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Beste clubleden.

Voor een aantal onder jullie zal de jaarlijkse vakantie alweer tot het verleden behoren, voor anderen is er het
plezante vooruitzicht om er alsnog aan te mogen beginnen. Voor TTK zit die vakantie er alvast op. De
jaarlijkse onderbreking van twee maanden is nog maar eens voorbij gevlogen. Dat betekent meteen dat het
zesde seizoen in ons immer nieuwe lokaal van start kan gaan.
Zoals bij elke start passen natuurlijk enkele goede voornemens en/of wensen.
Een niet onbelangrijke wens bestaat erin dat we tijdens het nieuwe seizoen mogen gespaard
blijven van spelers die te maken krijgen met blessures en andere problemen. Het vorige
seizoen was dat niet het geval en dat hebben de betrokken ploegen en het clubbestuur
geweten: om de haverklap diende men vervangers te gaan zoeken en in het verlengde

-.daarvan kregen we ongemotiveerde ploegen, misverstanden, irritaties-alom-en dies meen - -
Natuurlijk gebeurt dit niet opzettelijk maar we willen de competitiespelers toch op het hart drukken hun
engagement naar de competitie en de ploeggenoten waar te maken. Blessures zijn een geval van heirkracht
maar daarnaast kunnen mits wat goede wil andere oorzaken van forfait wel voorkomen worden.
Een ander voornemen betreft de sfeer van onze club: op dit vlak hebben we zeker geen reden tot klagen en
mag onze vereniging misschien wel een voorbeeld genoemd worden. Toch moeten we alert blijven om die
sfeer te behouden want de figuurlijke haar in de boter is nooit ver weg.
Een open ingesteldheid van alle leden naar alle leden en mogelijke nieuwkomers is van groot belang. Kritiek
en opmerkingen allerhande zijn steeds welkom maar moeten een positieve inslag hebben: iets afbreken en
niets in de plaats stellen is maar al te makkelijk en getuigt van weinig clubliefde.
Een grote opkomst voor de clubavond op donderdag waar het doorschuifiiurtje een centrale plaats moet
behouden omdat daar iedereen tegen iedereen kan en moet spelen is al even belangrijk.

Onze club draait op vele vrijwillige handen waardoor het werk er voor iedereen wat lichter op wordt.
Uiteraard is - bij voorbeeld - de ene toogverantwoordelijke wat sneller en beter in zijn gelegenheidsjob dan
de andere maar wederzijds begrip voor dergelijke situaties moet kunnen.

Een derde wens situeert zich op het algemene prestatieniveau. In dat kader is het jammer dat we onze A-
ploeg dienden te verbranden in ere-afdeling. Tenslotte was dit toch een hele ervaring voor onze spelers om
wekelijks op een respectabel niveau te kunnen tafeltennissen. Het wordt nu opnieuw opbouwen en hopelijk
komen er terug groeikansen in de komende jaren.
Voor alle competitieploegen geldt terzake slechts één credo: speel voor wat je waard bent en haal wat dat
betreft het onderste uit de kan maar blijf sportief en laat de fair-play zegevieren naar vriend en tegenstander.
Het is zoveel leuker om door de tegenstanders thuis en op verplaatsing enthousiast verwelkomd te worden
dan dat men met geslepen messen klaarstaat om nog één of ander appeltje te schillen. In het vuur van de
strijd worden de grenzen al eens overschreden maar achteraf moet dat bij pot en pint kunnen bijgelegd
worden.

Goed presteren en trachten jezelf te verbeteren is een boodschap die we vanzelfsprekend ook naar onze
jeugdspelers richten. Onze club is en blijft in de eerste plaats een sportvereniging waar getafeltennist wordt.
Te vaak zien we onze oudere jeugdspelers gezellig bij elkaar zitten, een cola, een pint drinken, meerdere
sigaretjes roken en we zien ze te weinig fanatiek bezig in de speelzaal. Het ene sluit het andere zeker niet uit
maar we hadden toch graag gezien dat er wat meer getraind zou worden!



Naast deze goede voornemens waarvan we maar te hopen hebben dat we ze kunnen realiseren heeft onze
club natuurlijk wel een aantal zekerheden te bieden en het lijkt ons bijzonder prettig dat je daar alvast wel op
kan rekenen. Een mens houdt tenslotte toch van wat duidelijkheid in zijn leven nietwaar!
Om te beginnen gaan we zaterdag 5 september naar Tilburg om onze jaarlijkse ontmoeting af te haspelen.
De inzet is dit jaar hoog: TTK won de afgelopen twee ontmoetingen en bij een derde zege blijft de
wisselbeker definitiefin ons bezit. Tijdig inschrijven is de boodschap wil je deze belangrijke ontmoeting niet
missen.

Een kleine week later worden leden verwend met een

spaghetti-avond. Vorig jaar kregen de liefhebbers mosselen
voorgeschoteld naar aanleiding van ons vij§arig verblijf in
het nieuw lokaal en nu wordt met de Italiaanse slierten misschien

een nieuwe traditie gecreëerd.
Vaste activiteit op de kalender is het dubbelkampioenschap half december. Om de integratie van onze
oudere jeugd te bevorderen werd rond deze activiteit beslist om ook hen toe te laten.
Bowlingen gaan we als vanzelfsprekend ook weer doen maar ditmaal liefst op een zaterdagavond omdat een
zondagavond toch minder geschikt lijkt voor de meesten onder ons.
Ons jaarlijkse tomooi blijft ondanks de tanende belangstelling toch nog op de kalender staan. Het is een
vorm van public relations voor onze club en een manier om eens extra naar buiten te komen.
Dan zijn er nog de respectievelijke clubkampioenschappen voor de jeugd en de seniors en last but not least
ons succesvolle jaarlijkse teerfeest einde april.
Meer dan genoeg om een seizoen te vullen en om naar uit te kijken dachten we zo. Ons rest nog ieder
clublid op zijn of haar niveau een fantastisch pingpong-jaar toe te wensen met alles erop en eraan! En
hopelijk mogen we ook jou al begroeten op de eerste clubavond van het nieuwe seizoen waar
ondergetekende overigens de twijfelachtige eer heeft om den toog te mogen doen.

Louis Janssens, voorzitter

Maak er een

sportief en
vooral

gezellig
seizoen van !



De eerste berichten in verband met de competitie lopen weeral binnen:
* volgende ploegen hebben een maximum ploegwaarde tot het begin van de terugronde:

AFDELING PLOEG MAX. WAARDE AFDELING PLOEG MAX. WAARDE
SUP 1 VA 47 8 VF 11
5 VC 17 10 VG 4

7 VE 15

Ook van VTTL hebben we al wat nieuws : de eerste twee speelweken van de kalender zijn reeds.bekend:

WEEK NUMMER THUISPLOEG BEZOEKERS DAG OPMERKING
1 1001 SOKAHE RUK. A maandag 07/09/98
1 1019 BASFD RUK.B . zaterd^ 12/09/98 19:0,0 uur

2 2001 RUK . A GIERLED dinsdag 15/09/98
2 2019 R1JK.B STEMAT A dinsdag 15/09/98

In VTTL-info nr 564 staan de speelweken en vrije weken voor volgend seizoen.

Zoals er op het einde van het seizoen gerookt werd in onze cafetaria, vooral door de jeugd, kan het echt niet
langer. Je kan het bestuur niet verwijten dat ze helemaal anti-rokers zijn, ze laten het al jaren zijn gang gaan.
Het laatste seizoen werd het echter onhoudbaar: als je om 19:30 u. in de cafetaria geen hand meer voor je
ogen ziet, wordt het tijd dat er iets gebeurt.
Het doel van onze club is het beoefenen van tafeltennis. Als daarbij komt dat er tussen twee matchen gerust
wordt en dat er dan een sigaretje opgestoken wordt, dat kan er bij ons wel in. Als men echter om 19:00 u.
arriveert en men heeft om 20:00 u. met z'n allen elk een sigaret of vier gerookt en het pallet is al die tijd in
de sportzak (als ze die al bij hebben) gebleven, dan zijn we verkeerd bezig.
Met dit bericht wil het bestuur vooral de jeugd nog een kans geven om hun sigaretje te roken. Als ze echter
in de maanden augustus en september volhouden met de ene na de andere sigaret op te
steken, komt er op de één of andere manier een rookverbod. ■
Je hebt het nu als jeugdspeler zeifin de hand !!

Hieronder de toogverantwoordelijken voor de donderdagen van augustus en september. Omdat de kalenders
nog niet volledig gekend zijn is ook de volledige lijst nog niet klaar, kwestie van niemand op donderdag te
laten tappen als hij of zij competitie moet spelen.
Onderstaande vrijwilligers die niet kunnen, verwittigen zo snel mogelijk de secretaris.

06/08/98 LOUIS JANSSENS 03/09/98 ERWIN BREUGELMANS

13/08/98 JANADRIAENSEN 10/09/98 JEF NUYTS

20/08/98 WILLY LAURIJSSEN 17/09/98 JOAN ORIS

27/08/98 DIRK FILLIERS 24/09/98 BOB VERPOORTEN



NIEUWE „LEDEN

ADRES .

MAEREMANS FRANK OOSTMALSEBAAN 19 A 2960 ST-LENAARTS Volw.

BEGti>fÏNlE^ SETOEN

Naar jaarlijkse gewoonte (uitgezonderd vorig seizoen) starten we terug de eerste donderdag van augustus
namelijk donderdag 6 augustus.

EEN GOiaïE MPRAAK

Al jaren loop ik leden achterna die niet in orde zijn: hun inschrijvingsformulier is niet tijdig binnen, hun
medisch attest is niet in orde, hun bijdrage voor het teerfeest is nog niet betaald, ze schreven nog niet in voor
het clubkampioenschap, ze zijn weer eens niet in orde met... Wel, ik ben het beu!
Voor mijn plezier ben ik 10 jaar geleden secretaris en penningmeester geworden. Ondertussen is mijn thuis-

.^situatie^wekwtó-gevdjagdivikrheb eei^gezin met. drie-kinderen en nüjn tijd4s^meer damkostbaar?iFTiêTtorpt '•
al genoeg van die kostbare tijd op als alles vlot verloopt. Daarom ga ik vanaf nu geen energie meer steken in
leden die niet in orde zijn en maak hierbij de volgende afspraak:
afhankelijk van de activiteit zijn er twee mogelijkheden:

1. bij de inschrijving worden 2 prijzen voorzien: één voor de leden die tijdig inschrijven en één voor
de leden die te laat inschrijven (deze laatste zal beduidend hoger liggen).

2. bij de inschrijving staat duidelijk een einddatum voor inschrijven vermeld: wie later wil inschrijven
komt niet meer in aanmerking 11

Het komt misschien wat overdreven over, maar als ik vertel dat ik soms 5 keer bij bepaalde leden moet
aankloppen voor ze in orde zijn, dan begrijp je wellicht deze reactie.

WIST JE DAT ?

het grote tomooi in Oostende afgelast is omdat een grote torenkraan op het Stedelijk Sportcentmm viel.
op zaterdag 1 augustus weenA^erschillende ijverige leden in de weer geweest zijn om ons lokaal^en eerste^
grote kuisbeurt te geven. Dankzij hen kunnen we weer in een proper lokaal van start gaan I
de prijzen in de cafetaria voor volgend seizoen hetzelfde blijven.
we voor de volwassenen-competitie beschikken over 29 spelende leden en dat er 44 thuisspeeldagen
moet getapt worden. Twee beurten voor de meeste spelers lijkt de beste oplossing,
de puntentelling zoals vorig seizoen bij de jeugd-competitie behouden blijft,
de competie-spelers volgend seizoen weer kunnen kiezen uit oranje of witte ballen.

AGENDA

donderdag 06/08 start nieuwe seizoen

donderdag 13/08 sportmateriaal te koop van posno-sport in't lokaal
donderdag 27/08 jeugdsportweek Rijkevorsel
zaterdag 05/09 TIOS - Tik / vertrek om 12:00 uur aan't lokaal: inschrijven !
maandag 07/09 begin seizoen VTTL
dinsdag 08/09 bestuursvergadering

donderdag 10/09 spaghetti-avond I



BEURTROL

COMPETITIE

dtn, 15 sep 98 BROSENS FRANK vri, 08 jan 99 JACOBS BART
vri, 18 sep 98 SOMERS SVEN maa, 11 jan 99 VAN BERGEN JEF

maa. 21 sep 98 VAN LEUVEN ILSE vri, 15 jan 99 DE VRIJ LUDO
vri, 25 sep 98 WAÜTERS MARIA din, 19 Jan 99 ADRIAENSEN JAN
din, 29 sep 98 FLOREN STAN vri. 22 jan 99 MICHIELSEN EDWIN
vri, 02 okt 98 HEREMANS KEVIN maa. 25 ian 99 HEREMANS JEF

maa, 05 okt 98 FILLIERS DIRK vri. 29 jan 99 WAGEMANS RAOUL
vri, 09 okt 98 NUYTS JEF din, 02 feb 99 BUYS ERNA
vri. 16 okt 98 DE VRIJ LUDO vri, 05 feb 99 HEREMANS BJÖRN

maa, 19 okt 98 FLOREN STAN maa, 08 feb 99 VAN DEN EIJNDEN BOB
din. 20 okt 98 VERHOEVEN CHRIS vri, 12 feb 99 JACOBS BART
vri, 23 okt 98 KRIJNEN MARIO din, 23 feb 99 BROSENS FRANK
vri, 30 okt 98 JANSSENS LOUIS vri, 26 feb 99 HEREMANS KEVIN

maa, 09 nov 98 FILLIERS DIRK maa, 01 mrt 99 KRIJNEN MARIO
din, 10 nov 98 WAGEMANS RAOUL vri, 05 mrt 99 KIVIT LUCIEN
vri, 13 nov 98 MICHIELSEN EDWIN maa, 08 mrt 99 POELMANS EDGARD
vri, 20 nov 98 MARISSEN RUDY din, 09 mrt 99 ADRIAENSEN JAN
vri, 27 nov 98 POELMANS EDGARD vri, 1-2 mrt 99 VAN BERGEN JEF

maa. 30 nov 98 MERTENS FRED vri, 19 mrt 99 VAN HOVE ERIC

din, 01 dec 98 BROSENS FRANK din, 23 mrt 99 SOMERS SVEN

din, 08 dec 98 HEREMANS JEF

maa, 14 dec 98 VAN HOVE ERIC

vri, 18 dec 98 VAN DEN EIJNDEN BOB

Opmerkingen :

• sleutel afhalen bij Jan Adriaensen (Oostmalsesteenweg 62)
• de toogverantwoordelijke begint om 20.00 uur en eindigt als de competitiewedstrijd is afgelopen

(of in overleg met de aanwezige ploegen)
• bij het terugbrengen, alles in de omslag steken, de omslag sluiten en in de brievenbus steken
• ploegen die alleen thuisspelen zorgen zelf voor de toog
•  indien je onmogelijk kan op de aangeduide datum, zoek dan zelf tijdig een vervanger waar

je mee kan ruilen. Zorg ervoor dat je niet zelf moet spelen ! Breng Jan Adriaensen op de
hoogte als je ruilt! ! !

veel succes en alvast bedankt voor de hulp !


