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De rustpauze van twee maanden zit er weeral bijna op. Voor de éen zal het allemaal veel te
vlug gegaan zijn, voor de ander kan het wellicht niet snel genoeg 1 augustus zijn. Hoe dan
ook, een korte break is sowieso een welgekomen afwisseling na een druk en intensief
seizoen.

Het nieuwe seizoen kondigt zich in meer dan een opzicht als nieuw aan. Na ruim 15 jaar
secretariaatswerk heeft Jan de fakkel doorgegeven. Dat betekent dat we vanaf nu een
nieuwe secretaris hebben in de persoon van Hart en dat Jef het financiële luik voor 2djn
rekening neemt. Wie binnenkort het lokaal binnen stapt zal hopelijk ook merken dat we daar
niet stil hebben gezeten.
Meer dan het louter vermelden waard is dan ook de prestatie die door enkele leden in het
tussenseizoen werd geleverd. Na 10 jaar was het plafond in de cafetaria aan een face-lift toe.
In de eerste week van juni is er dan ook hard gewerkt. Het oude en vuile plafond werd eruit
gehaald en vervangen door nieuw materiaal. Van de gelegenheid werd ook gebruik gemaakt
om de muren van een vers laagje verf te voorzien. Allerlei andere kleinere akkefietjes
werden aangepakt en als laatste kreeg ook de vloer van de speelzaal haar jaarlijkse
onderhoudsbeurt.

Alles slijt en is inderdaad na verloop van tijd aan vervanging toe maar we kunnen er met om
heen dat we een aantal zaken zelf in handen hebben. Zo werden er vorig jaar nog serieuze
inspanningen geleverd om het 'eeuwenoude' rookprobleem aan te pakken. Bij de afbraak
van het plafond bleek nog maar eens welke effecten rook op een omgeving hebben. We

hier vandaag de discussie niet terug openen, laat staan iemand verbieden een sigaretje
op te steken. Wel willen we de rokers onder ons nogmaals aansporen om met zijn allen er
eentje minder te roken. Op de eerste plaats zullen de niet rokers onder onze leden jullie
dankbaar zijn en op de tweede plaats werkt het besparend op allerlei werken: wellicht
hoeven we dan maar om de drie jaar te schilderen en gaat het plafond 15 jaar mee. Een
ander belangrijk aandachtspunt blijft het algemeen respect voor materialen. Behandel tafels,
netten en netposten, telborden.... met de nodige voorzichtigheid. Het is niet omdat TTK een
'rijke' club is dat men er met zijn pet naar dient te gooien!
Nu we dan toch aan het moraliseren zijn: vorig seizoen bleek er een opvallende stijging te
zitten in de verwarmings- en elektriciteitskost. Deels valt dit te verklaren door een relatief
strenge winter, meer openingsuren van het lokaal maar ook hier kunnen we zelfde hand in
eigen boezem steken. De verwarming is meer dan eens op blijven staan, doof de lichten in
de speelzaal en zet daar de verwarming af wanneer kompetitie of trainingen gedaan zijn.
Kortom, als iedereen zijn/haar verantwoordelijkheid een stukje op neemt komen we met zijn
allen gegarandeerd een heel eind en blijft het voor iedereen een prettige omge\dng om in te
vertoeven. Niet in het minst voor de mensen van het bestuur want hun motivatie om ermee
door te gaan en om er iets van te maken loopt recht evenredig met de positieve return die zij
krijgen van de leden.
Wat het nieuwe seizoen brengt is uiteraard een open vraag maar de uitdaging is wederom
groot. Elke kompetitieploeg moet trachten het onderste uit de kan te halen door het beste
van zichzelf te geven en dit op een sportieve en collegiale basis. We rekenen natuurlijk op



één of meerdere kampioenen en we zijn ook benieuwd welke ploeg de Beker van het
Bisdom stunt van onze A-ploeg kan evenaren of gaan zij zelf een verlengstuk breien aan dat
exploot!? De leden kurmen er ook weer van op aan dat er allerlei randactiviteiten zullen
uitgewerkt worden. Zo plannen we alvast begin september de jaarlijkse ontmoeting met
onze Tilburgse vrienden van Tios.
Tot slot wensen we alle TTK-leden een aangenaam en sportief seizoen toe. Hou het gezellig
en laat plezier en amusement primeren op alle ander geleuter of gehakketak. Wie in zijn
directe omgeving al eens geconfronteerd werd met een ernstige ziekte of erger, kent nadien
de echte waarden van het leven. Ook ondergetekende mocht het onlangs nog eens ervaren
na een * pracht' van een ongeval waar we zonder kleerscheuren vanaf zijn gekomen!

Louis,

2. De nieuwe afspraken en regelingen na de secretariaatsoyerdracht;

We beseften het met zijn allen misschien niet meer maar Jan centraliseerde in zijn persoon
de werking van het secretariaat, de financiën en het sleutelbeheer. Voor hem een pak werk,
voor ons en alle leden was het een duidelijke en eenvoudige situatie. Daarin is nu echter
verandering gekomen en voortaan dient iedereen zich rekenschap te geven van onderstaande
gang van zaken:

• Bart Jacobs doet het secretariaatswerk voor KVKT en VTTL. Dit betekent dat alle
administratie, aansluitingsformulieren etc. via hem lopen. Hij dient ook
gecontacteerd te worden wanneer je een reservespeler wenst op te stellen. Waar Jm
bijna altijd te bereiken was 's avonds, is dit met Bart niet het geval. Af en toe zal je
dus geen direct antwoord op een vraag/probleem hebben en zal er meer moeten
gepland worden.

•  Jef Heremans is verantwoordelijk voor het financiële luik. Wie in de toekomst geld
nodig heeft (bv. Men koopt poetsmateriaal aan) zal bij hem moeten aanbellen.

• Willy Laurijssen heeft de sleutels van het lokaal in zijn bezit. Bij hem dient voortam
de enveloppe met wisselgeld en sleutels afgehaald te worden. Willy heeft een kastje
gehangen waar het gerief kan gevonden worden zodat hij niet steeds de deur moet
open doen. Willy krijgt een lijst van alle openingsdagen zodat hij preventief kan
werken. Als de enveloppe dus weg is kan je er zeker van zijn dat er al iemand langs
geweest is. .. . .
Enveloppe met dagopbrengst en sleutels worden diezelfde avond/nacht bij Willy in
de brievenbus (zoals dat bij Jan steevast de gewoonte was) gestoken.

• Louis Janssens zal in de toekomst de maandelijkse INFO samenstellen. Wie
berichten, verslagen en andere informatie kwijt wil dient zijn ei bij Louis te leggen.
Chris Verhoeven zal instaan voor de verspreiding van het infoblaadje.

Zoals je dus merkt, heel wat veranderingen en het zal zaak zijn om de eerste
weken.. .maanden de automatische piloot af te zetten en even na te denken waar je voor wat
terecht kan!



3. Nieuws van het secretariaat:1

Zoals reeds gemeld in deze info dienen de ploegen die een reservespeler dienen op te
stellen Bart hiervan steeds te verwittigen. Hij kan dan nagaan in hoeverre één en
ander reglementair in orde is. Alle kompetitieploegen zullen overigens dit stukje
reglement omtrent opstellingsmodaliteiten bij de start van het seizoen in handen
krijgen.
Er komen nieuwe en aangepaste toogbladen, zowel voor eigen leden als bezoekers.
Er komen nieuwe wedstrijdbladen voor de KVKT kompetitie. De oude zullen uit het
lokaal verdwijnen zodat er geen fouten kunnen gemaakt worden.
Er komen nieuwe enveloppen KVKT omwille van een adreswijziging. Ook hier
zullen de oude weggehaald worden om vergissingen te vermijden.
Start kompetitie KVKT: speelweek 8-12 september
Start kompetitie VTTL: speelweek 8-12 september
Het ledenbestand voor het nieuwe seizoen ziet er uit als volgt: we starten met 92
leden, 31 jeugdleden en 61 volwassenen. Qua sexe zijn de vrouwen (helaas)
behoorlijk in de minderheid met 21 exemplaren tegenover 71 mannelijke elementen.
De meeste leden (65) komen uiteraard uit Rijkevorsel zelf maar we tellen toch ook
27 'allochtonen' onder ons bestand.

Dries Fransen ruilt zijn jeugdstatus voor die van een senior. Proficiat met uw eerste
stappen in de ruige volwassen wereld Dries!
Volgende spelers dienen zich nog VOOR 15 AUG. in regel te stellen. Wie na 15/8
niet in orde is mag rekenen op een boete van 10 euro!!

Inschrijvingsformulier: Wim Van Ammel en Kevin Heremans
Medisch attest: Wim Van Ammel, Kevin Heremans, Tom Thoné, Jan Gijsels en Eric
Adriaense.

In ons openingswoord werd er reeds op geanticipeerd, in het tussenseizoen werd er duchtig
gewerkt in ons lokaal en cafétaria. Het 'vals plafond' was aan vernieuwing toe, de muren
dienden nog eens een beurt te krijgen en allerlei andere kleinere prullen waren ook aan
vervanging of wat dan ook toe. Naast de bestuursleden Bart en Chris hebben Frank
Bogaerts, Ludo De Vrij en Edwin Michielsen zich de ganse eerste week van juni elke avond
vrijgemaakt om dit voor elkaar te krijgen. Het kan niet genoeg benadrukt worden: deze
mensen verdienen een uitdrukkelijk woord van dank voor de inspanning die ze geleverd
hebben. Het is uitermate prettig om te weten dat er nog mensen zijn waarop we beroep
mogen en kunnen doen of die zich spontaan aanmelden om een steentje bij te dragen.
Op vrijdagavond kregen ze nog versterking van een aantal mensen - Louis, Koen, Jef
Heremans, Jef Van Bergen, Peter Lambregts - om de vloer in de speelzaal onder handen te
nemen.

Aan allen, nogmaals dank, en weet dat dit door de bestuursmensen ten zeerste wordt
gewaardeerd!!



Er zijn zo van die zaken die met de regelmaat van een klok dienen te worden opgefrist of ze
verdwijnen in de grote zak van de slechte gewoontevorming. Het gebruik van het vaste
telefoontoestel in ons lokaal is er zo eentje. Bij de installatie werd afgesproken dat
telefoongesprekken ifv het tafeltennis (bv. De barman van dienst is er niet om 20.15 en men
belt hem op) ten laste zijn van de club, persoonlijke gesprekken worden cash (voorheen 20
frank, nu 0.50 euro) bet^d in het rode kistje onderaan de telefoon.
We zijn er ons van bewust dat de scheidingslijn tussen 'persoonlijk' en clubgebonden niet
altijd even duidelijk is maar we constateren dat het voorbije seizoen die scheidingslijn zelfs
niet meer bestaat!! De tweemaandelijkse factuur van Belgacom bewijst dat er best wat
gesprekken zijn geweest maar in dat rode kistje is de laatste maanden geen eurocent terug te
vinden.

Kortom, wij zijn ook niet van gisteren en dus is maar één conclusie mogelijk: niemand
betaalt zijn gesprekken en vindt dat het best op rekening van TTK mag! Het bestuur is van
mening dat dit uiteraard niet kan en vraagt langs deze weg aan alle bellers om hun gesprek
juist te definiëren en bijgevolg een kleine bijdrage (0.50 euro) te plegen wanneer het om een
persoonlijk gesprek gaat.

Hoewel we in het verleden steeds de eerste donderdag van augustus als startdatum namen
wijken we dit nieuwe seizoen lichtjes van deze goede gewoonte. De eerste data en
toogbeurten werden als volgt verdeeld:

-  Donderdag 31 juli (seizoensopener!!!): Ilse Van Leuven
- Donderdag 7 augustus: Jef Heremans
-  Donderdag 14 augustus: Louis Janssens
- Donderdag 21 augustus: Bart Jacobs
- Donderdag 28 augustus: Chris Verhoeven

Aanvangsuur: 19.00u

Louis zal vier dinsdagavonden van 19.00u tot 20.30u een geleide training voorzien.
Deelnemers betalen 5 euro ongeacht het aantal keer dat men wenst deel te nemen. De data
zijn 5-12-19-26 augustus.

Deze worden opnieuw gegeven door Lucien en Louis en zullen starten begin september.
Alle betrokken jeugdleden krijgen hierover tijdig de nodige informatie in de bus.



op het einde van vorig seizoen werd er op drie dinsdagen gestreden om deze fictieve beker.
Ook deze aflevering kende hetzelfde succes als de vorige. Tien ploegen streden over drie
speeldagen om de titel genietend ondertussen van een goedkoop pintje en een boterham met
kaas of hesp. Het spelletje met de voorgifl zorgt ervoor dat de uitslag niet op voorhand kan
voorspeld worden en dat alle ploegen met gelijke wapens aan de start komen. De H-ploeg
(Jef Heremans, Peter Matheussen en ?) verscheen iichtjes' gewijzigd aan de opslag en was
de uiteindelijke winnaar van deze editie. Jef had zich laten omringen door de gebroeders
Adriaensen, Mare en Stanny. Beiden waren vorig seizoen nog NG terwijl de realiteit iets
genuanceerder moet bekeken worden. De voorgifl kwam dus dubbel hard aan zodat de
tegenstanders het niet makkelijk hadden om Mare en Stanny te verschalken. Na een
spannende partij diende na een 4-4 tussenstand de laatste wedstrijd tussen Bart en Jef te
beslissen over winst of verlies. Het werd een thriller, gewonnen door Jef met 21-19 in de
belle waarbij een 'varken', een pietbal, kortom een dikke touch de match afmaakte! De
uitslag zag er zo uit:

1. H ploeg (Jet Mare, Stanny) :5-4 tegen
2. A-ploeg VTTL (Bart, Louis, Wim en invaller voor Wim: Willy)
3. G ploeg (Peter, Koen, Dries) :5-4 tegen
4. C ploeg VTTL (Dave, Patrick, Frank)
5. A ploeg (Danny, Frank, Roel) :7-2
6. B ploeg (Chris, Jan, Luc)
7. B ploeg VTTL (Bob, Jef, Bric) :5-4 tegen
8. D ploeg (Ilse, Fred, Edgard)
9. E ploeg ̂ udo, Lucien, Marianne en Edwin afwisselend) :5-4 tegen
10. F ploeg ̂ anny. Dirk, Rudi)

Donderdag 7 of 14 augustus (datum wordt nog definitief bevestigd): verkoop in ons
lokaal vantafeltennisbenodigdheden: batjes, bekleding, schoeisel, lijm...
Zaterdag 6 september om IB.OOu: De ontmoeting met Tios Tilburg in ons lokaal. Er
worden vijf heren- en één damesploeg voorzien. Inschrijven kan aan het prikbord.
Donderdag 11 september: op deze clubavond gaan we genieten van ofwel mosselen,
ofwel spaghetti. Inschrijven zal kunnen aan het prikbord.
Aan het prikbord zullen steeds de aankondigingen van tomooien en andere
evenementen verschijnen. Werp dus geregeld op dit bord wanneer je de speelzaal
betreedt, kwestie van op de hoogte te blijven!



• Bart Jacobs niet alleen een kersverse secretaris is maar ook een kersverse vader. Op
26 juni werden Hilde en Bart de trotse ouders van een dochter Britt.

• Onze poetsvrouw niet langer het lokaal kon onderhouden en dit heel spijtig vond.
Dat wij dit ook vonden maar gelukkig snel werden gedepanneerd door iige Van
Leuven (zus van) die voortaan de poets voor haar rekening zal nemen.

• Onze voorzitter een hachelijk auto-ongeval achter de rug heeft. Na een geweldige
slipper (aquaplaning) heeft hij alle kanten van de autostrade gezien. Kapotte auto
maar gelulddg geen persoonlijke schade hoewel kwatongen al snel zullen beweren
dat dit laatste toch ook wel het geval is!
Leden van het bestuur eind juli het lokaal nog eens opgeblonken hebben: speelzaal
werd gekuist, idem voor de tafels, toog cafétaria enz.
De vrouw van Frank Bogaerts vanaf dit seizoen de handdoeken en tafellakens gaat
wassen en strijken.
Wieza van Stan Floren dus bevrijd is van deze job, welke ze nochtans vele jaren met
toewijding heeft uitgevoerd.
De Fred ook dit jaar weer blijft zorgen voor de aanvoer van volle en afvoer van lege
bakken drank. Fred ruimt bovendien regelmatig alle vuilnis op waaronder een berg
blikken ice-tea en aquarius.
Willy de man van snoepgoed en ander toebehoren blijft.
Ik niet van plan ben om elke maand zo'n uitgebreid infootje in elkaar te knutselen.
De lay-out van deze info nog niet op punt staat en dat we daarover nog eens moeten
slapen.
We niet deelgenomen hebben aan het recreatief volleybal tomooi wegens te weinig
kandidaten.

Enkele leden wederom naar de kust afeakken om een tomooike mee te pikken.
We een reglement hebben ontwikkeld voor de scholen die beroep doen op onze
accomodaties. In één moeite hebben we de huurprijs ook lichtjes aangepast omdat
die tenslotte nog dateerde van grootmoeders tijd!
We natuurlijk iedereen verwachten op de opening van het seizoen
Ik er nu absoluut een punt achter zet!!! Tot de volgende info.


