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START NIEUW SEIZOEN

donderdag 31/07/1997

Beste clublid.

Zoals u kan merken is de eerste info van het nieuwe seizoen in uw brievenbus komen vallen. Voor enkelen

wellicht een opluchting want dat betekent dat er zeer binnenkort opnieuw kan getafeltennist worden, voor
de meesten echter een verrassing want zij hadden er zeker niet op gerekend dat twee maanden zo snel
voorbij konden vliegen.

Inderdaad, het zoveelste seizoen van TTK Rijkevorsel komt er aan en zo kunnen de vertrouwde
ingrediënten hun beslag weer krijgen: de ontmoeting met TIOS, ons plaatselijk tomooi, het
clubkampioenschap voor seniors en jeugd, het dubbelspeltomooi en natuurlijk de alles dominerende
competitie waarin elke ploeg het beste van zichzelf tracht te geven.

Om de resultaten van vorig seizoen te evenaren zullen we alweer van goeden huize moeten zijn. Na een
reeks nederlagen tegen onze Hollandse vrienden konden we hen eindelijk en nog wel in hun eigen huis
afgetekend verslaan. Er hoeft geen tekening bij om u duidelijk te maken dat de Tiossers met geslepen
messen naar Rijkevorsel zullen komen. Wij van onze kant willen niets liever dan het verblijf van de
wisselbeker in ons lokaal met een jaar te verlengen. Om dat te realiseren zullen we op zaterdag 6 september
op volle oorlogssterkte moeten aantreden. Als de Belgen diezelfde avond de 'kezen' in het voetbal eveneens
de loef afsteken mogen we gemst spreken van een historische dag.

Over het dubbeltomooi en de clubkampioenschappen kunnen we kort zijn: we zijn steeds verzekerd van een
groot deelnemersveld en dan is het succes uiteraard gemaakt. We verwachten voor de komende edities
natuurlijk dezelfde enthousiaste en grote opkomst.

De voorbije competitie leverde vier kampioenenploegen op, een meer dan respectabel aantal en wellicht
wordt dit één van de grootste uitdagingen van het komende seizoen: dit aantal sowieso benaderen, misschien
wel evenaren, laat staan overtreffen. We rekenen hiervoor op de sterke ploegen die vorig jaar gepromoveerd
zijn, de dalers die het hopelijk dit seizoen wat beter zullen doen en allicht valt er hier of daar nog wel een
appel uit de kast.

Een andere uitdaging vormt dit seizoen het tornooifenomeen. De anciens van TTK herinneren zich nog de
gouden jaren waarin de club driemaal op rij de trofee van beste tornooiclub wegkaapte. Nadien is het zeer
vele jaren erg stil geworden rond TTK'ers en hun tomooiprestaties. Onder impuls van enkele seniors werd
er vorig seizoen opnieuw vrij massaal door heel wat clubleden - volwassenen en jeugd - naar de diverse
tomooien gereden en met zeer veel succes, TTK kwam in de eindstand meteen bij de top vijf postvatten, een
niet geringe prestatie. Het zou erg tof zijn mocht deze trend zich het komende seizoen doorzetten!

Na het bovenstaande zou men haast gaan denken dat TTK één en al lof is. Het is echter niet allemaal goed
wat er blinkt: als club in het algemeen draaien we al een aantal jaren op een zekere status quo. Dit kan nog
wel maar er is een verschuiving merkbaar in de verhouding jeugd-volwassenen. Voorheen was dat steevast



half om half, de laatste jaren vindt de jeugd hoe langer hoe moeilijker de weg naar het pingponglokaal. Dit
seizoen konden we bijvoorbeeld 'slechts' vier ploegen inschrijven tegenover vijf de vorige jaren.
Het lijkt mij een vast agendapunt voor de (nabije) toekomst om binnen TTK, samen met de mensen van het
jeugdbestuur te werken aan een jeugdbeleid om zo de neerwaartse tendens trachten om te buigen. Wellicht
is dit makkelijker gezegd en geschreven dan gedaan maar gewoon langs de kant gaan zitten en de situatie
aanschouwen levert evenmin nieuwe jeugdleden op. Het jeugdbestuur heeft steeds voortreffelijk werk
geleverd maar samen met het bestuur van TTK zullen zij op zoek moeten naar nieuwe en andere initiatieven
om de Rijkevorselse jeugd de weg naar de Kruispad te laten inslaan. Tenslotte vormt de jeugd van vandaag
de basis van morgen en zijn zij het die op langere termijn de club moeten dragen.

Aanstaande donderdag kan hiermee gelijk begonnen worden want dan worden de eerste balletjes, de eerste
sets en de eerste wedstrijden weer gespeeld. Hoe het balletje ook rollen zal..., laten we er met zijn allen
opnieuw een gezellig en sfeervol seizoen van maken.

De voorzitter.

WIST JE DAT ?

• het voor onze secretaris een deugddoende TTK-vacantie was, maar dat het natuurlijk niet kan blijven
duren.

• je het prikbord goed in de gaten moet houden. Hierop verschijnt de belangrijkste informatie voor het
nieuwe seizoen !

• het weer druk zal zijn de eerste dagen van het nieuwe seizoen: kort inspelen vanaf half tien is de
boodschap !

• er weer verschillende leden zich hebben uitgesloofd om de vloer in de speelruimte een nieuw laagje te
geven. Bedankt allemaal !

•  ter herinnering de ploegen en de speeldagen uithangen op het prikbord.
• ook in het "leesbakje" weer heel wat nieuwe informatie ligt !
• TfNNE JANSSEN, KATHLEEN LENAERTS en RAF VERPOORTEN voortaan bij de volwassenen

spelen.

• volgende spelers vanaf hun 17° veijaardag kunnen meespelen op donderdag tot 22.30 uur met de
volwassenen indien ze van thuis mogen natuurlijk:

Vanaf Naam

31/07/1997 MARIENS TANJA

25/08/1997 KENIS KOEN

01/10/1997 LENAERTS LIESBETH

er al verschillende tornooien uithangen op het prikbord ! Tijdig inschrijven !!
er op donderdag 7/8 weer tafeltennismateriaal gekocht kan worden !
in de laatste mededelingen een overzicht staat van de verschillende neven-competities : Beker Hollogne,
Beker Boonet en Veteranencompetitie: de moeite om eens door te nemen!

INSCHRIJVINGEN 1997-98

Wij wachten nog steeds op het medisch attest en inschriivingsformulier van
Guy Sterkeiis en Peter Van Den Plas



TRAININGEN

Trainer Ghesquière komt dinsdag 5/8 en 12/8 , woensdag 6/8 en 13/8 en nog enkele te
bepalen data in september: van 19.00u tot 20.30u voor de jeugd (hiervoor maakt Lucien een
selectie van spelers) en van 20.30 tot 22.00u voor de gevorderden onder de volwassenen (in
principe vanaf een D-klassement).
De club betaalt de helft, de andere helft wordt verdeeld en betaald door de inschrijvers op
de training. De volwassenen kunnen zich inschrijven voor deze trainingen op het prikbord
maar het is nog beter om eventjes te telefoneren naar Louis om zijn deelname te bevestigen.
Voor drie man en een paardenkop beginnen we er niet aan. Een tiental deelnemers is een
minimum!

Louis Janssens geeft vanaf half augustus eveneens een aantal trainingslessen aan de lager-
geklasseerden mits voldoende belangstelling. Hier is meer tijdsruimte zodat inschrijven aan
het prikbord kan volstaan.

AGENDA

maandag 28/07 bestuursvergadering

donderdag 07/08 materiaalverkoop POSNO-SPORT in ons lokaal

donderdag 21/08 ieugdsportweek gemeente Rijkevorsel

zaterdag 06/09 TTK-TIOS inschrijven op prikbord I

zaterdag 06/09 start KVKT jeugd (Beker Bisdom)

maandag 08/09 start KVKT volw (Beker Bisdom)

COMPETITIE

De start van de competitie KVKT ziet er als volgt uit:

JEUGD zaterdag 06/09 voorronde Beker Bisdom

zaterdag 13/09 WEEK 1

VOLWASSENEN maandag 08/09 voorronde Beker Bisdom + vooruitgeschoven wedstrijden

maandag 15/09 WEEK 1

Bij de jeugd wil men de puntentelling van de competitie wijzigen. Hiervoor is een vraag gericht aan alle
clubs. Indien de meerderheid voorstander is ziet de telling voor volgend seizoen er als volgt uit: er zou één
punt per gewonnen match gegeven worden. Een wedstrijd die eindigt op 6-4 geeft voor de ene ploeg zes en
voor de andere ploeg 4 punten. Voordelen: ook na een 6-0 stand moet er nog gespeeld worden voor de
overige matchen. Een match gaan spelen met 2 spelers kan nog altijd punten opbrengen en is niet bij
voorbaat verloren.

Hieronder de klassementenswijzigingen van onze spelers voor het volgende seizoen:

VTTL

Krijnen Mario D2 -> C4 Van Hove Eric C6 -> D2

Van Bergen Jef C6 -> D2 Vervoort Danny C2 -> C4

VD Eijnden Bob C4 -> C6



KVKT

Adams Marianne E4/C0 -> E4/C4 Krijnen Mario CO -> B2

Aerts Stefan BO -> A20 Laurijssen Willy DO -> D2

Brosens Frank DO -> D2 Mertens Fred E6 -> E4

De Vrij Dennis DO -> D2 Van Hemeldonck Kristof F-> E6

Heremans Björn E4 -> D4 Van Leuven Ilse E2/B2 -> E2/C2

Heremans Jef E6 ->F Verhoeven Chris D4 -> D2

Heremans Kevin D4 -> D2 Verpoorten Raf NG -> E6

SPEELMOGELIJKHEDEN

donderdag ; 19.00 u. tot 20.00 u. : vrij spelen jeugd
20.00 u. tot 20.30 u. ; jeugd + volwassenen met klok
20.30 u. tot 21.30 u. : volwassenen met klok

21.30 u, tot 24.00 u.: vrij spelen volwassenen
zondag : 09.30 u. tot 12.00 u. : vrij spelen jeugd + volwassenen

LEDEN

Bij het begin van het seizoen telt onze club 80 leden waarvan 60 mannen (jongens) en 20 vrouwen (meisjes).
Bij KVKT zijn 78 leden aangesloten en bij VTTL 12. Tien leden zijn tegelijkertijd bij KVKT en VTTL
aangesloten. Om TTK-Info aan al onze leden te bezorgen hebben we 59 exemplaren nodig. Hiervan
versturen we er 23 en stoppen we de rest (36) zeifin de brievenbus.

TAPPERS

In volgende info zullen we nog eens één en ander op een rijtje zetten om het tappen, het opruimen en
wisselen van beurt vlot te laten verlopen. Zoals elk seizoen zullen ook nu de bestuursleden (of diegenen die
er naar vroegen) de maand augustus voor hun rekening nemen.

WE GAAN

ER WEER

TEGENAAN !



PLOEGEN SEIZOEN 97-98

KVKT VOLW. JEUGD

VA ERE/1 VB 2" JA

AERTS STEFAN A WAGEMANS RAOÜL 00 KOEN JANSSENS NG

KRIJNEN MARIO CO LAURIJSSËN WILLY 02 ROB LAMBRECHTS NG

JACOBS BART CO BROSENS FRANK 02 PETER LAMBREGTS NG

(HENDRICKX KRIS) B6 GERRY ROSIERS NG

VC 20
VD 40/ 5" JC

VERHOEVEN CHRIS 02 DE VRIJ LU 06 LIESBETH LENAERTS NG

HEREMANS KEVIN 02 KIVIT LUCIEN EO TANJA MARTENS NG

SOMERS SVEN 04 MICHIELSEN EDWIN E2 KOEN KENIS NG

HEREMANS BJÖRN 04 BERT LAMBRECHTS NG

VE 5"/ 6® VF 6" JB

POELMANS EDGARD E2 ADRIAENSEN JAN E6 CINDY BASTIAENSEN NG

VAN LEUVEN ILSE E2 VERPOORTEN RAF E6 MIEKE LENAERTS NG

MERTENS FRED E4 VAN HEMELDONCK K. F JAN MARISSEN NG

ANN NOLDUS NG

VG T VH 8"

VAN BRINK ERIC E6 MARISSEN RUDY NG JD

HEREMANSJEF F STERKENS GUY NG TOM MERTENS NG

FILLIERS DIRK F WOUTERS FRANK NG LEEN SOMERS NG

DIERIK VAN HEMELDONCK NG

VI 10"

WAUTERS MARIA NG

BUYS ERNA NG

VAN ROMPAEY LUDO NG

VTTL VOLW.

RIJK A 1" RIJK B 2"/3"

VERVOORT DANNY C2 JANSSENS LOUIS C6

VD EIJNDEN BOB C4 VAN BERGEN JEF C6

JACOBS BART C6 VAN HOVE ERIC C6

KRIJNEN MARIO 02 NUYTSJEF 02


