranen allemaal
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nog één match moesten spelen. Omdat dat mooier uitkwam en gemakkelijker was,
mochten die mooi allemaal gesynchroniseerd beginnen met hun match. Daar waren
nu wel één of twee uitschieters bij maar uiteindelijk was daarmee de poulefase toch
afgelopen.
Er was ons beloofd dat we daarna onmiddellijk zouden verder gaan met de afvalling,
maar uiteindelijk bleek dat toch eerder een politieke onverwijld te zijn, maar tjah. Ik
schreef ooit een artikel over een tornooi in Rooigem waar het een eindje geduurd heeft,
maar nu moet ik eerlijk zeggen dat het afgelopen enkeltornooi van Aalter aan hetzelfde
tempo verliep: uiteindelijk zaten we aan 8 matchen op een kleine 8 uur. Spijtig, want
het tornooi in Aalter vind ik daarbuiten een plezant tornooi (niet in het minst omdat ik
daar veel plaats heb om rond te lopen – ook al komt dat niet altijd ten goede van het
spelniveau).

Maar goed: tijd voor de afvallingen. We overleven allemaal vlot onze eerste
afvallingsronde, met dank aan de mooie prestaties in de poulefase. Daarna loopt het al
wat minder vlot voor Baarle: Alexander mag aan zijn match beginnen met het vooruitzicht
op een match tegen Zekerya achteraf, Thierry moet tegen Anthony Devulder en ik mag
tegen Marco Serrens. Dominique komt daar nog Mariejo tegen van Tielt, en kan daar vlot
voorbij. Alleen voor Thierry loopt het verhaaltje minder mooi af, en hij moet 0-3 toegeven
tegen Anthony.
De volgende ronde loopt het helaas faliekant af voor Alexander: tegen Zekerya is het
toch nog steeds scharten voor de punten en hij trekt een rood spoor doorheen de
afvalling. Alexander laat zich alleszins niet kennen, en het zit er toch even in na setwinst
en een nipte derde set, maar uiteindelijk moet ook hij zich tevreden stellen met 1-3. Toch
mooi een setje gepakt! Hier slaan we Dominique even over, aangezien de veteranen
een afvallingsronde minder hadden wegens het lager inschrijvingsaantal. Ikzelf mocht
tegen Monica een leuke 3-1 overwinning optekenen, al leek ze dat ook niet bijzonder
erg te vinden: ze moest immers dringend naar de match van AA Gent gaan kijken, en de
volgende match in de afvalling was toch tegen Zekerya. Hoera.
Dominique en ik zitten op dit punt als de enigen van Baarle nog in de afvalling, maar we
zitten toch al in de halve finale: we zijn alletwee al zeker van de fles drank (ook al is dat
voor mij precies een iets grotere motivatie dan voor Dominique).
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Dominique mag het opnemen tegen Freddy Van Holderbeke – die blijkt toch een maatje
te groot, maar Dominique legt zich sportief neer bij de derde plaats (Freddy zal in de finale
van Filip Van Cappel winnen). Ikzelf mag het uitvechten met Zekerya, en ik had stiekem
toch wel een beetje hoop. Het begint goed met setwinst voor mij, maar daarna gaat het
snel bergaf. Zekerya legt de lat van het niveau een pak hoger, en ik moet inbinden. Van
de rest van de match zullen we maar zwijgen, al verdient er wel een dominiekske een
eervolle vermelding: na een mooie lange rally ver van tafel kon ik nog net aan een bal
diep in de backhand die ik – met een pirouette én met dank aan het hoge plafond van de
sporthal in Aalter – nog op tafel kreeg. Helaas was op tafel letterlijk de hoek van de tafel
en kon Zekerya die onmogelijk nog redden. Eigenlijk ben ik er wel een beetje trots op,
maar het was wel spijtig dat het een chanceballetje moest zijn. Sorry Zekerya! Helaas
liet Zekerya zich niet verontrusten en won hij de laatste drie sets vlot zodat ik mocht
afdruipen met 1-3 verlies.
Ten slotte was er dan nog de finale bij de senioren: Zekerya Cakar en Anthony Devulder
geven een showtje: Anthony komt 2-0 voor een ook de derde set begint hij sterk, maar
uiteindelijk geraakt Zekerya toch nog aan de overhand: het eindigt 3-2 in zijn voordeel en
Zekerya mag nog een tornooi op zijn palmares bij schrijven. Hierdoor zou ik 3e geworden
zijn, maar ik stelde aan Jan Van Dyck (Rooigem) voor om een kleine finale te spelen om
de plaats, en daar moest ik aan het kortste eind trekken met 2-3 verlies. Zoals Alexander
me al waarschuwde mag je hem alleszins niet onderschatten. Gelukkig is het volgende
vrijdag 13 november al tijd voor een rematch op de vriendenontmoeting! Op de terugweg
zaten we dan vast in de file vanuit de kust (na dit mooi mooi weekend) maar uiteindelijk
geraken we wel thuis, op naar de volgende!
Simon
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EINDUITSLAG TORNOOI AALTER
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Einduitslag
Senior
Naam
Voornaam
Zekerya
Cakar
Devulder
Anthony
Van Dyck
Jan
Donné
Simon
Van Paemel
Alexander
Neirinck
Björn
Buysse
Monica
Croes
Jeroen
Vijncke
Gina
Möller
Thierry
Cerrens
Marco
Callewaert
Stijn
Sachem
Diego
Laeremans
Gino
Coene
Benjamin
De Zutter
Inge
VandenAbeele
Jeroen
De Witte
Steven
Vandewynkele
Wannes
Van den Driesche
Ibe
De Neef
Iryael
Mahieu
Luc
De Loof
Lien
Laeremans
Jason
Van den Braembusche Filip
Joye
Arne
VandenAbeele
Sander
Degrande
Gert
Saelens
Joris
Pottelberge
Nathashia
De Neef
Peter
Vlerick
Peter

Club
individueel
Rooigem
Rooigem
Baarle
Baarle
Aalter
Rooigem
Beernem
Rooigem
Baarle
Zele
Aalter-Brug
Deinze
Oude Bareel
Rooigem
Rooigem
Beernem
Aalter
individueel
Aalter-Brug
Beernem
Rooigem
Tielt
Oude Bareel
Aalter-Brug
individueel
Beernem
Beernem
Aalter
Rooigem
Beernem
individueel

Nr
1
2
3
4
5
6
7
8

Einduitslag
Naam
Lameyns
Van Parijs
De Steur
Vlerick
De Steur
De Neef
Van Parijs
Saelens

Jeugd
VoornaamClub
Milan
Beernem
Lowie
Aalter
Vinny
Aalter
Adriaan individueel
Lenny
Aalter
Sietske Beernem
Jente
individueel
Maxim
Aalter

Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Einduitslag
Naam
Van Holderbeke
Van Cappel
De Bont
Goossens
Deschinkel
Lammertyn
Coppens
Deconinck
De Vuyssere
Croene
Debaets
Bonte
Coens
Bouckaert
Warnez
Joos

Veteraan
VoornaamClub
Freddy
individueel
Filip
Blankenberge
Dominique Baarle
Erik
Aalter
Alain
Aalter
Freddy
Beernem
Raoul
Rooigem
Luc
Beernem
Johan
Beernem
Carlos
Beernem
Mariejo Tielt
William Blankenberge
Johan
Blankenberge
Anne-Mie Tielt
Dorine
Tielt
Geert
Zele

Oplossing Sudoku’s
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E-BIKES – REGELS
(overgenomen uit blad VWB van mei 2015)

Er is momenteel nog wel wat verwarring binnen de Europese lidstaten omtrent sommige
regels waar het om e-bikes of elektrische fietsen gaat. Een eerste groot onderscheid
moet gemaakt worden tussen de e-bike die trapondersteuning geeft tot een snelheid van
25 km per uur enerzijds en de zogeheten speed e-bike die ook trapondersteuning geeft
boven de genoemde snelheid anderzijds. Daar is zowat iedereen het over eens.
In NEDERLAND is men blijkbaar al een ietsje verder. De minister van Infrastructuur en
Milieu heeft resoluut gesteld: wie met een speed e-bike rijdt moet verplicht een helm
dragen. In België is er nog heel wat te doen omtrent het al dan niet verplichten tot een
verzekering voor speed bikes. Maar volgens sommigen is het eigenlijk vrij eenvoudig:
een tweewieler die een motor van meer dan 250 Watt heeft of die toelaat om bij het
fietsen ondersteuning te geven boven een snelheid van 25 km per uur, valt onder
categorie L. 1. - zeg maar wat dan een brommer, een bromfiets of misschien een moped
(deze benaming is een samenstelling van Motorrad en Pedale) kan genoemd worden.
Als dat inderdaad zo is dan zijn de logische consequenties: helmplicht — verzekering minimum leeftijd – nummerplaat - rijbewijs.
Maar zelfs de aanhangers van de stelling dat een speed e-bike eigenlijk een bromfiets
is, zijn het onderling niet altijd eens. Er is o.m. discussie over het soort helm dat dan
verplicht is. Mag dat een fietshelm zijn (die valt onder de norm EN 1078), of moet dat
een motorhelm zijn (die voldoet aan de norm ECE-2205)? In Nederland is dat blijkbaar
al een uitgemaakte zaak. Een elektrische fiets die ondersteunt bij snelheden hoger dan
25 km per uur (speed), moet in combinatie met een motorhelm die valt onder de norm
ECE 2025. Intussen zijn bepaalde constructeurs al volop bezig met het ontwerpen van
helmen voor speed-pedelecs die er uitzien als een fietshelm, maar die wel voldoen aan
de ECE 2025 norm.
Op dit ogenblik bestaat zowel op nationaal als op internationaal niveau nog wel wat
verwarring. Wij hopen van harte dat men de lat weer niet te hoog legt en dat men
vooral de “echte” e-bike, deze met trapondersteuning tot 25 km per uur, zoveel mogelijk
ongemoeid laat!! (*) Dat soort elektrische fiets is een zegen voor de gezondheid, het
sociaal contact en de mobiliteit van miljoenen mensen en bovendien eveneens een zegen
voor het milieu, het verkeer in het algemeen en voor de fietsindustrie in het bijzonder.
(*) De Heer Philip Temmerman, Onderzoeker bij het Kenniscentrum
Verkeersveiligheid bij het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid, was zo
vriendelijk om onze tekst door te nemen en hij bracht volgende geruststellende
aanvulling:
(*) Geen zorgen, dat blijft ongemoeid. Eigenlijk kan er enkel iets wijzigen voor de
elektrische fietsen die nu als bromfiets beschouwd worden. Aangezien daar nu alles
voor nodig is (helm, verzekering, inschrijving, nummerplaat, rijbewijs) kan dat enkel een
versoepeling betekenen.
Hij voegt er bovendien volgende interessante informatie aan toe:
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De huidige Belgische regels rond elektrische fietsen zijn het best weergegeven in de
infofiche van Centrex (www.policelocale.be/sites/centrex/images/2015). Uw artikel belicht
de belangrijkste zaken en vult dat aan met interessante weetjes over de verschillende
helmen en de situatie in Nederland Verder wil ik u nog een artikel meegeven over de
uitspraken van Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu (www.fietsberaad.nl). Ze
heeft gesteld dat speed e-bikes zonder uitzonderingen worden beschouwd als bromfiets.
De enige bijkomende verplichting voor een bestuurder van een bromfiets ten opzichte
van die van een snorfiets is de helmplicht. (Ter vergelijking, in België is het verschil
tussen een bromfiets klasse A en B het rijbewijs.)
Bij mijn weten is de FOD (Federale Overheids Dienst) nog niet klaar met het uitwerken van
regels rond de nieuwe Europese categorisering van bromfietsen en elektrische fietsen.
Technische zaken liggen vast in de verordening, maar lidstaten mogen zelf beslissingen
nemen rond verkeersregels, helmplicht, fietsvergoeding, rijbewijs, minimumleeftijd, enz.
TREK Speedbike - XM700+
Voor iedereen die eens wat vaker de auto wil laten staan en voor wie een ondersteuning
tot 25 km/h niet voldoende is (hou wel rekening met de wetgever!), introduceert Trek de
XM700+. Deze met Bosch ondersteuning uitgeruste SpeedPedelec ondersteunt tot 45
km per uur.
De krachtige Bosch Performance Drive motor en de op de schuine buis geplaatste
PowerPack400 in combinatie met het speciaal voor Bosch ontworpen frame geven de
fiets een stabiel en sportief karakter.
De XM700+ is voorzien van krachtige Magura hydraulische schijfremmen die onder
alle omstandigheden voldoende remkracht bieden. De Bontrager instelbare monoshock
voorvork brengt veel comfort zonder veel gewicht toe te voegen. Het zwarte frame met
rode framestickers draagt bij tot het sportieve uiterlijk van de fiets.
Natuurlijk is de XM700+ voorzien van een RDW (NI) typegoedkeuring. Beschikbaar in
een heren (50/55/60 CM) en een midstep (45/50/55) frame.
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VO Rooigem 13 november 2015
Paraskavi-dekatriafobie: de angst voor vrijdag de dertiende wordt door weinig mensen
nog serieus genomen, en ook wij lieten ons niet tegenhouden om op die dag een
vriendenontmoeting te organiseren met TTC Rooigem. Traditioneel is dit een druk-bezette
ontmoeting die ook meestal behoorlijk nipt en spannend is naar de uitslag toe (voor hen
onder ons die daar wakker van zouden liggen). Ditmaal waren er 14 aanwezigen van
Rooigem en ook wij brachten 14 man op de been.
Kwestie van het een beetje overzichtelijk te houden bespreek ik poule per poule: volgens
intern klassement werden de 14 aanwezigen opgedeeld in vier poules (4-4-3-3) zodat de
avond nog op een schappelijk uur afgerond zou worden.

Als ik het hoge niveau wil aankaarten is het misschien interessant om te beginnen bij de
laatste poule: daar namen Xavier, Raf en Stijn het op tegen Marianne Van Aerde, Davy
Deriviere en Natasha Bottelberghe. Om maar duidelijk te maken dat de laatste poule
ook nog een indrukwekkend niveau mocht opleveren. Het was in deze poule dan ook
behoorlijk nipt: Xavier wist al zijn matchen te winnen maar zowel Raf als Stijn moesten
zich tevreden stellen met een enkele overwinning (tegen Natasha) – Marianne en Davy
waren te sterk voor hen beide.
Jelle, Dominique en Jan vingen aan tegen Benjamin Coene, Inge Dezutter en Raoul
Coppens. Jelle begon niet goed aan de avond met een verlies tegen Raoul, maar
Dominique en Jan vingen dat enigszins op door winst tegen respectievelijk Inge en
Benjamin. Jelle herpakte zich dan wel met een mooie 3-2 tegen Inge, maar zowel
Dominique als Jan moesten dan een rondje gewonnen geven aan Benjamin en Raoul.
Om beurten, zo dachten ze blijkbaar, want de ronde daarna verloor Jelle weer (tegen
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Benjamin) en wonnen Dominique en Jan hun slotmatchen.
Vanaf nu worden de poules 4 tegen 4 gespeeld. Met name Koen, Filip, Thierry en Ludo
traden aan tegen Marc Soubry, Luc Mahieu, Gina Vyncke en Roberto Boucqué. Van de
eerste twee rondes valt niet veel goeds te vertellen: alleen Koen kon zijn matchen winnen
(tegen Roberto en Gina). In de derde ronde keerde dit een beetje om, en alleen Filip
kon winnen (tegen Roberto). De rest scharrelde wel veel sets samen maar dit leverde
helaas geen matchwinst op. Uiteindelijk sloot Koen nog af met een overwinning tegen
Marc Soubry, maar het kwaad was al geschied en uiteindelijk eindigde de poule op 12-4
gewonnen matchen voor Rooigem.
In de eerste poule zaten heel wat revanches: Alexander zag heel wat tegenstand op
hem afkomen naar aanleiding van zijn overwinning op de 12-uren van Rooigem, waar
hij een rode lijn door de afvalling trok op weg naar de eerste plaats. Hij moest zijn eerste
twee matchen gewonnen geven (tegen Johan Bjurstam en Katty De Walsche), maar
sloot af met twee overwinningen tegen Jan Van Dijk en Anthony Devulder. Ikzelf keerde
die resultaten om met winst tegen Katty en Johan, maar verlies tegen Jan en Anthony.
Erwin en Mark hadden een magerdere avond, en alleen Erwin kon een overwinning
binnenslepen tegen Katty. In deze poule was het eigenlijk dezelfde conclusie als in de
andere poules: we slaagden er in veel sets binnen te halen maar dat vertaalde zich niet
echt in matchwinst.
De attente en curieuze lezer is er misschien zelf op uitgekomen: Baarle had de overmacht
in de laatste twee poules terwijl Rooigem de eerste twee kon winnen. De uiteindelijke
stand was 31 matchen tegen 19 voor Rooigem (107-90 in gewonnen sets). Gelukkig was
er een grote hoeveelheid boterhammen voorzien om de verloren energiereserves weer
op te krikken, want achteraf moesten de obligatoire dubbelmatchen uiteraard ook nog
gespeeld worden.
Kortom: we hebben er weer een plezante vriendenontmoeting op zitten met een reeks
mooie matchen en veel plezier!
Simon
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Uitslag vriendenontmoeting
tafel
Alexander Van Paemel

1

Simon Donné

2
3

Erwin Deley

3
2

1
0

Anthony De Vulder

3

Jan Van Dijk
Katty De Walsche
Johan Bjurstam

9

2

10

2

6

1

1

0

10

3

11

3

8

2

11

3

1

3
1

3

0

3

3

0

3
3

0

3

set match tot set

2
1

Mark Ranschaert

1 3 4 2

3
3

3

Thierry Möller

3
0

3

Filip Van Gyseghem

1

Ludo Coenen

1

Marc Soubry

3

Luc Mahieu
Roberto Boucqué

0

2
3

2

0

3

3

3

1
0

3

3

Gina Vyncke

3

2

0

3

3

1

3

0

3

3

0

3

tafel
Jelle Van Gyseghem

0

3

2

3

2

Jan Bombeeck

3

Benjamin Coene

0

Inge De Zutter

3
2

3

3

0

3

2

0

3

3

0

tafel
Xavier Vereecken

3

3
0
3

Natasha Bottelberghe

1
3
2

3
3

Stijn Debuf

Davy Deriviere

16

tot
match

10

3

4

0

7

1

3

0

9

3

12

4

10

3

6

2

24

4

37

12

5

1

8

2

8

2

6

2

2

0

6

2

21

5

14

4

set match tot set tot match

Raf Verheyden

Marianne Van Aerde

set match tot set

set match tot set tot match

Dominique De bont

Raoul Coppens

11

2

1
2

40

2

tafel
Koen Deschepper

5

3

3

3

26

1

2

tot
match

2
2

1

0
0

0

3
3

3

9

3

5

1

5

1

2

0

6

2

8

2

19

5

16
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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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SUDOKU
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ZITTEN
(overgenomen uit blad VWB mei 2015)

“Als je zit schakelt je lichaam in een
halfslaap. Een uurtje sporten ‘s avonds
maakt het niet goed”
(Henri Holtkamp — universiteit Twente)
CONTRADICTIE
Sport is doorgaans een zegen voor
lichaam en ziel. Wij behoren alvast tot
diegenen die absoluut overtuigd zijn dat
sport een must is, gewoon een hygiënische maatregel en onmisbaar voor een gezond en
evenwichtig leven. Maar wij moeten ook wel eens objectief durven zijn en durven inzien
dat het wel eens van het goede te veel kan worden. Hier gaan we dan...
• Te intens met sport bezig zijn vraagt vaak te veel energie en meteen verdwijnt een groot
deel van de interesse voor andere belangrijke dingen in het leven: cultuur — studie —
algemene ontwikkeling – sociale beleving
• Vaak zijn ook ongunstige elementen direct met sport verbonden: pepmiddelen - kantines met te veel alcohol - geweld - overdreven eigendunk - macho gedoe ...

Sport kan ook wel eens een obsessie worden

Jongeren worden wel eens buitensporig aangezet tot presteren en het gevaar bestaat
dat het element “spel” totaal niet meer aan bod komt. In de plaats is er stress, overdreven
competitiedrang, jaloezie, nijdigheid en zelfs vijandigheid. En als jongeren die nog niet
volwassen zijn bijzonder veel succes hebben en overdreven aandacht krijgen, is dat
doorgaans niet goed om er evenwichtige volwassenen van te maken (kijk maar eens
naar jonge sterren in de wereld van de showbusiness).
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Sinterklaas 3 december 2015
Een aantal van onze leden werden door de Sint op het matje geroepen
De Dobbelaerkes: De Sint heeft gezien dat jullie de wandelzoektocht gewonnen hebben
maar ik peis dat jullie gezeurd hebben. Zeg mij nu ne keer hoe dat jullie gezeurd hebben...
Maar het is daarvoor niet dat ik jullie bij roep. Jullie hebben filmtickets gewonnen en mijn
piet heeft mij gezegd dat je naar een vuile film gaan kijken zijt. Daar gaan jullie niet meer
van groeien hé.
Maar ik geloof wel dat jullie niets kennen van al die films. Jullie zitten niet graag binnen
hé, jullie zijn veel liever buiten. Ik heb hier een boekske waar dat je veel meer uit gaat
leren dan die dwaze films (De Sint geeft hen boekje over leren in de natuur)
Ludo Coenen: wordt 2 maanden droog gelegd omwille van slechte levertesten. Om hem
toch nog een beetje van zijn vertrouwde drank te laten genieten krijgt hij een fles jenever
van 0%. We hebben op een lege fles de 3 van 30° weggekrast en we zullen ze vullen met
water, (De Sint geeft hem een fles van filliers met water)
Alexander Van Paemel: ook wij leven allemaal 100 % voor onze sport en toch wordt
Alexander elk jaar koning. Wat heeft of doet hij dat wij niet doen? Hij drinkt cactusjenever.
Volgens mij zit daar een verboden substantie in, maar een dopingtest zal natuurlijk niets
opleveren want die wordt uitgevoerd door de Vlaamse gemeenschap en Alexander werkt
op de Vlaamse gemeenschap. Dat is niet te betrouwen. Vandaar dat we besloten hebben
om een eigen “groene” versie van cactusjenever te bezorgen. Die valt buiten verdenking
en nu eens zien hoe Alexander het er de volgende weken van afbrengt.... (De Sint geeft
hem de lege fles van cactusjenever gevuld met groene thee)
Jelle Van Gyseghem: heeft nooit het juiste clubtruitje aan omdat het in de was zit. De
Sint vindt dat een beetje raar, want Jelle heeft wel altijd het oude truitje aan. Moet dat
dan nooit gewassen worden? Piet, ruik eens onder zijn oksels of hij niet te veel stinkt. En
je hebt nog geluk Piet dat je daar mag ruiken want zoals we weten heeft Jelle ook al eens
last van winderigheid en als je wat lager zou moeten ruiken …
Dominique De bont: op het enkeltornooi van Rooigem werd je gestraft voor je knappe
prestatie op het tornooi van de Oude Bareel. Je ging niet akkoord met je indeling in de
A-reeks en er volgde wat trek- en duwwerk met Benny. Je kan je natuurlijk weren tegen
die Bugs Benny (De Sint overhandigt Dominique een foto van Bugs Bunny). Het was ook
je laatste kans om in de a-reeks te mogen meedoen, want wegens het overweldigende
succes organiseren ze geen enkeltornooi meer.
Filip Van Gyseghem: De Sint heeft gezien dat je vorig seizoen weer veel verdriet gehad
hebt. Club Brugge is weer genen kampioen geworden en ze hebben ook de Champions
League niet gewonnen, a ja tis just ze mochten niet meedoen en daardoor kon je de
donderdag soms niet komen. Ze mogen dan al een keer spelen tegen een ploeg uit het
mietjesland. Maar dat was ook nog een beetje te moeilijk. Gelukkig mochten ze voor de
halve finale van de beker tegen cercle spelen. Ze zijn toch den beste ploeg van Brugge.
Om u een beetje te wapenen tegen het verdriet dat je ook volgend jaar zult hebben, geef
ik u een cadeautje in de kleuren van een ploeg die genen snotdoek nodig heeft. (De Sint
geeft Filip een blauw-witte zakdoek)
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Andy Delcloo: wat heb jij die mensen op de quiz aangedaan met al die moeilijke vragen.
Ik, als heilige en slimme man, weet ook niet waar de Seikantunnel ligt. Hoe zouden die
simpele zielen van hier dat weten liggen. Ik heb trouwens ook een vraagje voor u: één
van de genomineerde woorden voor woord van het jaar is de “superbloedmaan”. Awel
zeg mij ne keer wat dat wil zeggen.
Na wat geaarzel van Andy zegt de Sint: Dat kan ik niet goedrekenen, het is nochtans
echt niet moeilijk zulle want het is gewoon een combinatie van een supermaan en een
bloedmaan.
Julien Deruelle: binnenkort gaan we naar de Gentse kerstmarkt en ik denk dat jij voor
problemen gaat zorgen. Nee, ik denk niet dat je te veel druppels gaat drinken, maar we
gaan ambras krijgen omdat je met uwen baard te veel gelijkt op die Syriëstrijders. Ge
wilt die andere brave mensen toch niet in de miserie brengen. Ik laat aan u de keuze:
ofwel zal mijnen piet uwen baard een beetje bijknippen ofwel moet je dienen dag een
rode muts opzetten. Ik vermoed dat ze een halve heilige als de kerstman niet lastig zullen
vallen. De Sint bezorgt Julien een kerstmuts.
Thierry Möller, Jelle van Gyseghem, Rinus Verstraete, Paul De Vos en Ludo Coenen:
jullie zijn de grootste roepers aan de tafel. Jullie weten toch dat jullie andere spelers
daarmee storen? Waarom doet ge dat dan? Voor éne keer moogt ge ne keer luid roepen:
ge moogt samen zo luid mogelijk een sinterklaasliedje zingen voor mij. En als ge het
volgend jaar niet afleert, dan moet ge elk een week babysitten op mijnen piet.
Xavier Vereecken: Excuseer mij dat ik die 5 zo luid laten roepen heb, want ik heb gezien
dat jij nogal veel last aan uw oren hebt. Ik kan u geruststellen: dat zal over gaan. Met wat
ouder worden zal dat probleem vanzelf opgelost geraken. Ik heb daar al geen last meer
van. Om uw oren tijdelijk te sparen ga ik u toch mijn oordopjes geven. Ik heb ze toch niet
meer nodig. De Sint geeft Xavier oordopjes.
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Uit naam van het bestuur en alle clubleden bieden wij onze oprechte
deelneming aan aan Karl en Karolien (partner van Pascal) bij het overlijden
van hun grootmoeder.

Uit naam van het bestuur en alle
clubleden bieden wij onze oprechte
deelneming aan aan Larissa (partner
van Jelle) bij het overlijden van haar
grootmoeder (24 oktober) en grootvader
(31 december).
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Thriller in Leerne
Op 14 december werden we door voorzitter Bart verwelkomd in De Engel voor een
vriendenontmoeting met onze buren. Ere-voorzitter Wilfried had hem ingefluisterd
dat TTC Leerne nog nooit kon winnen tegen ons en dat ze daarom beter eens een
dubbelspelontmoeting zouden organiseren. Het underdoggehalte van Leerne moet
trouwens gerelativeerd worden, want tussen 1995 en 2000 konden we zelden onze voet
zetten naast hun sterke lichting (Dieter, Sven, Stephan, Carlos, de betreurde Daniël,…).
Na wat research kon ik terugvinden dat we in het seizoen 2004-2005 zelfs 2 keer
verloren: thuis verloren met 53-78 en in Leerne met 96-74 (en 28-17 in wedstrijden).
Niet dan we toen een flauw ploegske opstelden: Mark, Pascal en ik in poule 1; Paul, Filip
en Wim DG in poule 2; Ludo, Thierry en Floris in poule 3; Dominique, Koen De Roo en
Stefaan Körmöczi in poule 4 en de youngsters Gerjan, Jelle en Joery in poule 5. Toch
konden we toen enkel in poule 1 winnen!
Toch is 10 jaar inderdaad al een hele tijd geleden. Als winnen via enkelspelen niet lukt,
dan misschien met dubbelspelen. In Leerne trouwens een veel beoefende discipline,
maar niet met vaste duo’s. Bij ons is dubbelspel eerder een rariteit alhoewel… Op de
dubbeltornooien van Aalter en Rooigem hebben Simon, Alexander, Jelle en ikzelf de
voorbije jaren trouwens telkens de hoofdvogels afgeschoten. Op donderdag zijn zeker
Dominique en Jelle na de interne competitie altijd te vinden voor een dubbeltje. Deze
keer een dubbelspelontmoeting in De Engel. De 6 duo’s van Leerne speelden tegen 6
duo’s van ons. De 3 tafels werden dus druk bezet.

Ons topduo Jelle en Alexander maakte zijn favorietenstatus volledig waar. Ze boekten
een heel fraaie 6 op 6. In hun 1e wedstrijd incasseerden ze een 11-4 van Luc V. en Hugo,
maar nadien lieten ze geen enkele set meer liggen.
Johan en Wim DG daarentegen konden niet proeven van de smaak van de overwinning.
Johan betaalde veel leergeld en voor Wim was het dan ook moeilijk om iets te forceren.
Toch hadden ze tegen Wim en Annemie kunnen winnen, maar werd het een nipt 3-2
verlies. Ook tegen Wilfried en Joeri konden ze een setje rapen, maar in hun andere
wedstrijden konden ze de 0-3 niet vermijden.
Thierry en Rinus voldoen niet aan de criteria van de echte dubbelspeler (bal op tafel
houden, geen overbodige risico’s nemen…), maar hebben wel hetzelfde profiel. Ze
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startten alvast veelbelovend door een 0-2 achterstand om te buigen naar 2-2 en in
de 5e set een 6-10 nog tot een 13-11 in hun voordeel om te buigen tegen de ervaren
Wilfried en Joeri. Tegen Luc V./Hugo en Luc B./Olivier leden ze echter 2-3 nederlagen en
tegen Geert en Bart (ondertussen ingevallen voor Steven) was zelfs een kurkdroge 0-3
hun deel. Hun 2 andere wedstrijden wonnen ze dan weer met 3-0 zodat ze een 3 op 6
noteerden.
Raf en ik konden in onze 1e wedstrijd 2 maal op rij een 3-7 en 6-10 ombuigen in setwinst
en na een 11-4 in de 3e set een wat gevleide overwinning boeken op Annemie en Wim.
Ook tegen Jean-Luc en Simon wonnen we met 1-3 het pleit en tegen Geert en Steven
wonnen we na een spannende 5-setter. Tegen Luc en Olivier zat het ons dan echt niet
mee en verspeelden we een 10-6 voorsprong in set 3 om uiteindelijk met 1-3 te verliezen.
We herpakten ons echter met onverwachte winst tegen Wilfried en Joeri. Luc V. en Hugo
waren echter veel te sterk. Met een 4 op 6 konden we echter niet mopperen.
Ludo en Dominique hebben al vaker samen gepeeld en begonnen met nipte winst
tegen Geert en Steven. Ook tegen Annemie en Wim pakten ze de winst, maar het 0-3
verlies tegen Jean-Luc en Simon was toch wel een onverwachte domper. Ook Luc B./
Olivier (2-3 verlies) en Wilfried/Joeri (1-3 verlies) waren te sterk, maar (met enig geluk)
werd wel een heel mooie overwinning geboekt tegen Luc V. en Hugo zodat zij een 3 op
6 behaalden.
Chris en Filip begonnen als gelegenheidsduo niet al te best aan de ontmoeting. Tegen
Luc B./Olivier werd roemloos met 0-3 verloren, tegen Wilfried en Joeri speelden ze al
iets beter maar de uitslag was dezelfde en tegen Luc V. en Hugo speelden ze al een
veel betere wedstrijd maar het 2-3 verlies kon niet vermeden worden. Tegen Annemie
en Wim volgde de eerste overwinning (1-3), en deze kreeg een positief vervolg tegen
Jean-Luc en Simon (1-3). Hun laatste wedstrijd (tegen Geert en Bart) was tevens de
laatste partij van de vriendenontmoeting. We hebben het Chris niet wijs gemaakt, maar
deze partij zou beslissen over de uitslag van deze vriendenontmoeting. Na een 2-1
voorsprong konden ze het niet afmaken in de 4e set zodat de 5e set van de 36e wedstrijd
de beslissing moest brengen. Met de winst als doel hielden Chris en Filip het hoofd koel
en we wonnen deze spannende vriendenontmoeting dus met 17-19 en 69 tegen 70 in
sets!
Dank aan TTC Leerne voor de ontvangst! 						
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Koen

Ons Ledentornooi
Op zondag 20 december 2015 ging opnieuw ons jaarlijks ledentornooi door. Het dient
gezegd: 8u30 op een zondagmorgen is een ontiegelijk vroeg uur om te sporten, zeker op
een zondagmorgen. Er wordt weliswaar gestart met koffiekoeken en croissants vergezeld
van koffie, chocomelk of frisdrank zodat de wedstrijden slechts effectief aanvangen rond
9u15; maar het blijft hoe dan ook vroeg, zéér vroeg.
Vorig jaar telden we 28 deelnemers, dit jaar moesten we ons tevreden stellen met 26
moedigen waaronder 7 jeugdleden; o.a. Filip was afwezig want hij wou voldoende
energie overhouden om in de namiddag Club Brugge aan te moedigen, maar blijkbaar
heeft dit toch niet veel geholpen.

De deelnemers werden opgesplitst in 2 poules van 5 en 4 poules van 4. Matthias en
Lucas belandden daarbij ongelukkig genoeg in dezelfde poule en moesten meteen tegen
elkaar aantreden. Ikzelf diende meteen van wal te steken tegen Pascal en kon met de
nodige moeite deze wedstrijd winnen, maar mijn pijp was ook bijna meteen uit. In de
afvalling nadien werd ik moeiteloos uitgeschakeld door Koen.
Na de poules werden de zes eerst gerangschikte deelnemers (op basis van gewonnen
wedstrijden en sets) vrij geloot en speelden de overige 20 de eerste afvallingswedstrijd
zodat we nadien met de 16 resterende deelnemers de afvallingstabel konden starten.
In de kwartfinales werden Koen, Dominique, Pascal en Bruno uitgeschakeld door
respectievelijk Charles, Simon, Rinus en Alexander. In de halve finales dolven Rinus en
Simon het onderspit tegen respectievelijk Alexander en Charles waarbij Simon als excuus
kan inroepen dat hij pas de avond voordien thuis gekomen was uit Chili na een uiterst
vermoeiende trip. In de finale werd de jeugdige Charles absoluut niet weggespeeld,maar
Alexander wist toch in 3 sets de overwinning en de zoveelste titel binnen te rijven.
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Alexander koos voor de champagnefles als trofee, Charles voor de stripboeken zodat
het boek van Joke Schauvliege Rinus ten deel viel. Het was weer een mooie sportieve
voormiddag geweest en hopelijk kunnen we volgend jaar opnieuw op een even mooi (of
mooier) deelnemersveld rekenen. De klok was 13 uur reeds ruimschoots gepasseerd
toen wij de deur achter ons dichttrokken.
Pol
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EINDUITSLAG LEDENTORNOOI
Plaats Naam

1

Van Paemel Alexander 0

2

Persoone Charles 3

3

Verstraete Rinus 5

4

Donné Simon 0

5

Vereecke Bruno 0

6

Deschepper Koen 3

7

Laseur Pascal 3

8

De Bont Dominique 4

9

Van Gyseghem Jelle 4

10

Persoone Emile 9

11

Verstraete Luc 6

12

Van Der Cruyssen Chris 5

13

Verheyden Raf 6

14

De Vos Paul 3

15

Matthys Tijmen 7

16

Möller Thierry 3

17

Boes Robbe 9

18

Delcloo Lucas 9

19

Van Den Neste Johan 8

20

Coenen Ludo 5

21

Claeys Brent 8

22

Delcloo Andy 7

23

Torcq Jean-Pierre 5

24

De Smet Isabelle 7

25

Boes Nick 9

26

Delcloo Matthias 9
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Activiteitenkalender
DO
VR
DO
VR
DO
VR
DO
VR
VR
DO
VR
DO
VR
DO
VR
ZA
DO
VR
DO
VR
DO
VR
ZA
DO
VR
DO
VR
DO
VR
MA
DI
WO
DO
VR
DO
VR
DO
VR
DO
VR
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7/01/2016
8/01/2016
14/01/2016
15/01/2016
21/01/2016
22/01/2016
28/01/2016
29/01/2016
29/01/2016
4/02/2016
5/02/2016
11/02/2016
12/02/2016
18/02/2016
19/02/2016
20/02/2016
25/02/2016
26/02/2016
3/03/2016
4/03/2016
10/03/2016
11/03/2016
12/03/2016
17/03/2016
18/03/2016
24/03/2016
25/03/2016
31/03/2016
1/04/2016
4/04/2016
5/04/2016
6/04/2016
7/04/2016
8/04/2016
14/04/2016
15/04/2016
21/04/2016
22/04/2016
28/04/2016
29/04/2016

Interne competitie
Vrij Spel vanaf 20 uur
Interne competitie
Vrij Spel vanaf 20 uur
Interne competitie
Spelletjesavond + Vrij Spel vanaf 20 uur
Interne competitie
Vrij Spel vanaf 20 uur
Vrij Spel vanaf 20 uur
Interne competitie
Vrij Spel vanaf 20 uur
Interne competitie
Vriendenontmoeting met TTC Leerne om 20 uur
Interne competitie
Vrij Spel vanaf 20 uur
Quiz om 19.30 uur
Interne competitie
Vrij Spel vanaf 20 uur
Interne competitie
Vrij Spel vanaf 20 uur
Interne competitie
Vrij Spel vanaf 20 uur
Souper om 19u30 in het OC
Interne competitie
Vrij Spel vanaf 20 uur
Interne competitie
Vrij Spel vanaf 20 uur
Interne competitie
Vrij Spel vanaf 20 uur
Sportkamp om 20 uur
Sportkamp om 20 uur
Sportkamp om 20 uur
Interne competitie
Vrij Spel vanaf 20 uur
Interne competitie
Vrij Spel vanaf 20 uur
Interne competitie
Vrij Spel vanaf 20 uur
Interne competitie
Vrij Spel vanaf 20 uur

Verjaardagskalender

Achternaam
Degrieck
Hoste
Torcq
Deruelle
Nelde
Boes
Vancauwenberghe
Fias
Van Vooren
Verstraete
Coddens
De Vos
Persoone
Persoone
Daemers
De Vos
Vandenbilcke
Mestach
Van Gyseghem
Debuf
Coppens
Martens
Vitse
Boes
Verstraete
De Groote

Voornaam
Wim
Ann
Jean-Pierre
Julien
Frerik
Nick
Wim
Flo
Simon
Rinus
Rudy
Frank
Emile
Charles
Monique
Paul
Dennis
Hubert
Jelle
Ruben
Patrick
Emrys
Kurt
Marco
Luc
Karel

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

Dag
2
3
10
16
18
21
27
5
5
12
14
15
20
23
7
10
16
25
27
2
6
9
18
18
18
30
29

Tornooi Zandvoorde (27 december 2015)
Met zijn vijven trokken we naar Zandvoorde en we haalden allen de kwartfinale.
Bij de veteranen was Xavier in zijn poule met 3-1 te sterk voor Mariejo Debaets (Tielt) en
Luc Deconinck (Beernem). Luc Nuytinck (Aalter) was voor hem te sterk. In de 1/4e finale
was Patrick Gardelen (Zandvoorde) te sterk voor Xavier. Hij kon wel de 7e plaats veilig
stellen door zijn eerste overwinning ooit op André De Backer (Aalter).

Dominique zat in een loodzware poule. Hij kon wel winnen tegen Romain Roegist
(Beernem) met 3-1 en tegen Johan Coens (Blankenberge) met 3-0, maar tegen Patrick
Gardelen was hij met 0-3 kansloos en tegen Raoul Coppens (Rooigem) slikte hij ook
een 2-3 nederlaag. Toch kon hij met een betere setverhouding dan Raoul en Romain
naar de kwartfinale. Daarin moest hij heel nipt (9-11 in de 5e set en 2 opslagmissers)
het onderspit delven tegen Luc Nuytinck (Aalter). Met nadien nog overwinningen tegen
André de Backer en Willy Van Hemelryck (Gistel) kon hij de 5e plaats veroveren.
Bij de senioren had ik de eer om te openen tegen Zekerya Cakar. Het was voor beiden
wennen aan de plastieken Chinese bal en in de 2e set had ik zowaar 2 setballen, die
ik echter niet kon omzetten in setwinst. In mijn 2e wedstrijd kwam ik ons oud-lid Peter
Vlerick tegen. Ik keek snel tegen een 1-8 achterstand aan, zodat de 1e set met 7-11
verloren ging. Nadien had ik wel de bovenhand en ik kon met 3-1 winnen. Tegen Sander
Vandenabeele (Beernem) moest ik ook winnen om naar de kwartfinale te gaan. Sander
speelde een zwakke 1e wedstijd tegen Peter, maar herpakte zich schitterend tegen
Zekerya. Hij won oververdiend 2 sets, maar betaalde in de beslissende set zijn overmoed
cash. Tegen mij haalde Sander nooit dit niveau en in moneytime maakte hij altijd wel een
foutje, zoals een opslagmisser. In de kwartfinale was ik niet opgewassen tegen Simon.
In de eerste 2 sets was er zelfs geen sprake van een wedstrijd (2-11 en 4-11), al had het
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plots spelen met een 3-sterren bal er ook wel iets mee te maken. In de 3e set was het
wat evenwichtiger maar trok Simon met 14-12 ook aan het langste eind. Nadien kon ik
met een zege tegen Bjorn Neyrinck (Aalter) de 7e plaats bemachtigen.
Dezelfde Bjorn was in de kwartfinale op Alexander gebotst. Alexander had in de poules
vlot gewonnen van Hilde Decloedt, iets moeizamer van Benjamin Coene (Rooigem)
en tegen Alain Hendrijckx (Zandvoorde) nipt in het zand gebeten. Vorig jaar gebeurde
dit ook in de poules, maar in de troostingsfinale verwees hij Alain naar de prijzenloze
4e plaats. Dezelfde Alain verloor in 2013
de finale tegen Zekerya. Op zijn beurt
botste Alexander op Zekerya in de 1/2e
finale (voor de 4e keer in 2015). Alexander
won de troostingsfinale tegen Jan Van Dyck
(Rooigem) en kon, net als vorig jaar, 20
EUR meenemen naar huis.
Simon boekte als titelverdediger in zijn
poule logische zeges tegen Tanguy Theys
(Zandvoorde) en Hilde Maenhout (Aalter).
Ook tegen Johan Caboor (Rooigem) haalde
hij een hoog niveau en won hij met 3-1.
Ikzelf kon ook niet veel in de weg leggen,
net zoals Jan Van Dyck in de 1/2e finale. De finale werd dus een heruitgave van vorig
jaar, maar Simon kon de stunt tegen Zekerya niet herhalen en werd dus eervol 2e en 30
EUR rijker.
Koen
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Kerstevenement Gent 2015
Elk jaar is één van de laatste activiteiten, onze uitstap met de leden in gezelschap van
familie of vrienden naar de ijspiste.
Het kerstevenement is een combinatie van de kerstmarkt en de ijspiste onder de stadshal.
Dit jaar was de respons van de leden wat minder dan vorige jaren. In
totaal waren we met een 30-tal inschrijvingen.
Ook het aantal schaatsers
was aan de lage kant want er waren maar een 8-tal inschrijvingen.
Het aanschuiven voor het bekomen van de schaatstickets verliep dit jaar wat traag.

Op de ijspiste viel het gelukkig mee met de drukte. Er was dit jaar ook een aparte ijspiste
voor de kleintjes. Je zag kleine kinderen steun zoeken bij pinguins of kleine sleetjes
teneinde zich staande te houden op het ijs.
De niet-schaatsers zochten een plaatsje rond de ijspiste waar het iets warmer was dan
buiten. We genoten van de kerstsfeer met een koud of warm drankje.
Rond 20.30 trokken we richting het Sint-Baafsplein. Daar wordt sinds enkele jaren de
afsluiter gehouden in Café ‘the Bridge’.
Tegen 22.30 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 het kerstevenement.
Hopelijk zien we elkaar volgend jaar terug.
Prettige eindejaarsfeesten,
Pascal
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Nieuwjaarsreceptie 2016
Dit jaar vond de nieuwjaarsreceptie van de Baarlese verenigingen plaats op de zondag
van het tweede weekend na nieuwjaar; op 10 januari dus.
Wegens het te verwachten slechte weer werd besloten om buiten slechts 2 huisjes op te
zetten, ter hoogte van de hoofdingang, en de rest van de receptie binnen, in de inkom en
de polyvalente zaal, te organiseren. Toen ik mij zaterdag iets voor tien uur op weg begaf
om te helpen opzetten was het inderdaad aan het regenen. Gelukkig regende het toch
niet al te hard en gezien de extreem zachte temperaturen (lenteweder ?) voor de tijd van
het jaar was het een plezier om de standen op te bouwen, temeer daar er ruimschoots
voldoende helpende handen waren.
Hoewel iedereen voorspelde dat we het dit jaar absoluut niet zouden droog houden
tijdens de receptie, was zondagvoormiddag een stralende zon te bewonderen aan een
enigszins bewolkte hemel. Jammer dat een stevige kille wind de pret bedierf. Om mij
ervan te weerhouden te veel jenever binnen te gieten besloot mijn vrouw dat we pas
om halftwaalf, te voet (toch ongeveer 2 km) naar de plaats van het gebeuren zouden
wandelen. Op die manier hoefden we ons tenminste niet het hoofd te breken over het feit
waar we onze auto ergens zouden kwijt raken; want om veiligheidsredenen en ook om
verkeersopstoppingen te voorkomen was de parking achter het ontmoetingscentrum niet
toegankelijk.

Toen we ter plekke arriveerden was de receptie uiteraard in volle gang en de eerste die
we tegen het lijf liepen waren Roy en Lien. Terwijl ik me door de massa heen worstelde
naar het jeneverkot trof ik ongeveer de ganse pingpong-afvaardiging aan net naast het
jeneverkot; zoals te verwachten viel natuurlijk. Zowat iedereen informeerde naar Martine
en ik moest, gewoonweg, toegeven dat ze mij niet had willen volgen (hoewel ze dat
uitdrukkelijk beloofd had bij de trouwbelofte, nu reeds meer dan 40 jaar geleden) en
ergens onderweg was blijven steken.
Om 12 uur namen Noël en Filip de bar over van o.a. Gabriël Goossens en partner en
waren we in goede handen wat betreft de bediening. Ik wil geen afbreuk doen aan
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de prestaties van Gabriël en co, maar zoals het spreekwoord luidt: “het hemd is nader
dan de rok” en van clubgenoten ervaart men de service toch altijd wat beter. Terwijl
ik Noël eventjes verving achter de jeneverstand, omdat er een onheilsbericht verspreid
werd omtrent de geparkeerde wagens langs de baan, sprak een dametje me aan om te
informeren of er nog hapjes waren. In eerste instantie dacht ik dat ze een appeljenever
wou; tja mijn gehoor is ook dat niet meer, maar blijkbaar waren alle voorradige hapjes op
dat moment reeds soldaat gemaakt en kon ik haar niet helpen.
Gezien het prachtige weer verkozen zeker de helft van de aanwezigen om buiten te
genieten van hun drankje zodat de polyvalente zaal eigenlijk niet gebruikt werd. Om iets
na 13 uur, de theoretische eindtijd van de receptie, begaven Martine en ik ons naar het
Noordhof waar we met een groot aantal clubleden (25 man) een hartig hapje zouden
eten om de receptie te verteren. Op dat moment was het nog steeds volle bak wat betreft
de aanwezigen. Ik ben geen goed schatter maar de meeste mensen dachten dat er
meer volk aanwezig was dan de voorbije jaren. Uiteraard zal het goede weer daar wel
iets mee te maken hebben.
De afwezigen hadden, zoals steeds, ongelijk. Tot volgend jaar !
Paul
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AANKONDIGINGEN
VR		
22/1		
		
VR		
12/2		

Spelletjesavond

ZA 		

Quiz om 19.30 uur in het OC

20/2		

Vriendenontmoeting met TTC Leerne.

Ons jaarlijks Souper
					
om 19 uur
				in het Ontmoetingscentrum
ZA		

12/3		

VR		
18/3		
				

Vriendenontmoeting met de badmintonclub van
Landegem

MA-WO

Sportkamp om 20 uur
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