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1. Dag allemaal 

 

Het nieuwe seizoen is ondertussen van start gegaan. De maand augustus werd gebruikt om 

flink bij te trainen en dat werd er dan ook effectief gedaan. De clubavonden werden druk 

bezocht en het was vaak aanschuiven en ‘vechten’ om een tafel te bemachtigen. 

Ook de geleide training op dinsdag kende een grote opkomst en werd er het nodige zweet 

gelaten. Vanaf nu wordt het natuurlijk ernst en zal moeten blijken of de geleverde 

inspanningen hun vruchten gaan afwerpen. De competitie is gelanceerd en de eerste sets en 

wedstrijden werden gewonnen en allicht ook verloren. We wensen alle ploegen heel veel 

succes in hun competitiecampagne en als het even kan, zo weinig mogelijk zieken of 

gekwetsten. Laten we ook niet vergeten dat verliezen niet het einde van de wereld is: het is 

van essentieel belang dat je tafeltennist voor wat je waard bent maar respecteer ten allen tijde 

de tegenstander van dienst. Het moet ook nog na de wedstrijd gezellig blijven! 

 

2. De jaarlijkse ontmoeting met TIOS Tilburg 

 

Reeds heel wat jaren plannen we deze ontmoeting op de eerste zaterdag van september. Als 

we thuis spelen kunnen we slechts zes ploegen opstellen terwijl we in Tilburg altijd zeven 

ploegen aan de start brengen. Traditiegetrouw hangen we begin augustus een lijst aan het 

prikbord waarop de liefhebbers zich kunnen inschrijven. Conform de traditie hebben we nog 

nooit moeite gehad om deze lijst vol te krijgen, integendeel, we dienden geregeld mensen 

teleur te stellen omdat ze laattijdig wilden inschrijven. Onze verbazing was dan ook 

behoorlijk groot toen bleek dat we dit jaar er niet in slaagden om zeven ploegen op de been te 

krijgen. Slechts vier ploegen werden bemand en dat vonden wijzelf een te beperkt aantal om 

naar Tilburg te reizen. In onderling overleg werd dan maar besloten de ontmoeting af te 

blazen en te verdagen naar een latere datum, in de loop van dit seizoen. Voorlopig wordt nu 

zaterdag 18 december gespot. Wij hopen alleszins dat dit voorval een éénmalig accident de 

parcours is en dat de lijst voor 18/12 in een mum van tijd volgeboekt raakt. Een aangename 

traditie als de deze mogen we niet verloren laten gaan. 

 

 

3. De jarigen in september en oktober: 

 

datum  naam    datum  naam 

 

01/09/04 PHILIPPE VAN LEUVEN 07/09/04 JAN THONE 

03/09/04 EDWIN MICHIELSEN 08/09/04 LUC VISKENS 

07/09/04 GERT HEYLEN  10/09/04 STAN ADRIAENSEN 

08/09/04 DANNY DE VRIJ  14/09/04 YOERI CHRISTIAENSEN 

16/09/04 LEEN SOMERS   19/09/04 BOB VAN DEN EYNDEN 

21/09/04 JEF NUYTS   26/09/04 IVAN JANSSEN 

03/09/04 NIKI CHRISTIAENSEN 30/09/04 ELMO GOOSSENS 

03/09/04 LEEN BOLCKMANS  
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4. Beurtrol toogdienst: 

 

dag datum naam dag datum naam 

 

DO  09/09/04 FRANK BOGAERTS MA 04/10/04 SANDRA DE VRIJ 

VR 10/09/04 ROB LAMBRECHTS WO 06/10/04 FRANK BROSENS 

ZA 11/09/04 BJORN HEREMANS DO 07/10/04 JOKE DE KLERCK 

MA 13/09/04 MARIANNE ADAMS VR 08/10/04 LUCIEN KIVIT 

WO 15/09/04 STAN FLOREN ZA 09/10/04 AN SAERENS 

DO 16/09/04 ERWIN BREUGELMANS MA 11/10/04 MARIANNE ADAMS 

VR 17/09/04 ERNA BUYS DO 14/10/04 DANNY DE VRIJ 

MA 20/09/04 CHRIS VERHOEVEN MA 18/10/04 FRANK BOGAERTS 

DI 21/09/04 LOUIS JANSSENS DO 21/10/04 DENIS DE VRIJ 

DO 23/09/10 KEVIN HEREMANS VR 22/10/09 BART JACOBS 

VR 24/09/04 LUDO DE VRIJ ZA 23/10/04 TOOS SMULDERS 

ZA 25/09/04 SERGE ROOMAN MA 25/10/04 KOEN JANSSENS 

MA  27/09/04 TOOS SMULDERS DO  28/10/04 PAUL MARISSEN 

WO 29/09/04 ERIC VAN HOVE  VR 29/10/04 RUDY MARISSEN 

DO 30/09/04 ERIC KIVIT 

 

 

5. De nieuwe T-shirts: 

We hadden gehoopt dat we de competitie konden starten in een flitsend nieuwe outfit maar 

allerlei praktische elementen hebben de timing in de war gestuurd. De vooruitzichten wijzen 

er op dat het wellicht eind september zal worden. Voorlopig dus nog even geduld, beste 

leden! 

 

6. Beker van het Bisdom: 

Een nieuw seizoen betekent ook een nieuwe aflevering van de bekercompetitie. De laatste 

jaren doen we het met onze club voortreffelijk in de Beker. Twee jaar geleden wist de A-

ploeg zelfs te winnen en vorig jaar was de ploeg van Jef, Peter en Marc halve finalist. Deze 

resultaten doen dus het beste verhopen voor de volgende aflevering. 

Opvallend bij de loting van de eerste ronde (128
e
 finale) is het gegeven dat alle ploegen op 

verplaatsing zullen moeten, uitgezonderd de J-ploeg. Verder is nog te vermelden dat 

Rijkevorsel A,D en F de eerste ronde vrij zijn. Hieronder het overzicht van de wedstrijden die 

zullen betwist worden in de week van 1-5/11/04. 

 

dag datum uur thuisploeg bezoekers 

 

DO 04/11/04 20.00U KONTICH B RIJKEVORSEL B 

VR 05/11/04 20.00U SCHILDE E RIJKEVORSEL C 

VR 05/11/04 20.00U BEERSE B RIJKEVORSEL E 

VR 05/11/04 20.00U NODO A RIJKEVORSEL G 

WO 03/11/04 20.00U ZWIJNDRECHT B RIJKEVORSEL H 

DI 02/11/04 20.00U CLUB 75 HEMIKSEM C RIJKEVORSEL I 

VR 05/11/04 20.00U RIJKEVORSEL J SCHILDE P 

 

Nogmaals: RIJKEVORSEL A – D – F zijn vrij de eerste ronde. 

 

7. Nieuws van het secretariaat: 
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* Steeds de uitslagen zelf doorbellen naar KVKT of VTTL. Vergeet ook niet om de 

wedstrijdbladen op te sturen en gebruik de juiste enveloppen: KVKT = bruin, VTTL = wit! 

* VTTL verplicht haar competitiespelers vanaf dit seizoen om de uitslagenkaarten in te vullen 

en op het einde van het seizoen binnen te brengen. Bij nalatigheid wacht een boete van 3 euro. 

* We raden alle ploegen aan om tijdig te vertrekken bij verplaatsingen. Het regent 

wegenwerken in de provincie Antwerpen, om nog maar te zwijgen van de verbouwingen in en 

rond Antwerpen zelf. 

* VTTL deelt in dit verband ook mede dat men verplicht is een ploeg alsnog te laten spelen 

wanneer ze tot een half uur te laat toekomt. Komt men nog later toe, dan dient men reden van 

overmacht, naam en tijdstip op het wedstrijdblad in te vullen. Het verzoekschrift om de 

wedstrijd op een andere datum te spelen moet binnen een week bij de interclubleider zijn. 

* Belangrijk: 

- Rijk J speelt tegen Bevel F niet op woensdag maar op maandag 

- Rijk A speelt tegen Bevel A op een donderdag 

- Rijk C speelt tegen Blue Rackets niet op woensdag maar op vrijdag 

- Jeugd Rijk C en D spelen op zaterdag 16/10 beide tegen ploegen van Borsbeek. De 

wedstrijden worden niet in Borsbeek maar wel in het lokaal van Tecemo gespeeld. 

- Rijk C (VTTL) speelt de wedstrijd tegen Nijlen reeds op 22/10/04 en niet in november. 

* De lidnummers  van de VTTL leden zijn gewijzigd. Het lidnummers is voortaan een getal 

met zes cijfers en staat op de achterkant van de lidkaart. 

 

8. Agenda: 

 

1. DONDERDAG 16 SEPTEMBER:  MOSSELAVOND 

2. WOENSDAG 06 OKTOBER:   BESTUURSVERGADERING 

3. ZATERDAG 18 DECEMBER:  TIOS-TTK (onder voorbehoud) 

4. JANUARI 2005:     NIEUWJAARSRECEPTIE 

 

8. Wist je dat… 

 

* De geleide trainingen bij de jeugd gestart zijn. 

* Donderdag 16/09 de jaarlijkse mosselavond doorgaat. Wie alsnog wil inschrijven zal dus 

rap moeten zijn. 

* Clublid Kurt Hofmans alweer naar Nieuw-Zeeland vertrekt. Kurt schijnt daar een tweede 

thuis gevonden te hebben want hij is nog maar terug van einde juni. Ditmaal wordt het geen 

vakantie maar gaat hij om te werken. Dat beweert hij althans! 

* De jongens van de C-ploeg (VTTL) weer op stage-weekend naar de Ardennen vertrekken. 

Naar verluid wordt er daar op alle vlakken stevig getraind. 

* Peter Matheeussen toch niet op de truitjes komt als sponsor maar dat hij een reclamebord 

tegen de muur van het lokaal gaat aanbrengen. 

* De verkoop van TT materiaal niet meer door onze gekende Posno man uit Tilburg gebeurde 

omdat deze gestopt is met de winkel. 

* Ondanks onze smeekbede in deze info het eerste zieke competitieslachtoffer gevallen is. 

* De eer te beurt viel aan Lucien Kivit die een ferme longontsteking op zijn dak kreeg. 

* We ondanks onze oproep in de vorige info geen enkel berichtje, bijdrage…van onze leden 

binnenkregen zodat we alweer op ons eentje de boel mochten volschrijven. 

* De competitieploegen het zeker op prijs stellen dat je eens komt supporteren. Je hoeft niet 

per sé de ganse avond te komen, even eens binnenspringen, een pintje pakken is al voldoende! 

 


