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De heenronde zit er op en de Provinciale titels werden verdeeld, het ideale moment om even
een tussenbalans op te maken van het lopende seizoen.
In deze nieuwsbrief een stand van zaken, sportief, extra-sportief en digitaal.
Veel leesplezier!

COMPETITIE
EEN TUSSENBALANS VAN ONZE COMPETITIEPLOEGEN
We zijn halfweg, tijd voor het grote TTC Lobos rapport.
De algemene balans mag gerust als positief gezien worden. Een
uitgebreid verslag vind je hieronder.
Beginnen doen we met onze A-ploeg (2de prov. – 8ste).
Bij de aanvang van het seizoen was het doel een zorgeloos jaar te draaien
en daar lijkt onze A-ploeg mooi in te slagen. Al snel werd duidelijk dat de
vaste kern zeker en vast de capaciteiten heeft om hun stek in
2de provinciale te rechtvaardigen en dat onderstrepen vooral
“kopmannen” Senne Blommaert (C2 – 77% winst) en kapitein Quinten
Desmedt (C2 – 71% winst). Na nieuwjaar gewoon bevestigen en wie weet
is onze A-ploeg dan wel klaar om volgend seizoen nog een stapje vooruit
te zetten.
Hetzelfde verhaal is er eigenlijk ook voor onze B-ploeg (3de prov.).
Pluspunt is hier dan ook het feit dat de heren van kapitein Dirk De
Bruycker al jaren samen spelen, een niet te onderschatten voordeel. Met
een 5de plaats staat de ploeg dan ook mooi in de middenmoot. Als de
heren hun gewone niveau blijven halen zullen er ook hier geen problemen
zijn om zich te handhaven en wie weet zit er misschien in de terugronde
wel een stuntje in tegen de top 4.
Bij onze C-ploeg (3de prov.) zien we enkele positieve ontwikkelingen. Niet
alleen hoeft de ploeg zich geen zorgen te maken over het behoud (7de),
maar vooral de prestaties van Robin De Vlieger (D6 –> D2) en Alexander
Ramon (D6 -> D0) springen hier in het oog. Het is duidelijk dat zij
(eindelijk) de stap zullen zetten naar onze B- of (wie weet) A-ploeg. Ook
onze voorzitter Geert Van Daele (E0 -> D6) alsook Ling Yong (E0 -> D6)
spelen trouwens een goed seizoen met momenteel een
klassementsstijging tot gevolg. De lijn doortrekken en wie weet wat valt
er in 2020 nog uit de kast.
Na onze ploegen in 2de en 3de provinciale komen we uit bij onze 2
ploegen uit 4de provinciale.
Hier zien we zowel bij de D-ploeg alsook bij onze E-ploeg schitterende
resultaten.
Onze D-ploeg had vooraf als doel top 4 te spelen en zal daar met
onderscheiding voor slagen want met een 3de plaats (op 3 punten van
de 2de plek en 6 punten van de 4de) doen onze heren en dame zelfs mee
voor het zo fel begeerde eindrondeticket. Hier valt vooral de sfeer en de
positieve uitstraling op. Het is duidelijk dat het spelen in een vaste ploeg
zijn vruchten afwerpt. Als “man van de heenronde” mag hier vooral naar
Thibo Van derBruggen gekeken worden want met een winstpercentage
van maar liefst 85%! is/was hij de drijvende kracht van onze D-ploeg. Ook
Lieke De Mol (71%) en Karel Legrand (62.50%) mogen trouwens gerust
spreken van een geslaagde heenronde.
Bij onze E-ploeg waren de doelen vooraf (volgens interclubleider Tom)
vooral niet degraderen. Maar dat interclubleiders ook soms
inschattingsfouten maken, blijkt hier zeker en vast want onder leiding van
“youngster” Victor De Baets wist onze E-ploeg namelijk regelmatig te
stunten met een schitterende 4de plek tot gevolg. Vooral de laatste
wedstrijd was een mooi voorbeeld van hoe een brede en gemotiveerde

kern samen veel kan bereiken. Zonder Victor klopten Guy Pollie (E2),
Michael De Baets (E4), Alexander Legrand (E6) en Patrick Goossens (NG)
namelijk de leider met het kleinste verschil (9-7). Als ploegkapitein ben ik
dan ook heel fier en blij dat ook de “ luxe-invallers” altijd het beste van
zichzelf geven. Dank hiervoor!
Eindigen doen we met onze jeugd- en veteranenploegen.
Hier ligt vooral de focus op het amusement en de ontwikkeling.
Toch mogen we gerust spreken van een heel mooi parcours voor o.m.
onze jeugdploeg want met een 3de plaats (na 2x Rooigem Gent) mogen
onze jongens zeker en vast terugkijken op een geweldige eerste
seizoenshelft. Het is hier dan ook duidelijk dat de “vaste jeugdploeg” in
de terugronde zijn kans zal krijgen bij de “heren” en dat we dus met een
nieuwe lichting de terugronde zullen aanvatten. Vooral Joachim Slock
speelt een ijzersterk seizoen met een winstpercentage van 95% oftewel
20 gewonnen matchen op 21!
Ik wens bij deze dan ook iedereen te bedanken voor hun engagement
voor de club en wens jullie vanzelfsprekend een fijn eindejaar en prettige
feesten toe!
Bedankt Lobos!
Uw interclubleider
Tom
Alle details, uitslagen, individuele resultaten en meer kan je consulteren
via onze website, het privaat luik en uiteraard ook op Frenoy.

PROVINCIALE
KAMPIOENSCHAPPEN
ZOWEL IN DE KLASSEMENTS- ALS DE LEEFTIJDSREEKSEN OOGST
LOBOS SUCCES!
Zoals al gezegd, het begin van het nieuwe kalenderjaar is in OostVlaanderen (en ik meen ook in andere provincies) het signaal om de
Provinciale Kampioenschappen te laten doorgaan. Traditiegetrouw gaat
dit event voor Oost-Vlaanderen door in de sporthal van Oosterzele.
Naast de sportieve resultaten van onze youngsters, die je hieronder kan
lezen willen we ook meteen meegeven dat er toch een kleine revival
merkbaar was van dit toch wel belangrijke event. In tegenstelling tot de
afgelopen jaren waar de opkomst toch eerder mager was, waren er nu
meer dan 20 B-spelers present en reflecteerde deze heropleving zich ook
in de C-, D- en E-reeksen, ook daar héél wat meer inschrijvingen dus. Dit
kunnen we alleen maar toejuichen natuurlijk.

B-spelers hebben we (nog) niet, onze kleuren werden in de voor Lobos
hoogste reeks, de “C’s”, vertegenwoordigd door Senne (enkel), en samen
met Quinten (dubbel). Senne was verdienstelijk maar raakte net niet door
zijn poule. In dubbel C was de kwartfinale het eindstation voor Senne en
Quinten.
Gingen trouwens niet met een titel lopen maar plaatsten zich wel voor
het BK dubbel: Alexander Ramon en Robin De Vlieger in de reeks dubbel
D. Robin haalde in de enkel D trouwens ook nog knap de kwartfinale.
Victor werd enigszins verrassend provinciaal kampioen in de E-reeks door
in de finale Klaas Van Den Bossche te verslaan met droge 3-0 cijfers.
Het parcours vooraf ging relatief vlot maar eerlijk gezegd was de
poulewedstrijd tegen Ruben Plateau de match van het tornooi. Victor
won deze weliswaar met 3-1 maar deze wedstrijd kon echt alle kanten op.
Het pleit voor Victor dat hij zijn cool kon bewaren want bij verlies was het
natuurlijk afgelopen.

Door de zege van Victor begon de dubbelwedstrijd van ons duo
Thibo/Victor in dubbel E dan ook met wat vertraging. Dit was ook duidelijk
merkbaar in de eerste wedstrijd waarin beide youngsters nog niet echt op
scherp stonden en op wilskracht zich richting halve finale knokten. In de
halve finale kwamen ze uit tegen een duo dat vrij was in de kwartfinale.
Dit was duidelijk een groot nadeel voor hen want onze jongens waren wel
warm en gingen beter en beter samen spelen. Resultaat: ticketje finale
dubbel E was binnen. Deze finale was een met de nodige spanning en
comebacks. Thibo, die in het begin wat sukkelde om zijn beste spel te
vinden, vond net op tijd zijn topspins terug en trok samen met een licht
vermoeide Victor het laken naar zich toe en bracht zo een 2de titel mee
naar Lochristi.
Dit succes noopt ons te hopen op een massale deelname volgend
seizoen… We gaan dat eens proberen hé, het Provinciaal Kampioenschap
is en blijft toch één van die mythische momenten…
Tenslotte in de leeftijdsreeksen op zondag is Victor alweer succesvol
geweest op het PK te Oosterzele.
Hij behaalde niet alleen een zilveren medaille bij de kadetten (3-2 verlies
in de belle) maar schoot ook alweer de hoofdvogel af bij de dubbel
kadetten samen met Laurens Dauwe van Rooigem Gent.
De finale bij de dubbel kadetten was trouwens een klein huzarenstukje
daar Victor en Laurens 2-0 in het krijt stonden maar toch nog de moed
vonden om de wedstrijd naar zich toe te trekken.
De balans is dan ook geweldig voor onze club:

•

1ste plaats dubbel kadetten (Victor De Baets en Laures Dauwe,
Rooigem)

•

1ste plaats enkel E (Victor De Baets)

•

1ste plaats dubbel E (Thibo Van Derbruggen en Victor de Baets)

•

2de plaats enkel kadetten (Victor De Baets)

Volgende grote afspraak is het Vlaams Kampioenschap (02/02/2020 te
Merksplas) en de Bk’s enkel en dubbel te Louvain La Neuve.
Tom, Glenn

DIGITAAL
DE DIGITALE STAND VAN ZAKEN
Met onze website, privaat luik, facebook, ... sloegen we vorig seizoen
resoluut de digitale weg in. Dit heeft zeer zeker aangetoond dat de
betrokkenheid van de spelers er sterk op vooruit is gegaan, wat
uiteindelijk ook één van de hoofddoelen was.
Sommige van onderstaande cijfers zijn verbluffend goed voor een
“clubke” met amper een 60-tal leden...
Onderstaande grafiek geeft het totaal aantal sessies/maand weer,
eveneens voor 2019 (je merkt hier duidelijk wanneer het seizoen
herbegint). Een sessie kan je best omschrijven als een “bezoek” aan
de website.

Het bezoekersaantal van het “privaat luik” kent een significant hogere
waarde tijdens de competitie. Logisch, gezien de belangrijkste
informatie hier toch de ploegopstellingen blijkt te zijn:

Het totale aantal “hits” 2019: +101.000 (een “hit” = openen van
eender welke pagina, dit cijfer is dus inclusief alle raadplegingen via
het privaat luik, foto-album, ...).
Totaal aantal gepubliceerde artikels op de website (2019): 121
artikels (of berichten zo je wil). Dit wordt moeilijk te evenaren (en
hoeft ook niet), maar het is wel héél tof dat er verschillende auteurs
in ons midden zijn die door hun brouwsels ook iedereen binnen de
club up-to-date houden. Laat ons dat alvast proberen te blijven doen...
Totaal aantal verstuurde e-mailberichten (ploegopstellingsmails,
digests, events, ...) in 2019: 6.479 e-mailberichten.
Het online foto-album wordt sedert het in gebruik werd genomen ook
geregeld bezocht. Dit album bevat intussen meer dan 1.700 foto’s en

vele filmpjes en wordt ook ten gepaste tijde aangevuld met nieuw
beeldmateriaal. Als je ergens nog foto’s of filmpjes staan hebt mag je
ze gerust bezorgen, ze kunnen dan mee worden opgenomen.
Wat de beschikbare mutualiteitsformulieren betreft (privaat luik), niet
iedereen blijkt er weet van te hebben of slaagt er niet meteen in dit
te downloaden. Van de 64 beschikbare formulieren (TTC Lobos telt
momenteel 64 actieve leden) hebben er “slechts” 20 de moeite
genomen dit te downloaden (terwijl een indiening bij de mutualiteit
je toch een mooie teruggave garandeert van ongeveer 15€). Dit is dus
wel voor verbetering vatbaar!
Facebook tenslotte: hier is de penetratie en bereik een pak lager. Dit
zou misschien nog beter kunnen door meerdere leden en zelfs externe
“vrienden” aan te trekken om de TTC Lobos-facebook pagina te volgen
(liken)...
Uw webmaster van dienst.

LOBOS GOES KARTING
DE BOOG MOET NIET ALTIJD GESPANNEN STAAN
Op zaterdag 23 november verlieten enkele spelers van de club hun natuurlijke habitat en ruilden dit in voor een kartbaan. Voor enkelen onder
ons was dit de eerste keer.
De jeugd verzamelde rond 16u30 bij E-kart in Dok-Noord om zo de races te starten om 17u. De jeugdige chauffeurs die (normaal) geen
rijervaring hebben scheurden meteen het circuit op. Sommigen zelfs sneller dan enkele volwassenen (over wie zou dit het meeste zeggen). Er
waren 2 rondes, de snelste tijd bij de jeugdleden was ongeveer 34,5 seconden. Snelle rondetijden dus. Om even te schetsen, het snelste rondje
ooit gereden op het circuit is ongeveer 28,87. Dat is dus heel vlot gereden door onze boys. Al trad er soms wel eens een foutje op. Zo blokkeerde
de kart van Darius omdat hij de rempedaal en de gaspedaal samen indrukte, dat hebben die kartjes blijkbaar niet graag. Maar dat was snel
opgelost. Misschien nog een kleine tip voor de ouders van onze snelle jonkies, leer hen rijden in een niet te snelle wagen!
Na de snelle jeugd was het de tijd aan de snelle en minder snelle volwassenen. Er waren 13 inschrijvingen. Daardoor werd er een ietwat anders
systeem toegepast. Zo werd er eerst een kwalificatieronde gereden en daarna was er een A-finale voor de 7 snelste tijden en een B-finale voor
de 6 tragere tijden.
(Meer foto’s via het online foto-album)
In de eerste kwalificatie waren het Dirk en Thibo die de snelste tijden neergezet hebben. In
de tweede kwalificatie waren de 2 snelste tijden voor Ramon en Joris.
Daarna kwamen dus de volgende reeksen. De B-finale werd gereden door Patrick, Koen,
Chris, Wouter, Lieke en Filip. Filip won deze manche en kroonde zich dus tot winnaar van de
B-finale gevolgd door Lieke, Koen, Wouter, Chris en Patrick. De A-finale werd gereden door
Karel, Dirk, Thibo, Joris, Ramon, Dimitri en Quinten. Hierin won Quinten de reeks, al was er
wel een crash in de strijd om de eerste plaats met Thibo, die door de crash ronddraaide en
zijn positie verloor. Na Quinten kwamen Dirk, Karel, Dimitri, Ramon, Thibo en Joris over de meet.
Na de inspanning komt dan natuurlijk de ontspanning. Zoals dat is bij ons na de competitie was er na deze wedstrijd ook eten voorzien. Deze
keer geen sandwichen of boterkoeken maar wel een lekkere portie spaghetti. Er werd nog nagepraat over de races en natuurlijk ook over de
pingpong.
En alsof dat nog niet genoeg was gingen enkelen onder ons nog naar O’Learys (boven E-kart) om nog een potje te gaan bowlen. Deze zotten
waren Thibo, Joris, Wouter, Karel, Ramon, Fay en Quinten.
Zo werd de clubactiviteit afgerond en we mogen toch wel spreken van een geslaagde activiteit die door jong en oud gesmaakt werd.
Bij deze bedankt aan het bestuur, E-kart en natuurlijk de deelnemers & supporters.
Quinten

GELEIDE TRAININGEN
WE MOGEN GERUST VAN EEN SUCCES SPREKEN, ER WAS EEN MOOIE OPKOMST EN DE FEEDBACK WAS
UITERMATE POSITIEF
Onderstaand overzicht geeft per trainingsavond de aanwezigheden weer, zoals je merkt was er op elke avond een mooie opkomst met op 25
oktober maar liefst 19 deelnemers...

De data voor de terugronde werden intussen ook besproken en vastgelegd. Onder voorbehoud mag je alvast de volgende vrijdagavonden
vastpinnen in je agenda: 24/1, 28/2, 27/3 en 24/4.

