Drongen 2018-09-27
Beste leden
Op 8 september vierden we ons 40-jarig bestaan. Ik was blij dat we, naast de leden en
sponsors, ook ex-(bestuurs)leden mochten verwelkomen die de geschiedenis van onze
club mee kleurden. Het fotoboek en de banners geven een beeld wat er in de voorbije 40
jaar allemaal gebeurde in de schoot van TTC Baarle.
Na de achteruitblik is het tijd om ook opnieuw vooruit te blikken. September was opnieuw
onze 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 30 augustus, … en vooral aan Paul voor de lay-out
van het krantje.
De 2e editie van het open tornooi in het ontmoetingscentrum vond deze keer niet plaats
onder een stralende zon, maar in ideaal tafeltennisweer (zijnde slecht weer). Dit had
echter geen effect op ons deelnemersaantal. We hoopten op meer dan 46 deelnemers.
Zowel bij de eigen leden als bij externen was de opkomst eerder mager. Dank aan alle
leden die wel deelnamen of die een steentje bijdroegen om ons tornooi te doen slagen.
Ik denk hierbij aan Ward, Sander, Paul en Filip die zaterdag samen met mij tafels en
stoelen versleepten, kabels legden, frigo’s vulden, … Op zondag zorgden Mark en Paul
voor een vlot verloop van het tornooi, zorgden Martine, Viviane, Conny en Filip voor de
catering, waren Bruno, Luc en Sander bereid om scheidsrechter te zijn, hielpen velen
opruimen, bracht Andy materiaal terug naar de provincie, kuiste Ludo ons lokaal….
Kortom er komt wel wat bij kijken.
Bij de jeugd betaalden Robin en Gaël leergeld, maar speelden de neven Matthias en
Maarten de finale. De “ervaring” van Matthias gaf de doorslag. Met 8 jeugdspelers gaan
we er op vooruit ten opzichte van vorig jaar (5 deelnemers), maar een succesverhaal is
het nog steeds niet.
Ook bij de dames telden we 8 deelneemsters. Onze deelneemsters vielen beiden in de
prijzen. Lieve werd fraai vierde en Chris nam in de finale weerwraak op favoriete Lien
De Loof (Tielt), die haar in de poules verslagen had.
Bij de veteranen waren we ruim vertegenwoordigd. Raf, Daniël en Ludo overleefden de
1e afvalling niet, maar speelden heel verdienstelijk. De ereplaatsen waren allemaal voor
Baarlenaars (Dominique 2e, Wim DG 3e, Xavier 4e, ik 5e en Filip 6e), maar de winnaar
werd Filip Van Cappel (Blankenberge).
In de open reeks sneuvelden Andy, Patrick VV, Ward, Rinus en Jelle in de eerste
afvallingsronde. Niet zo onlogisch aangezien er zo goed als enkel kleppers deelnamen.
Onze laatste vertegenwoordiger (Bruno) moest er in de 1/4e finale ook aan geloven.
De finale was een Rooigems onderonsje waarin Anthony Devulder sterker (en vooral
constanter) was dan Luc Mahieu.
Ik bedank ook sponsor Dominique De bont voor de subitoloten en de schenkers van
de trofeeën. De politici mochten dit jaar echter meer doen dan handjes schudden. De
volgende politici namen het tegen elkaar op in dubbelspelletjes:
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CD&V: Filip Van Laecke en Paul Goossens.
Sp.a: Rudy Coddens en Bruno Matthys.
Groen: Elke Decruynaere en Jeroen Van Lysebettens (die last minute Bert Misplon
verving).
Open Vld: Sofie Bracke en Mathias De Clercq.
N-VA: Bob Cammaert en Charlotte Coucke.
We appreciëren dat ze tijd voor ons wilden vrij maken en ik denk dat dit luchtiger intermezzo in
volle verkiezingstijd ook door hen gesmaakt werd. Rudy en Bruno wonnen trouwens het pleit
van Sofie en Mathias.
Net zoals de voorbije schooljaren kregen de leerlingen van het Don Bosco Instituut een
tafeltennisinitiatie. Op 3 oktober kwamen de leerlingen van het 5e en 6e leerjaar naar het
ontmoetingscentrum. Paul, Albert, Raf, Noël, Mark en Sander 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, 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 12
oktober voor het familietornooi, vrijdag 16 november voor een vriendenontmoeting met TTC
Rooigem, zondag 23 december voor het ledentornooi en donderdag 27 december voor het
Kerstevenement in jullie agenda.
Koen

-----------------------------------------Oplossing Sudoku
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Zonnekoning 2018
23-08 TOTAAL

05-07

12-07

26-07

09-08

16-08

Alexander Van Paemel

1

3

5

5

5

Daniël Ghijselinck

0

1

0

0

1

Ward Dhooghe

1

5

1

0

2

0

Dominique De bont

3

3

1

0

3

2

Willem De Vos

2

4

3

3

Jelle Van Gyseghem

5

3

1

1

Filip Van Gyseghem

2

1

0

Bruno Vereecke
Raf Verheyden

4

4
2

2
2

5
1

3

0

5

0

1

Wim Degrieck
Koen Deschepper
Wim Van Cauwenberghe
Ludo Coenen

3
0

Luc Verstraete

5

2

5

2

1

1

0

2

1

0

2

0

1

0

3

0
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Lieve De Boever
Paule Leonard

1

0

Katty Van den Broecke

2

0

Maarten T’Kindt

2

Andy Delcloo

3

Paul De Vos
Xavier Vereecken

0
1

3

2

1

Sandra De Mol

1

0

Nancy Boel

2

0

Sander Vandedrinck

0

Rinus Verstraete

5

Gerjan Verstraete

1

1

Albert Verstraete
Chris Van der Cruyssen

0

0
0

1

0

Jess Van Den Bossche

1

0

2

0

Bart Persoone

6

Charles Persoone

10

Wouter Spegelaere

0

Aantal deelnemers

13

2
22

12

18

14

23
2
9
12
16
14
5
5
5
0
12
5
10
5
0
1
2
2
3
2
8
1
2
0
8
2
0
2
2
6
10
2

17
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Jeugduitstap zwembad Rozebroeken, 14/8/2018
Na een succesvolle eerste editie Rozebroeken, zijn we dit jaar terug naar LAGO
Rozebroeken afgezakt met als doel onze jeugdleden terug te verwennen op een
namiddagje gratis zwembad met achteraf nog een snackje, getrakteerd door de club.
Dit jaar hadden
we
terug
zes
deelnemende
jeugdleden
en
vier
vriendjes.
Deelnemers waren
dus: Olle, Matthias,
Lucas,
Maarten,
Robin,
Marius,
Hanne,
Kaat,
Alexandre en Cian.
Iedereen was stipt
op de afspraak en
omstreeks
13.00
uur zijn we richting
Gent
vertrokken.
Dank aan papa
Frank De Vos om te helpen bij het vervoer. Alexander en ik waren de begeleiders van
dienst.
Na de stevige hittegolf, waren we net in een “frisser” momentje in de zomer beland,
wat duidelijk in ons voordeel was. Veel minder volk dan vorig jaar, wat het extra leuk
maakte  veel minder lang wachten aan de “buizen”! Na een drietal uren zijn we richting
kleedkamers vertrokken om daarna een hamburgertje te gaan eten in de Quick. Rond
18.30 waren we terug in het OTC met een tevreden bende. Voor herhaling vatbaar als er
volgend jaar terug genoeg jeugdleden beschikbaar zijn.
Andy
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Bloeddruk

overgenomen uit tijdschrift VWB maart 2018

Veel sporters houden diverse waarden en metingen bij, zoals hart- en trapfrequentie,
body-Mass-Index (BMI), gewicht, wattage, getrainde afstand, snelheid, aantal
hoogtemeter, bandendruk, enz. Maar wat sommigen wel eens durven vergeten is een
regelmatige opname van de bloeddruk. Vooral sporters vinden dat nogal eens overbodig;
zij zijn immers (relatief) jong, voldoende slank en doen aan (duur)sport! En toch, het
komt wel vaker voor dat ook binnen dergelijke groep plots te hoge bloeddruk wordt
vastgesteld.
Duursport helpt niet altijd
Je kan gerust stellen dat bij mensen tussen 60 en 80 zowat 75% een te hoge bloeddruk
heeft. Gigantisch, toch! En duursporten is weliswaar een goed en vaak aanbevolen
middel tegen hypertensie, maar biedt absoluut geen garantie. Zelfs goed getrainde,
ambitieuze duursporters ontwikkelen nog wel eens hoge bloeddruk. Het gevaar is dat
hypertensie zelden symptomen merkbaar maakt: men voelt niets abnormaals.
Bloeddruk
Bloeddruk is de druk waarmee bij de samentrekking van het hart, het bloed door de
aders geperst wordt (systolische druk); anderzijds is er de “onderdruk” de druk die blijft
als het hart zich na een samentrekking weer ontspant (diastolische druk). Vooral DRIE
factoren hebben invloed op de bloeddruk binnen de bloedvaten: de actieve spanning, de
elasticiteit van de aders en het hartminutenvolume. Dit laatste is de hoeveelheid bloed
die het hart in één minuut «verpompt». Indien de systolische en diastolische waarden
permanent te hoog zijn, groeit het risico om vroeg of laat slachtoffer te worden van een
hart- en vatenziekte.
Het zijn bijzonder complexe mechanismen die de bloeddruk regelen. Stresshormonen,
nieren, het zenuwstelsel werken samen om de bloeddruk onder controle te houden. Ook
een alarmsysteem in de hersenen speelt een belangrijke rol.
Belasting
Het is normaal dat tijdens het sporten de waarde van (systolische) druk stijgt en die gaat
vaak zelfs verdubbelen bij wat zwaardere inspanningen. Maar vanaf wanneer wordt het
gevaarlijk? Moeilijk te zeggen! Een waarde van 180 tot 200 mm/Hg bij een belasting op
de fiets aan 100 Watt lijkt ook voor een oudere sporter nog o.k. Maar als waarde oploopt
tot 200 tot 240 mm/Hg is het tijd om te verminderen. Medicatie kan noodzakelijk zijn en
hoeft bij lagere doses niet direct nadelig te zijn op de sportprestatie.
Wedstrijden, prestatietochten
Traditioneel ingestelde artsen hebben nog altijd de gewoonte om bij hoge bloeddruk
qua inspanning te drukken op “gematigd” en om zwaardere inspanningen compleet af te
raden. Maar dat blijkt toch niet langer het actuele moderne standpunt. Hoge bloeddruk
patiënten zouden nog wel op een intensiever niveau aan uithoudingssport kunnen doen
maar er is wel een voorwaarde: bij inspanningspieken steeds binnen de gevaarzone
blijven (zie Belasting hiervoor).
Profs
Dr Droste, teamarts BORA HANS-GROHE stelt...
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Hoge bloeddruk komt momenteel niet voor bij onze profrenners. De oorzaak is vooral dat
profs steeds jonger zijn, twintigers zeg maar. Hypertensie treedt normaal pas op vanaf de
leeftijd van 30... Wij meten de bloeddruk een viertal keer per jaar, maar dan altijd onder
belasting. In ieder geval zouden indien medicatie nodig mocht zijn, geen bètablokkers
worden toegediend omdat die sowieso nadelig inwerken op de prestatie.
Tips
Als je hoge bloeddruk hebt, raadpleeg dan een sportarts (of cardioloog) met ervaring op
het vlak van bloeddruk en duurinspanningen
Vraag deze naar medicatie die bloeddrukverlagend werkt en die best past bij je
sportactiviteiten
Zorg voor een normaal lichaamsgewicht
Wees matig met zout en eet veel fruit en groenten die rijk zijn aan kalium
Zorg bij wedstrijden en training voor voldoende recuperatietijd en stel je geen irrealistische
doelen; ook krachttraining kan, maar je zal best zoveel mogelijk “persademhaling”
vermijden
Zorg ook voor mentale ontspanning: hypertensie is ook een psychosomatische ziekte

Denk aan onze sponsors bij uw aankopen
09 230 70 56

Garage & Carrosserie SABA

Vosselarestraat, 67 9850 Landegem
Tel. 09 371 57 67
website: www.renaultsaba.be

Hundelgemsesteenweg 286 9820 Merelbeke
info@wijnhuisbollaert.be

Omdat ons dorp
belangrijk is !

www.leefbaarbaarle.org
Gaverlandstraat, 63A
PRALINES - HOLFIGUREN - IJSTAARTEN - IJS - KOEKJES - SNOEPGOED
ANTOON CATRIESTRAAT 48 - 9031 DRONGEN - www.CHOCOLATERIEDEPOORTER.BE

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

Baarle
tel. / fax 09/388 46 82
www.optieknathalie.be

LUK VAN KERSCHAVER
Streepbosstraat 4
Baarle-Drongen
Uit sympathie

VOLLENBAK
ON WHEELS

Diepestraat, 23
9850 Merendree
< 0486 02 09 01 >
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GSM: 0476 46 37 31
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www.vgndebont.be

de_bontdominique@hotmail.com

Waterviolier 1 9031 DRONGEN

DE BONT DOMINIQUE

Verzekeringservaring sedert 4					
Alle werkdagen open tot 17u45 om ons
generaties familietraditie						
cliënteel beter te dienen!

E-mail : vgndebont@hotmail.com		

F.S.M.A.nr. 011410A

Tel. 09/224.16.35 & 09/225.72.65

Fax 09/233.28.78

9000 GENT

Verzekeringen V.G.N.

Sint Annaplein 9

DE BONT & C° 			

Jaarlijkse BBQ
Ook dit jaar organiseerden we opnieuw onze zomer-BBQ … zaterdag 30 juni 2018 was
het al de 6de editie van dit eetfestijn!
Starten deden we in de namiddag met enkele spelletjes. Wie zin had in petanque, kubb
of kaarten kon al vanaf een uur of 3 terecht aan de ons vertrouwde lokalen in het OTC.
Het juiste aantal aanwezigen weet ik niet precies, maar we waren toch met een leuk
groepje om voor de nodige ambiance te zorgen.

Rond 6 uur verdubbelde het aantal aanwezigen (zo ongeveer) en telden we 46 eters
die, naar goede gewoonte, kwamen genieten van al dat lekkers dat Wim ons telkenjare
voorschotelt: eerst enkele warme hapjes als starter, daarna keuze uit biefstuk, worst
of kip. Behalve vlees was er ook een ganse waaier aan bijgerechten: groenten, pasta,
sausjes, … niets ontbrak!
Na het eten van een ijsje als dessert was er nog tijd over om gezellig na te praten bij een
glaasje.
Een geslaagde formule zo bleek opnieuw!
Mark.
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Minipalettentornooi op donderdag 2 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 16 deelnemers. Wim DG was de titelverdediger. Dit jaar was het voor
het eerst een volwaardig tornooi. Er werden matchen naar 3 winnende sets gespeeld en
dit op de 4 tafels van de polyvalente zaal. We beschikken immers sinds dit jaar over 10
mini-paletten.

Spelen met de minipaletten is toch een beetje een specialiteit of… voor sommigen een
beetje een gesel. Zo zijn Filip, Ludo, Dominique en Xavier zeker geen specialisten.
Voor Chris, Wim VC en Daniël was het de eerste keer dat ze meespeelden met de
minipaletten. Wim lieten zich direct gelden met een overwinning tegen Alexander. Bij
Chris was het de eerste wedstrijden wennen en tegen mij verliep het dus nog niet al te
best, maar nadien werd het beter. Ook bij Daniël lukte het best aardig.
Tot de specialisten mogen we Wim DG, Ward en Rinus rekenen. Voor Wim liep het dit
jaar wel wat minder vlot dan vorig jaar zodat hij zijn titel niet kon verlengen. Rinus werd
vorig jaar verrassend uitgeschakeld door Ward in de 1/4e finale, maar hij kon dit jaar in
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de 1/2e finale revanche nemen. Dit deed hij dan ook. Toch kon ook Ward terugblikken op
een heel verdienstelijk tornooi, waarin hij net als vorig jaar de halve finale bereikte.
In de finale moest Rinus het opnemen tegen Willem. Ook voor hem was het spelen met
minipaletten nieuw, maar hij vond direct zijn draai. Na een spannende wedstrijd bleef hij
tegen mij aan de winnende hand in de 1/2e finale en ook de finale was spannend. In de
laatste set verloor Rinus de concentratie en daardoor kon Willem een beslissende kloof
slaan in de beslissende set en zich kronen tot de koning van de minipaletten.
Koen

11

TTC Weekend 2018
Het is even wennen, na al die jaren, om niet over het ardennen-weekend te schrijven
of te praten. Inderdaad dit jaar trokken we voor de verandering, maar ook omwille
van praktische redenen niet naar de Ardennen voor ons jaarlijks weekend maar naar
Nederland, Bladel om meer precies te zijn.
We konden in de gîtes d’étape immers niet huren voor een weekend tijdens de vakantie,
we moesten een week huren. Volgend jaar trekken we terug naar de Ardennen, Hastière,
maar dan een week later zodat we terug een weekend kunnen huren.
Maar dit jaar dus naar het vlakkere Nederland, naar Bladel. Waar er andere jaren
gekankerd werd over de files en de onmogelijke verkeersknopen rond Brussel was het
dit jaar, jammer genoeg, niet beter; integendeel zelfs. De recordhouders deden er 4 uur
over om onze verblijfplaats, de pimpernoot, te bereiken terwijl dat bij kalme momenten
op anderhalf uur zou moeten kunnen.

Iedereen was echter tijdig ter plaatse om met volle teugen te genieten van de heerlijke
spaghetti. Leen en Chantal hadden samen voor liefst 17 kg saus gezorgd, een halve
kg per persoon, en Gerjan sprak ongetwijfeld in allernaam wanneer hij een applausje
vroeg voor hun jarenlange inzet. Er was lichtjes paniek bij Noël toen hij ’s avonds laat
constateerde dat liefst reeds 10 flessen rode wijn (van de 18) waren leeggedronken. Zou
dit nu echt aan die nieuwelingen liggen die dit jaar mee waren?
Karl, arriveerde de zaterdagmorgen vroeg met de 3 BBQ-toestellen en uiteraard het vlees
(om 7 uur klopte hij reeds aan bij slager Schollier om het bestelde BBQ-vlees op te halen)
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waarvoor wij hem zeer erkentelijk zijn want anders moest iemand een aanhangwagen
meezeulen om alles te transporteren. Traditiegetrouw werd zaterdag na het ontbijt
gewandeld. Slechts 4 deelnemers voor de ‘lange’ wandeling van 11 km namelijk Lieve,
Luc, Koen en ondergetekende. Twee groepen kozen voor een fotozoektocht van 7,5 km
en nog een andere groep verkoos een lichte wandeling van 5,5 km. Katty zag het echter
op een bepaald moment niet goed meer zitten en vroeg bijstand aan de thuishaven,
waarop Karl vergezeld van Julien en Jean-Pierre er met de EHBO-kist op uittrok om
assistentie te verlenen. Gelukkig dus maar dat er altijd een paar goede zielen zijn die
liever niet wandelen en het thuisfront bewaken.

De zaterdagnamiddag kozen een aantal deelnemers voor fietsen en wandelen. Want
omdat we naar het vlakke Nederland togen hadden een aantal ervoor gekozen hun
fietsen mee te nemen. De helft koos echter voor het schietprogramma. Het outdoorterrein waar we moesten zijn lag werkelijk verscholen diep in de bossen zonder enige
wegwijzer; gelukkig wist de GPS de bestemming te vinden. We zouden schieten met
handboog, kruisboog en luchtbuks onder begeleiding van twee instructeurs. We werden
opgedeeld in twee groepen, een groep van 9 en een groep van 8. Als we het gemiddelde
per schutter uitrekenen dan won team 2 overtuigend (74,33 gemiddeld tegenover 53,25
voor team 1). Individueel tekenden we volgende top 3 op: Luc (95 punten) voor Simon
(93) en Julien (92). Omdat ik verslaggever ben wil ik er toch nog bij vermelden dat
Gerjan en ik op een gedeelde vierde plaats eindigden met 84 punten. Bij het schieten
met de handboog toonde Ward zich de sterkste, gevolgd door Gerjan en Julien. Bij het
kruisboogschieten boekte Luc (32 punten) het beste resultaat voor Julien (30) en Chris
(22) en ik (22). Op de luchtbuks was Noël de beste (60 punten) voor Simon (56), JeanPierre (56) en Rinus (55).
Eens terug op het domein werd er wat kubb en petanque gespeeld, nagels in het
13

hamerblok geramd, enz. Sommigen waagden het zelfs om op de pingpongtafel een
balletje te slaan. Terwijl de dienstdoende koks (Luc, Patrick en Filip) geassisteerd door
Karl en Noël aan de voorbereidingen begonnen werd gestart met het aperitief. De trend
van vrijdagavond (je weet wel, 10 flessen rode wijn) werd vlot verdergezet; volgens
Julien is er nog nooit zoveel sangria gedronken geweest.
De BBQ was, zoals alle voorgaande jaren, dik in orde en het vlees vond gretig zijn
weg in de hongerige magen. De jeugd speelde ondertussen, samen met Lieve, een
of ander moordenaarsspelletje en vooral Jess wist de aandacht te trekken met haar
acteerprestaties. Er werd uiteraard nog tot een stuk in de nacht gespeeld (vooral met de
kaarten).
De zondagvoormiddag kozen een aantal mensen voor minigolf maar deze was spijtig
genoeg gesloten, terwijl die normaal toch open is op zondag; ze togen dan maar naar
een naburig café. De jeugd gaf de voorkeur aan een meer avontuurlijke activiteit en
toog naar de dichtstbijzijnde “escape room”. Met dertien besloten we om een stukje
te fietsen, nu we eens niet in een heuvelachtige omgeving verbleven. Zeven van ons
huurden een fiets, enkel Koen had hier wat last mee omdat het stuur in de weg zat
voor zijn (te) lange benen. De fietsers pauzeerden in de herberg “in den bockenreyder”,
een zeer gezellig domein waar het wemelde van het volk maar we wisten toch nog een
plaatsje te bemachtigen. Na het middagmaal (twee soorten lekkere soep en de restjes)
bedankte Katty, in naam van de nieuwelingen, voor het onthaal door de ganse groep en
verzekerde ons dat ze volgend jaar terug van de partij zullen zijn. Ik spreek, ongetwijfeld
in naam van de ganse groep, als ik stel dat het genoegen geheel wederzijds was en dat
ze zich moeiteloos wisten te integreren.
Pol
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Denk aan onze sponsors bij uw aankopen

Deinsesteenweg 13
9031 Drongen
BAARLEDORPSTRAAT 29/31 - 9031 DRONGEN BAARLE
BRUGSESTEENWEG 567 _ 9030 MARIAKERKE

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

|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

DVS Catering

Werner Soenen - Sandra De Vylder
Meirebeekstraat 15 9031 Drongen
GSM 0475 347 488 werner@dvscatering.be

Baarelse Hairshop

Mieke DE TIER
Baarledorpstraat 60
Tel. 09 282 49 45

|T| 0497/66.22.18

Baarle

“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

Chrysanten, Balkon- & Terrasplanten
VERKOOP PARTICULIER en GROOTHANDEL

Junior plants

Halewijnkouter 182 Drongen Tel. 09 226 93 30
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
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 44

GSM 0476 88 96 66

Baarledorpstraat 23 Baarle

Tel. 09 282 25 65

info@canfin.be
www.camfin.be
Kantoor Campe
Kantoor Camfin
Kantoor Samijn-Lasseel

Oude Heirbaan 22, Grammene
Centrumstraat 31, Olsene
Leernsesteenweg 289, Leerne

Binnenkort nieuwe winkel in Gent.
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Eieren overgenomen uit tijdschrift VWB maart 2018
De Paastijd is de periode dat eieren wat frequenter op het menu staan. Sommigen
beweren zelfs dat eieren vooral in het voorjaar aan te bevelen zijn … Ben jij bang dat
eieren je cholesterolwaarden torenhoog doen rijzen? Dat is nergens voor nodig, want
het advies om je eierconsumptie om die reden te beperken, is achterhaald. Eieren
berokkenen je gezondheid geen uitdrukkelijke schade, al doen ze er ook geen wonderen
voor. Daarom vind je ze in de lichtgroene groep van de voedingsdriehoek terug.
Zijn eieren gezond: ja of nee?
Eieren eten heeft geen aangetoonde voor- of nadelen voor je gezondheid. Ze zadelen
je ook niet op met een hoger risico voor hart- en vaatziekten, hoewel dat lang werd
aangenomen. Eitjes zijn wel rijk aan voedingsstoffen, voornamelijk eiwitten en vet. Dat
vet zit in de dooier en is grotendeels onverzadigd — wat goed is. Daarnaast bevatten ze
veel vitamines (B12, D, A, B2, ...) en mineralen (fosfor, seleen, ijzer, zink, ...). Eiwit, ijzer
en vitamine B12 maken van eieren een volwaardige vervanger voor vlees.
Hoeveel eieren mag je eten?
Vroeger kreeg je vaak te horen dat je maximaal drie eieren per week mocht eten, omdat
‘ze slecht zijn voor je cholesterol’. Dat advies blijkt intussen te streng, je mag gerust wat
vaker een ei eten. Toch eet je het best niet meer dan zes eieren per week, eieren in
bereidingen zoals mayonaise of gebak meegeteld. Anders vergroot je mogelijk je kans
op diabetes.
Wil jij graag wat minder vlees eten? Dan zijn eieren een goed alternatief. Als vegetariër
raden we je bijvoorbeeld aan om ze te combineren met peulvruchten: zo krijg je de
nodige vitaminen en mineralen binnen.
Er is een arsenaal aan bereidingswijzen voor eieren: zacht- of hardgekookt, als omelet
of sunny side up (spiegelei), ter vervanging van kaas of vlees op je boterham, ... Maak je
een omelet? Fiks dan meteen ook een extra portie vitamines: voeg bijvoorbeeld groenten
en verse tuinkruiden toe.
Eieren: gezond en duurzaam?
De milieubelasting van eieren is vergelijkbaar met die van gevogelte en is lager dan van
rood vlees
Eieren: gezond en veilig?
Eieren kunnen met salmonella besmet zijn en je zo met maag- en darmklachten
opzadelen. Wanneer je ze verhit, smoor je de kiem in de ... kiem. Bewaar eieren het best
in de koelkast: zo loop je minder kans op besmetting. Met de punt naar beneden blijven
ze langer goed. Gebruik je eieren niet meer in rauwe vorm na de houdbaarheidsdatum.
Wanneer ze rot zijn, merk je dat snel aan een sterke zwavelstank. Eieren kunnen door
hun hoge vetgehalte gemakkelijk contaminanten opstapelen. In eieren van kippen uit
eigen tuin kunnen dioxines en PCB’s zitten (door verontreiniging van de bodem).
Hoeveel eieren eet de Vlaming?
Twee derde van de bevolking zegt dat ze minstens één keer per week ei eten.
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Open tornooi 2018
Voor de tweede maal werd ons open tornooi ingericht in onze eigen thuishaven,
het ontmoetingscentrum van Baarle. Opnieuw kozen we ervoor om de jeugd in de
voormiddag (vanaf 10u30) te laten opdraven. Deze keer mochten we 8 inschrijvingen
noteren waarvan 4 van de eigen club (Matthias, Gaël, Robin en Maarten), 3 van Oude
Bareel en 1 onafhankelijke die echter ook zeer nauw gelieerd is aan Oude Bareel (Brian
Malfait). Vorig jaar telden we slechts 5 deelnemers waarvan 1 onafhankelijke (Robin) die
dan nadien lid geworden is van de club.
De deelnemers werden opgesplitst
in twee poules van 4. De eerste
poule
werd
gewonnen
door
Matthias, de tweede door Maarten.
Nadien vonden de afvallingen plaats
en de uitslag van de poules werd
gerespecteerd. Matthias en Maarten
speelden de finale waarbij Matthias
oververdiend het laken naar zich
toetrok.
Bij de volwassenen telden we 38
inschrijvingen waarvan 8 dames,
15 veteranen en 15 deelnemers
in het open tornooi. Vorig jaar
mochten we ons nog verheugen
op 44 deelnemers. Aangezien we
dit jaar (een verkiezingsjaar) echter
opnieuw mochten rekenen op een
politiek partijduel was dit misschien
niet zo’n groot bezwaar want de
partijaanhangers waren prominent
aanwezig.
De dames werden logischerwijs
ingedeeld in twee poules van 4. De
eerste poule werd gewonnen door
Annemie Brouckaert, de tweede
poule door Lien De Loof, beiden van
Tielt. De finale werd echter gespeeld
door Lien en ‘onze’ Chris. Hoewel
Chris in de poules met 3 – 0 verloren
had tegen Lien gaf ze zich zeker
niet gewonnen. Ofwel wist ze haar niveau stevig op te krikken, ofwel heeft ze een beter
uithoudingsvermogen, ofwel was het (althans volgens Koen) omdat ze per uitzondering
eens haar clubtruitje droeg, maar in de finale wist ze Lien te verslaan met 3 – 1. De
damesfinale werd gespeeld in de keuken, voor een mager publiek, gezien de meeste
toeschouwers ondertussen de politieke partijduels volgden. Chris moest immers nog op
restaurant gaan eten en wou zich uiteraard eerst nog douchen en herkleden en Lien
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vond de politiekers (en hun aanhang) te lawaaierig. Wie weet was dit ook één van de
redenen dat Chris de finale zegevierend kon afsluiten.
Bij de veteranen, net als in de open reeks telden we dus 15 deelnemers. Ze werden
ingedeeld in 3 poules van 5, wat betekende dat iedereen minstens 5 wedstrijden moest
spelen. De poules bij de veteranen werden gewonnen door Xavier, ‘onze’ Filip en Filip
Van Cappel. Filip Van Gyseghem liet het beste resultaat optekenen en werd vrijgeloot in
de eerste afvallingsronde terwijl Filip Van Cappel ook even mocht rusten omdat Johan
Vermeulen na de poules even zijn moeder bezocht en niet tijdig terug was. Ludo werd
uitgeschakeld door Koen, Raf door Dominique en Daniël door Xavier. In de volgende
ronde moest Filip het onderspit delven tegen Dominique en Koen tegen Filip Van Cappel.
In de halve finale verloor Wim nipt van Filip Van Cappel en schakelde Dominique Xavier
uit. De finale vond dus plaats tussen Filip Van Cappel en Dominique waarbij deze laatste
nipt de duimen moest leggen in een spannende vijfsetter.

In de open reeks werden de poules gewonnen door Joris Van De Velde, Bjorn Neirinck
en Luc Mahieu. Joris werd vrijgeloot voor de eerste afvallingsronde. In deze ronde
verloren we Patrick Vanvooren, Jelle (tegen Bruno), Rinus, Andy en Ward. De volgende
afvallingsronde moest Johan Caboor forfait geven tegen Luc Mahieu, wegens te hevige
pijn (last van de nieren?) en verloor Bruno tegen Nico Malfait. In de halve finales waren
dus geen Baarlenaars meer vertegenwoordigd. Nico Malfait werd uitgeschakeld door Luc
Mahieu en Bjorn Neirinck door Anthony Devulder. Deze laatste won de finale met 3 – 1.
De politieke partijduels vonden plaats in een erg enthousiaste sfeer en het geroep en de
aanmoedigingen waren niet van de lucht (de reden waarom de dames er de voorkeur
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aan gaven hun finale te spelen in de keuken). CD&V met Filip Van Laecke en Paul
Goossens wisten beslag te leggen op de derde plaats. NVA werd vertegenwoordigd
door Bob Cammaert en Charlotte Coucke; Groen door Elke Decruynaere en Jeroen Van
Lysebettens (Bert Misplon had afgezegd wegens kersvers vaderschap). De finale werd
gespeeld door SPA, vertegenwoordigd door Rudy Coddens en Bruno Matthys, tegen
Open VLD, in de personen van Mathias De Clercq en Sofie Bracke. In een spannende
strijd wist SPA andermaal victorie te kraaien.
Nadien volgde een receptie met broodjes en de uitreiking van de trofeeën. Daarbij werd
ook Noël niet vergeten die een fles wijn ontving voor 25 jaar lidmaatschap.
Pol
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EINDUITSLAG TORNOOI JEUGD 2018
Plaats
1
2
3
4
5
6
7
8

Naam
Delcloo Matthias
De Vos Maarten
Kerger Andreas
Malfait Brian
Kerger Renaat
Cottenie Gaël
Méchant Tristan
Van Bruwaene Robin

Nr.
1
7
2
8
3
5
4
6

Club
Baarle
Baarle
Oude Bareel
onafhankelijk
Oude Bareel
Baarle
Oude Bareel
Baarle

EINDUITSLAG TORNOOI DAMES 2018
Plaats
1
2
3
4
5
6
7
8

Naam

Nr.

Club

Vandercruyssen Chris
De Loof Lien
Brouckaert Annemie

15
13
20

Baarle
Tielt
Tielt

De Boever Lieve
De Bock Ilse
Colman Ruth
Cnops Sabine
Meyfroot Maya

14
32
38
33
1

Baarle
Zele
Zele
Zele
Oude Bareel
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EINDUITSLAG TORNOOI VETERANEN 2018
Plaats

Naam

Nr.

Club

1

Van Cappel Filip

30

Blankenberge

2

De Bont Dominique

11

Baarle

3

Degrieck Wim

6

Baarle

4

Vereecken Xavier

24

Baarle

5

Deschepper Koen

19

Baarle

6

Van Gyseghem Filip

36

Baarle

7

Cocquyt Raf

8

Debacker André

16

Aalter

9

Vermeulen Johan

27

onafhankelijk

10

Verheyden Raf

11

Desmet Jean-Pierre

12

Ghijselinck Daniël

13
14
15

8

7
10

Oude Bareel

Baarle
Merelbeke

3

Baarle

Coenen Ludo

37

Baarle

Taelman Ronny
Bonte Bill

21
31

Tielt
Blankenberge

EINDUITSLAG OPEN TORNOOI 2018
Plaats

Nr.

Club

1

Devulder Anthony

35

Rooigem

2

Mahieu Luc

12

Rooigem

3

Neirinck Bjorn

22

Aalter

4

Malfait Nico

26

onafhankelijk

5

Vermeersch Serge

34

Oude Bareel

6

Caboor Johan

7

Van De Velde Joris

8

Vereecke Bruno

9

Vandenabeele Jeroen

10

Delcloo Andy

11

Vanelslande Steven

12

Vanvooren Patrick

13

Dhooghe Ward
Verstraeten Rinus
Van Gyseghem Jelle

14
15

22

Naam

9

Rooigem

28

Rooigem

2

Baarle

23

Aalter

4

Baarle

25

Beernem

5

Baarle

18
29
17

Baarle
Baarle
Baarle

SUDOKU

23

Nut van koolhydraatarm dieet
overgenomen uit tijdschrift VWB maart 2018

In de strijd tegen overgewicht en diabetes zetten veel mensen in op ‘minder suiker’.
Sommigen denken daarom dat dan ook een zeer koolhydraatarm dieet de voorkeur heeft.
In de praktijk betekent dat afzien van zetmeelbronnen zoals brood, rijst, aardappelen
of bananen. Maar het nut daarvan wordt door wetenschappers ernstig betwijfeld. Aan
de hand van twee internationale overzichtspublicaties die deze week zijn verschenen,
concludeert professor Fred Brouns van de Universiteit Maastricht (UM) dat het prima is
om de inname van koolhydraten wat te verminderen, maar een forse vermindering toch
maar beter te vermijden.
Ongunstig
Afgelopen jaar stond het Brabantse Leende flink in de belangstelling, omdat de
huisartsen in het dorp een campagne waren gestart om koolhydraten zoveel mogelijk
uit het dagelijkse voedsel te schrappen. “Dat een zo laag mogelijke inname van suiker
het risico op overgewicht en diabetes vermindert, staat buiten kijf” aldus Brouns, als
emeritus hoogleraar Innovatie in Gezonde Voeding verbonden aan de UM. “Maar uit
ons onderzoek blijkt, dat een koolhydraatarm dieet (ook wel ketogeen dieet genoemd)
tot ongunstige effecten kan leiden. Vooral de lage hoeveelheid vezels en het hoge
vetgehalte van een koolhydraatarm dieet leidt tot ongunstige invloeden op de darmflora.”
Een ketogeen dieet blijkt voor velen ook moeilijk vol te houden. In plaats daarvan zou
een matig veranderd voedingspatroon dat minimaal 100 tot 150 gram koolhydraten per
dag levert beter vol te houden zijn. “Er zijn op dit moment eigenlijk geen betrouwbare
gegevens beschikbaar over de gezondheidsvoordelen van een zeer koolhydraatarm
dieet op de lange termijn”, benadrukt Brouns. “Elke promotie van dergelijke diëten als
zijnde ‹goed voor iedereen› moet ook in dit licht worden gezien.»
Voedselrichtlijnen
Brouns staaft zijn eigen publicatie met een recent internationaal onderzoek
naar voedselrichtlijnen waar hij ook aan meewerkte. Een internationaal team
van wetenschappers vergeleek 11 richtlijnen van tien voedselautoriteiten, onder
meer de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie), EFSA (Europese Autoriteit voor
Voedselveiligheid) maar bijvoorbeeld ook de voedselautoriteiten in Noord-Amerika,
Australië en Scandinavië. Zonder uitzondering bevelen de richtlijnen aan om de inname
van toegevoegde suikers drastisch te beperken. Geen van de autoriteiten rept echter
van een koolhydraatarm dieet om dat te bereiken. Sterker nog, in alle onderzochte
gevallen wordt aanbevolen om tot circa 50% van de dagelijkse energie-inname als
koolhydraat te consumeren. Volgens Brouns kan het gehalte aan koolhydraten best wat
omlaag en dat van vet wel wat omhoog, resulterend in 40% van de dagelijkse energieinname voor beide voedingsstoffen. “Belangrijk daarbij is dan wel dat er sprake is van
het kiezen van koolhydraatbronnen met een hoog vezelgehalte en vooral onverzadigde
vetbronnen. Maar het meest effectief in het voorkomen van overgewicht en diabetes is
een gelijktijdige aanpassing van meerdere leefstijlfactoren. Denk daarbij naast gezond
eten ook aan kwantitatief minder eten, stoppen met roken, matig alcoholgebruik en meer
beweging.”
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Noël 25 jaar lid
Na de uitreiking van de
trofeeën aan de laureaten
van ons tafeltennistornooi
werd
ook
Noël
uitgenodigd door Koen om
een geschenk (een lekker
wijntje) te ontvangen ter
gelegenheid van 25 jaar
lidmaatschap van onze
club. Dit feit ging een
beetje verloren tussen al
dat bekergeweld en het
rumoer van de politieke
aanhang. Daarom willen
we hier in dit clubblad
nog eens de aandacht
vestigen op dit heuglijk
gebeuren.
Reeds
25
jaar lang zet Noël zich in
voor de club. Hij is nooit bestuurslid geweest maar maakte jarenlang deel uit van de
werkgroep “ontbijtactie”, nadien van de werkgroep “weekend – clubactie”. Al die jaren
konden we ook steeds beroep op hem doen voor allerhande karweien en klussen. Denk
hierbij maar aan de inrichting van onze bar en jongstleden het bevestigen van de fotobanners in de kleine zaal. Dank je wel Noël. Wij hopen jou nog vele jaren als lid in ons
midden te hebben !

Zaterdagtornooien Crawford
TTC Crawford Gent richtte op 4/8, 11/8, 18/8 en 25/8 opnieuw zijn zaterdagtornooien
in voor zowel competitiespelers als recreanten. Hierbij krijg je evt. een puntenvoorgift
naargelang jouw klassement. Dominique nam
4 keer deel; Ward en
Alexander 3 keer (op
25/8 waren zij immers
op weekend in Bladel)
en Xavier nam 2 keer
deel. Iedereen die 3
keer deelnam kreeg een
klassement; de beste
resultaten telden mee.
Daarbij is het de bedoeling
om zo laag mogelijk te
scoren. Dominique haalde
63 punten, Alexander 98
en Ward 135.
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Jaarlijkse initiatie
Reeds begin september contacteerden wij turnleraar Jo Temmerman om af te spreken
voor een initiatie-uurtje tafeltennis voor zijn leerlingen, een alternatieve turnles. We
kregen dit jaar drie klassen op bezoek, twee vijfdes en het zesde.
Zoals steeds moesten de leerlingen 3 balvaardigheidsproeven afleggen. Bij proef 1
onder leiding van Noël probeerden de leerlingen om het pingpongballetje te deponeren
in één van de drie koffiedozen voor hun neus. De dichtste doos leverde één punt op, de
volgende drie en de verste vijf punten. Dit lijkt poepsimpel maar is toch moeilijker dan je
op het eerste zicht zou vermoeden.
Bij proef 2, onder begeleiding van Raf, moeten twee deelnemers het pingpongballetje
via de grond naar elkaar toe stuiteren, opvangen en opnieuw stuiteren. Het aantal
gelukte pogingen wordt door Raf op hun brevet genoteerd. Proef 3 stond dit jaar onder
begeleiding van Sander. De deelnemers moeten, staande in een ring, de bal op het
tafeltennisbat omhoog slaan; zo dikwijls mogelijk zonder het balletje op de grond te
laten belanden. Het feit dat ze in de ring moeten blijven staan bemoeilijkt uiteraard de
oefening.

Bij proef 4, onder begeleiding van Albert en Mark, wordt een halve tafeltennistafel tegen
de muur geschoven. De deelnemer slaat de bal tegen de muur, laat hem stuiteren op
de halve tafeltennistafel enz. Ook hier wordt het aantal geslaagde pogingen binnen het
tijdsbestek van een minuut op het brevet genoteerd.
Nadien worden alle deelnemers in twee groepen verdeeld om aan een tafeltennistafel,
een hele ditmaal, wat we noemen te “chinezen”. Daarbij moet men het pingpongballetje
op reglementaire wijze over het net spelen en naar de andere kant van de tafel lopen en
aansluiten in de rij. De tegenstander speelt het balletje terug over het net, loopt op zijn
beurt naar de andere zijde van de tafel enz. Wie een fout maakt valt af en mag vanaf de
zijlijn toekijken hoe de rest het er verder vanaf brengt.
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Wanneer slechts twee deelnemers meer overblijven kan men natuurlijk moeilijk naar de
andere kant van de tafel lopen. Op dat moment speelt men het balletje over het net,
draait om zijn as om het balletje opnieuw over het net te spelen; tenminste indien de
tegenstander het balletje netjes terug gespeeld heeft. Om het geheel wat aantrekkelijker
en uitdagender te maken voor de leerlingen, krijgt de winnaar van dit spelletje, naast zijn
brevet, ook nog een heuse trofee.
Zoals steeds was er veel ambiance, vooral bij de vijfdes. Vooral in de polyvalente zaal
waar twee groepen actief waren en de akoestiek abominabel is, was het lawaai moeilijk
te harden; gelukkig was de zesde klas iets rustiger. Hartelijk dank aan Albert, Raf, Noël,
Mark en Sander voor het begeleiden van de leerlingen. Hopelijk zijn ze volgend jaar
opnieuw van de partij.
Pol
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AANKONDIGINGEN
VR 		

12/10		

Familietornooi ! Om 20 uur.

				
Een lid speelt dubbelspel met een niet-lid.
				
Het niet-lid mag minstens 3 jaar geen competite
				
meer gespeeld hebben !
				
Ouder en kind, die beiden lid zijn mogen wel samen
				dubbelen.
ZA		

27/10		

12-uren Rooigem om 8 uur

ZO		

4/11		

Tornooi Aalter om 10u30

VR		
16/11		
				

Vriendenontmoeting met Rooigem
(onder voorbehoud) om 20 uur

ZO		

Ledentornooi om 8u30
Ontbijt wordt geserveerd op de club !

23/12		

				

DO		
27/12		
Kerstevenement om 18 uur.
				OCB gesloten.
DO		
3/1		
Bowling om 20 uur
				OCB gesloten.
ZO		
6/1		
				

Nieuwjaarsreceptie aan het OCB om 11 uur.
Alle leden zijn welkom.

VR		

Spelletjesavond om 20 uur

25/1		

In oktober zijn we iedere vrijdag open vanaf 20 uur.
In november zijn we open op vrijdag 2, 16 en 30 november. De twee overige vrijdagen in november houden we voorlopig nog in beraad.
Voor de overige vrijdagen van het speeljaar raadpleeg je best de kalender
op de website.
Opgelet ! Check steeds even een paar dagen vooraf want de kalender kan
eventueel wijzigen.
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