Drongen 2017-09-25
Beste leden
We zijn ons 40e speeljaar ingegaan. Zoals de traditie het voorschrijft zijn we opnieuw
gestart met een openingsreceptie. Dit is tevens de start van de opendeurmaand, die
aangekondigd was via affiches, facebook, de website en de flyers. Een woord van dank
aan iedereen die affiches verspreidde, flyers uitdeelde, de krantjes hielp bedelen op
donderdag 31 augustus, … en vooral aan Paul voor de lay-out van het krantje.
Ons jaarlijks tornooi vond voor het eerst plaats in het OC. Na de ontgoochelende editie
van vorig jaar hoopten we dit jaar de neergaande spiraal om te buigen. Dit is ook
gebeurd. Met 49 deelnemers zitten we opnieuw op het peil van 2015 en hadden we 10
spelers meer dan vorig jaar. Jammer genoeg was de bezetting van het jeugdtornooi heel
mager. Onze eigen spelers blonken collectief uit in afwezigheid.
Gelukkig konden we toch 2 jeugdigen van Oude Bareel, één speler van Aalter, één van
Beernem en één niet aangesloten speler uit Nevele verwelkomen. Bij de dames konden
we een apart tornooi organiseren en werd Lieve mooi vierde. Bij de 20 senioren botste
titelverdediger Bruno in de kwartfinale op Johan Caboor (Rooigem), maar die was in de
1/2e finale niet opgewassen tegen Alexander. In een spannende 5-setter bleef Alexander
baas over Anthony Devulder (Rooigem) en vult hij zo dit hiaat op zijn palmares op.
Bij de 17 veteranen waren we sterk vertegenwoordigd. Filip botste in de 1/4e finale op
Xavier, Ludo woog niet zwaar genoeg om Freddy Lammertyn (Beernem) te verrassen
en Thierry kon zijn uitstekende prestaties in zijn poule niet doortrekken en verloor van
Geert Joos (Zele). Deze laatste verloor in de 1/2e finale van Xavier en Wim DG kon
Freddy ook niet afstoppen. In de finale weerde Xavier zich kranig, maar was Freddy
echt te sterk. Toch een topprestatie van Xavier! Ik bedank ook sponsor Dominique De
bont voor de subitoloten, de EPP voor de gadgets (via Pascal) 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 18 september kwamen de leerlingen van het 4e, 5e en 6e leerjaar
naar het ontmoetingscentrum. Paul, Albert, Raf, Ludo, Noël en Rinus 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,
https://www.facebook.com/ttcbaarle
of www.ttcbaarle.be). Hopelijk vinden onze
activiteiten ook dit jaar weerklank bij jullie. Simon, Paul, Pascal, Alexander, 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 13 oktober voor het familietornooi, vrijdag 17
november voor een vriendenontmoeting met TTC Rooigem, zondag 24 december voor
het ledentornooi en donderdag 28 december voor het Kerstevenement in jullie agenda.
Koen
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BBQ
Op zaterdag 1 juli vond onze BBQ plaats in het ontmoetingscentrum. Voor sommigen
betekende dit reeds vakantie, anderen hadden een familiefeest; vandaar jammer genoeg
geen al te grote opkomst.
10 mensen waren present om in de namiddag een spelletje petanque te spelen. De
winnaars waren Alexander, Filip en Conny. Voor de lekkere BBQ, klaargemaakt door
Wim Degrieck, tekenden 31 eters present.
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Jeugduitstap zwembad Rozebroeken, 16/08/2017
Het was al een tijdje geleden dat we nog eens genoeg volk vonden om de jeugduitstap
te organiseren. Dit jaar hadden we zes deelnemende jeugdleden en Hanne, zus van
Matthias en Lucas, deelnemers waren dus: Olle, Matthias, Lucas, Jerome, Rune, Marius
en Hanne. Iedereen was stipt op de afspraak en omstreeks 13.00 uur zijn we richting
Gent vertrokken via de E17. Alexander en ik waren de begeleiders van dienst.
In het begin was er nog niet veel volk en werd er volop in de “buizen” gesprongen! Ook
Alexander en ik hebben ons hier even aan gewaagd. Naast een grote hoeveelheid
schuifplezier, kan je ook echt gaan zwemmen in het Olympisch zwembad, maar ik vrees
dat ik de enige was die van deze faciliteit heeft gebruik gemaakt. Na een drietal uren
waren er toch al enkele tieners die vonden dat het genoeg was geweest. Tijd om de keet
te verlaten! Rond 17.00 uur was het toch wel heel druk geworden.

De traditie wil, dat de club nog tracteert met een hamburger na het zwemmen. We
hadden eerst gepland om dat iets verder in de Quick te doen, maar we dachten dat dit
ook in de cafetaria van de Rozebroeken kon. Dat was dus blijkbaar niet het geval...
Eenmaal in de Quick aangekomen, moesten we niet wachten en wist de jeugd wel zeer
goed hoe zo’n Quick “werkt”... Ik ben dat duidelijk niet gewoon.
Rond 18.45 waren we terug in het OTC met contente kids. Misschien volgend jaar nog
meer jeugdleden? Een mededeling voor de ouders, we proberen dat altijd te organiseren
rond 15 augustus. Dat is uiteraard in volle vakantie, maar misschien toch handig dat je
dit nu reeds weet.
Andy

4

5

Minipalettentornooi op donderdag 3 augustus
Stilaan wordt het een nieuwe traditie: de eerste donderdag van augustus is er een tornooi
met de minipaletjes. De vorm varieert wel elk jaar een beetje, afhankelijk van het aantal
deelnemers en de inspiratie van de dag.
Dit jaar waren er 14 deelnemers. Voor Jess was deze avond een primeur omdat ze
aanvankelijk enkel als supporter van Rinus meegekomen was, maar (gemakkelijk) te
overtuigen was om ook zelf deel te nemen. We zouden elk 3 wedstrijdjes van 2 sets met
handicap spelen op een gewone tafel en niet op de minitafel. De wedstrijden werden op
voorhand geloot en de namen werden op de nummers 1 tem 14 gekleefd.
In de eerste ronde konden we toch al een paar verrassende uitslagen noteren. Ward kon
gelijk spelen tegen de “minikampioen” van vorig jaar (Bruno) en Xavier won met 2 keer
12-10 van Dominique. Ik kon tegen Alexander ook een remise uit de brand slepen.
Filip won 2 keer met het kleinste verschil van Luc (12-10 en 15-13) en Wim DG deed
het zelfde tegen Ludo (11-9 en 11-9), Rinus won tegen Lieve en Jelle tegen Jess.

Ook in de 2e ronde kon Ward gelijk spelen (tegen Ludo) en ook Jelle en Dominique
enerzijds en Alexander en Wim anderzijds deelden de punten. Luc weerde zich opnieuw
dapper, maar moest het onderspit delven tegen Bruno. Eenzelfde lot was Lieve (tegen
Filip) en Xavier (tegen mij) beschoren. Het lot besliste dat Rinus en Jess ook tegen elkaar
uitkwamen. Jess liet zich niet zomaar naar de slachtbank leiden, maar logischerwijze
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was Rinus toch wel sterker.
Rinus (tegen Dominique) en Filip (tegen Jess) bleven ook in de 3e ronde aan de
winnende hand en boekten dus een fraaie 3 op 3. Lieve stuntte bijna tegen Bruno (11-8,
10-12), maar was ook met het gelijkspel best tevreden. Jelle gaf 2 keer een comfortabele
voorsprong (8-1 en 7-3) uit handen om met 8-11 en 9-11 de boot in te gaan tegen mij.
Ludo kon zijn eer niet redden tegen Alexander en ook Xavier moest tegen Wim de wet
van de sterkste ondergaan. Ward verzamelde zijn 3e remise (9-11 en 11-9) tegen Luc.
Na de 3 wedstrijden stootten de 8 beste deelnemers door naar de kwartfinale. Ook
daarin werden 2 sets gespeeld. Bij een 1-1 zou het aantal punten doorslaggevend zijn
en als er dan nog geen verschil was moest er een 3e set gespeeld worden. Spelers met
een hogere handicap waren zo toch wat bevoordeeld.
Na 3 wedstrijden topte Rinus de rangschikking en hij mocht het dus opnemen tegen
nummer 8, Ward. Rinus is toch wel een beetje een specialist van de minipaletten: 2 jaar
geleden haalde hij de halve finale en vorig jaar was hij verliezend finalist. Tegen Ward
begon hij met 11-8 setwinst, maar in de 2e set kon hij niet direct het handicapnadeel
ombuigen en moest hij de winst aan Ward laten met 6-11. Het puntenverschil wees dus
Ward aan als winnaar. Filip werd als 2e van de voorronde gekoppeld aan nummer 7,
Jelle. De ervaring van Filip overheerste op de jeugdige onbezonnenheid van zoon Jelle.
Ik moest als nummer 3 mijn kwartfinale afwerken tegen Bruno, de winnaar van de laatste
2 edities. Bruno won zeker de mooiste punten, maar had heel veel problemen met mijn
diagonale contra-rughand-opslag. Ik won tot mijn eigen verbazing vrij gemakkelijk met
11-6 en 11-7, al kon ik natuurlijk ook wel genieten van 2 punten handicapvoordeel.
De nummers 4 en 5 van de voorronde disten de spannendste wedstrijd op: net als in
de voorronde speelden Wim en Alexander 1-1 gelijk en aangezien ze ook evenveel
punten maakten, moest een golden set de beslissing brengen. Wim genoot 4 punten
handicapvoordeel en schuwde in het begin van de set de risico’s niet. Het pakte goed uit
voor Wim, Alexander kreeg maw geen kans. De uitschakeling van Alexander betekende
dat er sowieso een nieuwe naam op het palmares zou komen.
Wim was echt wel op dreef en liet er in de 1e halve finale tegen Filip echt geen gras
over groeien. Met 11-4 en 11-6 toonde hij overwicht. In de andere halve finale won ik
eenvoudig de eerste set met 11-5 tegen Ward, maar in de 2e set kon ik op geen enkel
moment het handicapnadeel van 5 punten ongedaan maken. Bij 10-4 kreeg Ward de bal
op zijn hand en net niet op tafel zodat we een golden set moesten spelen. Daarin kon ik
wel vrij vlug de achterstand ongedaan maken en het laken naar mij toe trekken met 11-7.
Toch chapeau voor Ward: uitgeschakeld zonder verlies (maar ook zonder winst want 5
keer 1-1). Van Ward mogen we elke week een tornooike met minipaletten spelen!
In de finale schoot Wim het best uit de startblokken en leek hij met 7-3 de 1e set binnen
te halen. Dat was een beetje te voortvarend gedacht. Uiteindelijk maakten we er een
thriller van en kon ik met 17-15 de 1e set alsnog binnenhalen. Het scenario van de 1e
set werd herhaald in de 2e set, met dat verschil dat een vervelende “handsbal” van mij
en een “kantje” van Wim mijn terugkeer fnuikten. Wim won de set verdiend met 11-7 en
aangezien hij meer punten maakte, mocht hij zijn naam bijschrijven op het palmares en
de fles cava (op normale 75 cl grootte en geen mini!) meenemen naar huis.
Koen
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Ardennenweekend 2017
Zoals ieder jaar vond ook dit jaar het weekend plaats onder twee motto’s: enerzijds
vrijheid blijheid en anderzijds voor elk wat wils.
Een aantal vroege vogels togen reeds op pad om vrijdagmorgen 10 uur en lasten een
tussenstop in, door een bezoek te brengen aan de tuinen van Annevoie. Om 15 uur
waren er voldoende wagens aanwezig aan de Colruyt in Dinant om alle boodschappen
in te laden en ons te begeven naar het uiteindelijke doel: de gîte van Hastière.
Men was nog volop aan de opkuis bezig; dus werden wij verzocht om anderhalf uur later
terug te komen, maar we mochten wel reeds onze diepvriesartikelen (ijs en sangria-fruit)
in de vriezer deponeren. Van de nood een deugd makende trokken wij dus het eerste
het beste café binnen om de tijd (en de dorst) te verbeiden. Terug in de gîte en nadat de
kamers gekeurd en in orde bevonden werden waren een aantal mensen, in afwachting
van het avondeten, reeds gestart met het petanquespel.
Daar Koen, zoals meestal, pas de zaterdagmorgen kwam opdagen, waren we de
vrijdagavond met 29 mannen en vrouwen om de spaghetti met de heerlijke saus van
Leen en Chantal te verorberen. Na de maaltijd werd er weer volop gespeeld en gekaart;
al werden de meeste van de meegebrachte spellen niet gebruikt.

De zaterdagmorgen vatten we met het merendeel van de groep de traditionele wandeling
aan, al waren er toch ook heel wat thuisblijvers. Koen en Katrien arriveerden net op de
valreep om mee op te stappen. De start van de wandeling was echt adembenemend.
Hubert was vol goede moed vertrokken maar de eerste kilometer benam hem inderdaad
9

letterlijk de adem, het was effectief zeer steil, en hij hield het wijselijk voor bekeken.
Monique zette vastberaden door maar wou ietwat later ook liefst afhaken; na de nodige
peptalk van Gail en Koen beet ze op de tanden en zette door. Na ongeveer drie kilometer
splitsten onze wegen zich; Monique, Edith, Martine en Katrien kozen voor de korte route
terwijl de rest zich opmaakt om de 11 kilometer rond te maken.
Na enkele kilometers op en af en na eventjes het noorden (de weg) kwijt geraakt te zijn,
kondigde Luc aan dat we een riviertje zouden bereiken, en rustig langs de oevers van dit
riviertje onze weg konden vervolgen naar Hastière. Na amper een paar honderd meter
de rivier gevolgd te hebben moesten we echter steil langs de oever omhoog kruipen,
er waren zelfs touwen gespannen, om een paar honderden meters verder (weer langs
touwen) steil naar beneden te duikelen.
Op sommige plaatsen waren de stenen zo hoog en glibberig dat we ons genoodzaakt
zagen om letterlijk op handen en voeten omhoog te kruipen. Ik zweer het, ik overdrijf
echt niet, ik verhaal hier gewoon de enige echte onvervalste waarheid. Volgens Luc had
hij in de beschrijving van de wandeling, geen enkele vermelding gevonden die allusie
maakte op een dergelijke moeilijkheidsgraad.
Terug in de gîte zat men reeds ongeduldig op ons te wachten om te starten met een
aperitiefje en het middageten; eieren met of zonder spek en nog een restje spaghetti van
de voorgaande avond. Ook de artiest was reeds gearriveerd met zijn familie en kon dus
mee aanschuiven aan tafel. Na het middageten vertrok de ‘oude’ garde naar de citadel
van Dinant terwijl de ‘jonge’ garde bootje ging varen. Om niemand voor het hoofd te
stoten wil ik toch verduidelijken dat er zich ook wat ‘niet zo oude’ deelnemers naar de
citadel begaven. We zouden beter kunnen gewagen van een kalme, bezadigde activiteit
en een avontuurlijke, gewaagde activiteit maar een rustige boottocht kan men nu ook
bezwaarlijk kwalificeren als avontuurlijk. Na het bezoek aan de citadel bezochten wij
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ook nog de kerk van Dinant, het kleine museum van Adolphe Sax en pikten ook nog een
terrasje langs de Maas mee.
Om 18 uur waren we terug en konden we na een vlugge douche starten met het aperitief
(sangria vervaardigd door Julien, met de hulp van Jean-Pierre al bestond die hulp, naar
ik vernam, vooral uit het proeven.

Jurgen Willems, onze artiest van dienst, een collega van Karl en door deze laatste
zeer warm aanbevolen maakte van meet af aan duidelijk dat hij van wanten wist. Hij
zong, speelde klarinet en saxofoon en speelde met zijn teksten uiterst gevat en zeer ad
rem in op de aanwezigen en de situatie. Daarenboven mocht je hem om het even welk
‘verzoek’nummer verzoeken. Onder andere Julien maakte daar gretig gebruik van om
nog eens zijn ‘twee motten’ van Tom Manders vakkundig ten gehore te brengen. Mijn
vrouw profiteerde ervan om onze openingsdans “it’s now or never” aan te vragen zodat
ik noodgedwongen de dansvloer op moest. Ik had het nog niet echt in de mot maar toen
iemand mij er op wees kon ik wel beamen dat onze entertainer enigszins aan ‘onze’
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Helmut deed denken. De show die Jurgen bracht was echt vakmanschap en zijn stem en
muziek waren ontegensprekelijk van de bovenste plank. Chapeau !!
Uiteraard hield de man af en toe even pauze, al was het maar om een slokje te drinken
en een stukje te eten, maar hij verzorgde een onberispelijk spektakel van 18 uur tot
middernacht. Ik denk dat dit voor alle aanwezigen een avond is die ze zich nog lang
zullen herinneren. Over de maaltijd zelf hoef ik niet veel te vertellen; dit was zoals elk jaar

pico bello. Het vlees voortreffelijk gebakken, voldoende groenten, kortom voortreffelijk.
Na 12 uur werd er nog wat gespeeld en gekaart en de laatsten doken rond 3 uur het bed
in.
De zondagmorgen bleven de meeste deelnemers dan ook wat langer liggen en kwam
het leven wat trager op gang. Luc was naar trouwe gewoonte vroeg opgestaan om de
nodige koeken bij de bakker te halen. Het kramiekske, dat eveneens van de partij was,
viel deze keer blijkbaar zeer in de smaak want in een mum van tijd was het op zodat de
langslapers er naar konden fluiten. Om 10u30 was de meerderheid toch opnieuw paraat
om te gaan minigolfen, terwijl een aantal vroege vertrekkers reeds de aftocht bliezen.
De minigolf was echt hilarisch. De banen waren in slechte staat en vooral de holes
waren erbarmelijk; er viel bijna niet te putten. Gelukkig was de sfeer goed en werd er
alom vrolijk gelachen. Naarmate we vorderden op het terrein kwamen we wat meer kak
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tegen om op hole 15 (de laatste) te ontdekken dat een schaap zowat de halve baan
ondergescheten had.
Leen had voor ‘s middags voor een stevige dikke soep gezorgd en er was ook nog meer
dan genoeg vlees zodat iedereen nog van een hartige maaltijd kon genieten alvorens
huiswaarts te keren.
Met 11 gepensioneerden bleven we nog tot de maandag om rustig op te ruimen. In de
late namiddag besloten we nog een klein wandelingetje te maken langs de Maas. Ter
hoogte van het sas werden we overvallen door een bui(tje); de mannen besloten door
te stappen naar de gîte terwijl de dames bleven schuilen onder de bomen. Edith had
haar toevlucht gezocht onder een betonnen overkapping. Toen ik met de auto de dames
terug wou ophalen waren ze nergens meer te bespeuren en ook wat getoeter ter hoogte
van hun laatste schuilplaats bracht geen zoden aan de dijk. Bleek dat Edith onder haar
overkapping luide muziek hoorde en een bordje zag met ‘bienvenu’, waarop Monique
haar stoute schoenen aantrok, aanklopte; en de dames het kantoor van sasmeester
Vincent bezetten.
Al bij al een zoveelste geslaagd weekend. Ik ben ervan overtuigd dat alle deelnemers
reeds reikhalzend uitkijken naar de editie van volgend jaar.
Pol
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Zonnekoning 2017
6-Jul 13-Jul 27-Jun 10-Aug 17-Aug 31-Aug Tot.

JELLE V.G.

5

1

0

1

ALEXANDER V.P.

3

0

5

1

5

WIM D.G.

2

5

1

1

1

XAVIER V.

2

2

2

FILIP V.G.

1

1

2

0

LUDO C.

1

5

1

0

DOMINIQUE D.B.

1

2

2

2

SANDER V.D.D.

1

1

ALBERT V.

0

0

LUC V.

0

GERJAN V.

0

0

0

RINUS V.

0

1

1

2

0

PAUL D.V.

3

1

0

KOEN D.S.

3

3

3
0

RAF V.

0

4

11

6

20
10

0

6

2

6

5

2

14

2

4

13

3

5

0

4

3

2

14

1

2

3

BRUNO V.

1

5

6

ANDY D.

0

0

MATTHIAS D.

0

0

WARD D.

0

2

0

2

JESS V.D.B.

0

0

LIEVE D.B.

0

0

CHARLES P,

10

10
15

Zaterdagavondtornooien TTC Gent
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Start speeljaar
Reeds een paar jaar starten wij ons nieuwe speeljaar en onze opendeurdagen met
een receptie. Op deze receptie zijn niet alleen alle leden uitgenodigd maar ook al onze
sponsors en alle inwoners van Baarle.
Slechts weinig mensen geven daar echter gevolg aan. Vanwege de sponsors, die geen
lid zijn, mochten we enkel Marc De Schuyter verwelkomen. Marc is jaren geleden zelf
ook nog spelend lid geweest bij onze club, maar een mogelijke terugkeer als speler zag
hij toch niet goed meer zitten.
Ook bij de leden waren er om diverse redenen talrijke afwezigen. Het pluspunt was dat
er ruimschoots voldoende lekkere broodjes (deskundig klaargemaakt en bezorgd door
Wim) voorhanden waren voor de aanwezigen.
Enkele die-hards o.a. Xavier en Dominique konden het niet laten om ook op deze avond
een balletje te slaan en zich in het zweet te spelen. De meeste leden verkozen echter de
broodjes en de drank en lieten voor één keer het tafeltennissen terzijde.
Ik wil hier toch even vermelden dat bij de start van dit nieuwe speeljaar de handicaplijst zal
bijgehouden en aangepast worden door Alexander. Een eerste belangrijke vernieuwing
die Alexander invoerde is dat de lijst voortaan op de website staat en door iedereen
permanent kan geconsulteerd worden.
Pol
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Initiatie voor leerlingen Baarle
Net als de voorbije jaren informeerde turnleraar Jo Temmerman reeds in augustus bij
Koen of wij weer bereid waren om een voormiddag (tafeltennis)-initiatie te geven aan de
leerlingen van het Don Bosco-instituut, meer bepaald aan de leerlingen van het vierde,
vijfde en zesde leerjaar.
Na rondvraag van Koen om te polsen of wij voldoende bereidwillige medewerkers konden
vinden werd afgesproken om dit gebeuren te organiseren op maandagvoormiddag 18
september. Albert, Raf, Noël, Ludo en Rinus waren bereid om te assisteren zodat ik vrij
bleef voor het nemen van foto’s en het in de gaten houden van de tijd. Een lesuur bestaat
immers uit 50 minuten en dat moet zeer nauwgezet in de gaten worden gehouden. Voor
de tweede en de vierde groep kregen we slechts 40 minuten tijd omdat die tijdig terug op
school moesten zijn en dat was toch wel een beetje krap.
De leerlingen leggen 4 proeven af om hun behendigheid met bal en palet te testen. Twee
proeven zonder palet: de pingpongbal mikken in 3 dozen van verschillende grootte, een
pingpongballetje via de grond naar mekaar stuiteren en opvangen. De twee proeven met
palet bestaan erin ten eerste: de bal zoveel mogelijk op het palet omhoog te tikken en
terug op te vangen terwijl men blijft stilstaan op een vaste plaats en ten tweede: de bal
via een halve pingpongtafel tegen de muur slaan en dit zo dikwijls mogelijk.

De proeven lijken misschien niet moeilijk maar voor sommigen is het bijlange niet zo
evident om dit vlot uit te voeren. De behaalde punten worden ingevuld op een brevet op
naam dat de leerlingen mogen meenemen naar huis als een soort trofee. Om het geheel
nog wat plezanter te maken volgt er dan een vijfde proef met de ganse klas namelijk
“chinees” tafeltennis: een speler slaat de bal op een correcte manier naar de overzijde
van de tafel en loopt dan door naar de andere kant van de tafel terwijl de deelnemer aan
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de andere kant van de tafel de bal probeert correct terug te slaan. Wie twee of drie keer
in de fout gaat (naargelang de beschikbare tijd) moet het strijdtoneel verlaten. Dit gebeurt
niet altijd van harte en heeft soms wat discussie tot gevolg. De laatste twee resterende
deelnemers moeten uiteraard niet meer rond de tafel lopen maar spelen tegen mekaar
tot één van hen in de fout gaat. De winnaar krijgt dan een beker uitgereikt.
Wij hopen op deze manier de jeugd wat zin te laten krijgen om te tafeltennissen en
eventueel lid van onze club te worden. De turnleraar ziet dit in ieder geval wel zitten want
hij nam afscheid met de wens om volgend jaar terug te komen.
Pol

20

21

Template_Advertenties_T1_CS5.5_B5288.indd 1

Uw appeltje voor de dorst • www.argenta.be

Principaal: Argenta Spaarbank nv | Argenta Assuranties nv

Zak e n kanto or Bak e lan d BvBa
N
AAM KANTOOR
VIERHEKKENSSTRAAT 3 A - 9031 DRONGEN
Straat
– PC
zakenkantoor.bakeland@argenta.be
09 253nr28
32 |Gemeente
Tel
|
E-mail
ON 0896.400.853 | FSMA 104056 cAcB | RPR OOSTON xxxx.xxx.xxx | FSMA xxxxxcAcB | RPR xxx
VLAANDEREN
Principaal:
Argenta Spaarbank nv | Argenta Assuranties nv

Beleggen? Graag.
Maar dan wel
in een duurzame
toekomst.

2016-2017

21/09/2017 11:33:24

thebenchmarkcompany.eu

gold

MERK
van belgië

HET STERKSTE

SUDOKU

22

Activiteitenkalender
DO
VR
DO
VR
DO
VR
DO
VR
DO
VR
DO
VR
DO
VR
DO
VR
DO
VR
DO
VR
DO
VR
DO
VR

5/10/2017
6/10/2017
12/10/2017
13/10/2017
19/10/2017
20/10/2017
26/10/2017
27/10/2017
2/11/2017
3/11/2017
9/11/2017
10/11/2017
16/11/2017
17/11/2017
23/11/2017
24/11/2017
30/11/2017
1/12/2017
7/12/2017
8/12/2017
14/12/2017
15/12/2017
21/12/2017
22/12/2017

ZO

24/12/2017

DO
VR
DO
VR
ZO
DO
VR
DO
VR
DO
VR

28/12/2017
29/12/2017
4/01/2018
5/01/2018
7/01/2018
11/01/2018
12/01/2018
18/01/2018
19/01/2018
25/01/2018
26/01/2018

Start interne competitie.
Vrij spel vanaf 20 uur.
Interne competitie.
FAMILIETORNOOI
Interne competitie.
Vrij spel vanaf 20 uur.
Interne competitie.
Vrij spel vanaf 20 uur.
Interne competitie.
Vrij spel vanaf 20 uur.
Interne competitie.
Vrij spel vanaf 20 uur.
Interne competitie.
Vriendenontmoeting met Rooigem in OC Baarle
Interne competitie.
Vrij spel vanaf 20 uur.
Interne competitie.
Vrij spel vanaf 20 uur.
Interne competitie.
Vrij spel vanaf 20 uur.
Interne competitie.
Vrij spel vanaf 20 uur.
Interne competitie.
Vrij spel vanaf 20 uur.
Ledentornooi vanaf 8u30 met ontbijt.
Ook voor jeugdleden.
Geen tafeltennis (OC gesloten). Kerstevenement
Vrij spel vanaf 20 uur.
Geen tafeltennis (OC gesloten). Bowling
Vrij spel vanaf 20 uur.
Nieuwjaarsreceptie
Interne competitie.
Vrij spel vanaf 20 uur.
Interne competitie.
Vrij spel vanaf 20 uur.
Interne competitie.
Vrij spel vanaf 20 uur.
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Verjaardagskalender
Achternaam

24

Voornaam

Maand

Dag

Dhooghe

Ward

10

2

De Mulder

Peggy

10

16

Vereecke

Bruno

10

19

Heleu

Olle

10

26

Deschepper

Koen

11

3

Laseur

Pascal

11

6

Van Paemel

Alexander

11

6

Dobbelaere

Jerome

11

9

De bont

Dominique

11

14

Delafonteyne

Noël

11

15

Van der Eecken

Marc

11

17

Degrieck

Joery

11

22

Slaghmuylder

Benoit

12

18

Coenen

Ludo

12

22

Hubrecht

Simon

12

24

Donné

Simon

12

28

Verheyden

Raphaël

12

30

Van der Cruyssen

Chris

12

31

Degrieck

Wim

1

2

Torcq

Jean-Pierre

1

10

Deruelle

Julien

1

16

Orye

Flor

1

21

Vancauwenberghe

Wim

1
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Open tornooi
Op 24 september organiseerden we voor het eerst ons open tornooi in ons clublokaal,
het ontmoetingscentrum van Baarle. Zo konden we onze eigen tafels gebruiken want die
van de stad Gent zijn nog nauwelijks bruikbaar. En we hangen niet vast aan een (vroeg)
uur dat we uit de zaal moeten zijn, zoals in Keiskant. Er is minder ruimte maar we konden
toch 10 tafels opstellen door gebruik te maken van alle zalen, wat voldoende is.
De jeugd begon om 11u, er waren 5 deelnemers. Jammer genoeg kon er niemand van
onze eigen jeugd aanwezig zijn. Er werd eerst in een poule gespeeld waarna de eerste
4 doorgingen naar de halve finales. Robin Van Bruwaene was 5e, logisch aangezien hij
nog niet bij een club speelt. In de halve finale verloren beide spelers van Oude Bareel,
Tristan Mechant en Renaat Kerger. De finale ging tussen Maxim Saelens van Aalter
en Kjorben Degrande van Beernem. Net als in de poules was Maxim beter, hij is de
verdiende eindwinnaar.

Om 13u was het aan de volwassenen, met reeksen voor dames, veteranen en de open
reeks. In totaal waren er 44 deelnemers, dat is meer dan vorig jaar. Voor het eerst sinds
lang waren er voldoende deelneemsters voor een damesreeks.
De dames waren met 7, eigenlijk 8 maar Jozefien Ryckbosch (Oude Bareel) werd per
ongeluk in de open reeks ingedeeld. Gelukkig vond ze dat niet erg. Iedereen speelde
tegen elkaar in een poule. Lien De Loof (Tielt) won al haar wedstrijden en won zo
de damesreeks nipt voor Jenske Rodenburg (Rooigem). Marie-Jo Debaets (Tielt)
vervolledigde het podium. Er werd nog een extra wedstrijd gespeeld tussen Jozefien en
Lieve De Boever voor een vierde trofee. Jozefien haalde deze prijs binnen.
In de open reeks waren er 20 deelnemers verdeeld over 5 poules. Iedereen ging door
naar de afvalling. Jelle Van Gyseghem verloor nipt in de eerste ronde, Rinus Verstraete
en Johan Van Den Neste overleefden ook niet. In de 1/8e finale verloor Pascal Laseur
van Sam Reynaert (Beernem), Bruno Vereecke en ikzelf wonnen wel. Bruno lootte in de
kwartfinale een andere poulewinnaar, Johan Caboor (Rooigem). Het werd beslist in de 5e
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set, Johan kon daarin nog terugkomen en won. Ik schakelde Luc Mahieu (Rooigem) uit
met 3-0. Bjorn Neirinck (Aalter) versloeg Sam Reynaert en Anthony Devulder (Rooigem)
won van Filip Ghysels (Rooigem), een ex-lid van ons.
In de halve finale kwam ik uit tegen Johan Caboor, ik wist verrassend vlot te winnen met
3-0. De andere wedstrijd werd gewonnen door Anthony Devulder tegen Bjorn Neirinck.
Vorig jaar moest Anthony nog opgeven door een schouder uit de kom. Nu ging het veel
beter, een finale tegen mij. Ik won de eerste set maar Anthony nam over en kwam 2-1
voor. Na een vijfde set uit de brand te hebben gesleept, ging het daarin goed en ik won.
Na twee verloren finales mijn eerste eindoverwinning op ons tornooi!

De veteranen waren met 17, opgedeeld in 4 poules. Eén speler viel af en de anderen
gingen naar de 1/8e finale. Daarin verloor Raf Verheyden van Alex Ryckbosch (Oude
Bareel) met 1-3. In de kwartfinale verloor Filip Van Gyseghem van Xavier Vereecken,
Thierry Möller en Ludo Coenen werden ook uitgeschakeld. Wim Degrieck en Xavier
Vereecken wonnen wel en mochten zich opmaken voor de halve finales. Daarin kwam
Wim uit tegen Freddy Lammertijn (Beernem), de winnaar van vorig jaar. Wim maakte
het Freddy moeilijk maar verloor na 5 sets. Xavier was in vorm en won tegen Geert Joos
(Zele) met 3-1. In de finale kon Xavier te weinig inbrengen tegen het spel van Freddy, het
werd 0-3. Een mooie twee plaats dus voor Xavier waar hij terecht fier op was.
Na afloop was er zoals gewoonlijk een receptie met gratis drank. We kunnen concluderen
dat deze eerste editie in het OCB zeer geslaagd was. Op een kleine hapering na ging
alles vlot, met dank aan iedereen die meehielp met opbouwen en opruimen. Ook dank
aan de mensen die de hele tijd in de weer waren achter de bar. Er was een goede sfeer
onder de deelnemers, ook belangrijk. Deze formule is zeker voor herhaling vatbaar.
Alexander
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Einduitslag Tornooi 24/9/2017 JEUGD
1 Maxim Saelens		

Aalter

2 Kjorben Degrande

Beernem

3 Tristan Mechant		

Oude Bareel

4 Renaat Kerger		

Oude Bareel

5 Robin Van Bruwaene

onafhankelijk

Einduitslag Open tornooi 24/9/2017
1 Alexander Van Paemel

Baarle

2 Anthony Devulder		

Rooigem

3 Johan Caboor			

Rooigem

4 Bjorn Neirinck			

Aalter

5 Luc Mahieu			

Rooigem

6 Filip Ghysels			

Rooigem

7 Bruno Vereecke			

Baarle

8 Sam Reynaert			

Einduitslag Tornooi 24/9/2017 DAMES
1 Lien De Loof		

Tielt

2Jenske Rodenburg

Rooigem

3 Marie-Jo Debaets

Tielt

4 Lieve De Boever		

Baarle

5 Anne-Mie Brouckaert

Tielt

6 Patricia Rottiers		

Merelbeke

7 Lisette Van Heersbeke Merelbeke

Einduitslag Tornooi 24/9/2017
Veteranen
1 Freddy Lammertijn

Beernem

2 Xavier Vereecken

Baarle

3 Wim Degrieck		

Baarle

4 Geert Joos		

Zele

5 Coenen Ludo		

Baarle

Beernem

6 Filip Van Gyseghem

Baarle

9 Brent De Caluwe		

Beernem

7 Alex Ryckbosch

Oude Bareel

10 Koen De Baets			

OB

8 Thierry Möller		

Baarle

11 Jozefien Ryckbosch		

OB

9 Noël Debue		

Brakel

12 Gert Degrande			

Beernem

13 Jeroen Vandenabeele		

Aalter

14 Serge Vermeersch		

OB

15 Davy De Reviere		

Rooigem

16 Pascal Laseur			

Baarle

17 Willem De Vos			

10 Jean-Pierre De Smet Merelbeke
11 Luc Deconinck		

Beernem

12 Raphaël Cocquyt

Merelbeke

13 Dirk Beel			

Tielt

onafhankelijk

14 Ronny Taelman		

Tielt

18 Jelle Van Gyseghem		

Baarle

15 Raf Verheyden		

Baarle

19 Rinus Verstraete		

Baarle

16 André Debacker

Aalter

20 Johan Van Den Neste		

Baarle

17 Erwin Wauters		

onafhankelijk

28

Tai chi VOOR LICHAAM EN GEEST
door Carine Maillard
overgenomen uit Bodytalk september 2017

Bewegen na je 50e is heilzaam voor lichaam én geest. De ideale sport is ietwat
verrassend tai chi.
Om lichaam en geest in vorm te houden moet je gezond eten, tabak vermijden
en voldoende bewegen. Maar welke vorm van lichaamsbeweging is het meest
geschikt om de cognitieve functies op je 50e zo scherp mogelijk te houden?
Een Canadees team onderzocht de conclusies van 36 studies die die vraag
probeerden te beantwoorden. Zo wilde het de beste activiteiten en de ideale
tijdsduur bepalen. Wie al een sport beoefent, hoeft daar niet mee te stoppen: alle
sporten zijn goed voor de hersenen.
Voor wie nog geen sport beoefent en niet veel zin heeft om zware fysieke
inspanningen te leveren, is er geruststellend nieuws. De onderzoekers vergeleken
de gemiddelde cognitieve verbetering bij verschillende sporten en activiteiten. De
grote winnaar was tai chi. Die vorm van meditatie in combinatie met brede en
trage bewegingen en een diepe ademhaling gaf de beste resultaten. Yoga bleek
een beperkte impact te hebben op de hersenfunctie, zo beperkt zelfs dat je de
resultaten aan het toeval zou kunnen toeschrijven.
Wie resistentietraining (zoals spieropbouwende oefeningen in de fitnesszaal)
verkiest, hoeft zich geen zorgen te maken: voor het werkgeheugen zijn die
oefeningen net zo goed als tai chi. Ook de executieve functies, die te maken
hebben met controle en planning, worden door beide types activiteiten verbeterd.
Aërobe lichaamsbeweging, zoals zwemmen, hardlopen, fietsen, snelwandelen of
dansen, heeft eveneens een gunstige invloed, zij het in mindere mate dan tai
chi. Het onderzoek geeft ook de ideale duur van een sportsessie aan: 45 tot 60
minuten. Niet meer, niet minder, anders is het effect niet optimaal. Wat het aantal
sessies betreft, is al vanaf 2 per week verbetering zichtbaar. En hoe vaker je
beweegt, hoe beter.
MATIG VOLSTAAT
De intensiteit van de lichaamsbeweging is het best matig tot intens. Het effect
op de hersenen is hetzelfde, en dat is goed nieuws voor wie zich niet graag in
het zweet werkt. Je moet dus niet tot het uiterste gaan, maar wel degelijk enige
moeite doen.
Het goede nieuws is dus dat het mogelijk is je cognitieve functies te verbeteren
door regelmatig aan matige lichaamsbeweging te doen.
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AANKONDIGINGEN
Familietornooi !
				Allen op post !
VR 		

13/10		

VR		

17/11		

ZO		
24/12		
				
				
				
				

Vriendenontmoeting met Rooigem in OC Baarle.
Ledentornooi. Ook de jeugdleden worden verwacht.
Er wordt gespeeld met handicap.
Inschrijven om 8.30 u. Einde rond de middag.
Ontbijtkoeken (met koffie, chocolademelk, frisdrank)
worden u aangeboden door de club.

DO		28/12		Geen tafeltennis.
				
Kerstevenement met mogelijkheid tot schaatsen.
				Verdere info volgt.
DO		

4/1		

ZO		
7/1		
				
				

Geen tafeltennis. Bowling.
Nieuwjaarsreceptie !!!
Voor alle Baarlenaars en voor alle leden van de
clubs uit Baarle.

Oplossingen SUDOKU
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