Drongen 2016-09-27
Beste leden

We zijn het 39e speeljaar ingegaan met een receptie op 9 september. Een woord van
dank aan iedereen die affiches verspreidde, flyers uitdeelde, de krantjes hielp bezorgen
op donderdag 8 september, … en vooral aan Paul voor de lay-out van het krantje.
Ons jaarlijks tornooi in de sporthal Keiskant was kwantitatief met 39 deelnemers geen
voltreffer. De open volwassenenreeks was nog behoorlijk bezet, maar de jeugdreeks en
de veteranenreeks waren matig bezet en de vrouwen waren ondervertegenwoordigd.
Dank aan de dames van Tielt die tekenden voor drie vierden van de vrouwelijke
deelnemers en voor wie deelnemen wel belangrijker is dan winnen. In een recreatieve
sport moet spelplezier, met respect voor de tegenspeler die zich ook wil amuseren,
altijd primeren op de drang naar winnen. Dit is een houding die ik jammer genoeg zie
wegebben bij steeds meer spelers. Niet deelnemen omdat je niet kan winnen…. Tja,
onze boterham gaan we er echt niet mee verdienen.
Vandaar dat ik ook zwaar til aan de houding van de verliezende finalist in de open
reeks. Een beetje respect t.o.v. de tegenstrever, scheidsrechter en ook het publiek en
de organisator is echt wel het minste dat we verwachten. Toch een dikke proficiat voor
winnaar Bruno. Ook Simon (3e), Alexander (4e), Wim DG (5e) en Joery (8e) leverden
mooie prestaties. Bij de veteranen was Freddy Van Holderbeke outstanding en kon
enkel Filip voor wat tegenwerk bieden. Bij de jeugd was enkel Robbe van onze kant
vertegenwoordigd en hij kon toch 2 zeges optekenen. Ik bedank ook sponsor Dominique
De bont voor de subitoloten, de EVP voor de gadgets en de schenkers van de trofeeën
en de helpende handen voor het welslagen van ons tornooi.
Net zoals de voorbije 2 schooljaren kregen de leerlingen van het Don Bosco Instituut
een tafeltennisinitiatie. Op 21 september kwamen de leerlingen van het 4e, 5e en 6e
leerjaar naar het Ontmoetingscentrum. Paul, Albert, Raf, Simon, Noël, Rinus en
Julien bezorgden de leerlingen een alternatieve turnles. Dank daarvoor en ook voor de
medewerking van turnleerkracht Jo.
Ook dit jaar lijkt ons activiteitenkalender meer dan gevuld. (zie verder in dit clubblad
of www.ttcbaarle.be). Hopelijk vinden deze activiteiten ook dit jaar weerklank bij jullie.
Simon, Paul, Pascal, Julien, Mark, Andy en ikzelf hebben zich het voorbije speeljaar
alvast vele uren belangeloos ingezet voor de club en we kunnen ons enthousiasme enkel
maar brandend houden als er voldoende respons is van jullie! Noteer alvast vrijdag 14
oktober voor het familietornooi, vrijdag 18 november voor een vriendenontmoeting met
TTC Rooigem, zondag 18 december voor het ledentornooi en donderdag 29 december
voor het Kerstevent in jullie agenda.

Koen
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BAKALA ACADEMY
ABSOLUUT OOK VOOR DE RECREATIESPORTER

Door Peter Hespel overgenomen uit tijdschrift VWB van feb. 2016

INFO: Bakala Academy – Athletic Performance Center www.bakalaacademy.com - info@bakala-academy.com
+32 488 8191 55

Bakala Academy is een centrum voor sport- en topsportbegeleiding, een initiatief van
de Tsjechische zakenman Zdenek Bakala en de KU Leuven en gehuisvest binnen de
muren van het gloednieuwe “Athletic Performance Center” op de sportcampus van de
KU Leuven (Tervuursevest 143, 3001 Heverlee). De Bakala Academy richt zich tot alle
sportdisciplines, maar is gegroeid in de schoot van ‘Omega Pharma - Quick-Step’.
PETER HESPEL: “ Voor ons is elke wielrenner of wielertoerist een ‘kleine Tom Boonen’
die we even goed als de echte Tom Boonen willen ondersteunen. Dit kan via een
inspanningstest om conditie en vooruitgang te meten, een analyse van de fietspositie
of traptechniek, trainingsbegeleiding en/of voedingsadvies, een oefenprogramma voor
blessurepreventie, of advies voor betere fietsprestaties in de hitte of in het hooggebergte.”
VRAAG VAN DE VWB betreffende RUSTPOLS
Een bevriend fysioloog uit Lyon met heel wat ervaring, vertelde ons onlangs dat ook
vandaag nog de meeste trainers en zelfs fysiologen bij het bepalen van schema’s op
basis van de hartfrequentie verkeerd bezig zijn. De rustpols, samen met de maximale
hartslag vaak een heel belangrijk gegeven, bepaal je volgens hem, tenminste
binnen het kader van een trainingsschema, NIET als je ‘s morgens in je bed ligt.
Nee, je doet dat — zoals trouwens ook met het vaststellen van je maximale hartslag — in
zittende houding op je fiets (of als loper of jogger gewoon rechtop staand). En inderdaad:
er is nog wel eens een serieus verschil tussen een ochtendpols genomen nadat je net
wakker werd en een rustpols genomen in de morgen, gezeten op je fiets.
Wat denkt u hiervan ?
ANTWOORD
Bijna elke wielertoerist fiets/traint vandaag de dag met een hartslagmeter. Voor
sommigen dient de hartslagmeter enkel als een soort van ‘alarmklok’ telkens als de
hartslag sneller gaat dan nodig in de context van medisch verantwoord sporten ten
bate van de gezondheid. Echter, de iets meer ‘fanatieke’ fietser beoogt via trainen met
hartslagmeting ook een verbetering van het trainingsrendement. Werken met duidelijk
afgebakende hartslagzones laat immers toe om de conditie specifiek te trainen in functie
van duidelijke doelstellingen.
Aldus maakt de hartslagmeter het mogelijk om een goed gestructureerd trainingsplan
op te bouwen en ook uit te voeren. Er zijn verschillende manieren om de intensiteit
tijdens fietstrainingen te doseren. Een eliterenner van hoog internationaal niveau wendt
zich hiervoor doorgaans steevast tot een inspanningsfysioloog in een gespecialiseerd
testcentrum. Via een maximale inspanningstest met trapsgewijze stijgende intensiteit,
gepaard gaande met lactaatmetingen en registratie van de hartslag en het geleverde
vermogen (Watt) worden de ‘vetdrempel’ (-aërobe drempel) en het ‘omslagpunt’
(-anaërobe drempel) bepaald.
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Op basis van deze test krijgt de renner dan nauwkeurig afgebakende trainingszones
die hem toelaten om doelgericht te trainen op basis van vermogen (Watt) en hartslag.
Nagenoeg elke eliterenner heeft anno 2016 immers een vermogensmeter op zijn
trainingsfiets: de gecombineerde meting van hartslag en vermogen laat toe om de
trainingen zeer doelgericht op te bouwen in functie van welbepaalde trainingsdoelen, en
bovendien het geleverde trainingswerk nauwkeurig te registreren en te evalueren.
Dergelijke manier van werken is cruciaal om op niveau van de hedendaagse topsport
een optimaal trainingsrendement te bekomen in het licht van een te leveren topprestatie.
Dat het voor de recreatieve fietser allemaal net iets minder mag zijn, is wel duidelijk.
Vandaar dat wielertoeristen vaak een inspanningstest aan zich laten voorbijgaan,
en de trainingszones gewoon berekenen op basis van de zogenaamde formule van
Karvonen. De trainingszones worden aldus bepaald op basis van de berekende
HARTSLAGRESERVE, dit is het verschil tussen de hartslag in RUST en de MAXIMALE
hartslag.
Bijvoorbeeld: Mijn hartslag in RUST bedraagt 70 slagen per min. Mijn hartslag tijdens
MAXIMALE inspanning bedraagt 190 slagen per mm. • Mijn HARTSLAGRESERVE
bedraagt dus 190 - 70 = 120 slagen per min. De trainingszones worden dan standaard
berekend als de RUSTPOLS + een percentage van de gebruikte HARTSLAGRESERVE.
ZIE ONDERSTAANDE TABEL
Hersteltraining
Rustige duurtraining
Intensieve duurtraining
Anaërobe drempeltraining
Weerstandstraining

HARTSLAGRESERVE (%)

Hartslagzone (slagen/min)

45 - 60%
60 - 70%
70 - 80%
80 - 90%
>90%

124- 142
143-154
155- 166
167- 178
> 178

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

Eindstand jeugdcompetitie 2016
De aanwezigheid van de jeugdspelers op de speeldagen met jeugdcompetitie was niet overweldigend. Heel wat spelers speelden niet het minimum aantal wedstrijden (10) en worden dus niet in
de rangschikking opgenomen. Charles speelt ook al bij de volwassenen en kon dus zichzelf niet
opvolgen. Proficiat aan Brent Claeys met de titel van jeugdkoning!
RANG

NAAM LID

GEWONNEN
SETS

GESPEELDE
MATCHEN

COEFFICIENT

1

Persoone Charles

37

/

13

=

2,85

2

Claeys Brent

28

/

10

=

2,80

3

Dobbelaere Jules

30

/

14

=

2,14

4

Delcloo Matthias

22

/

14

=

1,57

5

Delcloo Lucas

15

/

12

=

1,25

6

Dobbelaere Jerome

14

/

14

=

1,00

7

Loor-Tapia Marcelo

0

/

15

=

0,00
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Eindstand zonnekoning 2016
14 juli
2016
3

28 juli
2016
5

11 augustus 18 augustus
2016
2016
5
5

25 augustus
2016
1

TOTAAL

Alexander Van Paemel

7 juli
2016
5

Dominique De bont

2

2

1

2

5

5

17

Jelle Van Gyseghem

1

5

1

1

1

3

12

Simon Donné

1

2

2

2

3

1

11

Filip Van Gyseghem

1

5

Charles Persoone

2

Bruno Vereecke

3

9

3
3
3

2

24

1

8
7

1

Wim Degrieck

5

2

7

Koen Deschepper

3

1

4

Luc Verstraete

2

2

Thierry Möller

1

1

Ludo Coenen

3

3

1

2

Maarten De Pestel

1

4
2

Xavier Vereecke
Lieve De Boever

2

Paul De Vos
Rinus Verstraete

2
1

1

Nick Vanvooren
Patrick Vanvooren

4

1

1

1

1

1

1
1

1

5

Minipaletten 2016
In de zomer is er rustperiode bij de volwassenen, en staat de interne competitie
eventjes op pauze. Tijdens deze zonnige dagen organiseren we de zoektocht naar een
zonnekoning; iemand die zich niet laat tegenhouden door wat zon en de (Belgische)
zomertemperaturen. Maar los van het feit dat de boog niet altijd gespannen kan staan,
moet ook de pees droog bewaard worden. En dus nemen we een pauze in de pauze,
en organiseren eens iets anders. Sinds enige jaren liggen er in de schuiven van het
ontmoetingscentrum twee minipaletten met kwaliteitsrubbers.
Doorgaans worden die niet veel gebruikt, maar één keer per jaar halen we ze uit de kast
en vanonder het stof om een heus MINI-tornooi te spelen. We konden een hele resem
deelnemers optekenen, en na een roestige start besliste ik toch om de deelnemers in
twee poules onder te verdelen (die dan helaas wel getrokken waren door mijn - per
definitie onschuldige - hand), waarna de eerste twee van elke poule doorgingen naar de
halve finale.
We speelden slechts een enkele set per duo, wat wel een verandering is. Een grotere
verandering was natuurlijk de oppervlakte van het palet: voor sommige minder een
obstakel dan voor anderen. Iedereen won tenminste één van zijn ‘matchen’, zodat de
avond voor iedereen toch wel een beetje een succes was.
In de eerste poule mocht Jelle beginnen tegen Alexander: geen simpele opgave, maar
hij wist wel het zeil naar zich toe te trekken met 11-7. Dominique moest het onderspit
delven tegen Bruno, en Rinus begon aan zijn goede avond met winst tegen Lieve. In
de tweede poule openden Filip en ikzelf met een nagelbijter: 14-12, na setpunten voor
beiden. De match tussen Ludo en Nick Andries verliep wat eentoniger: Nick walste
Ludo volledig plat met een droge 11-2; het begin van een topavond voor Nick. Xavier en
Pol sloten de poule af met nog een nipte set, die uiteindelijk naar Pol ging.
In poule 1 was het resultaat behoorlijk duidelijk: Bruno won alle sets, terwijl Rinus enkel
de duimen moest leggen voor Bruno. Nummer
één en twee daar waren dus gekend. In poule 2
was het minder eenduidig: Nick won zijn set
tegen mij overtuigend, maar moest de set tegen
Filip prijsgeven. Wij wonnen dus elk 4 van de 5
sets, maar doordat Nick met een betere winst/
verlies teller eindigde werd hij dus eerste van
die poule; ikzelf werd tweede.
Dat betekent dus dat ik het in de halve finale
mocht opnemen tegen Bruno, en Rinus tegen
Nick. Ik speelde misschien iets te onstuimig,
maar Bruno wist zelfs met een minipalet alles
goed te controleren en won verdiend met 3-1.
In zijn match tegen Nick was Rinus volledig in
vorm, en moest Nick het onderspit delven met
3-0: zonder twijfel een mooie prestatie! Ook de finale was bijzonder spannend, en na
een mooie belle werd Bruno met 3-2 tot minikoning gekroond voor dit jaar!
Simon
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EEN BEETJE MEER WETEN dat kan ook MOTIVEREN

Overgenomen uit tijdschrift VWB van feb. 2016

Koolhydraten worden door ons lichaam omgezet tot glucose; deze glucose zal via het
bloed getransporteerd worden naar de spieren als brandstof. Glucose die niet direct nodig
is, wordt opgeslagen in de lever en in de spieren in de vorm van glycogeen. Glycogeen
vormt, samen met de bloedglucose, de koolhydraatvoorraad in het lichaam. Die voorraad
is verdeeld over ongeveer 500 gram spier- en ongeveer 110 gram leverglycogeen.
Hiermee kan in doorsnee iemand bijvoorbeeld 30 tot 40 km lopen. Bij een inspanning
verbruiken de spieren de opgeslagen energie en die moet natuurlijk permanent aangevuld
worden met nieuwe energie. De lever heeft hier één van zijn belangrijke functies.
Tijdens een fysieke inspanning komen hormonen vrij zoals adrenaline, cortisol en
glucagon. Glucagon wordt, evenals insuline, geproduceerd in de pancreas en ook in de
darmen. Maar in tegenstelling tot insuline, dat de bloedsuikerspiegel verlaagt, verhoogt
glucagon deze. Er wordt dus naar een evenwicht in die bloedsuikerspiegel gestreefd,
ook vooral dank zij insuline en glucagon. Deze hormonen kunnen de opgeslagen energie
in de lever, het glycogeen, terug omzetten naar glucose. De vrijgemaakte glucose komt
dan opnieuw in de bloedbaan en uiteindelijk in de spieren terecht.
Niet enkel koolhydraten maar ook vetten leveren een groot deel van de energie tijdens
inspanningen. Gemiddeld beschikken wij over ongeveer 70.000 kcal aan energie die
opgeslagen is in de vorm van vet! Dat is in theorie genoeg om bijvoorbeeld Parijs-BrestParijs - 1200 km non stop - zonder problemen uit te fietsen. Maar voor vet zijn 3 tot 4 X
meer moleculen zuurstof nodig om 1 gram af te werken dan voor 1 gram koolhydraten.
Als je direct energie nodig hebt (spurten, explosief versnellen), zal je lichaam automatisch
kiezen voor koolhydraten omdat hier niet tegelijk ook volop beroep moet gedaan worden
op zuurstof. Doe je daarentegen een matige inspanning (overwegend aëroob, zoals traag
joggen, rustig fietsen), dan zal de verhouding vet-koolhydratenverbranding misschien
wel 70-30% zijn. Ga je iets dieper (lopen, meer nadruk leggen op tempo bij het fietsen),
dan kan die verhouding veranderen tot bijvoorbeeld 50-50% of 20-80%. Concreet: hoe
hoger de belasting, hoe hoger de hartslag, hoe hoger de tussenkomst van koolhydraten
als brandstof voor de spieren. Tijdens het sporten kan het gebeuren dat de voorraad aan
koolhydraten opgebruikt raakt of toch bijna. Dan moet je noodgedwongen overschakelen
op vetverbranding. Normaal ga je dat merken omdat je minder snel kan gaan - een
fenomeen dat omzeggens iedere marathonloper kent.
Tenslotte kan het lichaam ook energie halen uit eiwitten, proteïnes, als de reserves aan
koolhydraten en vetten zo goed als uitgeput zijn. Maar eigenlijk gaat het hier om een
noodsituatie. Want verbranding van eiwitten betekent ook verbranding van spierweefsel
en er wordt dus aan roofbouw gedaan! Let op: dat kan zich ook voordoen bij te streng of
verkeerd diëten. Normaal dienen eiwitten o.m. om hormonen en enzymen te produceren
en zorgen zij ook voor groei, herstel en onderhoud van het weefsel.
Opwarmen
Het belang van een goede opwarming kan moeilijk overschat worden. Waarom? Bij het
starten van een inspanning moeten alle betrokken spieren eerst op temperatuur komen.
Dat vraagt meer energie dan de meesten kunnen vermoeden. Daarom zal — zoals uit
het voorgaande moet blijken - je lichaam in eerste instantie in die beginfase in vrij hoge
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mate terugvallen op koolhydraten. Het is slechts na 15-20-25 minuten dat het systeem
van de vetverbranding volop geactiveerd is - afhankelijk natuurlijk van de intensiteit van
de inspanning, van de leeftijd, van de getraindheid en van de omgevingstemperatuur.
Dus als je snel en zo efficiënt mogelijk vet als energiebron wil inschakelen (en dus
wil besparen op de “snelle” koolhydraten), dan moet je vooral goed en progressief
opwarmen.
Ook bij het stoppen van de training of de wedstrijd - fase die wel vaak net voorafgegaan
wordt door een intense inspanning - zal het lichaam nog koolhydraten verbranden. Het
is dus niet alleen belangrijk om ook dan nog in de mate van het mogelijke die reserves
aan koolhydraten op peil te houden maar, met het oog op de dag van morgen, is het
vooral interessant om die reserves zo snel mogelijk aan te vullen. En — dat doe je vooral
binnen het uur na de inspanning!! Als je langer wacht wordt de tank wel weer opgevuld
maar wel in een trager tempo ...
Sporten - (bijna) een must...
Voor wie sporten geen doel op zich is - en eigenlijk zou dat zo moeten zijn voor al
wie niet voor zijn of haar beroep met sporten bezig is - zijn de voordelen van sportief
bewegen echt enorm! En vandaag is zowat iedere insider overtuigd dat gezond en
binnen bepaalde perken aan sport doen, ook belangrijke voordelen heeft voor het
“koppeke”, voor de geest. Wij kunnen deze voordelen met volle overtuiging heel kort op
een rij zetten. Wij zijn eveneens absoluut zeker dat sporten in de natuur, buiten dus, nog
altijd wat extra biedt. En bij dat alles hebben wij het vooral over duursporten zoals lopen,
fietsen, zwemmen ...
- Verbeteren van de stemming en tegengaan van stress
- Gegarandeerd verkrijgen van een beter zelfbeeld
- Beter, gerichter en realistischer kunnen nadenken
- Prima in de strijd tegen angst en depressie.
Het is bijna overbodig om dit aan te halen, maar ook voor de body, het lichaam, is sporten
doorgaans stukken beter dan het beste medicijn, de beste therapie. Zo maar even voor
de vuist weg ...
- Geregeld sporten verlaagt de bloeddruk en de “slechte” cholesterol (LDL)
- Vermindert aanzienlijk de kans op diabetes type 2
- Houdt het beendergestel in goede staat — vanaf je dertigste neemt de dichtheid van de
skeletbotten af en regelmatige sportieve belasting remt dat proces af
- Zorgt voor een vermindering van het lichaamsvet en dus voor een betere verhouding
spierweefsel/vetweefsel
- Verbetert de stofwisseling; leert de spieren o.m. om vlotter vetten te verbranden
waardoor het uithoudingsvermogen enorm kan toenemen
- Sporten zorgt er ook voor dat je tot op hogere leeftijd een betere coördinatie, zeg maar
controle over je bewegingen, hebt.
Overtuigd? O.K. begin er dan maar aan en bedenk dat, als je het verstandig en geleidelijk
aanpakt, het NOOIT te laat is!
8

Relaas van een warm ardennenweekend.
Voor de 4e keer naar Cornimont. Velen van ons kennen de streek dus al wat, daar zijn
wat wij noemen ‘de echte ardennen’. Ook al waren de jongeren er deze keer niet bij
wegens een trouwfeest en hadden Paul en Martine een Polen-reis geboekt, we waren
toch met 26 deelnemers. Gelukkig maar zoveel... want zo waren er ruim voldoende
kamers en moest niemand op de verhitte zolderverdieping slapen. Al houden Koen en
Katrien blijkbaar wel van een hete nacht.
Na een bezoek aan Hastière, een potentiële weekendplaats voor volgend jaar,
verzamelen we zoals afgesproken aan het dichtstbijzijnde Collect & Go afhaalpunt in
Libramont. Er waren precies genoeg auto’s om de boodschappen vervoerd te krijgen,
bedankt daarvoor. Maar ook bedankt aan Karl die minstens even veel transport verricht
met alle benodigdheden die vanuit ons lokaal vertrekken.
Bij aankomst had het Kubb- spel weer aantrok al staken de dondervliegjes ons daarbij
bijna letterlijk de ogen uit. Het drukke verkeer onderweg was anders ook wel een
spelbreker. Niettemin, echte laatkomers waren er niet. Zo kon het jaarlijks spaghettifestijn
beginnen en aten we ons natuurlijk veel ronder dan onze buik aankon. Waarom smaakt
dat daar toch altijd zo goed?
Even later ... paniek, daar weerklonk “de schreeuw van Cornimont” door ons
ardennendorp! Alle lichten gingen aan, inboorlingen kwamen op straat gevlucht, iemand
dacht er al aan de brandweer te bellen. Loos alarm, het was gelukkig slechts kaarsvet
dat door de spleten van de houten tafel tot tussen de spleten van Chantal haar tenen was
geraakt. Met de gedachte aan gevaarlijk ongedierte was een “schreeuw” onvermijdelijk.
En dan... gezelschapsspelen en wat bijpraten. Maar we worden oud. Van late kaarturen
is geen sprake meer. Of was het toch de warmte die ons verlamde?
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Na een stevig ontbijt was het al gauw tijd voor de zaterdagwandeling. Ongeveer 10 km
met mogelijkheid tot afkorten. Voor elk wat wils dus. In deze temperaturen deed het
deugd dat we vooral in de schaduw liepen. Chris had al bloempotten gegooid en een
10/10 aan Luc gegeven voor de mooie tocht... dat was iets te rap. Er moesten nog 2 km
gestapt worden! En dat werden er 3, en 4! En niet langs de beste paadjes maar tussen
takken en doornen een steile helling omhoog. Was het om wat animo te brengen of werd
toch een oriëntatiefout gemaakt? Ja dus! Op zo’n wandeling valt altijd wel iets te beleven
maar we kwamen uiteindelijk goed terecht.
Reeds tijdens de stevige maaltijd (waarvoor alweer dank aan Leen en Chantal) werd de
middagactiviteit bijgestuurd. Dit was toch geen weer om kastelen te bezoeken maar
eerder om pootje te baden! Zo gezegd, zo gedaan. En vermits ook de kano’s volzet
waren trokken we in groep naar het groene strand van Vresse- sur- Semois. Al kwamen
Ludo en Edith iets later aansluiten
en ging er een andere ploeg op ‘ontdekkingstocht’
naar een mogelijke weekendplaats in de buurt... die niet OK bleek te zijn. Bruno, Luc en
Katrien trotseerden samen met de jeugd het ondiepe lauwe water maar van zwemmen
was geen sprake. Niettemin, de verfrissing deed deugd. De cafégangers hadden met
hun verfrissing minder geluk want plots werd, niettegenstaande een vol terras, dat café
gesloten.
Niet getreurd, in Cornimont stond de traditionele sangria van Julien ons al op te wachten.
Deze keer was hij precies nòg lekkerder.

Gotcha! Dat was vanaf nu ons roepwoord. De meest inventieve intriges werden opgezet
om de slachtoffers uit hun kot te lokken en het “verboden woord” te doen zeggen.
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Niet gemakkelijk! De vrijstellingen van dit spel werden niet benut maar waren wel de
aanleiding tot het jaarlijks vertoon van onze zangkunsten. Uiteindelijk, op zondagmiddag,
werd de afrekening gemaakt en bleek Hubert de leepste om ons op het verkeerde been
te zetten. Bravo!
Op zondagmiddag liep intussen de minigolfcompetitie. Na goede afspraken omtrent
dezelfde spelregels en dezelfde puntentelling voor iedereen bleek Rinus de beste golfer.
Ook Bravo!
Het weekend was alweer geslaagd. Volgend jaar is een jubileumjaar met het 20e
ardennenweekend en het 10e van deze werkgroep. Tijd voor een specialleke? Hopelijk
met hetzelfde mooi weer! Maar ik kan niet afsluiten zonder een speciale vermelding voor
hen die steeds als laatste de restjes bijeen vegen en de deur toedoen.
Tot volgend jaar!
Luc
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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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Voeding: Suiker
World Health Organization
Overgenomen uit tijdschrift VWB van feb. 2016

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) stelt voor om de maximaal aanbevolen hoeveelheid suiker die we dagelijks consumeren
te halveren (www. who.int/mediacentre/news/notes/2014/consultation-sugar-guideline/
en).
Tot dan adviseerde de WHO dat maximaal 10% van de dagelijkse energieinname zou
bestaan uit suiker - dat betekent ongeveer 50 tot 70 gram of 6 tot 8 theelepels suiker per
dag voor een volwassene met een normaal lichaamsgewicht. In de nieuwe aanbeveling
zegt de organisatie dat we moeten streven naar een maximum van 5% of 25 a 35 gram
per dag en om zich aan die nieuwe norm aan te passen, zouden volwassenen hun suikergebruik met ongeveer 2/3 moeten verminderen.
De 5% slaat op alle monosacchariden (zoals glucose en fructose) en disachariden (zoals
sucrose of tafelsuiker) in onze voeding uit fabriek of keuken, maar ook op suikers in honing, siropen en fruitsappen. Suikers die van nature in onze voeding voorkomen, zoals
bijvoorbeeld in fruit, vallen niet onder de 5%-norm.
De WHO waarschuwt vooral voor de verborgen suikers. Zo wordt in het voorstel van aanbeveling het voorbeeld gegeven van ketchup (1 eetlepel bevat ongeveer 1 theelepel of 4
gram suiker) en frisdrank (1 blikje kan tot 40 gram suiker bevatten).
De WHO baseert haar nieuwe aanbeveling op twee onderzoeken naar het verband tussen suiker, overgewicht en tandcariës. Toegevoegde suikers verhogen ook de kans op
overlijden door hart- en vaatziekten, zo bleek recent nog uit een studie van de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention. Deze studie verscheen in JAMA
Internal Medicine (http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?articleid= 1819573).
Uit onderzoeken bleek bovendien dat de kans op overlijden ten gevolge van een hart- en
vaatziekte, 1,5 keer hoger lag bij Amerikanen die 10 tot 25% van hun dagelijkse calorieën
uit suiker haalden en bijna 3 keer hoger bij mensen die minstens 25% van hun dagelijkse
calorieën uit toegevoegde suikers haalden — dit in vergelijking met mensen met een
suikerinname van minder dan 10%.

Oplossing woordzoeker (verder in dit blad)

BEROOID
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Start speeljaar
Bij de start van een nieuw speeljaar is het nu reeds enkele jaren de gewoonte om de
allereerste van onze reeks opendeuravonden in te luiden met een gezellige receptie met
broodjes en sprankelende cava. Het deed ons heel wat genoegen dat toch een aantal
sponsors onze welgemeende uitnodiging hadden aangenomen en acte de présence
gaven op deze avond.
Er waren ook een aantal heel jeugdige enthousiastelingen aanwezig en zelfs zij wilden
wel eens proberen een allereerste balletje te slaan; Koen bezorgde hen een tafeltje op
aangepaste hoogte zodat zij hun eerste schreden richting een toekomstig lidmaatschap
konden zetten. Zij maakten gretig gebruik van de geboden kans en gingen onmiddellijk
aan de slag.

Een paar die-hards onder onze leden beperkten welbewust hun alcoholverbruik
(Dominique dronk welgeteld één ekele cava) en speelden zowaar tafeltennis, maar de
meerderheid van onze leden prefereerden toch duidelijk hun drankje en hun broodje en
lieten voor deze éne keer het tafeltennis schieten. Zelfs Albert, nochtans in de gekende
groene outfit, liet er enig gras over groeien alvorens zich achter een tafeltennis-tafel op
te stellen.
Er waren toch ook een paar nieuwkomers komen opdagen om poolshoogte te nemen
en kennis te maken met de club. Wij hopen van ganser harte dat we er ook dit jaar in
slagen om een aantal nieuwe mensen lid te maken om vers bloed in de club te pompen.
Dit houdt de club levendig en jong. Hierbij dus een oproep aan allen die dit lezen; doe uw
best om nieuwe leden te werven. Maak reclame voor UW club.
Pol
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Woordzoeker door Dominique De bont
Zoek het gezochte woord door horizontaal, verticaal, diagonaal en achterstevoren de
woorden uit de lijst, onderaan de bladzijde, te schrappen in het raster. Het gezochte
woord is een ander woord voor ARMOEDIG.
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AAMVIJL

KLORIS

RAPPELEMENT

AASETER

KOKKIE

RENBODE

ACHTERPOOT

LAMELLE

RETOUR

ALTVIOLIST

LEGUAAN

RINGARTS

BALEINTJE

LENDE

SPOELING

BEDIEND

LOKALISEREN

SPOORWEGBOUW

BOERENROMAN

NEKPIJN

TERDEGE

DEUNTJE

OFFERBUS

UITHAAL

EELTKNOBBEL

ONGEKUNSTELD

WAARZO

EERROOFSTER

ONGEVAL

WASGELD

ENQUETE

OUDERE

WERPEN

ERICA

PALINGKORF

WINTERUI

GEKRIEUW

PERSIFLAGE

ZILVERPROEF

HIPPIE

PUTRAND

Initiatie DBI
Het is stilaan een jaarlijkse traditie geworden om in de maand september, bij aanvang
van het nieuwe schooljaar, de 3 hoogste klassen van het Don Bosco instituut te Baarle
op bezoek te krijgen in het ontmoetingscentrum. Gelukkig is de afstand van ‘t school naar
het ontmoetingscentrum niet al te groot en de leerlingen kunnen ons dus al wandelend
bereiken.
De bedoeling is om de leerlingen wat vertrouwd te maken met een pingpongballetje en
een pingpongpalet en uiteraard wat publiciteit te maken voor onze club in de hoop een
paar nieuwe leden te kunnen werven. Met dank aan de turnleraar Jo Temmerman die dit
initiatief ten volle steunt.
In het verleden hebben we daar reeds succes mee geboekt maar de laatste twee jaar
hebben we niemand kunnen overtuigen. Hopelijk is ons dat dit jaar beter gelukt.
De leerlingen leggen 4 verschillende proeven af en krijgen daarvoor punten op een
brevet. Na de 4 proeven, die afgelegd worden in groepjes van 4 tot 6 mensen, brengen
we de ganse klas samen voor een afvallingswedstrijd waarbij de winnaar een beker mee
naar huis krijgt.
Vooral dit laatste onderdeel (en dus de beker) valt duidelijk het meest in de smaak bij
de leerlingen en zeker diegene die dit reeds de voorgaande jaren hebben meegemaakt
verheugen zich ten zeerste op de kans om de felbegeerde beker mee naar huis te
kunnen nemgen
Om dit te kunnen organiseren hebben we uiteraard voldoende volk nodig om de diverse
proeven te begeleiden en ik wil deze mensen dan ook van ganser harte in de bloemetjes
zetten en bedanken voor hun inzet en moeite: Albert, Raf, Julien, Noël, Simon en Rinus.
Aan allen nogmaals bedankt en hopelijk kunnen we ook volgend jaar op jullie rekenen.
Pol
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Activiteitenkalender
DO

6/10/2016

Start interne competitie

VR

7/10/2016

Vrij spel vanaf 20 uur

DO

13/10/2016

Interne competitie

VR

14/10/2016

FAMILIETORNOOI

DO

20/10/2016

Interne competitie

VR

21/10/2016

Vrij spel vanaf 20 uur

DO

27/10/2016

Interne competitie

VR

28/10/2016

Vrij spel vanaf 20 uur

DO

3/11/2016

Interne competitie

VR

4/11/2016

Vrij spel vanaf 20 uur

DO

10/11/2016

Interne competitie

VR

11/11/2016

Vrij spel vanaf 20 uur

DO

17/11/2016

Interne competitie

VR

18/11/2016

Vriendenontmoeting met Rooigem in OC Baarle

DO

24/11/2016

Interne competitie

VR

25/11/2016

Vrij spel vanaf 20 uur

DO

1/12/2016

Interne competitie

VR

2/12/2016

Vrij spel vanaf 20 uur

DO

8/12/2016

Interne competitie

VR

9/12/2016

Vrij spel vanaf 20 uur

DO

15/12/2016

Interne competitie

VR

16/12/2016

Vrij spel vanaf 20 uur

ZO

18/12/2016

Ledentornooi

DO

22/12/2016

Interne competitie

VR

23/12/2016

Vrij spel vanaf 20 uur

DO

29/12/2016

Kerstevent. Geen tafeltennis.

VR

30/12/2016

Vrij spel vanaf 20 uur

DO

5/01/2017

Bowlen. Geen tafeltennis.

VR

6/01/2017

Vrij spel vanaf 20 uur

ZO

8/01/2017

Nieuwjaarsreceptie

DO

12/01/2017

Interne competitie

VR

13/01/2017

Vrij spel vanaf 20 uur

DO

19/01/2017

Interne competitie

VR

20/01/2017

Vrij spel vanaf 20 uur

DO

26/01/2017

Interne competitie

VR

27/01/2017

Vrij spel vanaf 20 uur
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Verjaardagskalender
Achternaam

Voornaam

Maand

Dag

Van der Eecken
Vereecke
De Pestel
Deschepper
Laseur
Van Paemel
Verheyde
Dobbelaere
Kumps
De bont
Delafonteyne
Degrieck
Dobbelaere
Claeys
Boes
Coenen
Hubrecht
Loor-Tapia
Donné
Verheyden
Van der Cruyssen
Degrieck
Torcq
Deruelle
Boes
Vancauwenberghe

Marc
Bruno
Maarten
Koen
Pascal
Alexander
Roy
Jerome
Thierry
Dominique
Noël
Joery
Jules
Brent
Robbe
Ludo
Simon
Marcelo
Simon
Raf
Chris
Wim
Jean-Pierre
Julien
Nick
Wim
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19

10

28
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11
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11

22

12

14
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14

12

15

12

22

12

24

12

26

12

28

12

30

12

31
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1

10

1

16

1

21

1
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Open tornooi
Op zondag 25 september, traditiegetrouw de vierde zondag van september, vond ons
jaarlijks open tornooi plaats in de Keiskant. Aangezien we sinds vorig jaar op zondag de
sporthal moeten ontruimen tegen 17uur30 en we vorig jaar minstens een half uur te laat
waren hadden we er dit jaar voor geopteerd om vroeger van start te gaan.
De inschrijvingen vonden dus plaats tussen 11 en 11.30 uur in de hoop om voor 12 uur
van start te kunnen gaan met de eerste wedstrijden. Daardoor hebben we allicht enkele
inschrijvingen gemist. Luc Verstraete fietst in een wielerclub en die zijn pas om 12 uur
terug van hun fietstocht; Raf eet ‘s middags liefst rustig thuis, enz. In tweede instantie
had dat ook voor gevolg dat we reeds om 10 uur moesten starten om de zaal klaar te
zetten. Dit jaar waren het Koen, Pascal, Simon en ik die van corvee waren.
We kregen slechts 15 tafels ter beschikking i.p.v. de gevraagde 16 en daar was dan
nog één tafel bij waar we, volgens Koen en Simon, absoluut niet konden op spelen.
We zetten dus slechts 14 tafels klaar. Ook bij die 14 tafels waren er een aantal met
behoorlijke putten in het tafelblad. Gelukkig hadden we 5 van onze eigen netjes mee
want het kostte de nodige moeite om nog 9 aanvaardbare exemplaren te vinden tussen
de meegeleverde netjes. Het is duidelijk dat ’t stad toch eens een inspanning zal moeten
leveren om zijn sportinfrastructuur qua tafeltennis op een hoger niveau te tillen.

Om 11 uur konden de inschrijvingen van start gaan en een half uur later sloten we af met
een povere 38 inschrijvingen (zelfs nog 10 minder dan ons dieptepunt van vorig jaar).
De poules waren geloot en uitgehangen, toen Thierry Möller alsnog kwam opdagen.
Bleek dat hij reeds meer dan een uur daarvoor ook op het appel verschenen was maar
terug huiswaarts gereden omdat hij zijn palet vergeten was. Ik was daar niet van op de
hoogte gebracht en had hem bijgevolg niet ingeschreven, zodat ik in laatste instantie
21

de poules en wedstrijden nog moest aanpassen. Een mogelijke bijkomende verklaring
voor het gering aantal deelnemers is misschien ook nog te vinden in het feit dat een
vrij groot aantal van de Rooigem-recreanten overgegaan zijn naar de competitie en dus
niet speelgerechtigd waren op ons recreatief tornooi. Spijtig genoeg moesten we ook
vaststellen dat niemand van Oude Bareel was komen opdagen.
Bij de jeugd telden we 7 inschrijvingen. We brachten die onder in één poule om nadien
de afvallingswedstrijden te starten. Dit had in ieder geval het voordeel dat de jonge garde
naar hartenlust kon spelen daar iedereen minstens 7 wedstrijden af te haspelen kreeg.
De winnaar werd uiteindelijk Vinny De Steur van Aalter maar ook de rest van het podium
werd gevuld door de twee overige deelnemers van Aalter. ‘Onze’ Robbe Boes eindigde
op de zevende plaats maar hij had tenminste de grote verdienste om mee te spelen en
onze clubkleuren te verdedigen. Het is toch wel jammer dat hij als enige van onze club
deelnam aan de jeugdreeks.

Slechts 4 dames kwamen opdagen, namelijk 3 dames van Tielt, waaronder 2 veteranen,
en Rosa Corteville van Aalter. Onvoldoende dames dus om een aparte reeks te voorzien.
Lien De Loof werd dan als enige dame ingedeeld bij de senioren en de 3 overige dames
werden toegevoegd aan de veteranenreeks zodat we daar 11 deelnemers telden. Deze
splitsten we op in 2 poules zodat ook zij misschien wel meer wedstrijden te spelen kregen
dan hun lief was. Het pleit werd hier, net als vorig jaar, gewonnen door Freddy Van
Holderbeke voor Romain Roegiest en onze Filip Van Gyseghem. Freddy verloor geen
enkele set, hoewel hij volgens zijn zeggen niet echt in goeden doen was. In tegenstelling
tot vorige jaar hebben we nadien de dames onderling niet meer laten spelen om een
trofee te behalen. Enerzijds hadden de dames-veteranen toch wel voldoende kunnen
spelen en anderzijds waren 3 van de 4 dames van Tielt; dus dat was misschien toch niet
zo interessant. We hebben wel nog eventjes overwogen om een trofee te geven aan
Lien (voor moed en zelfopoffering) als enige deelnemende dame bij de senioren; maar
besloten uiteindelijk om dit toch maar niet te doen.
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Bij de senioren telden we, na de laattijdige inschrijving van Thierry, dus 21 deelnemers
die werden ingedeeld in 5 poules. Als ‘straf’ voor zijn laattijdige komst werd Thierry,
net als de enige deelnemende dame, (door de computer) ingedeeld in een werkelijk
loodzware poule met Zekerya Çakar, Bruno Vereecke en Johan Caboor. Tegen de tijd
dat de poules bijna afgelopen waren ontstond er plots beroering in de zaal en werd om
een dokter geroepen. In zijn wedstrijd tegen Simon Donné was de arm van Anthony
Devulder uit de kom geschoten. Ik heb het zelf, gelukkig, nog niet meegemaakt maar
naar het schijnt is dat toch vrij pijnlijk. Anthony heeft hier, naar verluid, wel meer ervaring
mee want blijkbaar heeft hij dit euvel reeds meermaals aan de hand (of aan de arm)
gehad. Anthony werd dus jammer genoeg afgevoerd naar de spoed, maar kwam later op
de avond nog eens sportief groeten toen hij zijn auto kwam ophalen.

Na de poules gingen dus 20 man door. We speelden eerst een voorronde met de laatste
acht in de rangschikking om zodoende met 16 man de achtste finales in te gaan. De
finale werd uiteindelijk gespeeld door Bruno Vereecke en Zekerya Çakar die ook in de
poules reeds tegenover elkaar stonden. In de poules had Bruno het onderspit gedolven
maar in de finale gaf Zekerya er om heel dubieuze en ongeloofwaardige redenen plots
de brui aan; zogezegd wegens partijdig scheidsrechteren van Albert Verstraete. Op die
manier kon Bruno, tot zijn spijt zonder veel glans, moeiteloos de zege binnenrijven, tot
grote vreugde uiteraard van de supporterende Baarlenaren.
Slechts 3 personen kwamen opdagen om de trofeeën uit te reiken, namelijk de ‘klassieke’
3 die we jaarlijks mogen begroeten: Filip Van Laeke, Pol Gossens en Rudy Coddens. In
afwezigheid van onze voorzitter leidde Pascal de ceremonie bij de jeugd en de veteranen
en toen uiteindelijk, heel laattijdig want verhinderd wegens familiale verplichtingen, Koen
alsnog kwam opdagen kon hij enkel nog de uitreiking van de bekers bij de senioren in
goede banen leiden.
23

Na de bekeruitreiking werd overgegaan tot een receptie en konden alle aanwezigen nog
enkele consumpties achteroverslaan alvorens zich huiswaarts te begeven.
Pol
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Quiz OB
Op 1 oktober vond de elfde editie plaats van de quiz in TTC Oude Bareel. Een quiz
die op een trouw publiek kan rekenen want er waren opnieuw 32 ploegen komen
opdagen, evenveel als vorig jaar (een recordjaar). Dit aantal zal waarschijnlijk niet meer
overschreden worden omdat er gewoonweg niet meer plaats in de zaal beschikbaar is;
het zit werkelijk stampvol.
Een quiz waar wij dus enkel maar jaloers kunnen op zijn. Dit succes is enerzijds te
danken aan de tomeloze inzet van Serge; de vragen zijn steeds sterk gevarieerd en
interessant; maar misschien toch ook wel aan de lekkere hapjes die de ganse quiz door
continu geserveerd worden aan elke deelnemende tafel. In zijn inleidend woordje wist
Serge al meteen mee te delen dat de quiz volgend jaar plaats vindt op 14 oktober. Ik
hoop dat een aantal van onze leden deze datum alvast in hun agenda noteren zodat we
niet zoveel moeite moeten doen als dit jaar om aan een voltallige (en volwaardige) ploeg
te geraken. Inderdaad, ik had mij opgegeven als reserve voor het geval de nood aan de
man kwam, maar niet alleen moest ik deelnemen maar bovendien ook nog mijn vrouw
optrommelen om onze ploeg te completeren en met vier deelnemers te kunnen afzakken
naar OB.
We startten, traditiegetrouw, met een muziekronde waarbij een paar van de eerste
nummers voor rekening van Martine en mij kwamen en de overige voer vormden voor
Alexander en Simon, al waren het allesbehalve hapklare brokjes; de intro’s bestreken
een periode van 50 jaar en gingen van oud naar jong. Ik weet niet meer hoeveel punten
we in deze ronde scoorden, maar schitterend was het alleszins niet en bij de eerste
tussenstand (ongeveer halfweg) stonden wij op plaats 21 genoteerd terwijl TTC Aalter op
een mooie 9de plaats prijkte.
Gelukkig kwam toen de sportronde, waar Alexander zat op te wachten. Het was een
fotoronde met ex-Rode Duivels. Simon distantieerde zich duidelijk van deze ronde en
concentreerde zijn aandacht op de tussenronde. In eerste instantie liet ik dit ook aan
Alexander over maar toen ik in de mot kreeg dat de meeste Duivels uit mijn ‘jonge’
periode stamden hielp ik Alexander een handje om de klus te klaren. Wij slaagden er
warempel in om er 9 van de tien te herkennen en het bleek achteraf nog juist te zijn ook;
enkel nummer 7 liet bij ons geen belletje rinkelen. Zie op volgend blad maar eens hoeveel
jullie er nog kunnen herkennen.
Dan was er ook nog een tomtom-ronde. Hierin moesten we o.a. het bekendste boek van
Mark Twain kennen, een gekende charmezanger en sekssymbool uit Wales, de naam
van Klein Duimpje in het Frans volgens sprookjesverteller Charles Perrault. Vervolgens
een Vlaams schrijver, theatermaker, journalist en columnist voor De Standaard; een
meisje of vrouw die zich gedraagt volgens de geslachtsrol die aan mannen wordt
toegeschreven; een ander Engels woord voor gluurder of voyeur, enzovoort, enzovoort.
Nog een paar meer of minder interessante vraagjes om af te sluiten:
- Wat is het beroep van ‘Lotte Suron Parijs’ ?
- Raadsel: Zeven arbeiders stappen beneden een voor een in de
lift en stappen er boven een na een uit. Hoe lang zaten ze in de lift ?
- Als men de eerste letter van Japan in het japans laat vallen krijgt men een sportterm.
Welke ? Uit welke sport komt die term ?
Uiteindelijk moesten we ons tevreden stellen met een 20ste plaats en 122 punten op een
totaal van 180. TTC Aalter eindigde twaalfde met 134 punten; de eerste plaats werd
behaald door de Sisters of no Mercy met 155 punten voor De Liefhebbers met 154
punten en Black is beautiful met 152.
Pol

1. Lotte Suron Parijs is een Sportjournaliste. 2. Ze zitten 2 minuten in de lift (‘een voor een’ en ‘een na een’ moeten als tijdstip
beschouwd worden. 3. Ippon een term uit het judo
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Fotoronde: wie zijn deze ex-Rode Duivels ?

1. Gerets 2. Ceulemans 3. Pfaff 4. Millecamps 5. Nilis 6. Van Himst 7. Custers 8. Van Moer 9. Vanderhaeghe 10. Voordeckers
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AANKONDIGINGEN
VR		

14/10		

				
		
VR		
18/11		

Familietornooi !
Allen op post !
Vriendenontmoeting met Rooigem in OC Baarle

ZO 		
18/12		
				
				
				

Ledentornooi
Inschrijven om 8.30 u.
Ontbijtkoeken (met koffie, chocolademelk of frisdrank) worden u aangeboden door de club.

DO		
29/12		
				

Kerstevent met mogelijkheid tot schaatsen.
Verdere info volgt !

DO		

Geen tafeltennis. Bowlen

5/01		

ZO		
8/01		
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Nieuwjaarsreceptie voor alle Baarlenaars en voor
de leden van de clubs uit Baarle

Dit blad is een uitgave van TTC BAARLE VZW.
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