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1. Woordje van de voorzitter 

Het eerste infonummer van het nieuwe seizoen vraagt om een extra woordje van de voorzitter. 

‘Goede gewoontes’ zijn er om in ere te worden gehouden en dat is met dit traditionele 

openingswoord niet anders! 

Eindelijk, het seizoen 2004-2005 staat in de startblokken en daar zijn naar het schijnt heel wat 

clubleden niet rouwig om. Voor hen duurde de verplichte zomerstop allicht veel te lang maar 

aan die lijdensweg komt nu snel een einde. Haal dat paletje al maar onder het stof vandaan, 

geef het een poetsbeurt, stel de GPS van je auto af op de Kruispad en maak je op voor een 

kakelvers pingpongseizoen. 

Op sportief vlak hebben we overigens een zeer degelijk jaar achter de rug. De opkomst van 

onze leden op donderdagavond en zondagvoormiddag was groot. Dat vertaalde zich in een 

aangename en gezellige sfeer en dito inkomsten. De clubkas is er in het voorbije seizoen niet 

op achteruit gegaan, om het enigszins eufemistisch uit te drukken. Onze leden weten echter 

ook wel dat het er niet om gaat om de euro’s op te stapelen. Er moet een stevige basis zijn om 

onvoorziene situaties het hoofd te bieden maar anderzijds trachten we toch een zeker 

‘terugverdieneffect’ voor de leden te realiseren. Het lidgeld blijft een habbekrats, zeker in 

vergelijking met andere clubs en andere sporten. De prijs van een pintje kan je bij ons 

bezwaarlijk democratisch noemen, het zijn eerder voorhistorische prijzen die we hanteren. 

Daarnaast trakteren we onze leden op diverse evenementen waaraan je gratis en voor niks kan 

deelnemen. Zo plannen we voor dit seizoen alvast een mosselavond en een 

nieuwjaarsreceptie. 

Op bestuurlijk vlak hebben we daarentegen een jaar met ups en downs doorsparteld. De 

secretariaats- annex penningmeesterwissel is onderhevig geweest aan te verwachten 

kinderziekten. De opsplitsing van beide functies – voorheen bij één en dezelfde persoon – is 

geen evident gegeven voor onze clubhistoriek. Naast het doorlopen van de dagelijkse 

administratieve beslommeringen, was en is het van het grootste belang dat de violen op elkaar 

afgestemd geraken. Dit laatste is echter niet altijd eenvoudig gebleken maar blijft voor het 

clubbestuur een prioritair gegeven om hiervoor de nodige aandacht te hebben. Nieuwe bezems 

vegen goed maar een ander spreekwoord zegt ook dat alle begin moeilijk is. Het is aan het 

bestuur om via een constructieve samenwerking de trein goed op de rails te houden! 

Het seizoen 2004-2005 moet nog wel op gang geschoten worden, de basis werd echter al 

gelegd op het einde van vorig seizoen. Om alle ploegen op hun wenken te bedienen is er 

achter de schermen heel wat werk verzet. Met name de samenstelling van de ploegen was een 

zware bevalling omwille van diverse klassementsverschillen. Dank zij onze goede contacten 

met KVKT en overtuigende motivatie kon alles in de juiste plooi gelegd worden. Het is nu 

aan de ploegen zelf om er binnenkort een sportief en succesvol competitiejaar van te maken. 

Tegelijk profiteren we er hier van om nog eens de moraliserende toer op te gaan: pingpongen 

is prettig maar neem er ook steeds de minder prettige zaken bij! Oog voor orde en netheid van 

speelzaal en cafétaria bij het afsluiten, drankvoorraad aanvullen in de ijskast en een correcte 

behandeling van het toogblad is eveneens een aandachtspunt. 

Tot slot maar zeker niet onbelangrijk, een woordje over de jeugd. De laatste jaren is ons 

jeugdledenbestand opnieuw toegenomen. Dit is een verheugende vaststelling maar het is 

nodig om hiervoor permanent aandacht te hebben. We weten allemaal dat van een brede basis 

slechts een zeer smalle top rest maar als club zijn er weinig andere keuzes. Je moet een 

klimaat creëren waarin de jeugd zich goed voelt. Dit betekent voldoende 
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trainingsmogelijkheden aanbieden, randactiviteiten voorzien enz. We hebben hiervoor een 

jeugdbestuur dat alvast aan deze eerstelijnszorg doet, af en toe het gevoel moet hebben dat 

hun inspanningen niet naar waarde worden geschat door de jeugdleden zelf. Het zou plezant 

zijn mocht er nog eens een jeugdgeneratie op staan die zwaar pingpong minded is. Meteen 

een oproep aan alle jeugdleden: kijk eens rond in je vriendenkring en pik er diegenen uit die 

in de eerste plaats graag zouden willen (leren) tafeltennissen. Als elk jeugdlid zo een nieuw 

lid introduceert gaan we opnieuw naar een grote groep gemotiveerde jeugdleden! 

 

2. De jarigen in augustus en september: 

datum  naam datum naam 

 

10/08/04 MARIANNE ADAMS 13/08/04 DRIES FRANSEN 

15/08/04 KURT HOFMANS 16/08/04 STIJN FILLIERS 

16/08/04 DENNIS DE VRIJ 17/08/04 BART JACOBS 

20/08/04 JEF VAN BERGEN 23/08/04 DAVID VAN EERSEL 

23/08/04 LOUIS JANSSENS 27/08/04 KOEN JANSSENS 

28/08/04 JAN ADRIAENSEN 29/08/04 LUDO VAN ROMPAEY 

30/08/04  YANNICK VD EYNDEN 01/09/04 PHILIPPE VAN LEUVEN 

03/09/04 EDWIN MICHIELSEN 07/09/04 GERT HEYLEN 

08/09/04 DANNY DE VRIJ 16/09/04 LEEN SOMERS 

28/09/04 STEFAN FILLIERS 

 

3. Start seizoen 2004-2005: 

Het kersverse seizoen gaat van start op zondag 1 augustus. Wie zich dus niet kan inhouden 

tot donderdag 5 augustus, de eerste clubavond, kan meteen op bewuste zondagvoormiddag 

aan de slag. 

Naar goede gewoonte zijn het de bestuursleden die de eerste toogbeurten voor hun rekening 

nemen. Hieronder leest u alvast de regeling. 

 

DO 05/08: ILSE VAN LEUVEN 

DO 12/08: JEF HEREMANS 

DO 19/08: LOUIS JANSSENS  

DO 26/08: BART JACOBS 

DO 02/09; CHRIS VERHOEVEN  

 

Op deze donderdagavonden zal het lokaal geopend worden om 19.00u. Alle jeugdspelers zijn 

dan welkom en kunnen vrij trainen en spelen tot 20.30u. Vanaf de eerste donderdag van 

september zal de jeugd dan opnieuw geleide training krijgen van Louis en Lucien. Alle 

betrokkenen krijgen daarvoor tijdig de nodige informatie in de brievenbus. 

 

4. Opkuis en poetsen speelzaal en cafeteria: 

Pingpongen is plezant en het is nog plezanter wanneer dit in een nette omgeving kan 

gebeuren. Het is daarom ook nodig dat onze accommodatie wekelijks onderhouden wordt, een 

noodzakelijke bezigheid die trouwens geld kost. Langs deze weg dan ook een oproep om het 

nodige respect voor materialen in het algemeen, de cafétaria…te hebben.  

Na een stille periode van twee maanden heeft alles sowieso een extra beurt nodig. Hiervoor 

steken de bestuursmensen zelf de handen uit de mouwen zodat men op 1 augustus in een 

proper lokaal terecht komt. 

Op dinsdag 27 juli vanaf 18.30u vliegen Bart, Chris en Louis erin om de spinnenwebben te 

verwijderen, de tafels te ontvetten, de glazen op te blinken enz…Wie zich ondertussen zit te 
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vervelen en een goed werk wil verrichten, is meer dan welkom die avond. Met andere 

woorden: een warme oproep aan alle leden om even te komen helpen 

 

 

 

5. Geleide trainingen: 

Ieder jaar klinkt weer de roep van de leden om in de aanloop naar de kompetitie enkele sessies 

geleide training te krijgen. Ieder jaar verschijnen er dan op de eerste training 20 mensen, een 

aantal dat daarna gestaag zakt tot een achttal liefhebbers. Ieder jaar stellen we dan ook weer in 

vraag wat het nut ervan is en de ‘verloren’ tijd die we erin steken. Ieder jaar besluiten we 

desondanks dan toch maar om een aantal dagen en uren uit te trekken  en dit jaar is het dus 

niet anders! Hieronder staan de data en de uren waarop Louis Janssens zijn latijn in het 

pingponggild zal steken. Verder nog één afspraak: elke deelnemer betaalt bij aanvang 5 euro, 

ongeacht hij of zij alle trainingen, dan wel één of twee sessies volgt. 

 

DI 10/08 19.00u – 20.30u 

DI 17/08 19.00u – 20.30u 

DI 24/08 19.00u – 20.30u 

DI 31/08 19.00u – 20.30u 

 

6. Verkoop tafeltennismateriaal: 

Aan alle mooie liedjes komt een einde. Onze ‘Posno vriend’ uit Tilburg heeft zijn zaak op de 

fles gedaan. Meer en meer mensen schaffen hun materiaal via internet en de post aan zodat de 

winkel minder en minder klanten had. Direct gevolg van zijn beslissing is natuurlijk dat we de 

uitgebreide presentatie en verkoop op één of andere donderdag in augustus zullen missen. 

Ondertussen hebben we een alternatief met een zaak in het Antwerpse, namelijk Dandoy 

Sport. De gerant van die tent zal op donderdag 12 augustus vanaf 19.30u in ons lokaal 

aanwezig zijn om zijn waren aan de man te brengen. De voorwaarden zijn als vanouds: 

niemand is verplicht om ter plaatse iets aan te kopen. Het is een service die we onze leden 

aanbieden maar waarbij iedereen vrij is om te doen en te laten wat hij/zij wil. 

 

7. Competitieploegen seizoen 2004-2005: 

Hieronder volgen de vaste (type) samenstellingen van de ploegen, hun thuisspeeldag, 

reeksindeling  en met welke andere ploeg(en) er wordt samen gespeeld. 

 

1. Spelen samen thuis op vrijdag: 

 

A-ploeg KVKT (Danny Vervoort, Raoul Wagemans, Eric Van Hove)   Reeks: 1A 

B-ploeg KVKT (Chris Verhoeven, Dennis De Vrij, Sven Somers)   Reeks: 1 B 

 

 

2. Spelen ook samen thuis op vrijdag, afwisselend met A en B ploeg van hierboven: 

 

F-ploeg KVKT (Koen Janssens, Peter Lambrechts, Dries Fransen)   Reeks: 6 A 

J-ploeg KVKT (Gerda Van Dam, Ingrid Donckers,…)    Reeks: 10 B 

 

 

3. Spelen samen thuis op maandag: 

 

C-ploeg KVKT (Ilse Van Leuven, Edgard Poelmans, Fred Mertens)  Reeks: 4 A 
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E-ploeg KVKT (Jef Heremans, Peter Matheeussen, Marc Adriaensen)  Reeks: 5 B 

 

 

4. Spelen ook samen thuis op maandag, afwisselend met C en E van hierboven: 

 

G-ploeg  KVKT(Lucien Kivit, Ludo De Vrij, Edwin Michielsen)   Reeks: 6 B 

H-ploeg KVKT (Erwin Breugelmans, Rudy Marissen, Sandra De Vrij)  Reeks: 7 B 

I- ploeg KVKT (Ludo Van Rompaey, Maria Wauters, Erna Buys)   Reeks: 10 A 

    

 

5. Speelt thuis op dinsdag, afhankelijk van de kalender samen met B-ploeg VTTL: 

 

D-ploeg KVKT (Jan Thoné, Luc Viskens, Bob Verpoorten)    Reeks: 5 A 

 

 

6. Spelen thuis op woensdag: 

 

A-ploeg VTTL (Danny Vervoort, Bart Jacobs, Rob Lambrechts, Louis Janssens) Reeks: 1P. B 

C-ploeg VTTL (Patrick Luyckx, Raf Fransen, Frank Bogaerts, David V. Eersel) Reeks: 4P. C 

 

 

7. Speelt thuis op dinsdag, afhankelijk van de kalender samen met de D-ploeg KVKT: 

 

 B-ploeg VTTL (Bob VD Eynden, Jef V Bergen, Wim V Ammel, Raoul Wagemans) R: 2P. B 

 

 

* Voor de liefhebbers en diegenen die over één PC met internetaansluiting beschikken: men 

kan de volledige kalender, de ploegen en de tegenstanders reeds inkijken op volgende 

adressen! 

- Voor KVKT: http://users.skynet.be/walter.van.eygen/ 

- Voor VTTL: www.vttl.be 

 

* De competitie KVKT zal starten in de week van 6-10 september. 

* De competitie VTTL zal starten in de week van 13-18 september 

* De eerste wedstrijden zullen aan het prikbord uitgehangen worden en zullen ook nog eens 

verschijnen in het infonummer dat einde augustus, voor de competitiestart, zal verschijnen. 

 

8. Te onthouden uit de vorige bestuursvergadering: 

- Omwille van een sponsorsprobleem smelten het Bondsblad en Mededelingen van KVKT 

samen tot één blad dat maandelijks zal verschijnen en waarvan elke ploeg verplicht één 

exemplaar toegezonden zal krijgen. 

- Er wordt overwogen om de buitenmuren – de zuidwest kant – te behandelen met een 

ontmossingsproduct. 

- Er komen een set nieuwe tafellakens in de cafétaria. De oudste set wordt afgedankt en de 

meest recente zal dan voortaan dienen als reserve. 

 

9. Ontmoeting met Tios Tilburg: 

Deze jaarlijkse slag zal dit seizoen plaatsvinden in Tilburg op zaterdag 4 september om 

13.00u.  Er wordt vertrokken aan het lokaal van TTK zelf om 12.00u. Als we voldoende 
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manschappen bij elkaar krijgen, worden er 6 heren en 1 damesploeg opgesteld. Er zal voor dit 

evenement kunne ingeschreven aan het prikbord. 

 

10. Nieuws van het secretariaat: 

* We starten het seizoen met 96 leden: 76 onder hen horen volwassenen te zijn, verdeeld over 

53 mannen en 23 vrouwen; bij de jeugd zijn ze met 20, 8 meisjes en 12 jongens. 

* 72 van deze leden wonen in Rijkevorsel, de resterende 24 logischerwijze natuurlijk niet. 

* Boris Voorspoels en Seppe Van Gils hebben de jeugdstatus voorgoed achter zich gelaten. 

Zij horen voortaan thuis bij de volwassenen. 

* Glenn Viskens, Leen Somers en Sien Luyckx zijn ondertussen 17 jaar geworden en zij 

mogen voortaan op donderdagavond langer blijven trainen. Linde Janssens kan van deze 

afspraak volgend jaar april profiteren want dan haalt zij de kaap van 17 jaar. 

* Tot en met donderdag 19 augustus zullen de leden de gelegenheid krijgen om een shirt te 

passen zodat wij de juiste maten kunnen doorgeven. 

 

11. Wist je dat… 

 

- In deze info een oproep stond om te komen helpen bij de opkuis van het lokaal. Dat deze 

oproep geen effect meer zal hebben omdat er ondertussen al gepoetst is door Louis, Bart, 

Chris en Edwin. Willy en Jef hebben nadien de vloeren in cafétaria en kleedkamers nog onder 

handen genomen. 

- We iedereen die nog moet vertrekken een prettige vakantie toewensen. 

- We iedereen die reeds terug is van verlof een aangenaam nieuw werkjaar toeroepen. 

- Dat onze Willy zo stillekes aan de laatste maanden van zijn laatste werkjaar aan het 

volmaken is. Op zich is dat niet erg voor hem maar wel voor ons: wie gaat er in de toekomst 

zorgen voor druiven, appels, appelsienen, bananen, mango’s, litchi’s en meer van dat fraais? 

- Enkele leden reeds een kusttornooi hebben bezocht! 

- We het volgende infonummer graag zouden klaar hebben tegen eind augustus en dat 

eventuele copij of andere gegevens tegen 20/08 in mijn bezit moeten zijn, kwestie van niet 

alles op een hoopje te krijgen.  

 

 

 

 


