2017 was een prachtig jaar
een jaar waarin veel is gebeurd
maar wees niet getreurd
2018 gaat nog veel mooier worden
Vergeet het afgelopen jaar
trek uw handen uit het haar
Want nu gaat het beginnen
In 2018 zullen we wel winnen
Gezondheid, liefde en geluk,
Je zal zien onze hoop kan niet meer stuk!
Beste leden
Het jaar 2017 is weer voorbij gevlogen. Zal 2017 ooit de geschiedenisboeken halen? Zo ja
met de beëdiging van Donald Trump, de overname van Opel door PSA Peugeot Citroën,
de overwinning van Emmanuel Macron in Frankrijk, de zege van Salvador Sobral op het
Eurosongfestival, de brand in de Grenfelltoren in Londen, de aanslag op de Ramblas
in Barcelona, de orkaan Irma, het referendum in Catalonië, de opmars van de bitcoin,
het faillissement van Venezuela… of zijn dit enkel voetnoten in de wereldgeschiedenis?
In dit laatste geval kunnen we even goed onze kampioenen aan het album van 2017
toevoegen: Alexander Van Paemel behoudt zijn koningskroontje en won ook de titel
van zonnekoning en ook Simon Donné kon zijn titel van clubkampioen verlengen. Wim
Van Cauwenberghe werd gelauwerd als best geëvolueerde en Wim Degrieck won het
tornooi met de minipaletten. Bij de jeugd won Fien Temmerman de zevenkamp en werd
Daan Sergeant jeugdkoning. Of was de grootste verandering voor TTC Baarle in 2017
de overstap naar de fluogroene truitjes?
Naast het zuiver sportieve was in onze club in 2017 ook het sociale belangrijk. Ik
denk aan onze souper, gezelschapsspelenavond, Ardennenweekend, barbecue,
kerstevenement, snookeravond, bowlingavond, 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 2018 op hun belangeloze inzet een beroep te mogen
doen. Mijn medebestuurders Alexander, Andy, Paul, Mark en Simon willen alvast ook in
2018 verder hun best doen voor TTC Baarle. Pascal Laseur neemt na vele jaren dienst
afscheid van het bestuur, maar laat geen lege kassa achter. Andy volgt Pascal op als
penningmeester en krijgt dus heel wat meer hooi op zijn vork. Voor onze werking is de
vergoeding die we krijgen voor het beheer van het OC Baarle door Ludo, Paul en Noël
ook uiterst belangrijk. We hopen dat Noël spoedig alle gezondheidsproblemen van 2017
achter zich kan laten. Dank ook aan alle adverteerders van onze tafeltenniskrant en aan
onze sponsors Dominique De bont en zakenkantoor Bakeland (Argenta Drongen).
We hopen jullie ook in 2018 te mogen verwelkomen op elk van deze activiteiten en
natuurlijk ook op donder- en vrijdagavond. De bedoeling van onze vrijdagavond was
(en is) om de kans te geven om wat te oefenen, maar in de eerste maanden van het
nieuwe seizoen werd er op het aanbod te weinig ingegaan. Niets moet natuurlijk, maar
uw aanwezigheid op onze activiteiten is de voornaamste bron van motivatie om er
mee door te gaan! Raadpleeg de kalender in ons clubblad, www.ttcbaarle.be of onze
facebookpagina https://www.facebook.com/ttcbaarle/
Koen
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Tornooi TTC Tielt
Op 8 oktober organiseerde TTC Tielt voor de derde keer een recreantentornooi.
We waren met vijf van Baarle aanwezig. Filip, Xavier en Dominique speelden bij de
veteranen, Willem en ik bij de open reeks voor volwassenen. Willem deed voor het eerst
mee als lid van Baarle. Er werden zoals gebruikelijk eerst poules gespeeld; de eerste
twee van elke poule gingen verder naar de afvalling. Het was de eerste keer dat we met
onze nieuwe truitjes speelden, opvallen doen ze in elk geval!
In de poules van de veteranen kon Filip enkel van Erik Goossens (Aalter) niet winnen, het
was wel vijf sets. Xavier mocht beginnen tegen Freddy Lammertijn, ze speelden op ons
tornooi nog de finale tegen elkaar. Ook nu kon Xavier niet winnen, de andere wedstrijden
won hij wel. Dominique won al zijn wedstrijden en werd eerste van zijn poule. Hij won
onder meer van Filip Van Cappel (Blankenberge) met 3-1, wat hem de vorige keren niet
lukte.

In de open reeks verloor Willem in een vijfsetter van Yvan Cosijn (Rooigem). De overige
wedstrijden wist hij wel te winnen. Ik won mijn poule voor Sam Reynaert (Beernem).
Iedereen van Baarle werd dus eerste of tweede in de poules en speelde verder voor de
eindoverwinning.
Xavier en Dominique kwamen in de kwartfinale meteen tegen elkaar uit. Het was heel
spannend, Dominique won na vijf sets. Filip speelde vreemd genoeg opnieuw tegen
iemand uit zijn poule, Dirk Beel (Tielt). Opnieuw was Filip de betere. Willem trof Luc
Mahieu (Rooigem). Hij begon heel goed en won de eerste twee sets, maar daarna kon
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Luc overnemen en nog winnen. Toch een goede 6e plaats voor Willem. Ik won van Davy
De Riviere (Rooigem) met 3-0.
In de halve finale was er opnieuw een onderlinge wedstrijd, Dominique tegen Filip. Filip
vond geen oplossing voor het spel van Dominique, die dus verdiend doorging naar de
finale. Ik won tegen thuisspeler Frederik D’Hulster.
In beide finales dus een speler van Baarle! Dominique mocht beginnen tegen Filip Van
Cappel (Blankenberge), die hij in de poules versloeg. Het werd een heel spannende
wedstrijd en Filip VC won met het kleinste verschil. In de finale van de open reeks kwam
ik uit tegen Sam Reynaert, tegen wie ik ook al in de poules speelde. Het ging goed over
en weer maar de wedstrijd was minder spannend, 3-0 en een nieuwe tornooiwinst!
De organisatie was opnieuw door TTC Tielt was opnieuw geslaagd. Enkel het rekken
van tijd tussen de rondes zou beter voorkomen kunnen worden door wat later te starten.
Op naar de volgende!
Alexander
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Verslag familietornooi (13 oktober 2017)
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.
Acht duo’s is echt te weinig om van een succes te kunnen spreken.
Niemand gevonden, partner belt in laatste instantie af, ik wist niet dat het familietornooi
was (ondanks de mails, faecbook, website en aankondigingen op donderdag), geen zin
om iemand te zoeken, te laat beginnen zoeken, al lang iets anders gepland (familietornooi
ligt ook al jaar vast), schrik van vrijdag de 13e? Redenen genoeg om er niet bij te zijn,
maar dank aan de 7 andere leden die wel de moeite getroostten om deel te nemen.
Acht deelnemers betekende wel dat we juist één poule konden maken. In de 1e ronde
namen Olle en zijn vader het op tegen Ludo, die via Wim DG als partner ex-lid Robby
kreeg. Olle vertegenwoordigde in zijn eentje onze jeugdafdeling, want alle andere
jeugdleden blonken uit in afwezigheid. Ludo en Robby waren logischerwijze de winnaars
van dit duel.
Lieve en haar gelegenheidspartner namen het op tegen Wim DG en oud-lid Luc De
Waele. Luc had nog niet direct het goede gevoel te pakken en de partner van Lieve
wist wel van wanten, zodat Lieve en Dimitri de partij wonnen. Ook Dominique en Filip
hadden een ex-lid meegebracht en zowel Ann Stevens (duo met Dominique) als Erwin
Wauters (duo met Filip) bewezen dat ze nog op een balletje kunnen slaan. Sander (met
een neef) en ik (met Katrien) waren dan ook een maatje te klein.
In de 2e ronde namen de duo’s van Filip en Lieve het tegen elkaar op. Dit leverde een
mooie dubbelpartij op. Lieve en Dimitri konden al het moois van de 1e ronde bevestigen
en wonnen verdiend.

In de andere “halve finale” was het duo Ludo/Robby te sterk voor Dominique/Ann
omdat het laatste duo veel meer ongedwongen fouten maakte. Sander en zijn neef, die
ook wel deftig op een balletje kon slaan, waren te sterk voor Wim en Luc. Olle en zijn
vader speelden steeds beter maar konden een nederlaag tegen Katrien en mij toch niet
afwenden.
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De finale ging dus tussen Lieve en Dimitri enerzijds en Ludo en Robby anderzijds. Ludo
en Robby namen direct de bovenhand en losten hun greep op de wedstrijd niet meer.
Zij werden zo de verdiende winnaars. Wim en Luc konden tegen Olle en zijn vader de
eer redden, al tekenden zowel Olle als zijn vader ook een aantal mooie punten op. De
ander wedstrijden verliepen heel spannend. Katrien had te veel moeite met de opslag
van Sanders duopartner zodat in de sets waardoor we in de sets waar hij naar Katrien
serveerde geen kans maakten. In het duel tussen Filip/Erwin en Dominique/Ann zagen
we heel veel lange rally’s. In de beslissende set maakte Dominique te veel fouten zodat
de zege uit hun handen glipte.
Natuurlijk waren de winnaars 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 12 oktober 2018
in uw agenda! Dank aan Benoit voor het schenken van een fles Ambiorix, aan Filip en
Pascal om de bar draaiende te houden en aan Paul en Martine om voor de boterhammen
te zorgen.

Koen
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Tornooi Aalter
Op 12 november organiseerde TTC Aalter hun jaarlijks enkeltornooi voor recreanten. We
waren met vier aanwezig van Baarle: Dominique en Xavier bij de veteranen, Willem en ik
bij de senioren. Er waren 16 deelnemers bij de veteranen en 26 bij de senioren. Er was
geen reeks voor de jeugd door het weinig aantal deelnemers de laatste tijd.
In de poules verloor Dominique maar één wedstrijd tegen Alain Deschinkel (Aalter) en
werd dus tweede. Xavier begon heel goed met een overwinning tegen Danny Steurs
(Aalter). Daarna ging het minder goed, hij werd derde in zijn poule. Willem had weinig
problemen in de poules, hij werd eerste met maar één verloren set. Ik speelde in een
sterke poule maar kon ook de eerste plaats pakken.
In de 1/16e finale van de senioren waren Willem en ik vrij als poulewinnaars. De veteranen
begonnen met de 1/8e finale. Dominique won tegen Danny Steurs met 3-1 en Xavier
haalde het van Luc Deconick (Beernem) met 3-0. Bij de senioren kwam Willem uit tegen
Luc Mahieu (Rooigem), tegen wie hij op vorige tornooien al vaker uitkwam. Luc bleek
ook nu iets sterker te zijn. Willem werd uitgeschakeld met 1-3 en eindigde als 12e. Ik won
met 3-0 van Raoul Coppens (Rooigem).

Dominique had moeite in de kwartfinale tegen Filip Clauwaert (Aalter), maar kon toch
winnen in vijf sets. Xavier kwam niet in zijn spel tegen Carlos Verspille (Rooigem) en
verloor met 0-3. Ik kwam uit tegen Anthony Devulder (Rooigem), tegen wie ik nipt de
finale won op ons tornooi. Ik kon opnieuw winnen, deze keer met 3-1.
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In de halve finale speelde Dominique tegen Carlos Verspille. Hij liet zijn tegenstander alle
noppen van zijn palet zien en won met 3-0. Bij de senioren kwamen alle halvefinalisten
uit dezelfde poule. Ik speelde tegen Sam Reynaert (Beernem) en kon net als in de poule
winnen.
De finale van de veteraren werd gespeeld tussen Dominique en Erik Goossens (Aalter).
Het was enorm spannend, de vijfde set besliste over de eindwinst. Daarin was Dominique
de betere en hij haalde zo zijn eerste eindoverwinning binnen bij de veteranen! Ik speelde
de finale van de senioren eveneens tegen een thuisspeler, Björn Neirinck. De eerste set
was spannend, ik wist die nipt te winnen. Daarna ging het vlotter zodat ik met 3-0 won.
We keerden dus terug naar huis met twee eindoverwinningen voor Baarle!
Alexander
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TT Tornooi Aalter
Einduitslag Senior

Einduitslag Veteraan

Nr Naam

Voornaam Club

Nr Naam

Voornaam

Club

1 Van Paemel

Alexander Baarle

1 De Bont

Dominique

Baarle

2 Neirinck

Björn

Aalter

2 Goossens

Erik

Aalter

3 Reynaert

Sam

Beernem

3 Verspille

Carlos

Rooigem

4 Mahieu

Luc

Rooigem

4 Joos

Geert

Zele

5 Devulder

Anthony

Rooigem

5 Clauwaert

Filip

Aalter

6 De Caluwé

Brent

Beernem

6 Lammertyn

Freddy

Beernem

7 Degrande

Gert

Beernem

7 Vereecken

Xavier

Baarle

8 De Baets

Koen

Oude Bareel

8 Standaert

Marnix

Aalter

9 Coppens

Raoul

Rooigem

9 Steurs

Danny

Aalter

10 Vancauwenberghe Maarten

Beernem

10 Debue

Noel

Zwalm

11 Saelens

Joris

Aalter

11 Verschuere

Willy

Aalter

12 De Vos

Willem

Baarle

12 Debacker

André

Aalter

13 Lambert

Kris

Aalter-Brug

13 Bouckaert

Anne-Mie

Tielt

14 De Loof

Lien

Tielt

14 Cocquyt

Raphaël

Oude Bareel

15 VandenAbeele

Jeroen

Aalter

15 Deconinck

Luc

Beernem

16 De Witte

Steven

Aalter

16 Deschinkel

Alain

Aalter

17 De Neef

Sietske

Beernem

18 De Rieviere

Davy

Rooigem

19 Van den Driesche Ibe

individueel

20 De Neef

Peter

Beernem

21 Ranson

Sylvie

Beernem

22 Martens

David

Beernem

23 Degrande

Kjorben

Beernem

24 Desmet

Arne

Aalter

25 Callewaert

Stijn

individueel

26 De Neef

Iryael

Beernem
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Verslag vriendenontmoeting met Rooigem
De traditie van een vriendenontmoeting met TTC Rooigem in november werd dit jaar op
17 november verder gezet. Doordat er bij Rooigem een laat forfait te noteren viel en bij
ons nog een late toezegging, speelden we met 13 - 11 in 3 poules.
Als we de samenstelling van het team van Rooigem onder de ogen kregen, dan wisten
we direct dat we voor een moeilijke opgave stonden. In hun poule 3 vonden we ons oudlid Filip Ghijsels terug, 6e op ons laatste tornooi en van mijn niveau. Dat terwijl ik dus in
onze 1e poule moest aantreden.
In de eerste poule was het best nog spannend. Alexander maakte zijn status van
onze beste speler waar en won 3 van zijn 4 partijen. Enkel Kathy De Walsche kon
hem verschalken. Dominique deed ook meer dan zijn duit in het zakje en verraste met
overwinningen tegen Kathy en ook Carlos Verspillen en Didier Verspeeten. Enkel tegen
Johan Caboor beet hij in het zand met een droge 0-3. Mark maakte zijn wederoptreden.
Zijn gebrek aan matchritme kon hij niet verbergen. Zijn talent is onaangetast, zodat hij
zowel tegen Johan als tegen Ddidier en Kathy deelwinst uit de brand kon slepen. Ikzelf
speelde tegen Carlos en Kathy 2 heel leuke en spannende wedstrijden. Tegen Carlos
viel het dubbeltje langs mijn kant, tegen Kathy viel het aan de (voor mij) verkeerde kant.
Ook tegen Johan en Didier kon ik de eer redden, maar meer zat er echt niet in. Een 7-9
voor onze poule 1 dus.

In de 2e poule speelden we met 4 tegen 3. In het eerste rondje kon Xavier 2 sets afsnoepen
van Luc Mahieu, verloor Jelle verrassend van Roberto Bouqué met 1-3 en was Sander,
die voor het eerst in een 2e poule aantrad, niet opgewassen tegen Jonathan Duyck. In
de 2e ronde kwam Ludo in actie, maar ook hij verloor (nipt) tegen Roberto. Jelle verloor
ook (nipt) tegen Jonathan en Sander kon Luc niet bedreigen. In de 3e ronde tekenden
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we onze eerste zege op: Xavier haalde het na een spannende vijfsetter van Roberto.
Ludo (tegen Jonathan) en Jelle (tegen Luc) konden een nederlaag niet verhinderen. In
de laatste ronde ging Xavier op zijn elan verder en moest ook Jonathan voor de bijl. Een
sterke 2 op 3 dus voor Xavier! Sander bleef ook nu met een 0 op het request en Ludo
kon een set versieren tegen Luc, maar een wedstrijd winnen zat er voor hem niet in. Een
harde 2-10 eindstand stond op de tabel.

In de 3e poule was het overwicht van de bezoekers overduidelijk. Raf, Lieve, Ward,
Andy en Daniël deden meer dan hun best, maar misten een handicapvoordeel van een
punt of 5 in elk van hun wedstrijden. Het dient gezegd dat de tegenstrevers echt wel
sportief waren en zeker Gino Vernimmen gunde onze spelers wel wat. Zowel Gino als
Filip als Erwin Sucaat waren veel te sterk en lieten geen slippertjes optekenen. Ik heb
trouwens na de ontmoeting tegen Gino gespeeld en ik heb het ook niet gehaald. Toch
kon de eer gered worden: Raf boekte een verdiende, maar zeer verrassende zege tegen
Raoul Coppens, die vorig jaar nog in poule 2 speelde.
Alles samen een meer dan verdiende overwinning voor de bezoekers, die in de breedte
veel sterker waren dan wij. Toch een pluim voor de getoonde sportiviteit van alle
spelers. Daarvoor dienen vriendenontmoetingen natuurlijk. Ook een woord van dank
voor wedstrijdleider Mark, barkeerper Andy (die een drukke avond kende) en cateraars
Martine en Paul die voor de boterhammen zorgden.
Koen
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Poule 1

set match

Van Paemel Alexander 3
Ranschaert Mark

3

2

0

1

Deschepper Koen

1

2

1

de Bont Dominique

0

Caboor Johan

3

De Walsche Kathy

1

3
3

3

3

3

3

3

Verspeeten Didier

1

3

3

Verspille Carlos

3

0

3

0

0

2

1

0

2

3

3

Poule 2
2

Van Gyseghem Jelle

0

1

0

Vereecken Xavier

2

Mahieu Luc

3

Duyck Jonathan

0

7

1

9

3

9

3

9

3

7

1

7

2

0

0

0

8

2

12

4

11

3

10

3

3

3

3

3

3

4
0

3

3

0

3

3

3

2

1

3

Poule 3
1
0

De Boever Lieve

0
0

0

Delcloo Andy

0
0

0
2

Vernimmen Gino

3

Ghijsels Filip

1
1

0

3

3

3

3

3
3

0
0

3

3
3

2
0

3

0
1

2

Ghijselinck Daniel

Coppens Raoul

3

1

3
3

3
3

3
3

3
3

30

7

32

9

tot
tot
set match

15

2

33
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set match

Verheyden Raf

12

3

3

1

0

Bouquet Roberto

1

2

Vandedrinck Sander

Sucaat Erwin

3

set match

Coenen Ludo

Dhooghe Ward

11

tot tot
set match

4

1

1

0

3

0

3

0

2

0

15

5

13

4

15

5

15

5

tot tot
set match

13

1

58
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12-uren tornooi in TTC Rooigem
Vlak na mijn terugreis uit Duitsland, lag er al onmiddellijk een serieuze boterham op mijn
bord zaterdagochtend. Om acht uur stonden Alexander, Willem en ikzelf paraat om aan
te vatten met een mini-uitputtingsslag. Tijdens het kleine broertje van het 24-uren tornooi
in Rooigem, is het principe dat er 12 uur aan een stuk gespeeld wordt: in poules van 12
speel je tegen de hele poule, waarna de afvalling begint. Geloof me, na afloop van het
tornooi laat zich dat wel een beetje voelen.
Voor Willem was het ondertussen al zijn derde tornooi onder onze fluo-maar-tochgrasgroene kleuren. Nadat hij als onafhankelijke deelnam aan ons open tornooi heeft
het beestje zich blijkbaar vastgebeten, want hij werd kort daarna lid. Sindsdien deed hij
ook al mee aan het tornooi in Tielt en in Aalter, waarbij hij tweemaal het onderspit moest
delven tegen Luc Mahieu van Rooigem. Spoiler alert: Luc Mahieu is hij dit tornooi niet
tegengekomen!
De poules van het tornooi worden min of meer gebalanceerd opgesteld zodat er
een grote variëteit aan tegenstanders was. TTC Rooigem zelf was meer dan goed
vertegenwoordigd: maar liefst zevenendertig deelnemers speelden in het blauw!
Daarnaast waren er ook nog deelnemers van Beernem, Oude Bareel, Tielt, Blankenberge,
Zele, Aalter en natuurlijk Baarle: de bekende clubs waren wel degelijk vertegenwoordigd,
zij het niet talrijk.
Tijdens de poules, waar we alle drie meer dan goed mee aangevangen hadden, kwam
dan de eerste versnapering in de aanbiedingen. De traditionele hotdogs van Rita –
uiteraard met choucroute, augurk en een goede klets mosterd – vielen bij sommigen
(ikzelf dus) wat meer in de smaak dan bij anderen, maar het resultaat mocht er zijn: elke
match die ik speelde vlak na het eten van een hotdog won ik ook. En er waren wel wat
tests!
Willem zat in de poule met ondermeer Alex Haegeman en Bert Van Nieuwenhove.
Aangezien slechts de eerste twee van elke poule doorstootten naar de A-reeks, moest
hij dus minstens van één van beiden winnen. Na een prima start van de poule zag het
er goed uit, maar uiteindelijk mocht het niet zijn en belandde hij nipt in de B-reeks. Voor
Alexander en mezelf verliep het beter: Alexander schakelde onder meer Benny Van Den
Bulcke en Alain Vanderhaeghen uit, terwijl ik met Johan Caboor en Luc Mahieu ook mijn
mannetje mocht staan. Wij stootten beiden door naar de A-reeks zonder matchverlies.
Vreemd genoeg was er toch een match die Alexander niet gewonnen heeft: om de timing
van het tornooi een beetje te vergemakkelijken werden alle matchen in de poules naar
vier volle sets gespeeld, in de plaats van drie winnende, en Alexander liet dus één keer
een 2-2 optekenen. In de vierde en laatste poule wonnen Anthony Devulder en Bjorn
Neirinck het pleit.
Het was dan omstreeks deze tijd, tegen het einde van de poules, dat er weer eten te
rapen viel: een ruime voorraad pannenkoeken om de maag te sterken. Hoewel op de
achtergrond nog geleurd werd met de laatste paar hotdogs, konden die toch niet op
tegen het succes van de pannenkoeken, waar de wachtrijen al eens uit de hand dierven
lopen.
In de afvalling van de B-reeks speelde Willem vlot en bereikte na 3 zeges, ondermeer
tegen Luc Versluys in de halve finale, het einde: de finale tegen een sterke Filip Van
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Cappel. Zijn toch wel opmerkelijke spelstijl zorgden voor een onoverkomelijk obstakel,
en Willem moest de duimen leggen met 1-3. Met een mooie tweede plaats toch meer
dan sterk gespeeld in zo’n lang tornooi!
In de A-reeks wonnen zowel Alexander als
ikzelf onze kwartfinale zonder veel problemen.
Daarna stootte ik echter in de halve finale
tegen Alex Haegeman, de lokale held van TTC
Rooigem, die in de eerste editie het tornooi al
eens won. De eerst set speelde Alex iets te
terughoudend en vooral verdedigend, en had hij
geen antwoord tegen mijn aanvallen waardoor
ik die set overtuigend won. Daarna werd de hulp
ingeroepen van een geheime-wapen-coach,
wat wel degelijk leek te helpen, en veranderde
zijn strategie volledig. Hij ging zelf in de aanval
nog voor ik daaraan kon beginnen, en ik had
geen deftig antwoord op zijn hoge lussen. De
overige sets gingen allemaal nipt naar hem en
uiteindelijk delfde ik dus het onderspit met 1-3.
Alexander had tegelijkertijd een betere match
tegen Bjorn Nuytinck, die hij met 3-1 naar zich
toe kon trekken.
Daarna mocht Alexander het dus zelf opnemen tegen Alex. Hij deed het een pak beter
dan mij, en kon de aanvallen van Alex goed op tafel houden. Om beurt wonnen beide
zijden een set. In de vijfde set was Alex Haegeman dan uiteindelijk nét dat ietsje sterker.
Hij werd dan ook verdiende winnaar van het tornooi. Troostprijs voor mij: daarmee kwam
ik als verliezer van de winnaar op de derde plaats in plaats van de vierde – al had ik toch
liever Baarle op de eerste plaats gezien.
Opnieuw heb ik hier dezelfde conclusie als vorig jaar: zeker het herhalen waard!
Simon
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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

Tussenkomst Mutualiteiten
Beste leden
Omdat tafeltennissen ook een vorm van preventieve gezondheidszorg is, betalen de
Belgische ziekenfondsen minstens een deel van uw lidmaatschap terug.
Niet elk ziekenfonds betaalt even veel terug en bovendien is dit per ziekenfonds
meestal nog per regio verschillend. Ook niet alle leeftijdscategorieën krijgen van alle
ziekenfondsen een terugbetaling (v. Liberale mutualiteit in West-Vlaanderen betaalt maar
voor 19 tot 25-jarigen). Vandaar dat ik voor onze regio alles in een overzichtelijke tabel
geplaatst heb. Je moet natuurlijk wel nog zelf je terugbetalingattest van je mutualiteit
downloaden of afhalen en meebrengen naar de tafeltennisclub. Ikzelf zal het dan zo
spoedig mogelijk invullen. Je kan natuurlijk wel maar één terugbetalingsattest per
kalenderjaar indienen. Bij Partena is de tegemoetkoming verhoogd!
Ziekenfonds
CM Midden-Vlaanderen
Socialistische mutualiteit Oost-Vlaanderen
Liberale mutualiteit Oost-Vlaanderen
Het Neutraal Ziekenfonds
Vlaams & Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen
Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen
Partena
Onafhankelijk Ziekenfonds
Securex
NMBS

Tegemoetkoming
15,00 EUR
15,00 EUR
25,00 EUR
30,00 EUR
30,00 EUR
30,00 EUR
25,00 EUR
15,00 EUR
30,00 EUR
40,00 EUR

Voor wie?
Allen
Allen
Allen
Allen
Allen
Allen
Allen
Allen
Allen
Allen

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

Het bestuur in 2018

Pascal maakt vanaf dit jaar geen deel meer uit van het bestuur.
Koen is voorzitter, Mark secretaris en Andy penningmeester.

Koen
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Mark

Andy

Pol

Simon Alexander

Onze Sponsors
Hierbij een warme oproep om aan de sponsors van onze jaarlijkse krant te denken bij
het verrichten van uw aankopen.
Het is ook altijd leuk om hen te laten blijken dat U lid bent van TTC Baarle zodat de
sponsors weten dat hun bijdrage gewaardeerd wordt. Op die manier kunnen wij er op
rekenen dat zij ons ook in de toekomst zullen blijven sponsoren.
Teneinde jullie nog meer met deze sponsors vertrouwd te maken zullen wij voortaan in
elke editie van ons clubblad een aantal van deze sponsors opnemen. De bedoeling is
dat gedurende de loop van ons speeljaar (dus verspreid over 4 edities) alle sponsors
aan bod komen.
In deze editie vindt u anderhave bladzijde sponsors, in de volgende edities telkens 1
bladzijde.
Bekijk ze aandachtig ! Denk eraan bij uw aankopen !!

LUK VAN KERSCHAVER
Streepbosstraat 4
Baarle-Drongen
Uit sympathie
Chrysanten, Balkon- & Terrasplanten
VERKOOP PARTICULIER en GROOTHANDEL

Junior plants

Halewijnkouter 182 Drongen Tel. 09 226 93 30

Omdat ons dorp
belangrijk is !
www.leefbaarbaarle.org

CARYNCAR.COM BVBA

Foncke KRISTOF

Onafhankelijk VOLVO verdeler

Grote Baan 62
Tel. 09 372 00 86

9920 Lovendegem
email: sales@caryncar.com

Groenten & Fruit
Gavergrachtstraat 143 - 9031 Drongen
Tel. & fax 09 226 90 75 – GSM 0486 46 20 11

Damstraat 30
St-Martens-Leerne

Tel. 09 338 85 85

M. Van Bossele opticien - optometrist
Veerstraat 19 Drongen
Open 9-12 / 14-18 Zat. 9-12

tel. 09 226 43 64
Dicht: Zon-Ma

VOLLENBAK
ON WHEELS

Diepestraat, 23
9850 Merendree
< 0486 02 09 01 >
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Deinsesteenweg 13
9031 Drongen
|T| 0497/66.22.18

BAARLEDORPSTRAAT 29/31 - 9031 DRONGEN BAARLE
BRUGSESTEENWEG 567 _ 9030 MARIAKERKE

T 09 282 94 98 - pdgpal@telenet.be
www.pdgbikestore.be

FRANCIS
TAFELTENNISSHOP

OD. Vanderlindenstraat 9
9050 Gentbrugge
Tel. 09 230 12 78
maandag - vrijdag van ca. 13.30 u. tot 17 u.
Voormiddag op afspraak - zaterdag gesloten

DVS Catering

Werner Soenen - Sandra De Vylder
Meirebeekstraat 15 9031 Drongen
GSM 0475 347 488 werner@dvscatering.be
tuin, BBQ, brievenbussen
Moortelputstraat 1
Drongen

Tel. 09 282 31 22 www.thooft.com

|W| dierenartsverstuyft.be
|E| dierenartsverstuyft@telenet.be
Vrije consultaties: ma-di-do-vr
Afspraak: ma-di-do-vr
zat
8u30 - 12u00

woe

9u00 - 10u00 & 17u00 - 19u00
8u30 - 12u00 & 13u00 - 17u00
8u30 - 12u00 & 13u00 - 19u00

Verbonden agent van KBC VERZEKERINGEN
Drongenplein 12 Drongen T 09 395 05 61

Veldestraat 86 Merendree
Tel.: 09/371 63 16
sparmerendree@telenet.be
info@balloonsurprise.be

Dinsdag tot vrijdag 13.30h - 18.30h
Zaterdag 10h - 12h en 14h - 18h

Tel. 09 227 70 11

Mariakerksesteenweg 90 Drongen

Tuinaanleg en onderhoud
Hilaire Dossche

“Brasserie Reinaert” - Reinaertweg 51
9070 Destelbergen - www.reinaertdestelbergen.be
Restaurant “Le Grand Bleu” - Snepkaai 15
9000 Gent - www.legrandbleu.be
Brasserie “Noordhof” - Noordhoutstraat 17
9031 Drongen - www.brasserienoordhof.be
Verhuur Vakantiehuizen ‘Costa Blanca’/Spanje
www.vakantiehuizencostablanca.be

Poortakkerstraat 6
9850 VOSSELARE
tel. 09 371 66 77 fax 09 371 66 77
e-mail: hilaire.dossche@telenet.be

KWALITEITSSLAGERIJ
Marc en Katelijne
SCHOLLIER - CAENEPEEL
Baarledorpstraat 23 Baarle

Baarledorpstraat 44

Tel. 09 282 25 65

GSM 0476 88 96 66

Baarelse Hairshop

Mieke DE TIER
Baarledorpstraat 60
Baarle
Tel. 09 282 49 45
18

GERBERHOM
waar mode en stijl synoniemen zijn
www.gerberhom.be

MODE EN SCHOENEN VOOR DAMES,
HEREN EN KINDEREN

Abdijmolenstraat 13 Drongen
Tel 09 226 28 86
www.gerberhom.be

Activiteitenkalender
DO
VR
DO
VR
DO
VR
DO
VR
DO
VR
DO
VR
DO
VR
DO
VR
ZO
DO
VR
ZA
DO
VR
DO
VR
ZO
DO
VR
DO
VR
MA - WO
DO
VR
DO
VR
DO
VR

11/01/2018
12/01/2018
18/01/2018
19/01/2018
25/01/2018
26/01/2018
1/02/2018
2/02/2018
8/02/2018
9/02/2018
15/02/2018
16/02/2018
22/02/2018
23/02/2018
1/03/2018
2/03/2018
4/03/2018
8/03/2018
9/03/2018
10/03/2018
15/03/2018
16/03/2018
22/03/2018
23/03/2018
25/03/2018
29/03/2018
30/03/2018
5/04/2018
6/04/2018
9/04/2018
12/04/2018
13/04/2018
19/04/2018
20/04/2018
26/04/2018
27/04/2018

Interne competitie.
Vrij spel vanaf 20 uur.
Interne competitie.
Spelletjesavond
Interne competitie.
Vrij spel vanaf 20 uur.
Interne competitie.
Vrij spel vanaf 20 uur.
Interne competitie.
Vrij spel vanaf 20 uur.
Interne competitie.
Vrij spel vanaf 20 uur.
Interne competitie.
Vriendenontmoeting in OC Baarle
Interne competitie.
Vrij spel vanaf 20 uur.
Dubbeltornooi Aalter
Interne competitie.
Vrij spel vanaf 20 uur.
Souper
Interne competitie.
Vrij spel vanaf 20 uur.
Interne competitie.
Vrij spel vanaf 20 uur.
Wandelzoektocht
Interne competitie.
Vrij spel vanaf 20 uur.
Interne competitie.
Vrij spel vanaf 20 uur.
Sportkamp van maandag tot woensdag om 20 uur
Interne competitie.
Vrij spel vanaf 20 uur.
Interne competitie.
Vriendenontmoeting in OC Baarle
Interne competitie.
Vrij spel vanaf 20 uur.
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Verjaardagskalender
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Torcq

Jean-Pierre

1

10

Deruelle

Julien

1

16

Orye

Flor

1

21

Vancauwenberghe

Wim

1

27

Verstraete

Rinus

2

12

Persoone

Charles

2

23

Boel

Nancy

2

26

Sergeant

Daan

3

3

Daemers

Monique

3

7

Van Den Bossche

Jess

3

9

De Vos

Paul

3

10

Vanlangendonck

Jeroen

3

15

Mestach

Hubert

3

25

Van Gyseghem

Jelle

3

27

Coppens

Patrick

4

6

T’Kindt

Maarten

4

18

Verstraete

Luc

4

18

Vitse

Kurt

4

18

Van Dorpe

Rune

4

24

SUDOKU

21

22

Intern ledentornooi TTC Baarle.
Op zondag 24 December was het terug verzamelen geblazen voor het jaarlijkse
ledentornooi in ons lokaal te Baarle. Toevallig viel die samen met de dag van kerstavond
maar toch konden we 28 deelnemers verwelkomen, wat zeker een succes is.
Ook onze jeugdleden waren talrijk aanwezig.
Traditioneel beginnen we met een ontbijt dat bestaat uit boterkoeken en warme koffie of
chocolademelk. Julien was al heel vroeg uit de veren om te zorgen voor de lekkere koffie
en chocolademelk en Alexander had zijn achterbank gereserveerd voor het vervoer van
de koeken. Aan beiden een welgemeende dank.

Tegen 9 uur begonnen we aan de poules. In totaal waren er 7 poules van telkens 4
deelnemers. Er werd gekeken om zeker in elke poule minstens 1 jeugdlid te hebben.
Iedereen ging zeker door naar de afvallingsronde dus was het belangrijk om een goede
uitgangspositie te hebben.
In de poules vielen zeker de prestatie op van Wim Van Cauwenberghe en Jelle van
Gyseghem. Wim zat in een poule met Alexander, Paul en Gaëlle maar wist elke wedstrijd
te winnen waardoor hij een verdiende poulewinnaar werd. Ook Jelle zat in een zware
poule samen met Koen, Dominique en Daan. Hij wist ook telkens zijn wedstrijd te winnen
met indrukwekkend vertoon. De andere poulewinnaars waren Xavier, Bruno, Simon,
Willem en Pascal. Na de poules werden de 4 beste winnaars van de poules vrijgeloot.
Dat waren Bruno, Xavier, Simon en Pascal.
In de 1/16 finale waren een aantal spannende wedstijden. Zowel Lieve, Wim en Raf
wonnen telkens met 3-2 tegen respectievelijk Daniel, Finn en Daan. Een speciale
vermelding was zeker de overwinning van Jess tegen Ludo. Jess kon haar overwinning
veilig stellen in de beslissende 5de set. Helaas was het ook de ronde waar we afscheid
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moesten nemen van alle jeugdleden. Ik hoop dat ze er van genoten hebben en de nodige
ervaring hebben opgedaan. Het gaat om Gaëlle, Finn, Noa, Marius, Levi, Olle, Daan en
Robin.
In de 1/8 finale kwamen al enkele poulewinnaars tegen elkaar. Wim mocht het opnemen
tegen Simon maar verloor met 3-0. Ook ik kreeg een poulewinnaar met Jelle. Het
werd een spannende wedstrijd maar Jelle was op het einde duidelijk de sterkste met
een 3-2 overwinning. Ook Willem (na overwinning met 3-2 tegen Paul), Jorn (na 3-0
overwinning tegen Jess), Bruno (overwinning tegen Lieve met 3-0), Alexander (na 3-0
overwinning tegen Dominique), Xavier (na 3-1 overwinning tegen Maarten) en Koen (na
3-2 overwinning tegen Raf) stootten door naar de volgende ronde.
In de ¼ finale won Simon tegen Jelle met 3-1, Koen tegen Maarten met 3-0, Willem
tegen Jorn ook met 3-0 en de affiche was Bruno tegen Alexander. Bruno was deze dag
te sterk voor Alexander ook met 3-0. In de halve finale mocht Willem het opnemen tegen
Bruno en Koen tegen Simon. Simon won tegen Koen met 3-1 en in de wedstrijd tussen
Willem en Bruno moest een 5e set de winnaar aanduiden en daar was uiteindelijk Bruno
de winnaar.
Zo kregen we een finale tussen Bruno en Simon. Uiteindelijk mocht Simon het hoogste
podium betreden via een overwinning met 3-1.
Ik wil iedereen bedanken voor hun sportieve deelname en hopelijk tot volgend jaar.
Hopelijk heeft iedereen genoten van toffe kerst- en eindejaarsfeesten.
Pascal
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EINDUITSLAG TORNOOI 24 / 12 / 2017
Plaats

Naam + handicap

1

Donné Simon 2

2

Vereecke Bruno 1

3

Deschepper Koen 2

4

De Vos Willem 3

5

Van Gyseghem Jelle 4

6

Van Paemel Alexander 0

7

T’Kindt Maarten 4

8

Nuttynck Jorn 7

9

Van Cauwenberghe Wim 5

10

De Boever Lieve 5

11

Verheyden Raf 5

12

De Vos Paul 3

13

Laseur Pascal 4

14

De Bont Dominique 3

15

Vereecken Xaxier 4

16

Van Den Bossche Jess 9

17

Verstraete Rinus 3

18

Vanhulle Gaëlle 9

19

Vermaut Noa 9

20

Van Bruwaene Robin 9

21

Verstraete Luc 3

22

Heleu Olle 9

23

Peeters Finn 9

24

Ghijselinck Daniel 9

25

Sergeant Daan 8

26

Van Loo Marius 9

27

Vermaut Levi 9

28

Coenen Ludo 4
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Kerstevent 2017
We hebben nog lang ons best gedaan om het een schaatsavond te noemen, maar dit
jaar konden we er niet meer omheen: op de laatste donderdag van het jaar werd er toch
niet geschaatst. Hoewel er twee dappere schaatsers ingeschreven waren, moesten die
op het laatste ogenblik nog afzeggen waardoor we helemaal geen reden (of excuus)
hadden om in de tent naast de schaatspiste te vertoeven. Met veel plezier hebben we
dan ook de hele kerstmarkt verkend en hier en daar ook wel iets gedronken.
Zoals vorige jaren vertrokken we
vanaf Drongen dorp met de bus
naar de Korenmarkt. Laat ons hopen
dat we volgend jaar nog kunnen
parkeren op Drongenplein om dat
te blijven doen. Maar dit jaar was er
al een klein verraad geweest door
De Lijn, zij het in de goede richting.
Blijkt dat wat vroeger de laatste bus
terug was, rond elf uur, ondertussen
opvolgers heeft. Drongen heeft
tegenwoordig nachtbussen, tot 1
uur, wat we pas zagen als we op de
terugweg aan de bushalte stonden.
Volgende keer is er dus niet zoveel
haast op de terugweg!
De kerstmarkt was zoals altijd best
wel OK, al was het er niet bijzonder
druk meer. Gelukkig was er meer dan
genoeg voorraad aan ondermeer
raclettebroodjes,
jenevers
en
pannenkoeken. Tot Ludo’s grote
teleurstelling was er geen klare
te krijgen aan het jeneverkraam
waar we even bleven hangen,
maar hij heeft zijn verdriet dan
maar verdronken met een heerlijke
groene chemische concoctie, cactus
jenever! Ik denk niet dat die anders
al veel succes gehad heeft, en ik denk niet dat dat snel nog zo zal zijn… En voor wie het
aanbelangt: de zwarte kersen jenever van Peetermans is niet te drinken, al bracht het
wel wat nostalgie aan de man naar de betere hoestsiroop.
Traditionelerwijze eindigen we de avond in de Bridge aan het Sint-Baafsplein, om daar
met een drankje van de club het jaar goed te beëindigen. Het eerste rondje gaven we
de ober alleszins werk genoeg, want we slaagden erin met 18 man 17 verschillende
dranken te bestellen.
Dit jaar was ik er dan eindelijk eens in geslaagd om een pak kaarten mee te brengen.
Uit ervaring weten we al dat de Bridge – jawel, ondanks de naam – geen kaartspelen op
26

voorraad heeft. Met uitzicht op de kerstmarkt, een rondje Koreaanse Bridge heeft toch
wel iets. Maar mooie liedjes duren niet lang, het jaar loopt op zijn einde en ook wij
moesten zorgen dat we onze bus haalden, op naar het nieuwe jaar!
Simon
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Verslag tornooi TTC Zele (30-12-2017)
Willem en ikzelf namen deel aan het 8e Neyt Trucks tornooi van TTC Zele. De 30
recreanten werden verdeeld in 10 poules van 3 en iedereen stootte door naar de 1/16e
finales.
In de poules konden zowel Willem als ikzelf onze poule winnen tegen spelers van Zele
en Sint-Niklaas. Willem moest één setje toestaan aan Carlos Cerrens (Zele), maar die
was dan ook vorig jaar 3e geworden. Willem won probleemloos tegen de speler van
Sint-Niklaas.

Ikzelf mocht beginnen met een wedstrijdje arbiteren in mijn poule. Michiel (Zele) moest
spelen tegen Rita Verlackt uit Sint-Niklaas. Rita is een echte gelegenheidsspeelster.
Michiel maakte Rita er attent op dat één van de rubbers hing te zwabberen. Ze nam dan
maar een ander paletje, ééntje met rubbers die volledig verstorven waren, maar waar
Rita wel goed mee speelde. Ze was heel tevreden met haar winst in de 1e set en vanaf
dan had ik de indruk dat Michiel het wel zou redden. Mis poes zelfs een 5-9 achterstand
in de 5e set kon ze alsnog ombuigen in 11-9 winst. Ik had dus het voordeel gehad om ze
beiden al te zien spelen en kon probleemloos winnen tegen beiden.
In de 1/16e finale hadden we alle twee geen moeite om ons te plaatsen. In de 1/8e
finale had Willem pech. Hij kwam uit tegen Anthony Devulder (Rooigem), die in de
poules verloren had tegen Geert Joos (Zele). Willem speelde een heel verdienstelijke
wedstrijd maar moest na 12-14 in de 4e set toch buigen. Ikzelf won gemakkelijk met 3-0
tegen Carlos Cerrens omdat hij veel te overhaast speelde. Ook in de 1/4e finale had
ik een gunstige loting. De jonge Ion Say (Zele) speelde heel verdienstelijk, maar kon
niet wegsteken dat hij een veelbelovende tennisser is die graag tafeltennist. In de 1/2e
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finale was mijn liedje uitgezongen. Ik kon een set winnen tegen Björn Neirinck (Aalter),
maar meer ook niet. In de finale was Björn ook veel te sterk voor Anthony zodat ik met
een derde plaats naast de trofeeën greep maar een fles van 1,5 l La Chouffe meekreeg.
Willem werd uiteindelijk 10e.
Koen
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Bowling januari 2018
Zoals de traditie het voorschrijft hebben we, op 4 januari, het nieuwe jaar ingezet
met een bowling. Dit deden we in de Bowl Inn te Sint-Martens-Latem. Na de drie
nieuwjaarskussen en na het passen en kiezen van het juiste schoeisel streden 25 leden
er om de titel ‘Bowlingkoning 2018’.
We reserveerden 4 banen en speelden elk 2 spelletjes. Het werd een unieke avond met
talrijke persoonlijke records. Hoe meer we dronken, hoe beter we speelden. Of was het
omgekeerd? Het werd een gezellig onderonsje, de groepsband werd verder gesmeed
en we leerden elkaar beter kennen. Bowlen speel je uiteraard voor het plezier, maar
natuurlijk ook om te winnen.
Paule, Sandra, Katty en Nancy namen het tegen elkaar op in baan 11, waar Sandra
er bij beide spelletjes als sterkste uitkwam met een score van 100 en 123. Op baan
12 namen Gerjan, Jelle, Alexander, Rinus, Jess, Tine en Kaat het tegen elkaar op. Het
eerste spelletje ging naar Rinus met een mooie score van 147, in het tweede spelletje
trok onze pingpongkoning Alexander de overwinning naar zich toe met een score van
154.

Rinus liep als enigste van de avond ook een blessure op door zijn bowlingbal tegen
zijn eigen enkel te stoten … Gelukkig bleek het al bij al mee te vallen en komt zijn
pingpongcarrière niet in het gedrang. Op baan 13 streden Dominique, Ludo, Raf, Sander,
Wim en Jorn om de overwinning. In het eerste game trok Raf aan het langste eind met
130 punten. In het tweede game ontwaakte Dominique en won hij met een score van
141. Op baan 14 ten slotte was er een hevige strijd met enkele enorm hoge scores. Luc,
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Nick, Patrick, Ann, Koen, Bruno, Willem en Maarten betrokken deze baan. Het eerste
spelletje ging naar Patrick met 161 punten. In het tweede spelletje scoorden er maar
liefst 4 personen boven de 160. Koen redde zijn eer, na een matig eerste spelletje, met
een score van 165, Nick haalde uit met 169, Luc met 172, maar wat nog maar gezwegen
over Maarten die als het ware boven zichzelf uitsteeg en iedereen met zijn voetjes op de
grond zette. Hij gooide 6 strikes en 3 spares en behaalde een score van maar liefst 211 !
We kunnen alleen maar het hoofd buigen en diep respect betuigen voor deze kampioen
binnen onze rangen. Hij mag dit jaar de titel ‘Bowlingkoning’ dragen. Met de twee
spelletjes bij elkaar opgeteld was Maarten de beste met 336 punten en haalde hij ook
het meeste strikes, namelijk 8. Luc was tweede met 295 punten en toonde zich dus erg
consistent. Rinus moest de duimen leggen tegen zijn vader, maar vervolledigde toch
mooi het podium met een totaalscore van 288. Sandra werd met de 14e plaats de beste
onder de vrouwen. Achteraf werd nog wat gedronken en gebiljart. Hier ontpopte Sander
zich als een uitmuntend tapbiljarter, wellicht door menig uur op café te slijten.
Willem
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Nieuwjaarsreceptie
Op zaterdag 6 januari waren we met een aantal mensen van corvee om de ‘kotjes’ voor
de nieuwjaarsreceptie te helpen opzetten. Voor TTC waren Julien, Karl, Raf en ik van
dienst. Daarnaast waren nog 9 à 10 mensen aanwezig om een handje toe te steken; dus
meer dan genoeg krachten om het karwei in een minimum van tijd (ongeveer 75 minuten)
te klaren. ‘Kotjes’ is misschien een ietwat oneerbiedig woord voor de 3 kerststalletjes
die reeds jarenlang elke nieuwjaarsreceptie in Baarle trouw op het appel zijn. Dankzij
de aanwezigheid van Geert, die de 2 meter overschrijdt, was een ladder overbodig en
konden de daken ‘bijna’ probleemloos op hun plaats getild worden. Dit jaar waren echter
een paar herstellingen noodzakelijk, een kolfje naar de hand van Karl, Raf en Julien
die de klusjes vakkundig volbrachten zodat rond 12 uur de meeste helpers huiswaarts
togen. Enkel de drank moest nog bijgehaald worden

De weersvoorspellingen waren de voorbije week, zoals het weer zelf, nogal wisselvallig.
In het begin van de week werd droog weer voorspeld, de volgende dagen werd gesproken
van regen en zelfs van een ietsiepietsie sneeuw. Gelukkig bleef het droog tijdens het
opzetten en ook de voorspellingen voor de zondagmiddag gewaagden van droog weer.
En inderdaad de weergoden waren ons andermaal gunstig gezind en de zondag was er
geen vuiltje aan de lucht; geen regen, geen verdwaald sneeuwvlokje. Enkel een bijtende
koude wind verstoorde enigszins de feestvreugde, maar dat viel al bij al toch wel goed
mee. De opkomst was zowat hetzelfde als de voorgaande jaren, en ook wat betreft
de leden van de club was de opkomst vergelijkbaar met de vorige jaren. Het deed wel
plezier dat ook een paar van de nieuwe leden o.a. Paule, Sandra en Nancy aanwezig
waren.
Het drankaanbod was zeer bevredigend en Filip was deze keer, voor het eerst sinds
jaren niet van dienst. Leefbaar Baarle bleef hardnekkig de jeneverstand bemannen ( en
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bevrouwen) zodat Filip zich kon beperken tot het drinken van jenever en het onderhouden
van de vuurkorf, waar de club zich rond gegroepeerd had. Zo zijn we alweer, een hopelijk
vruchtbaar en voorspoedig jaar gestart.
Pol
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AANKONDIGINGEN
VR		19/1		Spelletjesavond
VR		
23/2		
Vriendenontmoeting in OC Baarle met ??
		
ZO		4/3		Dubbeltornooi Aalter
ZA 		10/3		Souper
ZO		25/3		Wandelzoektocht
Ma-WO

9/4 - 11/4 Sportkamp

VR		

20/4		

Vriendenontmoeting in OC Baarle met ??

Mededeling:

Inschrijvingen voor tornooien worden aan de leden terugbetaald
tot 10 €, mits voorlegging van een kwitantie.

Bakker Marc Decroock (Drongenstationstraat 3 te
9031 Drongen), één van onze trouwe sponsors, is
overleden. Wij willen de familie, in naam van de
ganse club, ons diepste medeleven betuigen.
Oplossingen sudoku
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