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nieuwe seizoen voor TTK op ZONDAG 01 AUGUSTUS !

naar jaarlijkse gewoonte bij het begin van 't seizoen:

EEN WOORDJE VAN DE VOORZITTER

Beste clublid, beste ouder.

Om te beginnen willen we iedereen alsnog een prettige vakantie toewensen. Voor een aantal mensen -
waartoe we jammer genoeg ook onszelf dienen te rekenen - zullen deze wensen rijkelijk laat toekomen.
Voor deze mensen is de maand juli een zonnige en aangename vakantiemaand geworden en dat kunnen ze
hen toch niet meer afiiemen. Voor de augustus-gangers hopen we uiteraard op hetzelfde goede weertype,
we zijn tenslotte niet rancuneus aangelegd!
De traditionele stille vakantiemaanden voor TTK, juni en juli, zijn ditmaal allesbehalve rustig verlopen. Na
vijf volle seizoenen in ons 'nieuwe' lokaal bleek bij een grondige round-up dat renovatie en andere
herstellingswerken geen overbodige luxe waren, wilden we ons lokaal in goede conditie houden. Een
overzicht van de werken; een zestal meter van de houten speelvloer werd uitgebroken omdat nogal wat
planken los en beschadigd waren, de ongeschonden planken kregen een kuisbeurt, de latten op de betonnen
ondergrond werden opnieuw vastgeboord, een deel nieuw hout werd aangekocht, de vloer werd herlegd en
tenslotte werd de ganse speelvloer grondig opgeschuurd en terug geïmpregneerd en met een beschermlaag
afgewerkt.
De muren van het speellokaal kregen een fris groen kleurtje evenals de muren van het cafetaria, maar dan
wel in een witte uitvoering. Ook enkele deuren in de cafetaria die beschadigd waren werden bijgewerkt en
zo werden dan maar meteen alle deuren en omlijstingen van een verse laag verf voorzien. Het moge duidelijk
zijn dat er dus heel wat werk aan de winkel was. Om één en ander te verdelen werd afgesproken om
wekelijks op donderdagavond met een ploeg liefhebbers-vrijwilligers de planning uit te voeren. Tussendoor
werd ook individueel of met enkele mensen die de tijd hadden, voorbereidend en ander werk gedaan. Alles
bij elkaar hebben we de twee maanden 'rusf dik nodig gehad om onze planning rond te krijgen. Het plafond
in het cafetaria hoorde eigenlijk ook nog vervangen te v/orden maar dat zal een job voor volgend jaar
worden.

Als de mensen van de kuisploegen de laatste week van juli hun duit ook nog eens in het zakje gedaan hebben
kunnen we per 1 augustus in een fris en opgefleurd clublokaal van start gaan voor een kakelvers, zeg maar
dioxinevrij seizoen!
Bij zo'n start horen natuurlijk even traditioneel een aantal goede voornemens en andere wensen, evenals een
stand van zaken.

Opvallende wijziging zal dit jaar het hertekende profiel van de fianctie secretariaat/penningmeester zijn. Jan
wilde in eerste instantie een scheiding van beide functies om het werk wat te verlichten maar niemand binnen
het bestuur en de club voelde zich blijkbaar geroepen om hier een taak op te nemen. Daarop werd beslist om
de beide functies te blijven combineren maar inhoudelijk zal aan de leden een pak minder luxe geboden
worden: zo komen er geen kompetitielij sten meer voor iedereen maar elke ploeg heeft een kalenderboekje
en men moet zelf zijn verantwoordelijkheid opnemen zodat elk ploeglid op de hoogte is van data en
wedstrijden.... Kortom het functionerend kader blijft uiteraard bestaan maar het in de watten leggen van alles
en iedereen behoort tot nader order tot het verleden.

Onze energie zal ook dienen te gaan naar de jeugdwerking en alles wat daarrond hangt: er is het
jeugdbestuur waarin het afgelopen jaar de aflossing van de wacht centraal heeft gestaan. Enkele 'anciens' zijn



ermee gestopt en werden vervangen door jonge mensen die hun weg nog moeten zoeken. Een nauwe
samenwerking met het clubbestuur dringt zich hier zondermeer op.
Er is de vaststelling dat het jeugdbestand in onze club achteruit blijft gaan: een aantal jeugdleden gaan dit
seizoen over naar de volwassenen zodat we terugvallen van drie naar twee competitieploegen waarvan één
ploeg die met jonge debutanten de strijd gaat aanvatten. In de geschiedenis van onze club zitten we hiermee
aan een dieptepunt. Nu is dit geen nieuw en plots gegeven maar wel de exponent van een tendens die reeds
enige jaren ingezet is. Naar oorzaken zoeken is koffiedik kijken maar dat tafeltennis een technisch moeilijke
sport is en dat zij binnen Rijkevorsel af te rekenen heeft met tal van andere sporten zoals badminton, korfbal,
volley, tennis, voetbal...is een objectieve vaststelling. Opdracht bij uitstek voor bestuur en jeugdbestuur zal
dan ook zijn om TTK onder de aandacht te brengen en een goede public-relations te verzorgen. Veel jeugd
aan de basis verhoogt de kans dat er, één, kwaliteit in huis komt en twee, dat er toch een aantal elementen
doorstromen. Onze club vertoont nu het profiel van de Belgische bevolking: een zeer smalle basis, een
uitgebreid middendeel en geen spits hetgeen ver verwijderd is van de ideale en gezonde piramide-structuur.
Het zal geen makkelijke opgave zijn om hier verandering in te brengen maar we mogen ook niet doen alsof
er niets aan de hand is.

Hoewel we er voorstander van zijn dat sfeer, kameraadschap en fair-play voorrang hebben op prestaties,
mogen we toch het niveau van onze club niet uit het oog verliezen. Kampioenenploegen heb je niet op
bestelling maar het zou prettig zijn om aan het einde van het komende seizoen nog eens een paar
kampioenen te mogen feliciteren. We hebben de afgelopen jaren immers te weinig de champagne mogen
boven halen!

Naast deze bedenkingen is het natuurlijk bemoedigend dat we het nakende seizoen toch ook weer kunnen
rekenen op een aantal vaste activiteiten want een beetje zekerheid moet er toch zijn nietwaar!?
Zo is er de eerste zaterdag van september de ontmoeting met TIOS Tilburg, hangt er allicht een mossel- of
spaghetti-avond in de lucht, in december organiseren we een dubbelspelkampioenschap, een bowling-avond
in januari, in februari hebben we ons jaarlijks tornooi, het clubkampioenschap voor volwassenen op tweede
Paasdag en op 1 mei voor de jeugd.
Tot slot wensen wij alle TTK'ers een aangenaam en voor de competitiespelers bovendien een succesvol
seizoen toe. Denk er ook aan dat sport gezond is en dat daarvoor de clubavond op donderdag het middel bij
uitstek is om dit adagio in de praktijk te brengen. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd! Weersta aan de
verleiding om in je luie zetel te kruipen maar hamer in je hoofd dat op donderdagavond slechts één zaak
belangrijk is: uitgebreid pingpongen, uitzweten tussen een babbel en pint en nadien ontspannen naar huis.

Louis Janssens, voorzitter

GOED GEWERKT!? JAZEKER!!!!

Hoewel we er bijna principieel tegen zijn om namen te noemen doen we het deze keer lekker wel. Het is
immers steeds mogelijk om iemands naam te vergeten en dan zijn de zere tenen natuurlijk niet ver weg. We
hebben een flinke lijst van mensen die tijdens het tussenseizoen de handen uit de mouwen hebben gestoken:
sommige mensen hebben we één keer gezien, andere hebben we meerdere malen mogen begroeten en er zijn
ook weer gezonde gekken geweest die er bijna altijd bij waren. Op gevaar af - de zere tenen weetjewei -
iemand te vergeten volgt hieronder de helperslijst. Zij zijn allen zeer gemeend en hartelijk bedankt, ook
diegene(n) natuurlijk die we mochten vergeten! Vooraleer je er iets achter gaat zoeken, de volgorde is totaal
willekeurig:

Fred Mertens Edgard Poelmans Jef Nuyts
Jan Adriaensen Edwin Michielsen Louis Janssens
Willy Laurijssen Jef Heremans Eric Van Hove
Jef Van Bergen Pons Van Gils Ludo De Vrij
Lucien Kivit

Louis



Wist je dat? ;^V

• Om een en ander uit te testen werd de voorste helft van de vloer van de speelruimte behandeld met een
afwerkingslaag zoals vroeger. Nadeel is hier dat het bij 'Vochtig weer" glad wordt. Daarom werd de
achterste helft bewerkt met een impregneerlaag (die in het hout dringt). Dit geeft minder bescherming aan
het hout, maar is waarschijnlijk niet zo glad bij 'Vochtig weer". We testen het uit en evalueren de zaak in
december zodat er eventueel eind december nog opnieuw geschilderd kan worden.

• Onze voorzitter heeft ook deze keer weer voor heel wat leesvoer gezorgd, met als gevolg dat het een dik
nummer geworden is.

BOETES

Van vorig seizoen zijn nog verschillende boetes onbetaald gebleven. Wij sommen ze hieronder op en zullen
ze bij het begin van volgend seizoen ontvangen :

PLOEG BEDRAG ■ REDEN-:

Rijk A (VTTL) 200 Bfi- uitslag niet tijdig binnen

Rijk B (VTTL) 200 Bff uitslag niet tijdig binnen

RiikA(VTTL) 200 Bfr uitslag niet tijdig binnen

RiikB(VTTL) 200 Bff uitslag niet tijdig binnen

Rijk B (VTTL) 100 Bff foutief wedstrijdnummer

VC (KVKT) 100 Bfi- foutief lidnr. Marianne Adams ingevuld

VD (KVKT) 100 Bff ploegwaarde foutief opgeteld

Boetes VTTL zijn er gekomen omdat de bruine envelop niet op dinsdagavond in de bus werd gestoken met
als gevolg dat de wedstrijdbladen later verstuurd werden en te laat aankwamen bij VTTL.

COMPETITIE

Volgend seizoen moeten alle ploegen van KVKT hun eigen uitslagen doorbellen en hun wedstrijdformulier
opsturen. De ploegen van VTTL dienen enkel hun blad op te sturen (doorbellen is niet van toepassing als ze
tijdig de uitslag doorsturen!). De uitslagen van de jeugd worden doorgebeld en opgestuurd door de
verantwoordelijke tapper op zaterdag.
Iedereen zal tijdig via onze info ingelicht worden over het hoe en wanneer en ook bij de telefoon zal één en
ander duidelijk vermeld staan.
Wat de boetes van volgend seizoen betreft houd ik mijn hart dus vast.
Nieuwigheid voor volgend seizoen is ook dat ik niet meer het ganse seizoen met boetes ga rondleuren. Alle
boetes verschijnen in info (zodat de spelers op de hoogte zijn en reeds kunnen sparen) en op het einde van
het seizoen komt voor elke ploeg de afrekening.

KVKT

Voor de B-ploeg kregen we al het bericht dat hun maximale ploegwaarde op 30 gezet is !
Voor de eerste maal kregen wij, naast een lijst van balletjes, ook een officiële lijst van erkende lappen
van ITTF. Je kan hem vinden aan het prikbord.



VERJAARDAGEN

De kaartjes waren op, in juni en juli druk bezig geweest met de renovatiewerken in het lokaal, na een aantal
jaren komt de sleur er wat aan en verdwijnt de noodzakelijke continue oplettendheid en zo kunnen we nog
wel enkele redenen verzinnen om jullie duidelijk te maken dat de volwassenen die jarig waren tijdens de
maanden juni en juli verstoken zijn gebleven van een veijaardagskaart.
Sommigen hebben dit euvel wellicht niets eens gemerkt, anderen zullen zich afgevraagd hebben of ze
misschien uit de gratie van TTK zijn gevallen. Afin, na een korte onderbreking belooft ondergetekende er
vanaf augustus terug werk van te maken. Om 'de slachtoffers' toch nog enige vorm van restitutie te geven
drukken we hieronder de jarigen van juni en juli af en wensen hen alsnog een fijne veija^dag!
Wiily Laurijssen - Wemer Adriaensen - Paul Marissen - Jef Heremans - Liliane Petit - Bjom Heremans -
Ludo De Vrij - Ilse Van Leuven - Frank Brosens - Erna Buys - Kevin Heremans - Staf Peeters

PS. Ook gemerkt dat de familie Heremans het grootste slachtoffer geworden is !?

Louis

GELEIDE TRAININGEN

1. De traingen onder leiding van Danny Ghesquière gaan dit seizoen voorlopig niet door. Van de 21
aangeschrevenen konden slechts een vijftal mensen zich engageren voor de opgegeven data. Van enkelen
hebben we geen bericht ontvangen, de andere forfaits hadden begrijpelijke redenen: fysieke problemen,
vakantieplannen ...

2. De geleide training voor de jeugd start vanaf de eerste donderdag van september. Zij krijgen eerstdaags
een schrijven met de complete regeling in de bus.

3. Voor alle volwassenen met een kwalificatie vanaf recreatie tot DO worden een aantal geleide trainingen
voorzien die gegeven zullen worden door Louis Janssens.
Dit zijn de eerste data: dinsdag 3-10-17-24-31 augustus en dinsdag 7 september, telkens van 19.00u tot
20.30U. Omdat de zon voor niets meer opgaat betaal je per training 25 frank.
Ook hier geldt de afspraak: komen er op 3 augustus slechts een zestal mensen opdagen dan worden de
overige data geannuleerd.

Louis

VERLOOP DONDERDAGAVOND

Onze voorzitter Louis zal dit seizoen, naast training van de volwassenen, ook de training van de jeugd
verzorgen. Grote wijziging bij de jeugd is dat deze training niet meer op woensdagnamiddag gebeurt,
maar op donderdagavond !
Het verloop van de donderdagavond ziet er dus voortaan als volgt uit:

van 18:30 tot 19:45 uur geleide training jeugd 2x10 lessen (anders opvang)
van 20:00 tot 20:30 uur volwassenen en jeugd vrij spelen
van 20:30 tot 21:30 uur volwassenen altijd met de bel: doorschuiven
van 21:3 O tot 24:00 uur volwassenen vrij spelen

Dit heeft tevens voor prettig gevolg dat de tapper voor donderdag pas om 19:45 uur aanwezig moet
zijn in het lokaal. Onze tappers kunnen dus voortaan hun avondeten rustig opeten.



VTTL

In de eerste info van VTTL kan je hetvolgende lezen:
•  reeksindeling:

IA 2B

AFP KOBELCO E VR HALLAARB Dl

MEPP STEGETA C VR NIJLEN A VR

BASFB ZA GEELSE B ZA

BERLAARC VR BERLAARD VR

NODOC ZA NODOE Dl

SVENE VR ■ GIERLEE VR

TECEMO A VR DE LINDEBCENS B VR

SCHOTEN A VR KAPELLEN B ZA

BLUE RACKETS B VR BERLAARF VR

SOKAHE VR SCHOTEN B VR

GIERLED VR BASFD VR

RIJKEVORSEL A Dl RIJKEVORSEL B Dl

eerste speelweek competitie:

Dl 14/09/1999 RIJKEVORSEL A NODOC

Dl 14/09/1999 RIJKEVORSEL B NODOE

AGENDA

maandag 26/07 bestuursvergadering

zondag 01/08 aanvang nieuw seizoen

zaterdag 04/09 Rükevorsel - TIOS

dinsdag 14/09 aanvang competitie VTTL

TOOGVERANTWOORDELIJKEN

Zoals elk seizoen geeft ook nu het bestuur weer het goede voorbeeld:

datum naam datum naam

don, 05 aug 99 JANSSENS LOUIS don, 26 aug 99 VAN LEUVEN ILSE

don, 12 aug 99 HEREMANSJEF don. 02 sep 99 LAURIJSSEN WILLY

don, 19 aug 99 ADRIAENSEN JAN



PLOEGEN SEIZOEN 99-00

VOLWASSENEN

VA 1

WAGEMANS RAOUL C2

LAURIJSSEN WILLY C4

BROSENS FRANK C4

VC 5

POELMANS EDGARD EO

VAN LEUVEN ILSE E2

MERTENS FRED E4

VE 7

PETER LAMBREGTS E4
CINDYBASTIAENSEN F

KOEN KENIS NG

VG 8

MARISSENRUDY F

BREUGELMANS ERWIN F

LENAERTS KATHLEEN F

VB 2

HEREMANS KEVIN DO

VERHOEVEN CHRIS DO

SOMERS SVEN DO

VD 5

DE VRIJ LU E2

MICHIELSEN EDWIN E2

KiVIT LUCIEN E4

VF 7

HEREMANS JEF F

FILLIERS DIRK F

MATTHEEUSEN PETER F

VH 10
WAUTERS MARIA NG

BUYS ERNA NG

VAN ROMPAEY LUDO NG

JEUGD

JA

DIERIK VAN HEMELDONCK

DRIES FRANSEN

LEEN SOMERS

TOM MERTENS

BORIS VOORSPOELS

JB

MAARTEN DEKORT

FILLIERS STEFAN

JANSSSENS LINDE

NG

NG

NG

NG

NG

NG

NG

NG

SPEELDAGEN

VTTL VOLWASSENEN

RIJK A 1® prov RIJKB 2® prov

VERVOORT DANNY C4 VAN BERGEN JEF DO

JACOBS BART C6 VAN HOVE ERIC D2

VD EIJNDEN BOB C6 NUYTS JEF D2

JANSSENS LOUIS C6 LAMBRECHTS ROB 7

KVKT VTTL

Maandag VD-VG-VH

Dinsdag A-B

Vrijdag VA-VC

"VB-VÊ-VF '


