Probeer om dit jaar niets voor te nemen,
want dat kan zorgen voor problemen.
Geniet gewoon van elke dag,
die je tegemoet komen mag.
De voorbije jaren kunnen we zien,
als een basis voor een spetterend 2017.
Vreugde, liefde en een goede gezondheid,
voor de ganse mensheid.
Voor iedere TTC-er veel speelgenot
en een beetje geluk met het lot!
Beste leden
Het voorbije jaar leverde soms een lach op, soms een traan. Op sportief vlak waren er 2
slokoppen. Brent Claeys won bij de jeugd zowel de jeugdcompetitie als de zevenkamp.
Jammer genoeg waren het (voorlopig?) ook de laatste wapenfeiten van Brent binnen
onze club. Alexander Van Paemel werd zowel koning als zonnekoning, maar moest in
het clubkampioenschap de duimen leggen voor Simon Donné. In het koningschap was
er niet echt veel spanning en kon Alexander een maandje op voorhand zijn koningstitel
vieren. Voor de 2e plaats was het wel spannend en op de laatste speeldag kon Simon mij
naar de 3e plaats verwijzen. Ook als zonnekoning regeerde Alexander met vaste hand.
Hier was Dominique De bont de dichtste belager. In het ledentornooi versloeg Simon
Pascal Laseur in de finale. Bruno Vereecke specialiseert zich in de minipaletten en
won voor het 2e jaar op rij. In de finale was hij te sterk voor Rinus Verstraete. Charles
Persoone was volkomen terecht de best geëvolueerde.
Naast het zuiver sportieve was in onze club ook in 2016 het sociale belangrijk. Ik denk
aan ons souper, gezelschapsspellenavond, Ardennenweekend, barbecue, kerstevent,
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 2017
op hun belangeloze inzet een beroep te mogen doen. Mijn medebestuurders Andy,
Paul, Mark, Pascal en Simon willen alvast ook in 2017 verder hun best doen voor TTC
Baarle en we krijgen versterking van Alexander Van Paemel. Julien Deruelle neemt na
vele jaren dienst afscheid van het bestuur, maar blijft regelmatig op donderdag de bar
uitbaten. Voor onze werking is de vergoeding die we krijgen voor het beheer van het OC
Baarle door Ludo, 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 2017 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. De respons op de maandelijkse
trainingsavonden van Simon was zelfs heel mager. 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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Wandelzoektocht 2016
De bedoeling van de club is om met een tussenpauze van ongeveer anderhalf jaar
een wandelzoektocht te organiseren; afwisselend bij de start van de lente en de herfst
dus. Kwestie van eens iets anders te doen dan tafeltennis en ook familieleden en/
of kennissen wat actiever bij de club te betrekken. Waar de voorbije jaren de nadruk
echt op wandelen (ongeveer acht kilometer) en zoeken lag was er nu geopteerd voor
een korte stadswandeling (3 km) en voor vragen waar men moest over nadenken of
opzoeken op het internet. De smartphones werden dan ook duchtig gebruikt door bijna
alle deelnemers.
De jongste deelnemersgroep (2 toffe meisjes en wat jongens) slaagde er al niet in om op
tijd te vertrekken; misschien te lang uit geweest de avond voordien; maar wisten op de
eindstreep toch beslag te leggen op een mooie derde plaats. Hoezeer wij met ons vieren
(de grumpies) ook ons best deden; we dienden ons uiteindelijk tevreden te stellen met
een vijfde plaats. Wij vermoeden dat vooral de vragen betreffende de ingrediënten in
Gentse stoverij en de lustopwekkende voedingswaren (afrodisiaca) ons de das omdeden.

Een klein minpuntje is misschien wel dat deze zoektocht niet echt geschikt is voor jonge
deelnemers (kinderen) omdat er buiten de fotoronde, die als rode draad fungeerde, te
weinig visuele zoekopdrachten waren waarmee deze gasten zich konden bezighouden.
Het overheersende thema van de zoektocht was dus “culinaire genoegens”. Naast
kennis over stoverij en afrodisiaca moesten we de juiste definities linken aan min of meer
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gekende snoepen als zoete muilkes, Gentse mokken, wippers, Gentse sneeuwballen en
Katrienespekken. We moesten ook aan de hand van een anagram zien te achterhalen
welke chocoladerepen verwerkt worden in de Neuhaus-pralines en welk kruidenmengsel
gebruikt wordt in een gekend Gents bier enz.
We hadden ook de opdracht om een foto te maken in het patershol met één van de
deelnemers op de foto. Aanvankelijk dachten we dat dit een willekeurig foto was ergens
in het patershol maar nadere beschouwing van de tekst leerde ons dat we op zoek
moesten naar het énige echte patershol. Die zoektocht werd ons, ongewild, enorm
vergemakkelijkt toen we zagen hoe de reeds hiervoor vernoemde groep (2 toffe meisjes
en wat jongens) ijverig aan het fotograferen was op de bewuste plek.

In “Brooderie Jaffa” was een tussenstop voorzien en hadden we ruimschoots de tijd
om ons consumptiebonnetje (en nog wat meer) te verteren. Door al die wandelaars
die er samentroepten was de ruimte wel een beetje krap maar uiteindelijk lukte het
wel. Vervolgens zetten we onze wandeling verder en fotografeerden het logo van de
Starbucks-keten. De bedoeling was om dit logo na te tekenen. Ik nam een foto zodat
Noël dat later, in de Bridge, rustig kon aftekenen van mijn fototoestel.
Op de groentenmarkt moesten we een ingrediënt voor onze stoverij zien te vinden aan
de hand van de foto van een frietkot en hoezeer we ons ook het hoofd hierover braken;
een geschikte oplossing bleek niet voorhanden. Aan het stadhuis moesten we alle zuilen
met gouden afwerking tellen en nadat iedereen drie keer geteld had kwamen we tot
overeenstemming. Opgelucht begaven we ons naar de Bridge waar ik de antwoorden
3

netjes overschreef en Noël zo nauwkeurig mogelijk het logo tekende waarna we onze
antwoorden konden indienen en rustig genieten van een meer dan verdiende pint.
Voor allen die dit wilden was er in de Bridge ook eten gereserveerd en liefst 32 (van
de 45) deelnemers hadden zich hiervoor ingeschreven. De meerderheid had blijkbaar
geopteerd voor de Gentse waterzooi, een aantal voor de stoverij en dan toch nog een
paar voor de geitensalade. Ik heb geen klachten gehoord, dus ik neem aan dat het
iedereen gesmaakt heeft.
Ik wil hier nog eens Koen, Chris en Filip bedanken voor de organisatie en we kijken
reeds reikhalzend uit naar de volgende editie van de wandelzoektocht.
Pol
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Familietornooi 14 oktober 2016
Vrienden en familie warm krijgen voor de tafeltennissport is niet altijd een gemakkelijke
boodschap. In een poging om onze sport en club toch wat toegankelijker te maken voor
iedereen, organiseren we één keer per jaar een familietornooi. Dit is een avond waarbij
leden een niet-lid meebrengen waarmee ze dan in de loop van de avond dubbelspel
spelen. De nadruk ligt echt wel op de sfeer en het plezier, maar de avond neemt wel de
vorm van een klein tornooitje.

Uiteindelijk waren er 10 teams die meededen: Koen en Luc hadden respectievelijk
Katrien en Leen kunnen overtuigen om mee te doen, terwijl zowat de hele familie
Vanlangendonck aanwezig was. Nuno en Seppe zijn al lid bij de jeugd, en hun vader
Jeroen is ondertussen ook al lid geworden! De zus Lise was ook van de partij om met
twee teams te zijn. Lieve bracht maar liefst twee nobele onbekenden mee, Marleen en
Curd, zodat Ludo – die moederziel alleen was opgedoken – toch een partner had voor de
avond. Dominique bracht een oude bekende mee: Ann Stevens was ooit nog lid, en komt
ongeveer één keer per jaar nog een pallet oppakken op het familietornooi. Alexander
had zijn vader Guy mee, om het favoriete team van de bookies mee te vormen. Ten
slotte waren er nog twee jeugdleden: Daan bracht een vriend mee waarvan ik de naam
helaas schuldig moet blijven, en Rune was van de partij zonder het te beseffen. Hij
dacht dat het een gewone vrije avond was, maar stond voor een verrassing! Uiteindelijk
wisselden Jelle en ik af om met hem samen te spelen, zodat hij ook kon meedoen.
We werden opgedeeld in twee poules van vijf teams, waarin we dan allemaal tegen de
anderen speelden. De winnaars van beide poules zouden dan nog een finale spelen
voor de overwinning van de avond. De traditionele boterhammetjes met kaas, hesp en
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uufflakke, liefdevol gesmeerd door ondergetekende, vielen alweer in de smaak en er
werd een indrukwekkende stapel brood en beleg kordaat gemaakt door de deelnemers.
In de eerste poule zaten vol goesting Koen, Alexander, Luc, Daan, Seppe en hun
respectieve partners; in de tweede poule amuseerden Dominique, Nuno, Lieve, Curd
en Rune zich. Dit alles was het resultaat van de loting door de ongelooflijk onschuldige
hand van Rune. In de eerste poule ging het er een beetje merkwaardig aan toe: op de
paar laatste matchen na zijn alle matchen op 3-0 geëindigd. In de tweede poule waren
de matchen veel uiteenlopender, en was het uitzonderlijk om een match te spelen zonder
dat beide kanten sets haalden.
Enig schatergelach, fysieke inspanningen en uurtjes later was het resultaat dat zowel
Alexander (met Guy) en Dominique (met Ann) als kampioenen uit de poules kwamen.
Dan volgde de beloofde finale waarbij Alexander en Guy aan het langste eind trokken en
uiteindelijk met een beker naar huis mochten! Die Alexander dan ook prompt vergat mee
te nemen naar huis, tot groot ongenoegen van Lieve.
Achteraf was er natuurlijk ook nog de mogelijkheid om na te praten over deze editie
van het familietornooi. Er waren misschien wat minder teams dan we vroeger al gezien
hebben, maar de aanwezigen weten dat al de rest ongelijk had: ze hebben een plezante
avond en tof gezelschap gemist!
Simon
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Verslag familietornooi (14 oktober 2016)
Het familietornooi is een jaarlijkse traditie, die jammer genoeg de laatste jaren niet echt
op een grote opkomst kon rekenen. Dit was ook zo het geval voor de editie van dit jaar.
Tien duo’s is echt te weinig om van een succes te kunnen spreken. Niemand gevonden,
partner belt in laatste instantie af, geen zin om iemand te zoeken, te laat beginnen
zoeken, al lang iets anders gepland (familietornooi ligt ook al jaar vast)…. of de reden
dan gegrond is of niet de conclusie kan niet anders zijn dan dat veel leden weinig moeite
doen om externen te betrekken bij de club.
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. Zo kon jeugdlid Rune afwisselend samenspelen met Simon en
Jelle.

De 10 aanwezige duo’s werden in 2 poules ondergebracht en de poulewinnaars zouden
dan tegen elkaar uitmaken wie het familietornooi zou winnen. In de 1e poule speelde
jeugdlid Daan met en vriend. Luka tennist ook en heeft duw wel balgevoel. In de 1e
wedstrijd tegen Katrien en mijzelf bleek de tafel wat te kort, maar in de 3e set was er toch
al heel wat beterschap. Dat bleek ook in de wedstrijden tegen Lieve (met Marleen) en
stiefbroer Seppe (met zus), die ze beiden winnend afsloten. Lieve en Marleen waren
toch blij dat ze een wedstrijdje konden winnen.
Seppe en zijn zus hadden dit weliswaar ook graag gedaan, maar toonden zich sportieve
verliezers. In de “poulefinale” bleken Alexander en vader Guy een maatje te groot voor
Katrien en mijzelf.
Waar in de 1e poule alle wedstrijden beslist werden in een 3-0 en de rangschikking dus
heel duidelijk was, daar was poule 2 veel evenwichtiger. Ludo (met gelegenheidspartner
Curd) konden geen wedstrijdje winnen, maar werden in geen enkele wedstrijd echt
afgetroefd en konden in 3 wedstrijden setwinst rapen. Enkel tegen Nuno (en vader)
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konden ze niets rapen. Nuno’s vader bleek ook een tafeltennisgeschiedenis te hebben
en was nog niet alle knepen verleerd. Ook tegen Rune konden ze de zege behalen,
maar tegen Dominique (met Ann Stevens) en Luc (met vrouw Leen) moesten ze het
onderspit delven. Rune speelde dus afwisselend met Jelle en Simon en werd voor zijn
laatste wedstrijd vervangen door Seppe. In elke wedstrijd was het spannend, maar ook
zij konden niet tornen aan Luc en Dominique. De laatste poulewedstrijd was beslissend
voor de poulewinst. Het werd een heel spannende wedstrijd. De beide dames (Ann en
Leen) speelden in een ver verleden ook nog bij onze club en ook damescompetitie in
Rooigem. Een beetje een wedstrijd in de wedstrijd dus. Uiteindelijk bleken Dominique en
Ann in de 5e set iets te sterk.
In de finale namen Alexander en Guy het op tegen Dominique en Ann. Hoewel het 2e duo
echt wel mooie punten liet optekenen, waren de meeste punten voor Alexander en Guy.
Zij werden dan ook de overtuigende winnaars van dit familietornooi.

Natuurlijk was de winnaar tevreden. Toch is dit niet het belangrijkste doel van het
familietornooi. Het “familiale” aspect primeert en ik denk dat iedereen die aanwezig
was echt wel een leuke avond had. Hopelijk zet dit wat meer leden aan om een
tafeltennispartner te zoeken voor volgend jaar. Noteer alvast vrijdag 13 oktober 2017 in
uw agenda!

Koen
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12-uren tornooi in TTC Rooigem
Zoals de meeste lezers waarschijnlijk wel weten, organiseert TTC Rooigem al heel
lang elk jaar een 24-uren tornooi. Een knap staaltje uithouding dat niet voor iedereen
weggelegd is (om praktische of andere redenen), maar waar ik van kan getuigen dat het
elk jaar wel weer een tof tornooi is. Om een dergelijke formule toch iets toegankelijker te
maken voor meer spelers bestaat er sinds enkele jaren een lightversie: de 12-uren van
de recreatie. Een tornooi dat begint om 8 uur ’s morgens en, hoe kan het ook anders,
ongeveer 12 uur duurt. Ook al beloofde de poster tegen wat basiswiskunde in dat het om
18 uur al gedaan zou zijn.
Jelle, Alexander, en ikzelf waren van de partij om de groene eer te verdedigen in een
bolwerk van blauw. Door omstandigheden was het de eerste keer dat ikzelf kon meedoen
aan dit tornooi (dit was de derde editie), maar het viel wel op dat er al bij al niet zoveel
niet-Rooigem spelers aanwezig waren: TTC Zele, TTC Tielt, TTC Oude Bareel en TTC
Baarle zorgden samen voor 10 spelers, terwijl de overige 38 plaatsen aangevuld werden
uit de rangen van Rooigem zelf. Het moet gezegd dat zij nog altijd een bijzonder sterke
delegatie kunnen optrommelen, ook al ruilden een aantal van hun recreatiespelers de
recreatie voor een competitieploeg binnen Rooigem.
We werden opgedeeld in vier poules van 12 personen (met ééntje van elf door een
afvalling op het laatste moment). Jelle zat in de poule met ondermeer Ewald Schepens,
Luc Versluys en Joris Van De Velde, en ook ex-Baarle-lid Floris Borms die nu na een
tijdje weg van de tafel bij TTC Rooigem speelt. Ik benijd Alexander hem zijn poule niet
echt, want hij mag het ondermeer opnemen tegen Johan Caboor, naast wat nieuwe
namen uit de recreatie van Rooigem. Ikzelf zit in de poule met Anthony Devulder (die
nog herstellende is van een uit-de-kom-gesprongen schouder van op ons eigen tornooi),
Mark Soubry en Asen Tontchev.
In de poules loopt alles al bij al behoorlijk vlot. Jelle moet wat matchen uit handen geven
tegen bijvoorbeeld Ewald Schepens en Joris Van De Velde, maar mist uiteindelijk net
de B-reeks (na de poules worden de spelers opgedeeld in een A, B, C en D reeks voor
verdere afvalling). Alexander moet al redelijk snel wat setverlies optekenen, maar sluit de
poule af zonder matchverlies en zit dan ook in de A-reeks. Ikzelf slaag er (wonderbaarlijk)
in om tot mijn laatste twee matchen niet eens een set te verliezen. De organisatie zit
echter zo dat de spannendste matchen op het einde van de poulefase gespeeld worden,
en ik moet tegen zowel Asen en Anthony een setje gewonnen geven; ook ik zit in de
A-reeks.
Daar begin ik in de kwartfinale met een match tegen Bert Van Nieuwenhove; normaal
gezien een harde noot om te kraken, maar die was blijkbaar niet meer in form (of uitgeput
na de poules) want ik won vlot met 3-0. Alexander mocht beginnen in de A-reeks tegen
Ewald Schepens: allesbehalve een gemakkelijke opdracht. Hij won die match echter
ook, zodat we nog altijd met twee spelers van Baarle in de halve finale zitten! Jelle wint
zijn match ook, maar helaas weet ik niet meer tegen wie die te spelen was; ik denk dat
het Roberto Boucqué was.
Alexander en ik spelen onze halve finale tegen respectievelijk Anthony Devulder en
Johan Caboor op naburige tafels. De matchen zijn grappig genoeg bijna een kopie van
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elkaar: we winnen de eerste set, verliezen de tweede en winnen dan weer de derde.
Daarna kan Alexander zijn matchen afmaken met 3-1 terwijl ikzelf nog een setje extra
nodig had en afklok op 3-2. Jelle stoot hier helaas op harde noot Gino Laeremans
(Oude Bareel) en voor hem stopt het verhaaltje. Conclusie: Jelle is 3e in zijn reeks, maar
Alexander en ik mogen de finale spelen in de A-reeks!
Waar ik een droge 3-0 op mijn doos krijg, en Alexander dus als overwinnaar gekroond
wordt. In de B-reeks en de D-reeks wonnen respectievelijk Luc Mahieu en Yvan Cosijn.
Het moet gezegd, als lightversie van de 24-uren heb ik mij op de 12-uren alleszins ook
goed geamuseerd, en het is des te leuker als we dan tussen twee Baarle-spelers de
finale kunnen spelen.
Simon

Op kijkstage bij de provinciale trainer
Zoals sommigen wel weten, volg ik momenteel een trainerscursus bij de Vlaamse
Trainersschool, om beter en gefundeerder training te kunnen geven aan zowel jeugd als
volwassenen. Als onderdeel van die opleiding moet ik onder andere ook een aantal keer
op kijkstage gaan bij provinciale trainers (lees: professionele trainers die betaald worden
door Sport Vlaanderen om training te geven aan de provinciale kernen). Bij deze volgt
een aangepaste versie van mijn stageverslag (de theoretische aspecten vind ik niet echt
zinvol voor het clubblad), zodat jullie ook eens kunnen lezen hoe een training eraan toe
gaat op dergelijk niveau.
Voor mijn eerste kijkstage kon ik een groepstraining van de provinciale kern -12 van
Oost-Vlaanderen bijwonen, die doorging in het lokaal van TTC Merelbeke. Wesley Van
Den Noortgate, provinciale trainer voor Oost-Vlaanderen, gaf daar aan de kern training.
Er waren niet zoveel aanwezigen: drie spelers en een sparringpartner betekenden dat
de training een individueel kantje kreeg.
Opwarming
Bij het begin mocht iedereen op zijn tempo inlopen, terwijl Wesley al het materiaal
verzamelde en klaarzette. Vervolgens werd er opgewarmd met springtouwen. Daar
waren voor drie spelers maar twee springtouwen voorzien, maar dit was bewust: de
opwarming met springtouw valt bij Wesley onder intensieve opwarming waarbij er vaak
en veel gerust moet worden. De oefening in het springtouw bleek helaas wel té moeilijk
voor de groep, en er was eigenlijk niemand die hem correct kon uitvoeren. Ze kunnen
nog niet alles, die beloftes.
Vervolgens was er een oefening die leek op een loopladder. Bij gebrek aan ladder werd
een lange groef in de vloer gebruikt; de spelers stonden in basishouding en sprongen
met kleine sprongetjes zodat hun voeten afwisselden tussen de kanten van de lijn. Het
zag er wel behoorlijk lastig uit, en de jeugdspelers bij ons mogen zeker zijn dat ze het
ook eens zitten gaan hebben.
Training
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De training was gefocust op een correcte plaatsing van de speler, zonder enige aandacht
voor de technische aspecten van de slagen. De eerste oefening was wat mij betreft een
enorm succes. Wesley hield een stok in zijn rechterhand, waarvan het einde een bal
voorstelde. Hij begon met een verhaaltje over dat deze stok een zwaard was waarmee hij
de spelers zou aanvallen (in hun doorgangspunt steken), dat zij dan natuurlijk moesten
ontwijken door in de juiste plaats te gaan staan om met hun palet op het zwaardpunt te
slaan. Hij hield perfect rekening met de deelnemers hun leeftijd en de context. Dergelijke
oefening is uiteraard niet haalbaar voor grote groepen, maar doordat er maar drie
spelers waren werd dit mogelijk. De spelers moesten ter plaatste trippelen tijdens de
oefening, zodat het fysiek ook uitdagend werd. Dan werd het plots ook nodig om veel te
rusten, zodat het geen kwaad kon dat de spelers één voor één aan bod kwamen. Na het
steekspel kwamen er twee extra mogelijkheden bij, waarbij de spelers ofwel in positie
voor rughand moesten staan, of een zijwaartse verplaatsing moesten uitvoeren en in
positie voor topspin voorhand moesten eindigen. Ook bij de spelers viel deze oefening
goed in de smaak.
Daarna volgden de effectieve training. Na kort even inspelen gaan de spelers over tot
zeer eenvoudige oefeningen met als enige doel voor de spelers om op de correcte
plaats te staan om de bal te raken. Alle tafels kregen meer dan genoeg balletjes om
mee te spelen, zodat de vloer al snel vol ligt met balletjes. Als afwisseling roept Wesley
dan plots “Oprapen!”. Een commando dat de spelers blijkbaar al goed kennen, want ze
beginnen behoorlijk enthousiast op te rapen. De reden werd mij al snel duidelijk: Wesley
begint af te tellen vanaf 10, en voor elk balletje dat bij 0 nog op de grond ligt, moeten de
spelers wat krachtoefeningen uitvoeren (in dit geval waren dat dan supermans, bicycle
crunches en planking).
Dan volgt er manyball, waarbij Wesley en de sparringpartner ballen aangeven waarop
de spelers op de juiste plaats moeten staan. Dit maakt het wat moeilijker dan gewoon
tegen elkaar spelen; de aangever bepaalt immers het tempo, en dat ligt typisch wel wat
hoger dan een gewoon spel. De spelers moeten trippelen tijdens de oefening, wat het
behoorlijk vermoeiend maakt en dan ook de rustperiode voor één van de drie spelers
verantwoordt.
Dan volgde een oefening op wedstrijdsituaties, waarbij de opgever op een bepaald
moment besliste tussen een bal in de RH of VH van de ontvanger. Naar mijn mening
speelden alle spelers deze oefening véél te snel, en ze werd dan ook nagenoeg nooit
correct uitgevoerd. Wesley deelde deze mening en corrigeerde op twee manieren:
enerzijds de opmerking geven dat er trager moest gespeeld worden, en anderzijds door
een beloning te koppelen aan het correct uitvoeren. De oefening moest volledig in contra
gespeeld worden totdat ze 10 maal correct was gedaan; pas daarna mocht aangevallen
worden met TVH.
Als laatste element werden er dan vrije sets gespeeld, met afwisselende opslag. Wesley
liep rond en gaf commentaar op de posities van de spelers. Één speler raakte tijdens
deze fase duidelijk gedemotiveerd. Wesley pakte dit in fases aan:
1. Verbale motivering (“het is nog altijd een training, he!”, “Nog even, we hebben nog 20
minuten te gaan.”, …)
2. Wisselen van de partner van de speler, voor afwisseling zorgen
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3. Voorstellen dat de speler vroegtijdig stopt als het echt niet gaat
4. Kort even bij de speler gaan om te vragen wat er aan de hand is. Daarna begon de
speler op z’n minst terug actief deel te nemen aan de training.
Stretchen/Cooling down
Over de cooling down kan niet veel gezegd worden. Wesley kleedde dit opnieuw goed in
voor de leeftijdsgroep van de spelers: de bewegingen en oefeningen waren gebaseerd
op dieren (de rups, de beer, de spin, de aap, …), en zorgden ervoor dat belangrijkste
spiergroepen goed gestretcht werden (statisch of dynamisch). Ook dit mogen de
jeugdleden nog eens verwachten. Hieronder heb ik één van de oefeningen getoond. Ik
daag jullie uit om ze zelf eens te proberen, maar wees gewaarschuwd: ze is allesbehalve
eenvoudig! De moeilijkste is zonder twijfel de krab (in brug, zijdelings wandelen), maar
dat is zonder twijfel een “don’t try this at home” voor de meesten. Ter afsluiting: nooit
stretchen op koude spieren! Zorg altijd dat je opgewarmd bent voor je stretcht.
Simon
De rups (voor het stretchen van kuiten en hamstrings):
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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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Verslag tornooi TTC Merelbeke
Op zondag 6 november organiseerde TTC Merelbeke zijn eerste tornooi voor recreanten.
Deze succesrijke en boomende club telt naast uitstekende competitiespelers (hun
1e ploeg treedt aan in 1e nationale) ook een mooi contingent van recreatieve spelers.
Jammer genoeg zien we van die 51 recreanten nooit iemand op de tornooien.
Ook op het eigen tornooi waren er slechts 5 bij TTC Merelbeke aangesloten spelers
ingeschreven, waarvan er nog 1 forfait gaf. Wij waren ook met 5 ingeschreven en
allemaal op het appel. Bij Thierry kostte het wel heel wat moeite om op het juiste uur
op de juiste locatie te komen. Het juiste uur lukte niet meer, maar na een bezoekje aan
de sporthal van Merelbeke en een rondrit in Bottelare kwam hij met een 40-tal minuten
vertraging toch in de sportaccomodatie in de Plataan aan. Dominique en ikzelf hadden
hem telefonisch toch naar de juiste locatie kunnen leiden, maar ondertussen hadden
Thierry en ikzelf wel de tornooi-info gemist en dus niet gehoord dat het belangrijk was
om bij de eerste 2 van de poule te eindigen.

De organisatoren verdienden beter dan de 23 deelnemers die er nu waren. We werden
onderverdeeld in 4 poules van 6 spelers. De beste 2 van elke poule zouden onder elkaar
uitmaken wie de plaatsen 1 tem 8 zouden bezetten; de 3e en 4e van elke poule speelden
voor de plaatsen 9 tem 16 en de 5e en 6e van elke poule voor de plaatsen 17 tem 24.
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In de eerste poule had Alexander geen tegenstand en won 5 keer met 3-0. Jeroen
Vandenabeele (Aalter) en Gert Degrande (Beernem) mochten onder elkaar uitmaken
wie er hem zou vergezellen naar de 1/4e finale. Gert was de nacht voordien een nachtje
DJ geweest en dat liet zich gevoelen. Toch werd het nog spannend in deze poule want
Jeroen had het heel lastig tegen Hanna Tay (Merelbeke) en mocht zich gelukkig prijzen
dat hij alsnog de overwinning en dus een ticket voor de 1/4e finale in de wacht sleepte.
In de 2e poule kon Xavier niet op tegen Johan Caboor (Rooigem) en Luc Leloup (Oude
Bareel), maar kon de 3 andere partijen winnend afsluiten. Samen met Nicky Coudevillen
(Sterke Stut Oosterzele) mocht hij verder spelen voor plaats 9.
In poule 3 had Dominique door het forfait van Dave Van De Putte (Merelbeke) maar 4
tegenstrevers. Anthony Devulder (Rooigem) was groepsfavoriet, maar hij kon die status
niet waarmaken tegen Dominique. Anthony kreeg geen vat op de noppen van Dominique
en verloor kansloos met 0-3. Dominique dus als groepswinnaar geplaatst voor de 1/4e
finale.
In de laatste poule traden Thierry en ikzelf aan. Ikzelf kon het laken met 3-1 naar mij toe
trekken zodat ik mij plaatste voor de 1/4e finale. Thierry beet ook in het zand tegen Bjorn
Neirinck (Aalter), maar won overtuigend tegen Patricia Schouppe (niet aangesloten),
Patrick Dauwe (Merelbeke) en Peter Vermeire (niet aangesloten). Thierry mocht verder
spelen voor de 9e plaats, wat hem aanvankelijk niet echt boeide. In de 15e wedstrijd van
de poule mocht ik het opnemen tegen Bjorn Neirinck (niet de lokale B2-speler, maar de
speler van Aalter). De groepszege ging verdiend naar Bjorn want ik bakte er niet te veel
van en verloor kansloos met 0-3. Door mijn 4 zeges mocht ik als 2e mee naar de 1/4e
finale.
Thierry won overtuigende zijn 2 plaatsingswedstijden zodat hij uitkwam in de wedstrijd
voor plaats 9. Zijn tegenstrever werd … Xavier. Xavier kende wat meer moeite met
Hanna Tay en zeker met Peter Vermeire, die gelukkig voor Xavier te onstuimig speelde
en zo in de 5e set direct tegen een 0-5 kloof aankeek, die hij niet meer dichtte. In de
wedstrijd voor de 9e plaats was de kaars van Xavier volledig opgebrand zodat Thierry 9e
werd en Xavier 10e.
In de kwartfinale kende Alexander geen genade met Luc Leloup. Dominique en ikzelf
mochten het in een onderling duel uitvechten. In de 1e set vond Dominique alles kantjes
en boordjes die er aan een tafel zijn en kon hij de set binnen rijven met 11-13. In de 2e
set had ik vlug een comfortabele voorsprong die ik niet meer prijs gaf. In de 3e en 4e set
was het wel spannend, maar kon ik vrij veel aanvallen van Dominique pareren en zo het
laken naar mijn toe halen. Dominique kon nadien nog winnen van Jeroen Vandenabeele,
maar moest de 5e plaats wel aan Anthony Devulder laten.
Ikzelf faalde in de 1/2e finale op de beslissende momenten tegen Johan Caboor, die de
kansen wel benutte. Ik kreeg in de wedstrijd voor de 3e plaats een herkansing tegen
Bjorn Neirinck. Ik speelde een veel betere wedstrijd dan in de poule, met winst in set 3
en kansen op winst in de 4e set. Uiteindelijk was Bjorn toch iets sterker en mocht hij de
kleinste trofee meenemen naar huis.
Alexander had aan Bjorn ook een lastige klant gehad in de 1/2e finale. Met setverlies
en 0-5 zag het er niet zo best uit, maar Alexander kon de klus toch klaren. In de finale
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tegen Johan Caboor was hij ook voortdurend op achtervolgen aangewezen, met 0-1
en 1-2 achterstand in sets. In de belle ging het ook niet vlotjes, maar kon hij na een
opslagmisser van Johan voor het eerst gelijk komen bij 6-6. Hij had ook een 1e, 2e, 3e en
uiteindelijk de goede 4e matchbal om met 14-12 te zegevieren. Zo bezorgde Alexander
zichzelf op zijn verjaardag de overwinnaarstrofee en een fles cava!
Koen
Plaats naam 			

club

1 Van Paemel Alexander TTC Baarle
2 Caboor Johan

TTC Rooisem

3 Neirinck Bjorn

TTC Aalter

4 Deschepper Koen

TTC Baarle

5 Devulder Anthony

TTC Rooigem

6 De Bont Dominique

TTC Baarle

7 Le Loup Luc 		

TTC Oude Bareel

8 Vandenabeele Jeroen TTC Aalter
9 Möller Thierry 		

TTC Baarle

10 Vereecken Xavier

TTC Baarle

1,1, Vermeire Peter

niet aangesloten

t2 Coudeville Nicky

Sterke Stut

13 Degrande Gert

TTC Beernem

t4 Tay Hanna 		

TTC Merelbeke

15 Le Loup Toon

TTC Oude Bareel

16 Wauters Geert

niet aangesloten

t7 Depreter Patrick

niet aangesloten

18 Bernaerdt Finn

TTC Maldegem

19 Dauwe Patrick

TTC Merelbeke

20 Janseghers Stef

niet aangesloten

21 Vroman Patrick

TTC Merelbeke

22 Degrande Kjorben

TTC Merelbeke

23 Schouppe Patricia

niet aangesloten

24 Van De Putte Dave TTC Merelbeke
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Verslag vriendenontmoeting met Rooigem (18-11-2016)
Ondertussen is het opnieuw een traditie dat we in november Rooigem thuis ontvangen
voor een vriendenontmoeting. Deze keer speelden we met 12 tegen 11 spelers van
Rooigem.
In de eerste poule speelden we met 4 tegen 4. Filip en Thierry moesten harde noten
kraken en zich vergenoegen met de winst van een setje. Voor overwinningen moesten
we rekenen op Simon en Alexander. Ze konden inderdaad zorgen voor overwinningen
tegen Kathy, Bert en Joris, maar de Nederlandse aanwinst Bastiaan Lansink toonde
zich een koele afwerker en kon telkens in extremis de overwinning voor de bezoekers
binnenhalen. Alles samen betekent dit een 6-10 nederlaag in de eerste poule

In de tweede poule was het elke ronde spannend. Bij ons leek het er sterk op dat we
allen 2 overwinningen zouden optekenen en 2 nederlagen. Bij de blauwhemden was
Luc Mahieu outstanding, al had hij het 1 set lastig tegen Dominique, 2 sets lastig tegen
Jelle en moest hij na een 2-0 achterstand zwaar aan de bak tegen mij, maar hij zette het
met een 12-10 in de 5e set toch mooi recht. Ook Marc Soubry had een heel goede avond
en moest wel een paar 5-setters spelen, maar kon ze allen in zijn voordeel beslechten.
Raoul Coppens daarentegen was echt niet in zijn normale doen en kon niets meer doen
dan af en toe een setje winnen. Xavier haalde het niet alleen tegen Raoul, maar ook
tegen Yvan Cosijns. Ook voor Yvan leek er geen overwinning in te zitten, maar in de
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laatste wedstrijd van de poule verraste hij Dominique met een 3-1 overwinning. Daardoor
zagen we de poulewinst door de neus geboord en liep Rooigem ook in de 2e poule met
een 7-9 zege weg en een setverhouding van 28-29.
In de 3e poule namen Ludo, Chris, Raf en Sander het op tegen Marianne, Dave en Ilse.
Deze laatste speelt nog niet heel lang tafeltennis, maar was toch moedig genoeg om deel
te nemen. Ze verweerde zich ook heel kranig en alvast haar forehand is technisch meer
dan behoorlijk. Sander mocht openen tegen zijn zwart beest Marianne en inderdaad het
liep eens te meer fout. Toch had Sander nog een mooie avond, want hij kon naast Ilse
ook Dave verslaan. Ook Ludo tekende voor een 2 op 3, maar tegen Dave beet hij met
2-3 in het zand. Raf had ook zicht op 2 zeges, maar moest zich verzoenen met één zege
want Marianne en Dave snoepten hem de zege af. Chris daarentegen legde een foutloos
parcours af met 3 overwinningen. Dit leidde tot een 8-4 overwinning voor ons in poule 3.
Alles samen konden we de op 10 minuten na de timing respecteren en zo kon ik
omstreeks 23.30 uur het eindverdict meedelen. Ik telde om te beginnen 23 winnaars.
Inderdaad 23 spelers die in een heel vriendschappelijke sfeer hun hobby konden
beoefenen. De bezoekers van Rooigem, wonnen 23 wedstrijden en wij 21…. maar wij
wonnen 79 sets en de bezoekers 75. Kortom ook 2 teams als winnaars, maar de vele
2-3 nederlagen kostten ons de winst.
Met dank aan Mark voor de wedstrijdleiding, Filip en Julien voor de bar en Simon en
Jelle voor het halen en smeren van de boterhammen.
Koen
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tafel
Alexander Van Paemel

set match
3

Simon Donné

3
3

Filip Van Gyseghem

3
0
0

Bastiaan Lansink

3

Kathy De Walsche

2
0

1
0

3

3

0

1

3

1

3

Bert Van Nieuwenhuise

2

0

Thierry Möller

Joris Van de Velde

3

0
3

0

3

0

3

0

3

3

3

0

tafel
Koen Deschepper

3

3
3

Jelle Van Gyseghem

2
0

2
0

Luc Mahieu

3

Marc Soubry

0
3

3
3

3

3

3

1

1

3

3

Raoul Coppens

2

0

Xavier Vereecken

0
3

3

3

0

0

1

0

0

0

3

tafel
3
3

Raf Verheyden

2
3

0
0

Marjan Van Aerde

3

Dave Moorhen

3
3
3

3

3

3
0

3

1

Sander Vandendrink

Ilse Demaeyer

11

3

1

0

1

0

12

4

6

2

7

2

6

2

10

2

4

1

8

2

6

2

12

4

12

4

1

0

4

1

set match

Ludo Coenen
Chris Vandercruyssen

3

set match

Dominique De bont

Yvan Cosijn

11

0

1
0

1

3
0

1
0

8

2

9

3

4

1

6

2

7

2

8

2

0

0

tot tot
set match

24

6

31

10

tot tot
set match

28

7

29

9

tot tot
set match

27

8

15

4
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Enkeltornooi Aalter
Op 27 november namen we met vijf spelers van Baarle deel aan het enkeltornooi van
Aalter. Koen, Simon en ik deden dat in de seniorenreeks die 25 deelnemers telde.
Dominique en Xavier speelden bij de veteranen die met 16 waren. Daarnaast was er ook
een jeugdreeks met 8 deelnemers. We waren allen aanwezig om kwart na elf. Simon
was er zelfs al een stuk vroeger om te zwemmen en tot zijn verbazing kreeg hij er ook
nog een gratis ontbijt bij! Tegen het middaguur werd er gestart met de poulewedstrijden.
In de poules van de senioren hadden we alle drie weinig moeite met de tegenstand.
Koen, Simon en ik werden zo vlot eerste. Bij de veteranen moest Dominique zich in één
wedstrijd gewonnen geven, hij behaalde de tweede plaats. Xavier was niet helemaal
tevreden over zijn spel en werd derde in zijn poule.

De poulewinnaars waren in de 1/16e finale vrijgeloot bij de senioren, dus konden we
ondertussen rustig verder kaarten. Xavier speelde in de 1/8e finale tegen Peter Vlerick
die lang geleden nog bij ons lid was. Het werd een spannende match maar Xavier kwam
uiteindelijk net iets te kort. Dominique wist wel te winnen tegen Anne-Marie Brouckaert
(Tielt). Bij de senioren kwam Koen uit tegen Luc Mahieu (Rooigem). Koen moest nipt de
duimen leggen na een vijfsetter. Simon won van Gert Degrande (Beernem) en ik haalde
het van Jeroen Vandenabeele (Beernem).
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In de kwartfinale van de veteranen speelde Dominique een sterke match en won tegen
Erik Goossens (Aalter). Bij de senioren kwamen Simon en ik tegen elkaar uit, een finale
avant la lettre. Simon begon het beste en won de eerste set. Maar ik kwam beter in de
match en won de twee volgende sets. Nadien kantelde de match nog eens en Simon
won uiteindelijk met het kleinste verschil in de vijfde set.
Dominique had in de halve finale geen antwoord op het spel van Freddy Van Holderbeke.
Hij legde zo beslag op een mooie vierde plaats bij de veteranen. Simon won met 3-1 van
Luc Mahieu in zijn halve finale.
Filip Van Cappel (Blankenberge) won bij de veteranen in de finale van Freddy. In de
finale van de senioren kwam Simon uit tegen thuisspeler Bjorn Neirinck. Simon speelde
een heel goede match en daar had Bjorn geen antwoord op. Simon maakt het af met 3-0
en werd de terechte eindwinnaar! Na Bruno en ik pakt Simon ook een eindzege op een
tornooi dit jaar, we zijn sterk bezig.
Alexander
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Nr

Einduitslag

Senior

27-Nov-16

Naam

Voornaam

Club

Nr

Einduitslag

Jeugd

27-Nov-16

Naam

Voornaam

Club

1 Donné

Simon

Baarle

1 Abusheala

Rami

Rooigem

2 Neirinck

Björn

Aalter

2 De Steur

Vinny

Aalter

3 Mahieu

Luc

Rooigem

3 De Steur

Lenny

Aalter

4 Caboor

Johan

Rooigem

4 Abusheala

Shadi

Rooigem

5 Van Paemel

Alexander

Baarle

5 De Pillecyn

Andreas

Rooigem

6 Coppens

Raoul

Rooigem

6 De Neef

Sietske

Beernem

7 De Reviere                             Davy

Rooigem

7 Degrande

Kjorben

Beernem

8 De Gersem

Nico

individueel

8 Saelens

Maxim

Aalter

9 Degrande

Gert

Beernem

10 Clincke

Lies

Aalter

11 Deschepper

Koen

Baarle

12 Cosijn

Ivan

Rooigem

Einduitslag

Veteraan

27-Nov-16

Naam

Voornaam

Club

13 VandenAbeele Jeroen

Aalter

Nr

14 Abusheala

Sameer

Rooigem

1 Van Cappel

15 Laeremans

Gino

Oude Bareel

2 Van Holderbeke Freddy

individueel

16 Bruggeman

Dieter

Aalter

3 Nuytinck

Luc

Aalter

17 De Neef

Iryeal

Beernem

4 De Bont

Dominique Baarle

18 Vastio

Pablo

Gidos

5 Steurs

Danny

Aalter

19 Laeremans

Jason

Oude Bareel

6 Vlerick

Peter

individueel

20 De Smet

Arn

Aalter

7 Declercq

Luc

Aalter

21 Lambrecht

Jeroen

Rooigem

8 Goossens

Erik

Aalter

22 Colpaert

Bram

Roeselare

9 Debaets

Mariejo

Tielt

23 De Loof

Lien

Tielt

10 Verschuere

Willy

Aalter

24 Braet

Timo

Gidos

11 Bonte

William

Blankenberge

25 Schardon

Eva

Gidos

12 Croene

Carlos

Beernem

13 Taelman

Ronny

Tielt

14 Vereecken

Xavier

Baarle

15 Deschinkel

Alain

Aalter

16 Brouckaert

Anne-Mie Tielt
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Filip

Blankenberge

ACTIVITEITENKALENDER
DO
5/01/2017Bowlen. Geen tafeltennis.
VR
6/01/2017Vrij spel vanaf 20 uur
ZO
8/01/2017Nieuwjaarsreceptie
DO
12/01/2017Interne competitie
VR
13/01/2017Vrij spel vanaf 20 uur + geleide training (Simon)
DO
19/01/2017Interne competitie
VR
20/01/2017Spelletjesavond vanaf 20 uur
DO
26/01/2017Interne competitie
VR
27/01/2017Vrij spel vanaf 20 uur
DO
2/02/2017Interne competitie
VR
3/02/2017Vrij spel vanaf 20 uur
DO
9/02/2017Interne competitie
VR
10/02/2017Vrij spel vanaf 20 uur
DO
16/02/2017Interne competitie
VR
17/02/2017Vriendenontmoeting met Leerne vanaf 20 uur
DO
23/02/2017Interne competitie
VR
24/02/2017Vrij spel vanaf 20 uur
DO
2/03/2017Interne competitie
VR
3/03/2017Vrij spel vanaf 20 uur
DO
9/03/2017Interne competitie
VR
10/03/2017Vrij spel vanaf 20 uur
DO
16/03/2017Interne competitie
VR
17/03/2017Vrij spel vanaf 20 uur
ZA
18/03/2017Jaarlijks Souper om 19 uur
DO
23/03/2017Interne competitie
VR
24/03/2017Vriendenontmoeting met Rooigem vanaf 20 uur
DO
30/03/2017Interne competitie
VR
31/03/2017Vrij spel vanaf 20 uur
MA - WO 3/4 - 5/4/2017SPORTKAMP
DO
6/04/2017Interne competitie
VR
7/04/2017Vrij spel vanaf 20 uur
DO
13/04/2017Interne competitie
VR
14/04/2017Vrij spel vanaf 20 uur
DO
20/04/2017Interne competitie
VR
21/04/2017Vrij spel vanaf 20 uur
DO
27/04/2017Interne competitie
VR
28/04/2017Vrij spel vanaf 20 uur
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VERJAARDAGSKALENDER

Achternaam
Degrieck
Torcq
Deruelle
Orye
Vancauwenberghe
Verstraete
Coddens
Persoone
Sergeant
Daemers
De Vos
Vanlangendonck
Mestach
Van Gyseghem
Coppens
Verstraete
Vitse
Van Dorpe
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Voornaam
Wim
Jean-Pierre
Julien
Flor
Wim
Rinus
Rudy
Charles
Daan
Monique
Paul
Jeroen
Hubert
Jelle
Patrick
Luc
Kurt
Rune

Maand
1
1
1
1
1
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4

Dag
2
10
16
21
27
12
14
23
3
7
10
15
25
27
6
18
18
24

Ledentornooi 18 december 2016
Sinds jaar en dag wordt er in de aanloop naar de kerstvakantie gezocht naar de
clubkampioen. In tegenstelling tot de clubkoning (waar we een heel jaar over doen!) wordt
de kampioen beslist door een tornooi waar alleen maar leden aan mogen meedoen.
Het grootste deel van de leden neemt nooit deel aan externe tornooien, dus waren we
blij om toch een aanzienlijke opkomst te zien. Bij de twintig deelnemers waren er drie
jeugdleden: Daan, Lucas en Maarten.
Lucas was niet aan zijn proefstuk toe, maar voor zowel Daan als Maarten was dit het
eerste tornooi ooit! De poulefase was blijkbaar nog net iets te vroeg, want ondanks
een lekker ontbijt door Julien slaagden Lucas en Maarten er niet in om in hun zware
poules matchen te winnen. Beide wonnen wel sets, en maakten duidelijk dat ze blijven
verbeteren! Maarten had wel gehoopt op een overwinning tegen opa Pol, maar dat
was toch nog een beetje te hoog gegrepen. Volgend jaar misschien! Daan maakte een
bijzonder goede indruk, en won zelfs de helft van zijn wedstrijden in de poules: hij kon
winnen van zowel Xavier als Gerjan.

In de sterke eerste poule mochten Dominique, Bruno, Jelle, Ludo en Lucas de strijd
beslechten. Bruno liet behoorlijk wat steken vallen, waardoor Jelle na een goede
poulefase de poulewinnaar werd, met een lichte voorsprong in set saldo. In de tweede
poule liet Pascal onmiddellijk aan iedereen zien dat hij in vorm was: Luc, Xavier, Daan en
Gerjan mochten het allemaal ervaren. Hij liet slechts één wedstrijd ontglippen maar won
de poule net boven Luc, die ook slechts één wedstrijd liet varen. Xavier en Daan wonnen
ieder twee sets, en Gerjan kon – ondanks een aantal sterke matchen—geen wedstrijden
naar zich toe trekken. Maarten had niet veel geluk gehad in de loting: hij kwam uit in een
poule met Koen, Filip, Pol en mezelf. Hij won wel wat sets, maar de matchteller bleef op
één steken. Ikzelf speelde sterk en mocht mezelf ondanks wat verloren sets poulewinnaar
noemen. Koen won van Filip, zodat in onze poule de eindstand eenvoudiger was dan de
eerste twee poules, waar we nogal wat gelijke standen optekenden. In de laatste poule
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werden in eerste instantie Sander, Thierry, Lieve en Andy geloot. Totdat opgemerkt
werd dat titelverdediger Alexander niet mee in de loting zat! Tot grote consternatie van
Sander werd hij simpelweg toegevoegd aan de vierde poule. Terecht: Alexander won de
poule overtuigend, maar Sander won van iedereen behalve Alexander, en werd tweede!
Iedereen mocht na de poules nog minstens één match spelen, wat betekende dat het
merendeel kon uitrusten: Lucas, Maarten, Lieve, Andy, Daan, Paul, Ludo en Gerjan
speelden de voorrondes, waarbij Lucas, Maarten, Lieve en Andy aan het kortste eind
trokken en uitgeschakeld werden. Helaas liep het voor hen allen niet goed af: in de
eerste afvallingsronde werden ze alle vier uitgeschakeld! Daan had de pech om tegen
mij uit te komen (als je iemand training geeft weet je ook wel waar de probleempunten
zitten), Paul verloor van Koen, Ludo van Xavier en de revanche van Gerjan tegen Luc
mocht er niet zijn. Sander verliest in de 1/8e finale van Dominique, Thierry en Filip tegen
de respectievelijke overmachten van Bruno en Alexander. Jelle komt uit tegen Pascal,
die duidelijk toont dat hij nog energie over heeft na de poules.
In de kwartfinales maakt hij dat nog een pak duidelijker door Bruno uit te schakelen,
waartegen hij 2-0 voorkrijgt dankzij de handicap! Andere verrassingen gebeuren er niet:
Luc moet in Alexander zijn meerdere erkennen, Dominique moet de duimen leggen voor
Koen en ikzelf schakel Xavier uit. In de halve finale gaat Pascal nog verder op zijn élan,
en schakelt deze keer Koen uit! Alexander en ik hebben een zware dobber aan elkaar,
maar uiteindelijk kan ik het laken naar me toe trekken en stoot ik door naar de finale.
Onder toeziend oog van de plakkers en de aanmoedigende kreten van Lien, dochter van
Mark, speelden we dan de finale met Xavier als scheidsrechter (om het toch wat officieel
te doen voelen).
Ik slaag er voor de eerste keer ooit in om de finale op het ledentornooi te winnen (met
3-1), en ben dit jaar de clubkampioen! Zo ben ik er toch in geslaagd om toch die winning
streak van Alexander te doorbreken.
Simon
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EINDUITSLAG LEDENTORNOOI

18 / 12 / 2016

Plaats Naam (handicap tussen haakjes)
1

Simon Donné 2

2

Pascal Laseur 4

3

Alexander Van Paemel 1

4

Koen Deschepper 3

5

Xavier Vereecken 5

6

Bruno Vereecke 2

7

Luc Verstraete 6

8

Dominique De Bont 4

9

Daan Sergeant 9

10

Jelle Van Gyseghem 6

11

Filip Van Gyseghem 3

12

Paul De Vos 4

13

Ludo Coenen 6

14

Thierry Möller 3

15

Gerjan Verstraete 7

16

Sander Vandedrinck 7

17

Lucas Delcloo 9

18

Maarten De Vos 9

Lieve De Boever 8
20 Delcloo Andy 7
19
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Bezoek aan het kerstevenement te Gent.
Zoals zovele jaren is terug één van onze laatste activiteiten een bezoek aan het kerstevenement
te Gent.
Het kerstevenement
is een combinatie
van de kerstmarkt en
de ijspiste onder de
stadshal.
Dit jaar was de respons van de leden
hetzelfde als vorig
jaar. In totaal waren
we met een 30-tal
inschrijvingen.
Ook dit jaar waren
de schaatsers in de
minderheid maar
dat heeft ze niet
weerhouden om te
genieten van het

schaatsen.
Het weer was ook aan de ideale kant. Het was gelukkig droog en met een temperatuur rond het
vriespunt.
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. Velen maakten ook gebruik om
de kerstmarkt te bezoeken op de Korenmarkt en het Sint-Baafsplein.
Rond 20.30 trokken we richting het Sint-Baafsplein. Daar wordt sinds enkele jaren de afsluiter
gehouden in Café
‘the Bridge’.
Op de eerste verdieping huren we
een zaaltje waar
we gezellig kunnen nagenieten.

ment. Hopelijk zien we elkaar volgend jaar terug.
Een Gelukkig en Vreugdevol 2017!
Pascal
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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 kerstevene-

Bowling: 5 januari 2017
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Nieuwjaarsreceptie 2017
De voorbereiding van de nieuwjaarsreceptie verliep, op zijn minst voor TTC Baarle, een
ietsiepietsie chaotischer dan andere jaren. De zaterdag verliep nog betrekkelijk normaal.
Julien, Karl en ik waren aanwezig om, samen met de vertegenwoordigers van de andere
verenigingen onder de leiding van Christine Stevens, de opbouw te verzorgen. Om 11 uur
vertrok Julien omdat hij de begrafenis wou bijwonen van de grootvader van Alexander,
met de belofte om ’s anderendaags om halftien terug op post te zijn.
De zondagmorgen werd ik echter om 9 uur uit bed gebeld door William De Vos met het
verzoek om te komen helpen bij de start van de receptie, omdat hij zopas vernomen
had dat Julien opgenomen was in Maria Middelares omwille van een niercrisis. Toen ik
ter plaatse kwam maakte ook een zwaar verkouden Karl zijn opwachting want hij was
eveneens opgetrommeld door William. Men had dus maar liefst 2 man nodig om de
alomtegenwoordige Julien te vervangen.
Waar het de zaterdag nog redelijk kil aanvoelde was daar op zondagmorgen geen
sprake van. Het was absoluut niet koud maar er hing wel een vuile vervelende mist
zodat sommigen al vreesden voor een magere opkomst. Ik ben absoluut geen goede
schatter, zeker niet van mensenmenigten, maar volgens William was de opkomst
ongeveer hetzelfde als de vorige jaren. Alweer volgens William was dit blijkbaar de
zeventiende editie en we hebben inderdaad nog nooit echt slecht weer meegemaakt in
al die jaren bvb. nog nooit regen gehad; want zeg nu zelf: glühwein, jenever, soep of wat
dan ook drinken terwijl je in een regenbui staat te verkleumen, dat is echt geen pretje, en
trouwens het verdunt nog eens de alcohol (en de rest), wat ook nergens goed voor is.

Ik weet niet wie er voor die konijnenpoot zorgt op de jaarlijkse Baarlese receptie maar
tot op heden hebben we dit dus nog niet meegemaakt. De laatste jaren is bovendien het
drankaanbod gevoelig uitgebreid en daarvoor is het publiek volgens mij wel gevoelig.
Naast de ‘verplichte’ glühwein, jenever en soep is er immers cava, witte en rode wijn, pils
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en warme chocomelk en ja ik geloof dat er ook ergens fruitsap te scoren valt. Er worden
daarenboven nog enkele koude hapjes aangeboden; dus wat kan een mens nog meer
wensen.
Dit jaar was ook, voor het eerst ‘Leefbaar Baarle’ met veel enthousiasme aanwezig,
onder aanvoering van Wim Van Cauwenberghe, zijn vrouw en kinderen. Ja, ook de
kleinsten deelden met veel bravoure folders uit en poseerden met heel veel plezier voor
een fotootje
Traditioneel is het ook de gewoonte dat we met een aantal mensen van de tafeltennisclub
nadien nog ergens een hartig hapje gaan eten. Dit jaar werd gekozen voor het
‘pastershoekske’ en dit was dik in orde en werd door de twintig aanwezigen gesmaakt.
Voldaan trokken we dus rond vier uur huiswaarts, waar ik nog in snel tempo dit verslag
tikte.
Pol
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AANKONDIGINGEN
VR		20/1		Spelletjesavond
		
VR		
17/2		
Vriendenontmoeting met (waarschijnlijk) Leerne
ZA		18/3		Jaarlijks Souper
VR		

24/3		

Vriendenontmoeting met (waarschijnlijk) OB

MA - WO 3/4 - 5/4 Sportkamp
				Tijdig inschrijven !

----------------------------------------------Overlijdensbericht

De grootvader van Alexander overleed op 87-jarige leeftijd. Namens het bestuur, de
redactie en alle leden bieden wij onze oprechte deelneming aan.
Wij zullen je missen, elke dag
in kleine dingen,
maar in ons hart zal je
met ons samenblijven.

Dit me

Met een pijnlijk hart nemen we afscheid van

de heer

Etienne Nys

Jacqu

echtgenoot van mevrouw Jacqueline De Weirdt

Mary A

Guy e

geboren te Gent op 12 maart 1929
en overleden te Gent in het AZ Maria Middelares op 1 januari 2017.
Dit melden u met diepe droefheid:

Alexan

Lauren
Jacqueline DeDe
Weirdt
uitvaartliturgie waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatshebben in de parochiekerk van Sint-Gerolf,
Drongenplein te Drongen-Centrum,
op
zaterdag
7 januari 2017 om 11.30 uur.
Mary Anne Nys

zijn echtgenote

Met d

het pe
zijn kinderen

Guy en Marie-Claire Van Paemel - Nys
Samenkomst aan de kerk.
Gelegenheid tot condoleren na de uitvaartliturgie.
Alexander Van Paemel
Daarna volgt de bijzetting in de familiegrafkelder
op het kerkhof van Drongen.
Laurens Van Paemel

zijn kleinkinderen

Corres

Mevro

p/a Ui
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Een gedachtenisviering zal opgedragen worden in de Sint-Gerolfkerk te Drongen,
Met dank voor de goede op
zorgen
aan19 februari 2017 om 9 uur.
zondag

Brugse

Moge

Dit blad is een uitgave van TTC BAARLE VZW.
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