Als slot van een wervelend jaar
Aan de start van heel nieuwe waar
Staan we even stil
Bij onze vriendschap
Want die willen we ook de komende vier kwartalen
Vol plezier, genot en warmte vertalen
Ik kwam liefde, gezondheid, vrede en vreugde tegen.
Ze wilden een permanent thuis.
Ik bood hun jouw adres aan.
Hoop dat ze op dit nieuwe jaar voor de deur staan.

Beste leden
Het voorbije jaar is misschien wel het beste wat sportend België ooit beleefde. We
boekten niet alleen successen in de klassieke sporten zoals voetbal en wielrennen, maar
boekten ook successen in “kleinere” sporten. Het turngoud van Nina Derwael of het
zeilgoud van Emma Plasschaert of het boksgoud van Delfine Persoon of de Europese
marathontitel van Koen Naert of zelfs de zwemmedaille van Fanny Lecluyse….. geen
van hen boekte “gratis” succes. Hopelijk zijn ze inspirerende voorbeelden voor alle
Belgische jonge sporters.
Ook in onze club werden het afgelopen jaar sportievelingen bekroond. Bij de jeugd
verlengde Daan Sergeant zijn titel als jeugdkoning. Jammer genoeg het laatste
wapenfeit van Daan in onze club. Lucas Delcloo stelde zich al een tijdje als doel om de
zevenkamp te winnen en in mei slaagde hij daar ook in. Bij de volwassenen werden alle
prijzen verdeeld onder Alexander Van Paemel en Willem De Vos. Alexander haalde
de hoofdprijzen binnen (koningschap, zonnekoningschap, clubkampioen), Willem de
nevengaaien (best geëvolueerde en minikoning). Het leek er op dat Willem wel eens
het vuur aan de schenen van Alexander zou kunnen leggen, maar niets is minder waar
aangezien we Willem niet veel meer zien.
“Winnen” is zeker niet het belangrijkste binnen onze club, maar het neemt niet weg dat zij
die excelleren eens in de bloemetjes mogen gezet worden. Het lijkt in onze maatschappij
soms een vloek om te streven naar het hoogst haalbare. Op de scholen moeten jongeren
die het zo goed mogelijk doen (de “strevers”) beschermd worden tegen de massa
“zelfgenoegzamen”. Weinigen van de laatste categorie willen echter de inspanningen
leveren van de “strevers”. Streven naar het hoogst mogelijke is trouwens niet strijdig met
sportiviteit. Als je het beste uit jezelf haalt, dan kan je iemand die toch nog iets beter is
zeker appreciëren!
Naast het zuiver sportieve was in onze club, ook in 2018, het sociale belangrijk.
Ik denk aan ons 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 2019 op hun belangeloze inzet een beroep te mogen
doen. Mijn medebestuurders Alexander, Andy, Paul, Mark willen alvast ook in 2019 verder
hun best doen voor TTC Baarle. Simon is wegens werk in het buitenland niet langer
bestuurslid, maar Sander neemt de handschoen op om de bestuursploeg te versterken.
Voor onze werking is de vergoeding die we krijgen voor het beheer van het OC Baarle
door Ludo, Paul en Noël ook uiterst belangrijk. 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 2019 te mogen verwelkomen op elk van onze 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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Start 41° speeljaar
Op zondag 9 september werd een receptie gegeven voor alle leden, alle oud-leden,
alle sponsors en alle Baarlenaars die ons goedgezind zijn ter gelegenheid van de start
van ons 41° speeljaar. Wij wilden de veertigste verjaardag van onze club inderdaad met
wat meer luister vieren dan gewoonlijk. Daarom planden wij de receptie deze keer op
zondagmiddag en niet op de gebruikelijke vrijdagavond, in de hoop meer sponsors en
meer volk in het algemeen aan te trekken. Alle ex-bestuursleden werden persoonlijk
schriftelijk uitgenodigd om dit jubileum mee te vieren, tenminste voor zover wij hun adres
nog wisten te achterhalen; enkel in een paar gevallen is “ons” (vooral Koen) dit niet
gelukt.

In de jaarlijkse tafeltenniskrant, verspreid op 2300 exemplaren in Baarle en omgeving,
deden wij een oproep naar alle oud-leden om aanwezig te zijn en dit feestelijk jubileum
met ons mee te vieren. Wim Degrieck werd ingeschakeld om te zorgen voor de nodige
hapjes en broodjes, en deed dit, zoals wij dat van hem gewoon zijn, perfect. Zijn dochter
Emma, een vriendin van Emma en Hilde (buurvrouw van Andy) stonden in voor de
bediening; waarvoor hartelijk dank. Wij hoopten op 100 à 150 man, maar gelukkig hield
Wim ons enigszins met beide voeten op de grond en verlaagde onze bestelling in aantal.
Ik heb de aanwezigen niet geteld maar 80 à 90 man lijkt een realistische schatting van
het aantal aanwezigen. In ieder geval waren er nog heel wat hapjes en vooral broodjes
over zodat (dixit Koen) de kippen van Koen nog een ganse week een waar feestmaal
voorgeschoteld kregen.
De zaterdag brachten we met een aantal mensen de polyvalente zaal in orde. Koen had
de bar en de kleine zaal luister bijgezet door voor de nodige ballonnen te zorgen. Een
week of twee voordien had Noël ervoor gezorgd dat in de kleine zaal drie prachtige fotobanners opgehangen werden. Kortom het decor was tiptop in orde. We mochten ons toch
verheugen in de komst van een aantal ex-bestuursleden en ook een aantal sponsors die
in het verleden nog niet tot bij ons geraakt waren maakten nu hun opwachting.
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Uiteraard waren ook Albert Verstraete en Willy De Keyser, twee van onze stichters op
het appel; jammer genoeg kon Monique De Wispelaere (Vermeulen) de derde medestichtster niet aanwezig zijn. Ook Andréa (echtgenote van Albert) en 25 jaren lang de
barvrouw van onze club was present.
Benoit Slaghmuylder had ervoor gezorgd dat we kleine Witkap-glaasjes ter beschikking
hadden, zodat naast de klassieke cava, ook kon genoten worden van Witkap-bier als
aperitief en natuurlijk ook fruitsap, wijn, enz. In zijn toespraak zette Koen nog eens de
belangrijkste hoogtepunten in de geschiedenis van de club netjes op een rijtje. Bruno nam
het initiatief om nadien ook Koen in de figuurlijke bloemetjes te zetten en te bedanken
voor reeds 18 jaar voorzitterschap. De verwachting is dat Koen doorgaat, zodat hij bij het
vijftigjarig jubileum 28 jaar voorzitter is, meer dan de helft van de levensduur van de club.
Pol
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Wandelzoektocht in de Assels op 7 oktober
Na een vergeefse poging in het voorjaar konden we op 7 oktober toch een wandelzoektocht
organiseren. De opkomst overtrof zelfs de verwachtingen: 40 deelnemers verspreid over
9 teams. Ook de weergoden waren aan onze zijde want de warmte van de herfstzon
compenseerde de koude noorderwind.
De wandelzoektocht bestond uit 2 lussen, vertrekkend vanuit “In de Karpel” in de Assels.
Het parcours werd in beide lussen “omschreven” aan de hand van foto’s. Dit leek ons,
organisatoren, niet zo moeilijk. Voor de zekerheid hadden we toch hier en daar een bordje
met een cijfer geplaatst, wat betekende dat men daar niet moest zijn of de verkeerde
weg had gekozen. Dit bleek toch geen overbodige luxe.

In de eerste lus moest men heel opmerkzaam zijn om de vragen op te lossen en de
foto’s te herkennen. In de tweede lus moest men enkel onze oranje bordjes met letters
zoeken en daarmee cryptogrammen oplossen, een zo lang mogelijk woord vormen en
ondertussen ook de onderstaande rebussen oplossen. Dit lukte meer dan aardig bij alle
teams!
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In de beide lussen was er ook een stopplaats met een praktische proef. De ene proef
bestond erin om 10 dranken juist te rangschikken van het laagste alcoholpercentage
naar het hoogste. Dit bleek toch niet zo gemakkelijk. In de andere proef moest men een
afstand afleggen op lege bakken zonder met de voeten aan de grond te komen. Dit lukte
bij alle ploegen, maar ze werden gerangschikt naar hun tijd. Uiteindelijk slaagden alle
teams erin om zeker de helft van de punt te halen. Niet minder dan 6 teams kwamen in
aanmerking voor de overwinning.
De uiteindelijke winnaars waren De speurneuzen (Inge, Maarten, Lucas en Frank)
met 84 punten. Girl Power (Conny, Katrien, Ann, Tine en Frida) was iets beter in
het oplossen van de vragen, maar scoorde minder goed bij de praktische proeven. De
nazaten van Sherlock (Karen, Hanne, Kaat, Matthias en Andy) scoorden het best op
de praktische proef, maar waren iets minder opmerkzaam onderweg. De winnaar kregen
als prijs elk een cinematicket van Kinepolis.
Nadien kon er nog een maaltijd genuttigd worden in “In de Karpel”. Niet minder dan 28
wandelaars en 9 organisatoren, medewerkers en sympathisanten gingen daarop in en
bezorgden ook het restaurant een geslaagde avond.
We hopen dat we iedere deelnemer een leuke namiddag bezorgden. Chris, Luc, Filip
en ikzelf hadden dan ook heel wat tijd gestoken in de organisatie en voorbereiding.
Daarnaast mag ik ook niet vergeten om Noël en Noëlla (proef 1) en Leen (proef 2) te
bedanken voor de welgekomen hulp op de dag zelf.
Koen
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Deel II (vragen)

Deel II (proef)

Totaal

De speurneuzen
Girl Power
Het maakt niet uit
Team Maceo
Nazaten van Sherlock
Poppies
Nutella
Simply the best
Haddock

Deel I (proef)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Deel I (vragen)

Tot slot de uitslag van de tocht:

38
36
28
28
32
28
32
28
25

6
1
4
6
8
3
2
1
3

37
40
39
39
31
36
31
34
28

3
5
9
7
8
10
6
4
2

84
82
80
80
79
77
71
67
58
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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 (vb. 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 terugbetalingsattest 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.
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

Allen
Allen

25,00 EUR
30,00 EUR
30,00 EUR

Allen
Allen
Allen

30,00
25,00
15,00
30,00
40,00

Allen
Allen
Allen
Allen
Allen

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

Voor wie?

Laat dit niet liggen!!
Koen

Nieuw Bestuur
Simon verlaat het bestuur en Sander treedt toe tot het bestuur.
Voorzitter				Koen Deschepper
Secretaris				Mark Ranschaert
Penningmeester			Andy Delcloo
Overige bestuursleden		
Paul De Vos
						Alexander Van Paemel
						Sander Vandedrinck
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Familietornooi
Op 12 oktober ging ons jaarlijks familietornooi door. De formule is nog steeds hetzelfde:
een lid brengt een niet-lid mee om samen dubbelspel mee te spelen. Na het mindere
succes van de laatste jaren, was er nu wel een mooie opkomst met 16 deelnemende
duo’s. Naast de trouwe deelnemers namen enkele nieuwe leden en jeugdleden deel.
Met vijf vrouwelijke leden die een dubbelpartner meebrachten waren ook zij goed
vertegenwoordigd. Er werd in twee poules gespeeld die willekeurig geloot werden.

In de eerste poule wonnen Sander (met ex-lid Robby), Wim DG (met ex-lid Luc), Sandra
(met de zoon van Paule) en Anthony (met vriend) hun eerste wedstrijd. Lieve (met
nicht), Pedro (met zoon Gilles), Robin (met mama) en Simon (met mama) weerden
zich maar konden niet zegevieren. Lieve en partner herpakten zich en wonnen hun twee
volgende wedstrijden. Pedro/Gilles en Robin wonnen ook nog een wedstrijd. In de halve
finale waren Sander en Sandra met hun dubbelpartner de beteren van Wim en Anthony.
Ex-lid Robby won vorig jaar samen met Ludo, dus dat is geen verrassing. Sandra speelde
samen met een van de zonen van Paule, hij speelde heel goed mee waardoor het een
boeiende finale werd. Uiteindelijk bleken Sander en Robby de sterksten en wonnen zo
deze poule!
In de andere poule namen Jelle (met Jerome), Katty (met zoon Paule), Koen en Casper
(met papa) een goede start met een overwinning. Paule (met vriendin), Nancy (met
vriendin), Gaël (met papa) en Elias (met papa) moesten zich gewonnen geven. Paule
en partner wonnen de twee daaropvolgende wedstrijden wel. Nancy en Gaël wisten ook
een overwinning te boeken. Jelle/Jerome en Koen wonnen in de halve finale van Katty
en Casper. Jelle en gelegenheidszoon Jerome waren in de finale iets sterker dan Koen
en partner.
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Belangrijker dan deze uitslagen is dat het een leuke avond was met een familiale sfeer.
Bedankt aan de vele deelnemers, met veel jeugdleden. Hopelijk zet deze trend zich
verder de komende jaren. Tussendoor werden er boterhammen voorzien met dank aan
Martine en Paul.
Alexander
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Voeding: chocolade overgenomen uit tijdschrift VWB maart 2018
Pure chocolade zou goed zijn voor de gezondheid. Het zou een gunstig effect hebben
op hart- en bloedvaten. Hoewel uit sommige onderzoeken blijkt dat er inderdaad een
klein positief effect is, kun je het beter toch niet te veel eten. Het bevat namelijk ook veel
verzadigd vet en calorieën.
Aan chocolade worden verschillende positieve gezondheidseffecten toegeschreven, maar
ook negatieve. Daarnaar wordt veel onderzoek gedaan. De resultaten hierover wisselen.

Kan chocola hart- en vaatziekten helpen voorkomen?
Cacaopoeder, pure, extra bittere chocolade, rauwe cacaopoeder en rauwe chocolade
hebben een gunstig effect op de bloedvaten door het hoge gehalte aan flavanolen
(antioxidanten). Onderzoek heeft aangetoond dat het dagelijks innemen van meer dan
200 milligram flavanolen uit cacao een positief effect heeft op de elasticiteit van de
bloedvaten. Dit komt neer op 10 gram extra bittere chocolade of chocolade gemaakt van
rauwe cacao, of 2,5 gram rauw cacaopoeder.
Ook zijn mensen die chocolade eten vergeleken met mensen die geen chocolade eten.
Mensen die chocolade eten hadden minder hart- en vaatziekten. Het gaat hier om kleine
hoeveelheden chocolade. De studies laten niet zien of iemand daadwerkelijk gezonder
wordt door meer chocolade te gaan eten.

Heeft chocola effect op alertheid en stemming?
De stoffen theobromine en cafeïne in cacao zorgen voor een verhoogde alertheid na het
eten van chocolade, hoewel het effect minder sterk is dan van koffie.
Er zitten stoffen in cacao die de stemming kunnen verbeteren, namelijk tryptofaan, betafenylethylamine en endo-cannabinoïden (cannabisachtige stoffen). Maar deze stoffen
zijn in chocolade in veel te lage hoeveelheid aanwezig om een meetbaar effect op de
stemming te hebben.

Is chocola verslavend?
Doordat de stoffen die de alertheid en stemming kunnen verbeteren slechts in zulke
kleine hoeveelheden voorkomen, is chocolade niet verslavend. Wel zijn er door de
specifieke combinatie van smaak en mondbeleving van chocolade veel liefhebbers van
chocolade.

Kan chocola migraine veroorzaken?
Chocolade wordt vaak genoemd als oorzaak van migraine. Dat zou te wijten zijn aan
bepaalde stoffen (biogene aminen) in de chocolade die een overgevoeligheidsreactie
kunnen veroorzaken. Maar die stoffen zitten maar in hele kleine hoeveelheden in
chocola. In wetenschappelijk onderzoek kon geen verband worden aangetoond tussen
migraine en biogene aminen in de voeding.
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Verergert chocola acne (puistjes)?
Veel mensen met acne (puistjes) zijn van mening dat chocolade acne erger maakt.
In wetenschappelijke studies wordt geen verband gevonden tussen de hoeveelheid
chocolade (tot 10 maal zoveel cacao als in een chocoladereep) en de frequentie of ernst
van acne.

Maakt chocolade je dik ?
Een reep chocolade van 75 gram bevat 400 tot 450 calorieën (kcal), dat is evenveel als
3 belegde boterhammen en meer dan wat een volwassen vrouw op een dag aan extra’s
(zoals snoep, snacks en frisdrank) maximaal wordt geadviseerd. Bij het regelmatig eten
van chocolade neemt de kans op overgewicht dan ook toe.

Voedingsadvies
Cacaopoeder, pure, extra bittere chocolade, rauwe cacaopoeder en rauwe chocolade
hebben een gunstig effect op de bloedvaten door het hoge gehalte aan flavanolen
(antioxidanten). Maar toch wordt het afgeraden om meer chocolade te gaan eten om
hart- en vaatziekten te voorkomen. Chocolade bevat namelijk ook veel verzadigd vet.
Dit verhoogt het risico op hart- en vaatziekten juist. Verder zitten er erg veel calorieën
in chocolade. Om overgewicht te voorkomen is het daarom aan te raden niet te veel
chocolade te eten.
Mensen met acne of migraine hoeven chocolade niet te mijden.

Nieuw voorblad !
Onze voorraad voorbladen voor ons clubblad is bijna uitgeput.
Ons huidig voorblad (een ontwerp van Frederick De bont) dateert van oktober 2015.
Tijd dus om eens te polsen of iemand een idee heeft voor een nieuw voorblad.

Ieder die zich geroepen voelt mag een
nieuw ontwerp indienen bij het bestuur.
Indien het ontwerp aanvaard wordt door het bestuur zal dit voorblad vanaf editie april
gebruikt worden.
Zo niet bestellen we een nieuwe voorraad van het huidig voorblad en wordt dit nog 3,5
jaar behouden.

Wij wachten met grote spanning op jullie voorstellen.
Uiterste datum van indienen : 30 januari 2019.
13
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Verslag tornooi Aalter (04-11-2018)
Onze delegatie was niet al te uitgebreid: Dominique, Xavier en ikzelf trokken met zijn
drieën naar Aalter. De respons was algemeen bekeken heel matig: 15 senioren en 16
veteranen (50-plussers). Wij traden allen aan bij de veteranen.
Dominique zat in een loodzware poule. Hij wist evenwel te winnen van Erik Goossens
(Aalter) en Freddy Lammertyn (Beernem). Zijn zwart beest Filip Van Cappel was echter
te sterk. Met een 2e plaats in deze zware poule mocht hij niet mopperen.
Xavier kende niet al te veel problemen in zijn poule, al was het tegen Mariejo De
Baets (Tielt) nog best spannend. Tegen Willy Verschuere (Aalter) en Dorine Warnez
(individueel) kende hij minder problemen, zodat hij zijn poule winnend afsloot.
Ikzelf mocht starten tegen André Debacker (Aalter). Normaal gezien een zeer gunstige
opener want tegen André kan je lekker “open” spelen. André was er gelijk niet met zijn
gedachten bij en bakte er dus niets van. Ook Ronny Taelman (Tielt) kon mij niet echt
verontrusten zodat ik tegen Piet Gobert (Beernem) speelde voor de poulewinst. Piet
bood wat meer tegenstand, maar kon ook een 0-3 nederlaag niet ontlopen.
In de 1/8e finale mocht Dominique het opnemen tegen Mariejo. Ze deed haar uiterste
best, maar ze was echt niet opgewassen tegen Dominique. Xavier daarentegen leek
te freewheelen tegen Anne-Mie Brouckaert (Tielt), maar had het uiteindelijk toch nog
redelijk lastig. Meer dan een setje en een spannende 4e set kon Anne-Mie niet uit de
brand slepen.
Ik mocht als poulewinnaar tegen de laatste van een andere poule spelen. Het lot was mij
niet zo gunstig gezind: Freddy Lammertyn is en blijft een geslepen vos. In de 1e set kon
ik hem er nog vrij gemakkelijk onder houden, maar met een paar gelukjes kon hij met
11-9 de 2e set binnenrijven. In de 3e set kreeg ik moeite met zijn opslagen en opnieuw
verloor ik met 9-11. In de 4e set was het direct 1-7, maar ik gaf mij niet gewonnen. Met
2 dodelijke opslagen kon hij mij echter uitschakelen. De tornooileiding besliste om de
verliezers te laten verder spelen in een soort B-reeks. Daarin had ik geen moeite met
respectievelijk Willy, André en Anne-Mie. Als winnaar van die B-reeks kreeg ik ook nog
een fles wijn, maar meer dan een troostprijs was dit niet.
Voor Xavier eindigde het liedje in de 1/4e finale. Xavier was niet gelukkig met zijn truitje
(zweet), maar Erik was gewoon iets scherper en won met 1-3.

Dominique moest in de 1/4e finale 2 keer een grote achterstand wegwerken tegen Luc
Deconinck (Beernem), maar kon toch een 3-0 overwinning boeken. Met dezelfde score
15

schakelde hij vervolgens ook Erik Goossens uit. Overigens toch wel uniek: de 4 halve
finalisten kwamen allen uit dezelfde “poule des doods”.

In de finale wachtte dus opnieuw Filip Van Cappel. Dominique schreef de eerste set op
zijn naam, maar verloor vrij kansloos in de 2e en 3e set. Ook in de 4e set liep Filip uit,
maar Dominique kwam in extremis op 10-10 (met een gelukje), redde nog een matchbal
of 5 en won die set uiteindelijk met 18-16, ook al met een gelukje. In de beslissende rol
liep Filip achter de feiten aan en werd hij zowaar zenuwachtig. Dit kwam zijn spelniveau
niet ten goede zodat Dominique eindelijk zijn zwart beest overwon en een magnum
champagne in de wacht sleepte!

Bij de senioren moest Björn Neirinck (Aalter) het al in de 1/4e finale opnemen tegen
Johan Caboor (Rooigem). Johan kwam op 2-0, maar Björn vocht terug tot 2-2. In de
belle maakte hij te veel fouten om Johan nog te verontrusten. In de 1/2e finale troefde
Johan ploegmaat Anthony af, zodat hij in de finale
tegen Luc Mahieu, ook al Rooigem, uitkwam. Johan
speelde constanter en won met 7-11 en 8-11. In de 3e
set scoorde Luc de mooiste en ook de meeste punten
(12-10) en ook in set 4 leek hij het laken naar zich
toe te trekken, maar morste hij met zijn kansen (9-11)
zodat Johan Caboor de winnaar werd.
Ook een woord van dank aan de organisatoren, die
jammer genoeg met een te karige opkomst bedeeld
werden.
Koen
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Verslag vriendenontmoeting Rooigem (16-11-2018)
De traditie van een vriendenontmoeting met TTC Rooigem in november werd dit jaar
op 16 november verder gezet. Dit jaar speelden we met 11 groenhemden tegen 10
blauwhemden. Traditioneel zijn onze oosterburen een maatje te groot en dit jaar (zonder
Simon, Alexander, Mark en Filip) leek het een onmogelijke opgave. Bij aankomst bleek
echter dat ook bij Rooigem niet alle sterkhouders van de partij waren en hun sterke basis
aangevuld werd met amusementsspelers.
In de 3e poule wonnen we dan ook afgetekend. Raf en Ward konden hun 3 partijen
vlekkeloos afwerken, ook al speelden ze soms tegen 2. Dat ze beiden konden winnen
tegen Raoul was toch wel knap, al had Raf ook vorig jaar al Raoul geklopt. Ward
daarentegen kon vorig jaar geen enkele wedstrijd winnen in de VO tegen Rooigem. Voor
Pedro was het zijn vuurdoop. In zijn eerste partij zat er al bijna een stunt in tegen Raoul,
maar in de 5e set maakte hij wat cruciale fouten. Ook tegen Ilse kon hij de eer redden,
maar Ilse won toch verdiend. In zijn 3e match boekte Pedro alsnog een overwinning: 3-1
tegen Sara.
In de 2e poule noteerden we heel wat merkwaardige resultaten. Zo stuntte Sander in zijn
eerste wedstrijd tegen Roberto, maar bakte hij er verder tegen Jonathan en Bram niets
mee van. Ludo moest zijn meerdere erkenning in Roberto en Bram, maar stuntte dan
tegen Jonathan. Ook Xavier had niets in te brengen tegen Bram en verloor in een goede
wedstrijd ook van Jonathan. Hij hield het beste voor het laatst: 3-0 tegen Roberto. Wim
DG was onze sterkhouder in de 2e poule. Hij speelde 3 spannende 5-setters. Twee ervan
kon hij winnend afsluiten, tegen Roberto liep het mis.
In de 1e poule won in de eerste ronde enkel Bruno (tegen Jurica). Dominique, ikzelf en
Jelle verloren onze 1e wedstrijd. Dominique kon vorig jaar Didier tot wanhoop drijven
en was er ok dit jaar heel dicht bij maar moest in de 5e set het hoofd buigen. Ook in de
2e ronde kon alleen Bruno een overwinning boeken en moesten ikzelf en Jelle tevreden
zijn met een setje. In de 3e ronde klopte Bruno Didier, maar waren Jelle (tegen Luc) en
Dominique (tegen Jurica) redelijk kansloos. Ik moest het opnemen tegen Johan Caboor,
een paar weken eerder nog winnaar van het open tornooi in Aalter. Op voorhand stond
ik bij de boekmakers genoteerd tegen 10-1, wat een weerspiegeling was van onze
onderlinge resultaten de laatste jaren. Tegen elke zege van mij stonden er 10 van Johan.
Na de eerste set lachten de gokkers op Johan in hun vuistje: 3-11 voor Johan. In de 2 set
deed Johan het wat kalmer aan en kon ik hem verrassen met een paar aanvallen die hij
niet voorzien had: 12-10. In de 3e set zette hij orde op zaken: 0-11 en geen commentaar.
Mijn belachelijk slechte prestatie maakte mij echte inwendig zo kwaad dat ik als een
gebeten hond van start ging. Johan kwam nog wel terug, maar de set was voor mij.
Ook in de 5e set bleef ik voluit mijn kans gaan en dat had Johan toch niet voorzien en
hij kon ook de klik niet meer maken om zelf het spel in handen te nemen. Kortom de
gokchinezen die hun geld op mij durfden inzetten verdienden goed geld!
Zichtbaar deerde het Johan niet, maar na de nederlaag tegen mij was hij de gebeten
hond en Bruno zal het geweten hebben. Ikzelf kon de goede lijn doortrekken tegen
Jurica en ook Dominique kon een zege boeken: een mooie 3-1 tegen Luc. De laatste
wedstrijd van de ontmoeting zou over winst of verlies beslissen. Jelle nam het in die
wedstrijd op tegen Didier. Jelle was door de afwezigheid van nogal wat van onze betere
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spelers opgeschoven naar de eerste poule en beleefde dus een moeilijke avond. Hij
had evenwel al goed gespeeld en zowel tegen Luc, Jurica en Johan een set gepakt. We
hoopten op een stunt….maar ook in deze wedstrijd bleef het bij 1 setwinst voor Jelle.
Alles samen een nipte (18-19 in wedstrijden, 70-73 in sets) maar verdiende overwinning
voor onze oosterburen. Een pluim voor de getoonde sportiviteit van alle spelers. Het
was opnieuw een vriendenontmoeting in de juiste betekenis van het woord. Ook een
woord van dank voor wedstrijdleider/barkeeper Mark, met hulp van Sander voor de bar
en cateraars Martine en Paul die voor de boterhammen zorgden.
Koen
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Brandwonde? Eerst water. De rest komt later !
Overgenomen uit bodytalk juni 2018

WAT IS HET?
Een brandwonde is een beschadiging van de huid en eventueel van onderliggende
weefsels die veroorzaakt wordt door warmte, elektriciteit, chemische producten, straling
(bijvoorbeeld van de zon) of stoom.
WAT ZIE JE?
Om de diepte van brandwonden in te schatten, worden ze onderverdeeld in graden. Bij
een eerstegraadsbrandwonde is de huid rood, licht gezwollen en pijnlijk. Zo’n wonde
is vaak het gevolg van kleine ongelukjes in de keuken of door straling van de zon. Bij
brandwonden van de tweede graad zie je ook blaren. Die kunnen soms openspringen.
Je ziet dan een rode of witte wonde. Deze brandwonden zijn zeer pijnlijk.
Als het een brandwonde van de derde graad is, ziet de huid er zwart, perkamentachtig
of wit uit. De wonde zelf doet geen pijn omdat alle zenuwen op die plaats vernietigd
zijn. Rond de wonde zijn er lichtere brandwonden, waardoor het slachtoffer wel veel
pijn heeft. Het is niet makkelijk om te bepalen in welke graad het slachtoffer verbrand is.
Bovendien is de ernst van een brandwonde niet alleen afhankelijk van de diepte. Ook
oppervlakte, plaats en oorzaak spelen een rol. Daarom spreken we vaak over lichte en
ernstige brandwonden: een ernstige brandwonde vereist gespecialiseerde hulp, terwijl je
een lichte brandwonde zelf kunt verzorgen.
Dit doe je
Denk aan de veiligheid: is de oorzaak van de brandwonde weggenomen?
Eerst water, de rest komt later! Koel de brandwonde zo snel mogelijk af met koel of lauw
leidingwater.
Richt de waterstraal boven de wonde en laat het water eroverheen vloeien. Leg geen
ijs op een brandwonde. Koel minstens 10 minuten. Blijf koelen tot de pijn verlicht is. Prik
blaren niet open. Handel volgens de ernst van de brandwonde.
Is het een kleine eerstegraadsbrandwonde? Breng een vochtinbrengend product aan en
dek de wonde af. Is het een kleine tweedegraadsbrandwonde waarbij de huid intact is?
Dek de wonde af.
Is het een grote tweede- of is het een derdegraadsbrandwonde? Neem meteen contact
met de hulpdiensten op of raadpleeg een arts. Leg na het koelen een natte, zuivere
handdoek aan als afdekking tijdens de transporttijd.
Raadpleeg een arts bij grote eerstegraads- en kleine tweedegraadsbrandwonden, of als
het slachtoffer een kind is.
Alarmeer 112 bij grote tweedegraads- en derdegraadsbrandwonden, bij brandwonden
in mond, keelholte, op gezicht, handen, voeten of geslachtsdelen, en als het slachtoffer
een baby of een oudere persoon is.
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Ledentornooi op 23 december
Het 18e ledentornooi kende niet echt een overweldigende opkomst. De jeugd was met
6 deelnemers nog behoorlijk vertegenwoordigd, maar 15 volwassenen is niet echt veel.
Na het door de club aangeboden ontbijt en de jaarlijkse groepsfoto konden we stipt om
9.15 uur starten met het tornooi. We speelden met handicap in 4 poules van 4 en 1
poule van 5. De jeugdleden zaten mooi verspreid over de poules. De wat meer ervaren
jeugdleden (Matthias, Maarten en Lucas) kregen handicap 8, de andere jeugdleden
genoten van de maximale handicap van 9. Lucas had wel pech met de loting want trof
een bijzonder zware tegenstand met Alexander, Dominique en Luc. Ook voor Elias
was met Xavier, Anthony en mezelf de tegenstand te zwaar. Simon DR speelde goed
en was heel blij dat hij eens een setje kon winnen. Hetzelfde lot was weggelegd voor
Robin. Matthias kon een wedstrijd winnen tegen Simon DR, maar speelde toch niet op
de top van zijn kunnen. Ook Maarten kon een wedstijd winnen tegen de altijd sportieve
Daniël. In diezelfde poule kon Lieve met overwinningen tegen Daniël, Maarten en Andy
pronken met poulewinst.

Na de poules werden 11 spelers vrijgeloot en moesten de andere 10 spelers strijden voor
de resterende 5 plaatsen in de 1/8e finale. Er kwamen 2 duels tussen jeugdspelers uit de
bus zodat al zeker 2 van hen in de 1/8e finale konden aantreden. De vrienden Maarten
en Elias moesten het tegen elkaar opnemen en Maarten was, gezien de langere (tafel)
tenniservaring, de logische winnaar. In de andere wedstrijd tussen jeugdleden werd de
logica niet gerespecteerd: Robin speelde voor de ogen van zijn supporters (mama, papa
en broer) heel overtuigend en won verdiend van Matthias. Zijn broer Lucas en Simon DR
ondergingen hetzelfde lot tegen respectievelijk Anthony en Gerjan. Luc zorgde er voor
dat er 3 Verstraetes in de 1/8e finale stonden door Daniël te verslaan.
De loting voor de 1/8e finale was zeker voor Lieve en Xavier ongunstig. Lieve moest het
als poulewinnaar opnemen tegen een andere poulewinnaar (Alexander). Ze weerde zich
heftig maar was niet opgewassen tegen de favoriet. Xavier had zijn 3e wedstrijd in de
poule tegen mij gespeeld (en verloren) en moest het nu opnieuw tegen mij opnemen.
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Hij kon zich in de 1e set niet focussen en verloor kansloos. In de 2e set kon hij wel het
laken naar zich toe trekken, maar dan was zijn liedje uitgezongen. Voor Jorn eindigde
het tornooi ook na verlies tegen Paul. Ook onze 2 overblijvende jeugdleden werden
in deze fase uitgeschakeld. Voor Robin waren de topspinballen van Ludo nog iets te
moeilijk om tegen te houden en zelf sloeg hij te veel fouten. Voor Maarten lagen er wel
kansen en hij maakte het Gerjan knap lastig. Uiteindelijk werd Maarten na een 19-17 in
de 4e set uitgeschakeld. Ook de 2 andere Verstraetes konden doorstoten. Net zoals zijn
broer had Rinus het niet gemakkelijk, maar hij kon uiteindelijk nipt Andy afhouden. Vader
Luc beëindigde de dromen van Peggy. Toch kan Peggy terugblikken op een geslaagd
tornooi met 2 zeges in de poules en nadien mat ze zich ook met Lieve. Na winst tegen
Lieve mag ze zich de beste dame van TTC Baarle noemen.
In de 1/4e finale noteerden we één verrassing van formaat: Ludo kon na een beklijvende
5-setter en na 12-10 in de laatste set van Dominique winnen. Luc en Paul betwistten
ook 2 felle sets, maar na een gelijke tussenstand was daarna wel het vet van de soep
bij Luc. Ook voor oudste zoon Gerjan viel er niet veel te rapen tegen Alexander, al
had wat meer geloof in eigen kunnen met een zespuntenvoorsprong zeker tot meer
spanning kunnen leiden. Ook voor de jongste Verstraete eindigde het tornooi hier. Ik
had eigenlijk al gewonnen spel na de opwarming, waarin ik al de topspins van Rinus
mooi kon blokken. Aangezien we startten bij 0-0 (beiden handicap 2) kon hij zich ook
niet veroorloven veel rechtstreekse fouten te maken. Hij kon mij in de eerste 2 sets heel
weinig in verlegenheid brengen met zijn aanvallen en zijn overtal van fouten zorgde voor
2 gemakkelijke deelwinsten voor mij. In de 3e set maakte ik wat fouten, speelde Rinus
aanvallend beter en zo werd het uiteindelijk nog een spannende set. Ik kon uiteindelijk
de set met 12-10 en dus ook de wedstrijd in de wacht slepen.
In de halve finales zagen we weinig spanning. Ludo (tegen Alexander) en Paul (tegen
mij) waren blij dat ze zo ver geraakt waren en speelden niet overtuigend. Paul vond dat
hij geen bal raakte, maar stond in de 1e set direct 6-0 voor. Ik bleef rustig en kon toch nog
met 11-9 winnen. Ook in de 2e set was het helemaal niet zo gemakkelijk voor mij (11-8)
en in de 3e set moest ik zelfs een paar setballen wegwerken.
In de finale was Alexander favoriet en hij maakte die rol helemaal waar. Ik speelde
aanvallend niet mijn beste partij van de dag en kon Alexander dus te weinig in de weg
leggen. Alexander kan zich dus verdiend voor de 5e keer clubkampioen noemen en is de
waardige opvolger van Simon D.
Ik wil iedereen bedanken voor hun sportieve deelname en hopelijk zijn we volgend jaar
(je kan de datum nu al noteren: 22-12-2019) wat talrijker aanwezig.
Koen
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EINDUITSLAG TORNOOI 23 / 12 / 2018
Plaats
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22

Naam

Van Paemel Alexander 1
Deschepper Koen 2
Coenen Ludo 4
De Vos Paul 4
Verstraete Gerjan 7
Verstraete Rinus 2
De Bont Dominique 3
Verstraete Luc 4
De Boever Lieve 7
Vereecken Xavier 4
Van Bruwaene Robin 9
Nuttynck Jorn 7
De Vos Maarten 8
Delcloo Andy 7
Verschraegen Anthony 6
De Mulder Peggy 7
De Ruyver Simon 9
Ghijselinck Daniel 8
Delcloo Matthias 8
De Ruyver Elias 9
Delcloo Lucas 8

Tornooi van Zandvoorde op 30 december
Met vijf trokken we naar Zandvoorde.
Anthony maakte zijn debuut op een
tornooi. Hij vertrok met een bang hartje
en winnen zat er inderdaad niet in, maar
hij heeft zich wel geamuseerd en hij had
niet het gevoel dat hij er niet aan te pas
kwam. Dat was ook niet het geval, al zijn
kleppers als Zekerya ook voor ons te hoog
gegrepen.
Ward speelde ook in de open reeks en
had ook (te) zware tegenstand van o.a.
Anthony Devulder (Rooigem). Een frisse
Ward had zeker een wedstrijd kunnen
winnen, maar nu was dit net niet mogelijk.

Bij de veteranen speelde Xavier een heel eigenaardig tornooi. Hij won tegen de
poulewinnaar (Christine Jonckheere), maar verloor roemloos zijn 2 andere wedstrijden
(o.a. tegen Peter Vlerick)
In de play-downs stelde hij orde op
zaken door zijn wedstrijden te winnen.
In de wedstrijd voor de 9e plaats speelde
hij plots wel goed en won hij overtuigend
tegen André De Backer (Aalter).
Dominique begon al direct tegen
Filip Van Cappel van Blankenberge.
Filip verslikte zich de eerste set in
Dominiques palet (hij heeft een 2de
palet met op de rode kant noppen),
maar nadien kon hij toch het laken naar
zich toe trekken. Dominque mocht als
2de van zijn poule naar de kwartfinale.
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Hij had het niet onder de markt tegen Christine, maar won uiteindelijk de 1e set met 1917. Daarna was de veer gebroken bij Christine. In de halve finale moest hij het tegen mij
opnemen. Ik won de eerste 2 sets vrij overtuigend omdat ik heel wat punten kon afmaken
met mijn backhand. In de derde set kantelde het spelbeeld en Dominque won zowaar
met 11-1! Ook in de vierde set nam hij een blitzstart en liep uit tot 4-0. Ik kon echter
terugkomen tot 5-5 en zelfs uitlopen tot 10-7, maar had toch nog een paar matchballen
nodig om met 11-9 te winnen. Dominique kon jammer genoeg ook net niet winnen in de
wedstrijd om de derde plaats tegen Patrick Gardelen
van Zandvoorde.
Ikzelf had het ideale scenario voor een tornooi: in
een poule van 5 beginnen tegen de 2 jeugdleden
van Aalter. Omdat er maar 2 jeugdleden aanwezig
waren, werden ze ingedeeld bij de veteranen. Arthur
en Maxim toonden allebei dat ze uit het goede hout
gesneden zijn, maar hun onervarenheid en jeugdige
overmoed zorgde ervoor dat ik niet al te diep in mijn
krachtenarsenaal moest tasten om de winst op zak te
steken. Ook de iets minder jeugdige Ronny Taelman
(Tielt) maakte veel te veel “jeugdige” fouten in de
eerste 2 sets, maar in de 3e set haalde hij een veel
beter niveau zodat ik blij was met 11-9 winst. Johan
Coens (Blankenberge) was mijn laatste tegenstrever
in de poules.
De vorige keer dat ik tegen Johan speelde was zijn
knie ingepakt en was hij weinig mobiel. Niets van dit alles nu. Met een knieprothese is
hij herboren, maar mijn gekruiste opslag op zijn backhand terroriseerde hem de hele
wedstrijd lang. In de kwartfinale nam ik het op tegen William Bonte (Blankenberge).
William speelde een heel goede wedstrijd en zijn trekbal rechtdoor leverde veel succes
op. Gelukkig kon ik opnieuw rekenen op mijn snelle opslag. Na 5 spannende sets (telkens
12-10 of 11-9) was ik de gelukkige winnaar. Na een overwinning tegen Dominique in
de 1/2e finale wachtte Filip Van Cappel in de finale. Ik had niets te verliezen, want ik
verloor de laatste jaren altijd van hem. Filip verwachtte eigenlijk Dominique in de finale
omdat hij op ons tornooi 2 keer vrij gemakkelijk gewonnen had tegen mij en in Aalter
de finale verloren had tegen Dominique. Ik speelde onbevangen, Filip gestresseerd en
dat resulteerde in 2 keer een vlotte 7-11 voor mij. Dan had ik mijn klassieke moeilijke
derde set en ook in de vierde set was Filip net iets beter. In de 5e set startte Filip met 3
geluksballen (netje, kantje links en kantje rechts) op rij, maar dat motiveerde mij nog iets
meer. Uiteindelijk kon ik nipt winnen met 11-9 in de vijfde set en tornooiwinst boeken!
In de open reeks was het Rooigem tegen Cakar. Joris van de Velde werd door een ploegmakker
geliquideerd in de kwartfinale. In de halve finale won een zeer goede Anthony van Ewald
Schepens en werd Cakar verrassend geëlimineerd door Johan Caboor. Die had zijn stunt
gerealiseerd en kon zijn niveau niet handhaven in de finale tegen Anthony, die verdiend won!
Bedankt ook aan Luc van Basselaere (en 2 medewerkers) voor de organisatie. Jammer
dat er van zijn eigen club (TTC Zandvoorde) maar 1 deelnemer was.
Koen
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Kerstevenement, 27 december 2018
De ijspiste op het Emile Braunplein te Gent is ondertussen al een paar jaar niet
meer het hoofdgebeuren van dit jaarlijks initiatief rond de jaarwisseling, maar eerder de
gezellige sfeer die heerst in onze mooie stad.
Ooit zijn er edities geweest dat we strikt een “inschrijvingsstop” moesten hanteren! Dit
jaar waren we met amper 13 leden, jawel onze club had duidelijk last van een “diptje”.
Iedereen had wel iets te doen of moest spijtig genoeg in een ziekenhuis vertoeven…
Volgend jaar wat meer en vroeger aankondigen? Aan onze kalender zal het niet gelegen
hebben, die is immers al een jaar op voorhand opgesteld en gekend.
Er werd afgesproken aan het stationsplein te Drongen omstreeks 18.30 uur. Rond 19.00
uur kon de avond beginnen en werden verschillende drank- en eettentjes waaronder de
“Moose bar” bezocht in goed gezelschap. Hieronder vinden jullie wat sfeerfoto’s terug.
Daarna hadden we afspraak op het eerste verdiep van het taverne-restaurant “The
bridge” om er nog wat verder na te praten. Rond 22.40 uur vond Koen het tijd om de
laatste bus richting Drongen te nemen. Toch ongelooflijk dat openbaar vervoer er zo
vroeg mee stopt. Dit is trouwens nog altijd dezelfde uurtabel van een tiental jaar geleden.
Van een stilstand gesproken !
Uw reporter van dienst,
Andy
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Bowling
Naar jaarlijkse gewoonte speelden we op de eerste donderdag van het nieuwe
jaar bowling. De nieuwjaarswensen werden dus ijverig uitgedeeld, nog voor de
nieuwjaarsreceptie. We waren met 17 die bowlden, Filip en Noël kozen om snooker te
spelen. Door de iets lagere opkomst dan verwacht speelden we op drie banen in plaats
van vier. We begonnen met twee spelletjes, voor het plezier weliswaar, maar een hoge
score halen is ook altijd leuk!

Op baan 8 namen Dominique, Ludo, Sander, Nancy, Paule en Sandra het tegen elkaar
op. In het eerste spel stak Sander erboven uit met een score van 131, de anderen waren
aan elkaar gewaagd. Het verschil was kleiner in het tweede spel, maar Sander was nog
steeds de beste met 117. In het laatste spel kwam Dominique er plots door met een
mooie score van 159, de hoogste van de avond. Ook Nancy haalde een heel goede
score van 135.
Anthony, Bruno, Koen, Luc, Patrick H en Ward D speelden op de volgende baan. Hier
was het Patrick die de hoogste scores haalde met 132 in het eerste en 139 in het
tweede. Bruno werd telkens tweede, hij scoorde 103 en 124. De andere scores lagen
dicht bij elkaar.
Ten slotte speelden Gerjan, Gail, Jelle,
Larissa en ik op baan 10. Ik begon
goed en won de eerste twee spelletjes
met scores van 144 en 134. Gerjan,
Gail en Jelle waren aan elkaar
gewaagd en haalden scores boven de
100. In het derde spel haalde Jelle zijn
hoogste score, met 137, een puntje
meer dan mij.
Het was alweer een geslaagde avond
met bowling als leuke afwisseling.
Alexander
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Nieuwjaarsreceptie
Zoals elk jaar, blijkbaar voor de 19de keer dit jaar, vindt begin januari de nieuwjaarsreceptie
plaats van de Baarlese verenigingen voor al hun leden en alle inwoners van Baarle. De
zaterdagvoormiddag hadden we reeds, met een paar oude mannen en gelukkig ook met
behulp van vier jonge krachten van de Chiro, de kraampjes opgezet.
De zondagmiddag, 6 januari, was het absoluut niet koud, een achttal graden, vermoedelijk
de warmste receptie die we reeds meegemaakt hebben, maar toch besloot mijn vrouw
wat later haar opwachting te maken om niet te lang in de kou te staan. Zodoende toog ik
te voet, gewapend met mijn fototoestel, naar het ontmoetingscentrum.
Ik trof er de ‘usual suspects’
aan, zal ik maar zeggen,
met uitzondering van Raf
die dit jaar jammer genoeg
forfait moest geven wegens
een hartoperatie. Vorig jaar
moest Noël om dezelfde
reden
het
evenement
eveneens
missen.
Ondertussen is Raf toch al
terug thuis en in naam van
de ganse club wil ik hem
hier veel beterschap en een
spoedig herstel toewensen.
De communicatie met de organisatoren loopt toch wel enigszins mank, stel ik vast.
Zo had niemand mij gevraagd om te helpen opzetten en ook Filip en Noël waren niet
geïnformeerd dat zij het laatste uur van de receptie het druppelkot moesten bemannen.
Gelukkig vingen zij de boodschap ter plaatse op en waren ze onmiddellijk bereid om hun
plaats in te nemen.
Dit jaar was er ook een zakje snoep en een stukje mattentaart voorzien voor de
allerjongsten, alsook enige animatie door de Chiro, zodat de ouders hun kroost met een
gerust hart eventjes uit het oog konden verliezen.
Rudi Coddens maakte ook zijn opwachting; andere politiekers heb ik niet direct gespot.
Hij vertelde dat hij popelde om, na
de voorbije politieke strubbelingen
in Gent, er weer tegen aan te
gaan met het nieuwe bestuur en
zijn beste beentje voor te zetten,
waarvan akte.
Om één uur (dertien uur) ben ik het
afgebold om te gaan eten maar er
was nog steeds een behoorlijke
massa volk aanwezig, blijkbaar
vastbesloten om te blijven tot alle
drank op was.
Pol
27

Denk aan onze sponsors bij uw aankopen
Luc Verstraete BVBA
Ingenieurs en architectenbureau

Verwarming – elektriciteit - sanitair

architectuur * bouwkundige expertises
technisch advies
Tel. 09 227 75 95

Antoon Catriestraat 205 Drongen
dossche.bvba@skynet.be

e-mail:info@verstraete-architect.be

SCHRIJNWERKERIJ
Daniel De Keukeleire

ALGEMENE BOUWWERKEN
Halewijnstraat 58

9810 Nazareth

fax 09 380 08 94 Tel. 09 226 09 10

Tel. 09 386 25 78

AXNUA00A

Gespecialiseerd in verkoop van nieuwe en
jonge tweedehandswagens Opel met waarborg. Carrosserie en onderhoud alle merken.

Fax 09 226 35 72

B.V.B.A. GEURS

Nieuwbouw, verbouwingen, binnenschrijnwerk
dakwerk - ramen - deuren – poorten
Plezierstraat 23a

Tel. 09 227 40 26

Damstraat 49
9800 DEINZE (St.-Martens-Leerne)
T. 09 282 76 26 F. 09 282 24 59
M. johan@qualitygarage.be
W. johan.qualitygarage.be

9031 Drongen

e-mail: info@geursbouw.be
PRAKTIJK KLEINE HUISDIEREN
DOORSTUURPRAKTIJK VOOR
ORTHOPEDIE & NEUROCHIRURGIE

Dr. VANVOOREN Nick, dierenarts
Bredestraat Kouter, 70
9920 Lovendegem Tel. 09 220 52 15

Hondenkapsalon BRUSH

alle rassen en niet-rassen
Noordhoutstraat 55, Drongen-Baarle
ENKEL OP AFSPRAAK: 0476/47.33.77

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

Algemene BOUWWERKEN Gebr. VAN VOOREN

Damstraat 28

Tel. 09 280 73 90

Jim Van den Kerckhove

Baarledorpstraat 26

MARTIN SCHOLLIER

Baarleveldestraat 120
9031 Drongen
UIT SYMPATHIE

Hans DOSSCHE

Nieuwbouw & Verbouwingen
Noordhoudstraat 90
Baarle
Tel./Fax 09 281 14 76

9850 Nevele-Vosselare

Tel. 09 371 89 42

Fax 09 371 94 72

VERDONCK MARC

9031 Baarle

Naomi Hairstyling

Dames, Heren en Kinderen
Dichtingswerken met roofing en isolatie
Baarleveldestraat 78
9031 Drongen
09 374 75 73
Enkel op afspraak
Bruidstraat 13 Drongen
Tel./fax 09 236 53 27

Foncke KRISTOF

Rondehuisjesdreef, 13
9031 Drongen Tel. 09 227 57 43
email: decloet@skynet.be

Schouwkappen

0476 41 17 27
www.bvbaverheecke.be

Vertrouwd met feesten
barbecue, recepties, walking diner
warm en koud buffet

De Wever Patrick
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T 0472 893 467

Damstraat 30
St-Martens-Leerne

Tel. 09 338 85 85

CARYNCAR.COM BVBA
Onafhankelijk VOLVO verdeler

Grote Baan 62
Tel. 09 372 00 86

9920 Lovendegem
email: sales@caryncar.com

Car Wash Superglans

Baarledorpstraat 52a - 9031 Drongen

Tel. 0486 32 65 77 Di-Vr 8.30 u. - 18 u. Za 9 u. - 18 u.
- 2 € korting tot 22/10/2019

Bewegen / Spierpijn
door Jan Etienne overgenomen uit Bodytalk juni 2018
Stramme spieren ?
Probeer een warm bad
Sommigen kicken op stroeve, pijnlijke spieren na een stevige inspanning, want ze
beschouwen het als het bewijs dat ze goed bezig zijn. Maar de meeste mensen vinden
het vooral lastig. Een lang uitgevallen wandeling of fietstocht kan pijnlijke beenspieren
geven, maar eigenlijk is elke spier er gevoelig voor. Hand- en voorarmspieren kunnen
pijnlijk aanvoelen na een dag knijpwerk met de snoeischaar, de biceps en de rompspieren
na een zware verhuizing. Een dag na een inspanning valt de ellende meestal nog mee,
de echte pijn begint pas op dag 2. Uitzonderlijk kun je er onmiddellijk na de inspanning
door overvallen worden en raak je helemaal verkrampt, maar dan ben je zwaar over
de schreef gegaan. Normaal gezien is het leed na enkele dagen geleden. Algemeen
geldt: hoe zwaarder de inspanning, hoe langer de hinder en dus ook het herstel duurt. In
uitzonderlijke gevallen kan de miserie tot 5 dagen of langer aanslepen.
ZELFBESCHERMING
Wat er juist in de spieren gebeurt en de klachten veroorzaakt, is nog altijd onduidelijk. Veel
sporters noemen melkzuur de schuldige, maar dat is wellicht niet de enige verklarende
factor. Onderzoekers wijzen naar kleine letsels in de spiervezels, maar ook daarvoor is
er weinig of geen bewijs. Weinig onderzoekers vinden het de moeite waard zich over de
in hun ogen banale kwaal te buigen. Spijtig, want het is een erg complex verschijnsel,
waarin zelfs de zenuwen een rol (lijken te) spelen. Tijdens een experiment waarbij 1
been hard getraind werd en het andere helemaal niet, bleken de spieren in het nietgetrainde been eveneens gevoeliger voor pijn te worden. Dat wijst op een betrokkenheid
van het zenuwstelsel, wat niet onlogisch is, want de pijn werpt een psychologische
barrière op tegen nieuwe inspanningen. De spierklachten zouden een spontane vorm
van zelfbescherming vanuit de hersenen zijn, waardoor je liever enkele dagen lui in de
zetel zit. Je lijf krijgt zo tijd voor herstel en de opbouw van sterkere spieren, zodat het
beter gewapend is voor nieuwe belastingen.
Als redenering houdt het steek, maar we hebben diepgaander onderzoek nodig om de
ware aard van het beestje te achterhalen.
GEEN WONDERMIDDEL
Er worden veel oplossingen gesuggereerd, wat meestal bewijst dat geen enkele
goed werkt. Massage zou helpen, maar het bewijs daarvoor is erg mager. Ook
voedingssupplementen zijn geen oplossing. Ze brengen de eerste dagen wat verbetering,
maar die is zo klein dat ze in de praktijk geen verschil uitmaken. En ze hebben minpunten.
Ze veroorzaken vaak diarree en andere maag- en darmklachten en remmen het herstel
af. Dat geldt ook voor pijnstillers.
Lichte activiteiten, zoals wat rondstappen in huis en naar de winkel gaan, zijn een goed
idee, omdat lang stilzitten nooit goed is. Ze geven enigszins verlichting, omdat de pijn en
de stijfheid tijdelijk wat afnemen. Maar ze versnellen het herstelproces niet. Doorgaans
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steken de klachten opnieuw de kop op zodra je weer stilzit.
Opnieuw stevig trainen en door de pijn heen gaan, doe je beter niet. Dat maakt de zaak
er meestal alleen maar erger op.
KOESTEREN MET WARMTE
Baden in ijskoud water met stukken gebroken ijs is populair bij elitesporters. Ze voelen
zich daarna beter, vertellen ze, en de kou lijkt een zeker effect te hebben op de pijn en
lijkt de spieren te ontzwellen. Maar het helpt niet bij het herstel. Warmte onmiddellijk na
de inspanning lijkt een betere oplossing. De warmte verzacht de pijn, en dat effect werkt
uren lang door. Ze zorgt voor een beter behoud van de spierkracht en houdt de spieren,
pezen en bindweefsels soepeler, zodat bewegingen minder kracht vragen. Warmte
verhoogt ook de stofwisseling en de bloeddoorstroming in de spieren, zaken die wellicht
bijdragen aan een versneld herstel van de spieren.
Je moet er wel de tijd voor nemen, want warmte dringt traag door tot diepere weefsellagen
zoals de spieren. Daarvoor heb je al snel een uur of langer nodig in, bijvoorbeeld, een
pittig warm bad. Daarna ga je lekker warm onder de wol. Aantrekkelijk in de winter, maar
iets minder bij zomerse temperaturen. Dat wel.

AANKONDIGINGEN
ZO		
20/1		
		

Dubbelspel in Beernem

VR		

25/1		

Spelletjesavond

VR 		

15/2		

Vriendenontmoeting met Merelbeke in het OC

ZO		24/2		Dubbelspel in Aalter
ZA		

9/3		

Ons jaarlijks Souper

VR		

22/3		

Vriendenontmoeting met badmintonclub in OC

MA-WO

8-10/4

Sportkamp

VR		

19/4		

Vriendenontmoeting met Leerne in OC
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