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Beste tafeltennissers.

De meesten onder jullie hebben ondertussen weeral flink getraind in het vooruitzicht van de zoveelste
nagelnieuwe competitie. Laat ons hopen dat de 'trainingsarbeid' zijn vruchten mag afweipen in de loop
van het seizoen. Dat we er bovendien niet jonger op worden moge duidelijk zijn aan de hand van het
lijstje 'gekwetsten en fysieke mankementen' dat we de laatste weken ontdekten: Edgard op de sukkel met
zijn gezondheid, Ludo met rugproblemen. Erna en haar voeten, Louis en zijn meniscus ... Aan iedereen
alvast een voorspoedig herstel gewenst langs deze weg.
Het zal alleszins een hele klus worden om alle spelers fit en monter aan de startlijn te krijgen. We hebben
nog een aantal reservespelers maar die voorraad is natuurlijk ook niet eindeloos!
Naast de reguliere competitie zal het ook dit seizoen weer activiteiten regenen bij TTK. Begin september
gflfln we nog eens op bezoek bij Tios Tilburg, in de hoop een tweede overwinning op rij te boeken in het
kader van onze wisselbeker. We gaan volgens planning ditmaal in het najaar bowlingen, het
dubbelspelkampioenschap volgt in december. Verder staat er een soortement nieuwjaarsreceptie op stapel
- we hebben twee zeventigjarigen te vieren onder ons ledenbestand -, gaan we ons geslaagd clubtomooi
in februari herhalen, zal het clubkampioenschap voor jeugd en seniors niet ontbreken en last but not least
zal er natuurlijk ook geteerfeest worden. Binnen bestuurskringen borrelen daar bovenop nog enkele
nieuwe ideeën zodat het einde nog niet in zicht is!
TTK zal dus dit seizoen wederom voor elk lid wel iets in petto hebben. Aan jullie om liefst zo massaal
mogelijk deel te nemen zodat elk evenement een succes mag worden.
Binnen het clubgebeuren dient er echter ook gewerkt te worden. We denken hierbij aan de verschillende
toogbeurten en andere karwei^es die steeds weer dienen behandeld te worden. Het is verheugend om
vast te stellen dat ook op deze domeinen het engagement van onze leden naar boven komt. Onder het
weerkerend motto dat 'vele handen licht werk maken' is dat voor de bestuursploeg een plezierig gevoel.
Overigens heeft diezelfde bestuursploeg degelijke ondersteuning gekregen van verse kracht Bart en is er
nog nieuw volk op komst met Chris. De 'nieuwelingen' moeten nu niet gaan denken dat we alles
onmiddellijk op hun schouders zullen leggen maar het is toch een belangrijke stap in de clubevolutie dat
er een beetje nieuw bloed en aflossing komt binnen het beleid. De mensen die vandaag de dag de dienst
uitmaken zitten reeds heel lang op die stoelen en het wordt tijd dat er gedacht en gewerkt wordt aan een
wissel op de toekomst!

Een woordje van de voorzitter.
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Jef en Bart, geholpen door Lucien en Edwin (met morele steun van Lu De Vrij), hebben tijdens de
sluitingsperiode een extra rookafeuigsysteem geïnstalleerd: een hele verbetering. Als de rokers nu ook
hun rookgedrag nog een beelje aanpassen, kunnen we weer van een sportlokaal spreken.
Onder impuls van Patrick Luyckx gingen enkele TTK'ers begin augustus deelnemen aan het
kusttomooi van Torhout. Jef, Patrick, Louis en Bart lieten het nodige zweet achter in de Torhoutse
sporthal terwijl hun respectievelijke eega's op datzelfde moment een niet nader bekend maar onnodig
bedrag aan euro's achterheten in de Knokse winkelstraten.'s Avonds was er dan een barbecue voorzien
op de camping waar Patrick een bescheiden campement — in vergelijking althans met wat we daar zagen
- in bezit heeft. Omdat burenlawaai op zo'n camping absoluut geen rekbaar begrip is durven we niet
met zekerheid stellen dat we volgend jaar nog mogen terugkomen.



Louis en Lucien zorgen weer voor een gans seizoen traning voor de jeugd. De volwassenen hebben tn
augustus ook al wat zweet kunnen laten onder leiding van Louis.
Tegen het einde van het seizoen staan er weer wat werken gepland: vervangen plafond cafetana,
opruimen zolder, onkruidvrij maken van voor- en zijkant met worteldoek en boomschors...
Er zijn nieuwe netten op komst voor alle tafels: bij nazicht bleken alle netten zware
verouderingsverschijnselen te vertonen.

Kijk ook eens de agenda wat verder in deze info: er zijn al verschillende activiteiten vastgelegd,
tracht deze dagen reeds vrij te houden.
Er broeit iets bij het bestuur in verband met kaarten: een kaart-evenement voor clubledei^ gespreid
over verschillende dagen in de loop van het seizoen. Het broeit nog maar net: voor meer informatie
moet je je ogen en oren openhouden.
Begin volgend seizoen starten we ons tiende seizoen in ons "nieuwe lokaal". Dit kan bij TIK niet
onopgemerkt voorbijgaan. Een voorstel om een daguitstap te maken naar Oostende en deze dag af te
sluiten met een bezoek aan het Masters-tomooi (een tomooi met een aantal topspelers) is al een optie.
Ook hier zal je zeker nog meer van horen.
Alle competitiespelers moeten hun kalender vergelijken met wedstrijden die van het web komen !

Alle afspraken van vorig seizoen blijven behouden. De ploegen bellen zelf hun uitslagen door en sturen hun
wedstrijdbladen op: omslag KVKT=bruin / VTTI>wit. Alle afspraken staan ook vermeld op het gele
blad aan de ijskast.
Lees ook aandachtig uw kalenderboekje: het bevat ook informatie i.v.m. forfaits - ongeval - ...

website interclub Antwerpen voor uitslagen en rangschikking KVKT: home2.pi.be/wveygen
nevencompetities Beker Hollogne, Veteranen en Boonet: meer info aan het prikbord en in mededelingen
een paar puntjes, waarvan de dringendste reeds meegedeeld zijn aan de respectievelijke ploegen, die we
graag nog eens herhalen zodat ze niet vergeten worden:

* afspraak met KVKT: VE-VF en VI spelen hun thuismatch op woensdag 13 november
i.p.v. maandag 11 november.

* VJ krijgt Kelderke E bij in de reeks. De 2 vrije dagen uit de kalender vallen dus weg. Ze
spelen volgende wedstrijden:

1 1250 do. 12-09-02 KeldeikeE VJ

12 12254 vr. 20-12-02 V3 Kelderke E

* Nodo D in 4®B speelt tegen VC op dinsdag 28-01-03 i.p.v. maandag 27-01-03
* wedstrijd Niel D - VB van week 7 wordt vervroegd naar 1 oktober

wedstrijd 3153 van week 3 wordt di 24/9 Ëkershof-Asters D - VH. Ekerse A geeft forfait in afd 7A
en wordt vervangen door Ekershof-Asters D
volgende wedstrijd wordt nog in het oude lokaal van Hemiksem gespeeld: Gemeentelijke school,
Delvauxstraat 2620 Hemiksem
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8 8112 12/11/02 Hemiksem A VD



wedstrijden VIRTUS C - JB en VIRTUS D - JC van week 8 worden gespeeld op za 09-11-02 i.p.v. za
16-11-02

aanvullingen bij de beurtrol die reeds bezorgd werd aan de jeugdspelers:
=> B-ploeg: wedstrijd 4402 dient Merksplas C- JB te zijn i.p.v. JB - Merksplas C (aanvangsuur

09.00 u. en chauffeur blijven)
=> B-ploeg: nr 8400 Virtus C - JB heeft eveneens 09.00 u. als aanvangsuur! (Filliers)
=> C-ploeg: nr 5372 Gravenwezel C - JC heeft eveneens 09.00 u. als aanvangsuur! (Janssen)
=> C-ploeg: nr 8370 Virtus D - JC heeft eveneens 09.00 u. als aanvangsuur! (Marissen)
=> lokaal NIEL voor JA = CAFE KEIZERSHOF - E. Vanderveldelaan 25, NIEL

=> lokaal Gravenwezel voor JC = Hindelaan 22, *s Gravenwezel

=> de ontbrekende adressen van de lokalen voor JB en JC kan je vinden in je kalenderboek
volgende wedstrijd wordt nog in het oude lokaal van Hemiksem gespeeld: Gemeentelijke school,
Delvauxstraat 2620 Hemiksem
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Een goede beginslag (service)
De service begint op het moment dat de bal onbeweeglijk op de open en vlakke palm van
de vrije hand, die stil wordt gehouden, ligt.
De serveerder moet vervolgens de bal nagenoeg loodrecht opgooien, zonder er met zijn
hand effect aan te geven, zodanig dat deze minstens 16 cm omhoog komt nadat deze de
palm van de vrije hand heeft verlaten en vervolgens daalt zonder iets te raken voordat
deze wordt geslagen.
Als de bal dalend is moet de serveerden zodanig slaan, dat de bal eerst het eigen
speelvlak raakt, vervolgens over of om de netcombinatie heen gaat en daarna
rechtstreeks het speelvlak van de ontvanger raakt; bij dubbelspelen dient de bal
achtereenvolgens de rechter speelvlakken van de serveerden en de ontvanger te raken.
Vanaf het begin van de service tot en met het moment dat de bal wordt geslagen, dient
de bal zich boven de hoogte van het speelvlak en achter de eindlijn te bevinden en mag
voor de ontvanger niet worden verborgen door enig deel van het lichaam of kleding van
de serveerder of de dubbelpartner.
(De serveerder of het serverend paar mag geen enkele actie ondernemen die de
ontvanger belemmert in:

- het ononderbroken kunnen zien van de bal vanaf het moment dat deze de vrije
hand verlaat

- het kunnen waarnemen van de zijde van het bat waarmee wordt geserveerd
- het kunnen waarnemen van de richting waarin het bat wordt bewogen op het

moment dat de bal wordt geslagen.)
Het is de verantwoordelijkheid van de serveerder zodanig te serveren, dat de
scheidsrechter of de assistent-scheidsrechter kan zien of de service volgens de regels
wordt uitgevoerd.
Wanneer er geen assistent-scheidsrechter aanwezig is en de scheidsrechter twijfelt aan de
juistheid van de service, kan de scheidsrechter de serveerder, bij de eerste keer dat zich
tijdens de set een dergelijke situatie voordoet, waarschuwen zonder een punt toe te
kennen.



1.6.5.2 Wanneer vervolgens later in de set dezelfde serveerder of de dubbelpartner de bal op de
een of andere wijze twijfelachtig in het spel brengt, dan wordt een punt toegekend aan de
tegenstander.

1.6.5.3 Wanneer er een duidelijke fout bij de service wordt gemaakt, zal de serveerder niet
worden gewaarschuwd en krijgt de ontvanger een punt toegekend.

1.6.6 Bij wijze van uitzondering mag de scheidsrechter van een strikte naleving van de
voorgeschreven manier van serveren afzien, als vóór het spel begint aan hem is
medegedeeld, dat nakoming van de regels voor een goede service door een lichamelijke
handicap wordt verhinderd.

de nieuwe opslagregel wordt vanaf dit seizoen toegepast en staat nog eens haarfijn uitgelegd in VTTL-
info nr 657. In hetzelfde nummer vind je ook de lijst van boetes, zo weetje al waar je aan toe bent.

za 08/09 TIOS - TTK Rijkevorsel (6 herenploegen en 1 damesploeg)

WO 02/10 Bestuursvergadering

oktober Bowling volwassenen

za 30/11 Dubbelkampioenschap

2003

zo 23/2 Alternatief tomooi in ons eigen lokaal

dol/5 Clubkampioenschap jeugd

ma 21/4 Clubkampioenschap volwassenen

di 29/4+6/5+13/5 Beker van Rijkevorsel

Bij KVKT valt 40 % van de forfaits in de laatste speelweken.
Spelers worden het beu, men kan noch kampioen spelen, noch afzakken en men geeft de pijp aan Maarten.
Dit is voor KVKT geen goede evolutie. Vandaar dat ze de boetes voor forfaits in de laatste drie
speelweken verdubbeld hebben: je bent gewaarschuwd !
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De tappers dienen aanwezig te zijn : op donderdag om 20:00 u. en op zaterdag om 09:00 u.

don, 05 sep 02 VAN EERSEL DAVID zat, 21 sep 02 LAURIJSSEN WILLY

zat, 07 sep 02 LAMBREGTS PETER maa, 23 sep 02 VERPOORTEN BOB

maa. 09 sep 02 WAUTERS MARIA din, 24 sep 02 VAN HOVE ERIC

dia 10 sep 02 BROSENS FRANK don, 26 sep 02 BREUGELMANS ERWIN

don. 12 sep 02 DE VRIJ SANDRA vri. 27 sep 02 VAN BERGEN JEF

vri, 13 sep 02 VAN DEN EIJNDEN BOB din, 01 okt 02 KIVIT LUCIÊN

maa. 16 sep 02 MICHIELSEN EDWIN don, 03 okt 02 MARISSEN PAUL

don, 19 sep 02 ADRIAENSEN MARC maa, 07 okt 02 VAN AMMEL WIM

vri, 20 sep 02 MARISSEN RUDY don, 10 okt 02 BUYS ERNA


