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1. Clubkampioenschap op tweede Paasdag: analyse en terugblik 

 

Eén van de jaarlijkse hoogdagen van TTK vindt steevast plaats op tweede Paasdag. Vanaf 

13.00u strijden de seniors om de titel van clubkampioen. Alle deelnemers worden in een potje 

gegooid en een onschuldige hand zorgt ervoor dat de poules van de eerste ronde gevormd 

worden. De tweede ronde wordt afgewerkt op tabel waar het zaak is om bij de eerste twee van 

je poule te eindigen wil je kans maken op de eindoverwinning. De nummers drie en vier 

kunnen immers nog alleen voor de verliezerstabel gaan. 

Dit jaar mochten we 34 inschrijvingen begroeten, een aantal dat zowat het gemiddelde 

weergeeft van de laatste jaren en wat wij een goede opkomst noemen. De onschuldige hand 

van dienst was ditmaal Frank Bogaerts en er waren genoeg getuigen in de buurt om te 

controleren dat de fraude tot een minimum beperkt bleef! 

De loterij van de pouletrekking leverde een vrij evenwichtige verdeling op. Twee poules 

liepen in de kijker: een poule van drie  waar Wim, Bart en Eric bij elkaar werden geloot zodat 

alvast één degelijke speler zou moeten afhaken. De tweede poule die de nodige aandacht 

opeiste was die van Jef en Kevin Heremans, Peter Lambrechts en Raf Fransen. Is er overigens 

nog langer sprake van toeval als je wel iets mag verwachten wanneer Jef in de buurt is? Nee 

dus: we weten ondertussen allemaal dat een kompetitiewedstrijd van Jefs ploeg systematisch 

langer duurt dan een andere en een poule met Jef maakt daar zeker geen uitzondering op. We 

moesten dus inderdaad wachten op de laatste match en vooral de wedstrijd tussen Raf en Jef 

deed de figuurlijke deur dicht. Een dik uur hebben beide tenoren erover gedaan om uit te 

maken wie de sterkste was: een slaapverwekkende vertoning in slow motion met Jef als 

overwinnaar. Toen we het poulebriefje binnenkregen begon echter de miserie pas goed! Vijf 

van de zes wedstrijden werden beslist in een belle, nog een verklaring voor de lange duur 

maar veel erger was de wedstrijdverdeling: Kevin en Jef hadden beiden twee matchen 

gewonnen. Een telling van de gewonnen en verloren sets gaf geen uitsluitsel wegens beiden 

een 5-4 verhouding. Dan maar punten tellen waar we het totale aantal gewonnen en verloren 

punten tegen elkaar konden afwegen. Geloof het of niet: het saldo was voor beide heren 

nogmaals gelijk: +1! Alle moeite voor niets dus en om alsnog een winnaar aan te duiden 

vielen we terug op de eenvoudige regel van de onderlinge match. Die bewuste wedstrijd werd 

gewonnen door Kevin zodat hij als eerste uit de poule kwam. 

Opvallende verliezers die de eindtabel niet haalden waren: Peter Lambreghts die een zekere 

overwinning door zijn handen liet glippen tegen…Jef Heremans, Patrick Luyckx die Ilse Van 

Leuven ditmaal niet kon kloppen, de eerder genoemde Eric Van Hove omwille van zijn zware 

poule, Jef Van Bergen werd het kind van de rekening in zijn poule, wat ook van Chris 

Verhoeven kan gezegd worden. 

Op tabel bleken de zware kanonnen in de onderste helft te vertoeven: Danny, Louis, Bob en 

Wim. In de bovenste helft leek Bart zowat een boulevard naar de finale te krijgen maar helaas 

verslikte hij zich in Stan die zijn grote voorgift wist te consolideren en zo in de halve finale 

broertje Mark tegenover zich. Ditmaal liet Mark zich niet verrassen en was hij de eerste die 

zich wist te plaatsen voor de finale. In de onderste helft kregen we een mooie wedstrijd en 

nipte zege in drie sets voor Danny die vervolgens weinig moeite had met Bob in de halve 

finale.  

In de finale diende Danny telkens een 9-0 voorgift weg te werken. Dit lukte vrij vlot in de 

eerste set en in de tweede set wezen de bordjes op een bepaald moment 16-16. Winnaar 
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gekend denk je dan maar Danny wilde blijkbaar het publiek ook nog iets gunnen en liet het op 

een belle aankomen. In die belle kroop hij bij 18-18 langszij maar enkele knappe en 

verrassende ballen van Mark waren er alsnog teveel aan. Met Mark kregen we dan ook een 

(on)verwachte verdiende winnaar. Onverwacht omwille van de wedstrijdontwikkeling in de 

finale maar anderzijds ook wel enigszins verwacht omwille van zijn profiel: een voorlopig 

nog laag gekwalificeerde speler maar met heel wat spelpotentieel in zijn mars.  

De verliezerstabel kreeg als kleine finale Eric Van Hove versus Erwin Breugelmans. Eric is 

de laatste maanden goe bezig zoals ze zeggen en bewijst dat ook met zijn prestatie op dit 

clubkampioenschap. Enigszins onfortuinlijk uitgeschakeld in zijn poule, wist hij nadien Chris 

Verhoeven, Jef Van Bergen en Marianne Adams te verslaan om tenslotte de kers op de taart te 

zetten tegen Erwin. 

 

Voor de statistieken geven we hieronder de volledige uitslag. 

 

WINNAARSTABEL    VERLIEZERSTABEL 

 

1. Mark Adriaensen    19. Eric Van Hove 

2. Danny Vervoort    20. Erwin Breugelmans 

3. Stan Adriaensen    21. Marianne Adams 

4. Bob Van Den Eynden   22. Sandra De Vrij 

5. Raoul Wagemans    23. Jef Van Bergen 

6. Louis Janssens    24. Peter Lambreghts 

7. Bart Jacobs     25. Dries Fransen 

8. Wim Van Ammel    26. Edwin Michielsen 

9. Jef Heremans    27. Chris Verhoeven 

10. Rudi Marissen    28. Patrick Luyckx 

11. Frank Bogaerts    29. Lucien Kivit 

12. Bjorn Heremans    30. Ingrid Donckers 

13. Sven Somers    31. Raf Fransen 

14. Kevin Heremans    32. Gerda Van Dam 

15. Peter Matheeussen   33. Inge Van Leuven 

16. Rob Lambrechts    34. Rudy Viskens 

17. Ilse Van Leuven 

18. Ludo De Vrij 

 

En om het overzicht van dit clubkampioenschap af te sluiten nog enkele wetenswaardigheden: 

- De eindeloze match tussen Jef en Raf was deels ook te wijten aan onze Raf zelf. Rafke was 

de avond voordien behoorlijk wezen doorzakken en diende dus naast de reguliere tegenstand 

ook nog enkele hardnekkige katers te verslaan. 

- Tornooileider en voorzitter Louis was bij het aflezen van de poules af en toe in de war met 

het voorlezen van de namen: dat heb je met al die Jeffen en Peters in de club natuurlijk! 

- Het aantal broodjes was niet toereikend. 60 stuks voor 34 deelnemers bleek niet voldoende 

want om 18.00u was de laatste hotdog de pot uit. 

- Twee vaste deelnemers aan het tornooi, Fred en Edgard, zitten momenteel in de ziekenboeg 

maar kwamen toch de esbattementen volgen. Plezant! 

- Luc Viskens, nog eentje die buiten strijd is, heeft den toog de ganse  dag voor zich genomen. 

Waarvoor nogmaals dank langs deze weg. 

- Winnaars en verliezers werden voorzien van de nodige prijzen in natura. Van oudsher gaat 

het hier natuurlijk over druiven, bananen enz., ter beschikking gesteld door de NV Willy 

Fruits. Onze Willy gaat echter binnen afzienbare tijd op pensioen zodat we tegen volgend jaar 

wellicht op zoek zullen moeten naar andere oplossingen. 

 



TTK-INFO 

TTK-INFO 

Pagina 3 van 6 

 

2. Het al even jaarlijkse teerfeest: een korte herkauwing 

 

TTK’s teerfeest ging dit seizoen door op zaterdag 17 april. Ook dit jaar opteerden we weer 

voor ons beproefd recept: een uitgebreid en kwalitatief zeer goed koud buffet. Om zeven uur 

gaven de ingeschrevenen present wat neerkwam op een 80-tal liefhebbers. Eén voor één 

mocht men aanschuiven en een keuze maken uit al dat lekkers. Wijnen, bier en frisdranken 

waren uiteraard in voldoende mate aanwezig om alles door te spoelen.  

Vooraleer het dessert te nuttigen mocht de voorzitter traditiegetrouw een speechke afsteken. 

De leden van het jeugdbestuur, het bestuur en de catering (dranken aanhalen, de was en de 

plas) werden niet vergeten en kregen een fles porto of een doos pralines voor hun jaarlijkse 

belangeloze inzet. 

Na het dessert en de koffie kon de DJ aan de slag. In het begin van de avond werd de jeugd op 

haar wenken bediend en daarna werd het andere register opengetrokken. Jammer genoeg 

kreeg de arme man het publiek nauwelijks naar de dansvloer. Teveel gegeten, teveel 

gedronken of worden we met zijn allen stilaan te oud voor het betere danswerk? Feit is dat er 

vooral gebabbeld werd aan de tafels en dat de echte dancing spirit er niet uit kwam. Aan de 

DJ zal het wel niet gelegen hebben: twee jaar geleden hadden we dezelfde man en toen werd 

er heel wat meer afgehost. 

Ondergetekende hield het om een uur of twee voor bekeken maar op dat moment waren al een 

aantal leden huiswaarts zodat we vermoeden dat we ditmaal de laatste koppigaards niet al te 

laat naar huis hebben moeten sturen. Al bij al een degelijk teerfeest maar geen danssfeer en op 

een deftig uur de deuren dicht! 

 

Nog enkele weetjes: Een teerfeest in eigen lokaal is allemaal rap gezegd maar er komt toch 

wel wat bij kijken! 

 

- inschrijvingen noteren en aantallen doorgeven aan de kok 

- ingrediënten voor het buffet, drank voorzien 

- de nodige logistiek huren bij Riba en daar gaan afhalen en terugbrengen 

- lokaal poetsen en alles klaarzetten op zaterdagvoor- en namiddag 

- en tenslotte: een expliciet woord van dank aan alle mensen die hun steentje hebben 

bijgedragen, in het bijzonder voor Frank Bogaerts (logistiek Riba en opkuis op 

zondagmorgen), Bart Jacobs, Ilse Van Leuven, Frank Brosens en vrouwtje Hildegard, 

Eric Van Hove en mezelf voor de opkuis ’s anderendaags. 

 

3. Het clubkampioenschap voor de jeugd op 1 mei: alweer een terugblik 

 

Wat tweede Paasdag is voor de seniors, dat is 1 mei voor onze jeugd: clubkampioenschap! 

Onder de vertrouwde en deskundige leiding van Lucien werden drie reeksen gemaakt waarbij 

rekening gehouden werd met het niveau van de spelers. Op die manier kon iedereen op een 

aangename manier aan zijn trekken komen. 

Naast het pingponggebeuren werd er ook gezorgd voor een natje en droogje. De voorziene 

hotdogs werden allemaal verorberd. Er was ook belangstelling van enkele ouders en andere 

leden zodat de mensen van den toog meer dan hun werk hadden. En tenslotte, voor de 

statistieken: de uitslagen per reeks. 

 

1. Reeks competitiespelers van de A-B-C ploegen: 

 

1. Glenn Viskens  6. Benny Breugelmans 

2. Boris Voorspoels  7. Linde Janssens 
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3. Seppe Van Gils  8. Jeroen Marissen 

4. Leen Somers  9. Stef Van Gastel 

5. Yvan Janssen 

 

2. Reeks competitiespelers van de D-ploeg en ‘oudere’ jeugd: 

 

1. Sam Verboven  6. Philippe Van Leuven 

2. Lander Kivit  7. Nikas Goossens 

3. Leen Bolckmans  8. Bart Bogaerts 

4. Simon Filliers  9. Lenz Bolckmans 

5. Elien Van Gastel  10. Kane Breugelmans 

 

3.Reeks met de jongste jeugdspelers: 

 

1. Stien Kivit   5. Toke Kivit 

2. Cis Bogaerts  6. Niki Christiaensen 

3. Arthur Jochems  7. Yoeri Christiaensen 

4. Elmo Goossens  8. Lize Bolckmans 

 

4. De beker van Rijkevorsel: een verslag van de esbattementen 

 

Ondertussen is deze activiteit ook al weer een klassieker geworden. Dit jaar schreven zich 8 

ploegen in die gespreid over drie dinsdagen zouden strijden voor de overwinning. De 

wedstrijden verlopen via het systeem Beker Bisdom wat betekent dat er met voorgift wordt 

gespeeld naar twee gewonnen sets van 21 punten. Op de eerste speeldag worden de ploegen 

tegen elkaar geloot maar het verdere verloop ligt vast.  

Die speeldag bracht de A (K) tegen de B (K) ploeg. Met 8-1 werd het een vlotte overwinning 

voor de A-ploeg. De tweede wedstrijd ging tussen de  B (B) en C (B) ploeg die na een gelijk 

op gaande partij met 5-4 werd gewonnen door de B-ploeg. De derde ontmoeting die uitgeloot 

werd ging tussen de A (B) en de E (K) ploeg. Hoewel de uitslag op 6-3 in het voordeel van de 

A ploeg uitdraaide was het verre van een makkelijke wedstrijd. De vierde match tenslotte 

verliep met 6-3 in het voordeel van de H (K) ten nadele van hun opponent, de F (K) ploeg. 

De tweede speeldag bracht de vier winnaars en de vier verliezers van de eerste week 

tegenover elkaar. Bij de winnaars kwamen de A (K) ploeg tegen de B (B) ploeg uit en de A 

(B) tegen de H (K).  Beide partijen kenden een spannend verloop en de uitslag was navenant: 

telkens 5-4, respectievelijk in het voordeel van de A (K) ploeg  en de A (B) ploeg. Hoewel de 

vier overige ploegen nog enkel voor de verliezers tabel konden gaan, was het ook hier een 

stevige partij tafeltennis: De E (K) won van de F (K) met 5-4 en de B (K) won met dezelfde 

cijfers van de C (B). 

De derde en laatste speeldag moest uitmaken hoe de uiteindelijke rangschikking er zou 

uitzien. Voor de eerste plaats en de titel ging het tussen de A ploegen van de twee federaties. 

De jongens van den Belgische hadden het vel van de beer al verkocht voor ie geschoten was 

en eens te meer bleek dat men zoiets nooit mag doen. Ze gingen vrolijk de boot in met 6-3. 

De derde stek ging naar de H (K) met 5-4 ten nadele van de B (B). Om de vijfde plaats werd 

gestreden door de E en B (beide K), een duel dat gewonnen werd door de E ploeg. De strijd 

om de rode lantaarn viel in het voordeel uit van F (K) die met 5-4 verloren van de C (B) 

ploeg. 

Hieronder volgt nog de volledige uitslag en de ploegsamenstelling die het meest aan bod 

kwam over de drie dagen. Wie zich alsnog moest afvragen wat de ‘K’ en de ‘B’ tussen de 

haakjes betekent moet stoppen met pingpongen: K=kathlolieke en  B= belgische natuurlijk! 
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1. A-ploeg KVKT: Danny Vervoort, Roel Wagemans en Eric Van Hove 

2. A-ploeg VTTL: Bart Jacobs, Rob Lambrechts en Louis Janssens 

3. H-ploeg KVKT: Erwin Breugelmans, Sandra De Vrij en Rudy Marissen 

4. B-ploeg VTTL: Bob Van Den Eynden, Jef Van Bergen en Wim Van Ammel 

5. E-ploeg KVKT: Jef Heremans, Peter Matheeussen en Rudi Viskens 

6. B-ploeg KVKT: Chris Verhoeven, Dennis De Vrij en Sven Somers 

7. C-ploeg VTTL: Raf Fransen, Patrick Luyckx en Frank Bogaerts 

8. F-ploeg KVKT: Lucien Kivit, Ludo De Vrij, Marianne Adams en Edwin Michielsen 

 

5. De jarigen in mei, juni en juli: 

 

datum  naam    datum  naam 

 

16/05/04 SERGE ROOMAN  28/05/04 RONALD COENS 

30/05/04 DANNY VERVOORT 02/0689 JEROEN MARISSEN 

04/06/04 PETER MATHEEUSEEN 05/06/04 WILLY LAURIJSSEN 

11/06/04 WERNER ADRIAENSEN 15/06/04 CIS BOGAERTS 

16/06/04 SANDRA DE VRIJ   19/06/04 PAUL MARISSEN 

19/06/04 JEF HEREMANS  30/06/04 BJORN HEREMANS 

01/07/04 INGRID DONCKERS 01/07/04 LUDO DE VRIJ  

03/07/04 ILSE VAN LEUVEN  07/07/04 FRANK BROSENS 

11/07/04 ERNA BUYS   15/07/04 STIEN KIVIT 

16/07/04 KEVIN HEREMANS 21/07/04 SIEN LUYCKX 

21/07/04 RUDY VISKENS  25/07/04 BART BOGAERTS 

 

6. Te onthouden uit de vorige bestuursvergaderingen: 

 

- Onze penningmeester kon wegens bekerverplichtingen niet op de algemene vergadering 

zijn. Bij het begin van het nieuwe seizoen zal hij alsnog een overzicht geven van de financiële 

evolutie van de clubkas. 

- We gaan volgend seizoen, meer bepaald in de loop van januari, de leden nog eens 

verwennen met een nieuwjaarsreceptie. 

- De ploegensamenstelling liep ditmaal niet van een leien dakje maar uiteindelijk hebben we 

alles en iedereen kunnen tevreden stellen. 

- De tafels in de cafétaria zullen tegen het nieuwe seizoen getooid worden met kraakverse en 

nagelnieuwe tafellakens. 

- De nieuwe shirts zijn quasi rond qua model, kleur, sponsoring. 

 

7. Enkele belangrijke oproepen: 

* Binnenkort starten de werken aan de Antwerpse ring. Zowat iedereen verwacht het nodige 

fileleed, zo ook KVKT. Men voorziet dat ploegen wel eens te laat kunnen arriveren bij een 

verplaatsing in en rond Antwerpen. Daarom doet men een oproep om per ingeschreven 

kompetitieploeg, telkens van twee spelers hun GSM-nummer op te vragen. Het is de 

bedoeling dat deze GSM nummers via de clubsecretaris midden augustus naar de federatie 

worden doorgegeven. De federatie zal op haar beurt eind augustus een lijst van spelers met 

hun GSM nummer publiceren. Op die manier kunnen betrokkenen elkaar tijdig verwittigen 

wanneer ze onderweg in problemen zijn geraakt. 

Vandaar onze oproep: wie nog geen GSM nummer heeft doorgegeven aan Bart, gelieve dit 

dan zo snel mogelijk te doen. Wie anderzijds niet graag heeft dat zijn/haar GSM nummer 
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wordt doorgegeven in bovenstaand verband, dient dit ook duidelijk te laten weten aan het 

secretariaat. 

* Op dinsdag 27 juli vanaf 18.30u gaan we het lokaal voor de start van het seizoen een 

traditionele grondige poetsbeurt geven. Wie zich geroepen voelt – niet allemaal tegelijk 

natuurlijk – wordt die avond verwacht om Louis, Bart en Chris te ondersteunen. 

* Wie zijn of haar medisch attest nog dient binnen te brengen, moet dit doen voor 15/07 bij de 

secretaris. Wie te laat is, speelt niet!!! 

 

8. Wist je dat… 

 

* Jef, Peter en Marc de stunt van de A-ploeg net niet hebben kunnen overdoen. Ze sneuvelden 

nipt in de halve finale door met 5-4 te verliezen van Tecemo. 

* De lichtbak met reclame van Bacob werd vervangen door reclame voor Dexia. 

* De vloer alweer zijn jaarlijkse onderhoudsbeurt heeft gehad dank zij de bereidwillige hulp 

van Louis, Raf, Frank, Ludo, Edwin, Chris. Eric, Patrick en Stan te laat waren en nog enkel 

konden toekijken dat het weer goed gedaan was. 

* De kampioenviering ditmaal niet meer samenviel met een clubavond maar dat dat evenmin 

tot gevolg had dat de clubkampioenen richting Hoboken zijn vertrokken. 

* Hun forfait had dan weer tot gevolg dat Louis na afloop van de statutaire vergadering met 

een doos bekers naar huis mocht vertrekken. 

* Kevin Heremans ondertussen in het huwelijksbootje is gesukkeld en dat wij hem en zijn 

madam een voortreffelijk huwelijk wensen. 

* Er leden zijn die twee maanden rust veel te lang vinden en zich na enkele weken al rot 

vervelen.  

* Wij deze sukkelaars aanraden om eens te gaan quizzen, vissen, barbecuen, een goed boek te 

lezen…als welgekomen afwisseling. 

* Jef Nuyts zich terug aangesloten heeft bij de VTTL. Dat wij dat heel prettig vinden omdat 

Jef eigelijk nooit echt weg is geweest maar nu toch wel terug officieel lid is van TTK. 

* We er nu een lijn onder trekken en dadelijk beginnen aan een nieuwe info die einde juli, bij 

de start van het nieuwe seizoen, zal verschijnen. 

* In deze volgende info ondermeer ruimte zal zijn voor: woordje van de voorzitter, speeldata 

en reeksindeling van de ploegen, eerste beurtrollen, verjaardagen, allerhande belangrijke 

startinfo, nieuwe shirts enz… 

 


