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1. Een woordje van het bestuur 

Onze jeugdige leden genieten, na afloop van enkele weken examenstress,  ondertussen van 

een verdiende kerstvakantie. Bij de volwassenen kijkt men doorgaans iets genuanceerder aan 

tegen deze periode. Enerzijds is het een gelegenheid om nog eens flink te feesten, anderzijds 

wordt men met de neus op de feiten gedrukt: er is alweer een jaar voorbij terwijl we amper het 

gevoel hadden dat het al begonnen was! 

Ons pingpongseizoen ontsnapt evenmin aan de wetten van de natuur en bij de nakende 

jaarwisseling zijn we dan ook halfweg. De eerste helft werd gevuld met een aantal traditionele 

elementen: de ontmoeting met Tios Tilburg werd door omstandigheden verschoven van begin 

september naar december, de mosselavond ging wel door in september en het 

dubbelkampioenschap kreeg eveneens zijn beslag. Tussendoor werd er natuurlijk getraind en 

competitie gespeeld. 

De tweede helft van het seizoen heeft nog heel wat in petto: een nieuwjaarsreceptie in januari, 

een clubtornooi in februari, de clubkampioenschappen voor de jeugd en de seniors, het 

teerfeest en als we nog een gaatje vinden zal er ook nog gebowlingd worden. 

Voorlopig zijn we nog niet zo ver en moeten we met zijn allen de zoveelste feestelijke 

overgang van oud naar nieuw ‘overleven’! Langs deze weg willen we alvast van 

bestuurswege al onze leden, groot en klein, jong en oud, een aangenaam, gezond en succesvol 

2005 wensen! 

 

2. De jarigen in januari en februari 

dag  naam dag  naam 

05/01/05 BENNY VAN BRUGGEN 30/01/05 ERIC VAN HOVE 

06/01/05 INGE VAN LEUVEN 01/02/05 SEPPE VAN GILS 

07/01/05 FRED MERTENS 08/02/05 ALFONS VAN GILS 

08/01/05 SAM VERBOVEN 10/02/05 JOKE DE KLERCK 

10/01/05 RAOUL WAGEMANS 14/02/05 SVEN SOMERS 

11/01/05 BORIS VOORSPOELS 22/02/05 WIM VAN AMMEL 

14/01/05 ERWIN BREUGELMANS 24/02/05 FRANK BOGAERTS 

18/01/05 ROBBE ADRIAENSEN 27/02/05 TOM THONE 

30/01/05 ELS WALBERS  

 

3. Beurtrol toogdienst 

dag datum naam dag datum naam 

DO 06/01/05 RAF FRANSEN MA 31/01/05 MARIANNE ADAMS 

MA 10/01/05 MARIA WAUTERS DO 03/02/05 PETER LAMBREGTS 

DI 11/01/05 FRANK BOGAERTS VR 04/02/05 RAF FRANSEN 

DO 13/01/05 ERIC KIVIT DO  10/02/05 RUDY VISKENS 

VR 14/01/05 BOB VERPOORTEN MA 14/02/05 LUDO DE VRIJ 

MA 17/01/05 JEF VAN BERGEN WO 16/02/05 TOOS SMULDERS 

WO 19/01/05 BJORN HEREMANS DO 17/02/05 WILLY LAURIJSSEN 

DO 20/01/05 LUCIEN KIVIT VR 18/02/05 LUC VISKENS 

VR 21/01/05 FRANK BROSENS MA 21/02/05 ERIC VAN HOVE 

MA 24/01/05 EDWIN MICHIELSEN WO 23/02/05 BJORN HEREMANS 
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DO 27/01/05 SIEN LUYCKX DO 24/02/05 SANDRA DE VRIJ 

VR 28/01/05 BOB VAN DEN EYNDEN VR 25/02/05 JEF VAN BERGEN 

 

Aandacht: 

 

De toogdiensten op zaterdagvoormiddag tijdens de jeugdcompetitie zijn niet opgenomen in 

bovenstaande lijst. Het jeugdbestuur zal deze beurtrol opstellen en voor haar rekening nemen. 

Het gaat alvast om volgende data: 

 

ZATERDAG  15/01/05 (Sven Somers) – 29/01/05 (Lucien Kivit) – 19/02/05 (Rudy Marissen) 

– 26/02/05 (Koen Janssens) – 12/03/05 (Toos Smulders) 

 

4. Beker van het Bisdom 

De laatste jaren slaagt onze club er in om in deze bekercompetitie een vooraanstaande rol op 

te eisen. Twee seizoenen geleden speelden en wonnen we zowaar de finale en vorig jaar 

draaide er ook al een ploeg mee tot in de halve finale. Dit seizoen overleven we voorlopig nog 

met vijf ploegen die in de tweede kerstweek al in de arena mogen om de kerstkalkoen en het 

nieuwjaarsdiner met kater weg te spelen. De affiches ogen alvast veelbelovend en we dichten 

onze ploegen daarom de nodige winstkansen toe. Hieronder vinden jullie de 

wedstrijdkalender terug. 

 

dag datum uur thuisploeg bezoekers 

 

DO 06/01/05 20.00U PIPOKA A RIJKEVORSEL A 

VR 07/01/05 20.00U RIJKEVORSEL B BART A 

MA 03/01/05 20.00U RIJKEVORSEL E PIPOKA B 

DI 04/01/05 20.00U KONINGSHOF B RIJKEVORSEL F 

MA 03/01/05 20.00U RIJKEVORSEL H NIEL F 

 

5. Dubbelkampioenschap van zaterdag 4 december 

Het jaarlijkse dubbelkampioenschap kreeg ditmaal 23 spelers over de vloer. Dat is er eentje te 

weinig om op een mooi rond getal van 24 uit te komen. Met 24 spelers kan je immers 12 

koppels vormen, verdeeld over drie poules van vier. Om het zaakje op te lossen werd dan 

maar beslist om één speler in twee koppels onder te brengen, een eer die voor de gelegenheid 

Peter Lambregts te beurt viel.  

Om de duo’s te loten werden twee potjes gemaakt, een groepje met de 12 sterkste spelers en 

een groepje met de resterende 12. Via loting werd zo een sterkere speler gekoppeld aan een 

lager geklasseerde speler. Vervolgens werden de klassementswaarden opgeteld en gedeeld 

door twee wat uiteindelijk een waardecijfer per koppel opleverde. Dit cijfer werd vervolgens 

gebruikt om de voorgift in de onderlinge partijen te bepalen. 

Het werd een gezellige avond met knappe en spannende wedstrijden. Wat echter bij aanvang 

werd geopperd als een mogelijkheid werd zowaar een realiteit aan het einde van de avond: 

tweemaal eenzelfde speler opstellen zou wel eens problemen kunnen opleveren indien 

bewuste speler met zijn respectievelijke partner de finale zou halen! En dit gebeurde dan ook: 

Peter mocht in die finale tegen zichzelf spelen en aangezien dit tot nader order nog steeds niet 

gaat werd een instant oplossing gezocht en gevonden door via loting een stand-in voor Peter 

te voorzien. Tot slot volgt hieronder de volledige uitslag. 

 

1. Edwin Michielsen/Peter Lambregts 7. Serge Rooman/Lucien Kivit 

2. Bart Jacobs/Peter Lambregts 8. Luc Viskens/Patrick Luyckx 
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3. Sven Somers/Koen Janssens 9. Jef Van Bergen/Gerda Van Dam 

4. Jef Nuyts/Ludo De Vrij  10. Chris Verhoeven/Erna Buys 

5. Frank Brosens/Rudi Viskens 11. W. Laurijssen/Maria Wauters 

6. Raoul Wagemans/Peter Matheeussen 12. Jef Heremans/Ingrid Donckers 

 

6. De ontmoeting met Tios Tilburg op zaterdag 18 december 

Onze vriendschappelijke ontmoeting die al jaren op de eerste zaterdag van september 

doorgaat, werd dit seizoen op die bewuste dag afgeblazen. In tegenstelling tot alle voorgaande 

edities kregen we nu met de beste wil van de wereld onvoldoende teams op de been. Er werd 

dan maar naar een nieuwe datum gezocht en die werd ook gevonden: zaterdag 18/12 was 

ditmaal D-day. Hoewel deze dag ruim op voorhand bekend was, ondervonden we ook nu 

weer de nodige moeite om voldoende ploegen bij elkaar te krijgen. Het zaakje een tweede 

maal annuleren mocht niet gebeuren en zo trokken we alsnog met vijf ploegen richting 

Tilburg. 

Omdat Tios de laatste twee ontmoetingen gewonnen had, diende deze confrontatie in het 

voordeel van TTK uit te draaien. Bij een derde nederlaag op rij ging de wisselbeker voor de 

tweede maal definitief naar Tios en dus werd er gemotiveerd vertrokken aan het lokaal in de 

Kruispad. We hadden er ook reden toe want de kwaliteit was aanwezig om een stevige kans te 

maken. Het zou natuurlijk afwachten zijn wat de Tilburgse vrienden in stelling zouden 

brengen maar een eerste blik op het deelnemersveld in het lokaal van de tegenstander, stemde 

ons enigszins optimist. Onze inschatting bleek uiteindelijk nog juist te zijn ook want het werd 

een overtuigende 9-1 overwinning. Dat één en ander echter toch niet zo vlot liep als de 

einduitslag doet vermoeden moge duidelijk worden aan de hand van de wedstrijdverslagen. 

Het allerbelangrijkste is alvast dat we eindelijk nog eens gewonnen hebben en dat de beker 

weer een tijdje te bewonderen valt in onze eigenste cafétaria! 

De wedstrijdverslagen: 

De eerste ploeg speelde gelijk. Het werd 5-5 na een spannende achtervolging. Aanvankelijk 

liep Tios uit naar een 4-1 voorsprong die echter niet zonder slag of stoot werd gerealiseerd. 

De vijf eerste partijen werden allemaal beslecht in een vijfsetter. De balans sloeg echter 

viermaal door in het voordeel van Tios. Nadien keerden echter de kansen en werd het dus 

zowaar nog een gelijkspel. Een stevig aandeel in deze puntendeling ging naar Rob 

Lambrechts met drie zeges. Danny haalde twee matchen binnen en Bart ging driemaal 

onfortuinlijk onderuit. 

De tweede ploeg mocht tegen vier Tiossers aantreden. Hier liep het als een trein en in een 

mum van tijd stond men op een 4-0 voorsprong. Dat je met Tios nooit klaar bent bewees de 

sterke terugkeer van het viertal want na tien partijen stond het…5-5. Wim (3) en Bob (2) 

stelden vervolgens gelukkig orde op zaken en zo kwam men op een definitieve 5-7 

voorsprong. Louis (2) verloor zijn laatste match nog in vijf sets maar dat had geen belang 

meer: 6-7 overwinning. 

De derde ploeg van TTK had nog het minste last van de tegenstand. Men liep vlot uit naar 0-3 

en deze voorsprong werd voortdurend geconsolideerd. De zege kwam dan ook nooit in het 

gedrang en er werd afgefloten op een 3-7 eindstand. Verantwoordelijken voor deze mooie 

zege: Jef Van Bergen (3), Eric Van Hove (3) en Raoul Wagemans (1). 

De vierde ploeg kwam ook al stevig uit de startblokken. Het werd al snel 1-3 maar het werd al 

even snel 3-3. Vervolgens ging men echter opnieuw op het gaspedaal staan en werd het 3-6 

waardoor de winst meteen veilig was. Als je dan nog weet dat er vier van de vijf vijfsetters 

zeer nipt verloren gingen, dan mag gerust gesteld worden dat ze de overwinning niet gestolen 

hebben. Raf Fransen (2), Luc Viskens (2) en Dave Van Eersel (1).  

De vijfde ploeg behaalde met zijn vieren een nipte 6-7 zege. Het werd een wedstrijd met 

wisselende kansen waarin quasi gewonnen situaties alsnog uit handen werden gegeven. Zowel 

Ludo als Jef kunnen daar nu een woordje over meespreken. Jef Heremans (2), Patrick Luyckx 
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(2) Frank Bogaerts en Ludo De Vrij (beiden 1) verzamelden zo samen zes winstmatchen. Het 

dubbelspel werd overtuigend gewonnen door de onzen zodat dit de doorslag gaf. 

Met vier overwinningen en één gelijkspel gaven we Tios nog eens flink het nakijken. Laat ons 

hopen dat we volgend jaar in september opnieuw au grand complet aan de ontmoeting kunnen 

beginnen zodat we een aangenaam vervolg kunnen breien aan deze lekkere overwinning. 

 

7. Algemeen clubnieuws – vergaderingen  

* Enkele telborden vertonen slijtageverschijnselen door het veelvuldig gebruik enerzijds maar 

ook door onoordeelkundig gebruik anderzijds. Ilse gaat de schade trachten te herstellen. 

Alvast langs deze weg nog maar eens een oproep om het materiaal met het nodige respect te 

behandelen. 

* Na afloop van de wedstrijden steeds verwarming uit en lichten doven in de speelzaal. Het 

heeft geen enkele zin om licht en verwarming aan te laten tot bv 2 uur ’s nachts, terwijl men 

om elf uur al gedaan  had met spelen. 

* Voortaan wordt aan nieuwe leden 10 euro extra gevraagd, bovenop het reguliere lidgeld. Zij 

krijgen dit bedrag terug als zij binnen de 14 dagen hun administratieve verplichtingen 

(doktersattest…) nakomen. 

* Als je op de hoogte wil blijven van het reilen en zeilen van onze club: lees uiteraard deze 

info maar ook de verslagen van de maandelijkse bestuursvergaderingen. 

 

8. De nieuwe T-shirts 

In de vorige info werd hierover reeds bericht maar ondertussen lijkt het een never ending 

story te worden. Ze waren eindelijk klaar maar nu blijken er weer problemen te zijn met de 

omslag. Bij verhitting verhardt deze wat natuurlijk niet mag of kan. Heel de lading terug naar 

af en de nieuwe leveringsdatum wordt nu einde december. Als het een beetje meezit krijgen 

we dus voor onze nieuwjaar het nieuwe clubshirt! 

 

9. Agenda 

dag datum  activiteit 

DI 11/01/05  BESTUURSVERGADERING 

ZA 22/01/05  NIEUWJAARSRECEPTIE IN ONS LOKAAL 

ZO 27/02/05  CLUBTORNOOI IN ONS LOKAAL: JEUGD EN SENIORS 

MA  28/03/05  TWEEDE PAASDAG: CLUBKAMPIOENSCHAP SENIORS 

ZA 16/04/05  TEERFEEST IN ONS LOKAAL 

 

10. Nieuwjaarsreceptie op zaterdag 22 januari: 18.00u – 20.30u 

Op 22 januari willen we onze leden nog eens verwennen met een stevige receptie. In bijlage 

van deze info vinden jullie alle noodzakelijke informatie terug. De leden die info per mail 

krijgen kunnen de uitnodiging eveneens in een apart document terug vinden. Vergeet niet in 

te schrijven via Willy Laurijssen. We moeten immers wel een zicht hebben op het aantal 

geïnteresseerden voor deze festiviteit. 

 

11. Wist je datjes en andere verhalen 

* In hoge nood wil een mens al eens de elementaire beleefdheidsregels en de daaraan 

verbonden milieu afspraken aan zijn gat vegen. Wat doe je immers wanneer je gaat 

pingpongen op verplaatsing, op jouw bestemming aankomt en bij het uitstappen jouw 

hersenen een prikkel opvangen dat het lichaam van enig overtollig materiaal af wil? Je haast 

je natuurlijk naar het lokaal om daar de sanitaire voorzieningen met een bezoekje te 

vereren.Het wordt echter allemaal een stukje lastiger wanneer blijkt dat het bewuste lokaal 
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nog niet open is en ondertussen de sluitspieren steeds meer onder druk komen te staan. De 

paniek slaat toe, het angstzweet breekt uit en de primitieve instincten van de mens komen 

terug naar boven: je zoekt een veilig plaatsje, kortom de bosjes op, en besluit om jouw gevoeg 

in de vrije natuur te plegen. 

Opgelucht hijs je jouw broek weer op en de pingpongavond kan ontspannen beginnen. 

Consternatie alom echter na afloop van de avond want de autosleutels blijken zoek te zijn. Al 

vlug wordt de link gelegd dat deze sleutels wel eens uit de trainingsbroek kunnen gevallen 

zijn tijdens de bevalling eerder op de avond. Betrokkene, zijn teamgenoten en de 

tegenstrevers gaan buiten op zoek en men vindt inderdaad de sleutels terug. Er hoeft wellicht 

geen tekeningetje bij om jullie voor te stellen wat in de onmiddellijke nabijheid ook terug te 

vinden was.  

In het kader van de wet op de privacy kunnen we hier niet meer vertellen dan dat het om een 

mannelijke, competitie spelende TTK’er gaat!! 

* Chris Verhoeven vond op 12/09/04 tijdens het poetsen van zijn auto nog een wedstrijdblad 

annex enveloppe terug van 09/01/04. Uiteraard had dat blad allang moeten binnen zijn bij 

KVKT. En dan maar zeggen dat de Post niet goed werkt omdat de bewuste enveloppe nooit 

was aangekomen bij KVKT. 

* De Chris in het nieuws blijft: bij de vorige bedeling van het infoblaadje reed Chris in al zijn 

enthousiasme de brievenbus bij Paul Marissen aan diggelen. 

* Louis wederom voor een kerstboom gezorgd heeft en dat daarmee ook in ons cafétaria de 

kerstsfeer aanwezig is. 

* De jeugd op zaterdag 18 december hun kerstfeest hebben gehouden met ondermeer een 

krik-krak tornooi. We daar een verslag van gaan krijgen dat ofwel in deze of volgende info zal 

opgenomen worden. 

* Patrick Luyckx zijn boekhoudkantoor verhuist heeft naar Hoogstraten en dat daardoor zijn 

winstmarges aanzienlijk gaan stijgen. Tot voor had hij zijn kantoor ten huize zelf en zagen we 

geregeld voertuigen van TTK’ers voor zijn deur staan die de arme man van zijn werk hielden. 

Wellicht heeft hij nu niet meer zoveel last van ‘passanten’. 

* Eric Van Hove in de nadagen van zijn carrière harder uit zijn pijp moet komen dan ooit 

tevoren. Zijn nieuwe GPS meetsysteem verwerkt de opmetingen zo snel dat onze landmeter 

niet bij kan houden met plannen uittekenen.  

* Jef Van Bergen in de zevende hemel was na een knappe kompetitie overwinning tegen Sven 

Salamander. In al zijn euforie en enkele duvels natuurlijk, dacht Jef dat hij met zijn auto ook 

langs de grachten naar huis kon rijden. Wij kennen niet zo dadelijk het tegenovergestelde van 

de zevende hemel maar naar verluid zou Jef daar toch ook mee kennis gemaakt hebben nadat 

hij thuis vrouwlief op de hoogte gebracht had van zijn rally capaciteiten. 

* Onze TTK ‘ers er met de grove borstel zijn doorgegaan op het veteranentornooi van TTK 

Merksplas. Bij de 30-40 jarigen stond er geen maat op Eric Kivit. Eric die een licht 

ondergewaardeerd klassement heeft, bovendien links is en vanuit een klassieke verdediging 

verrassend kan overschakelen naar de aanval. Iedereen moest dus voor de bijl, ook enkele 

degelijke B-spelers. Bij de +40 jarigen haalde Bob Van Deen Eynden het laken naar zich toe. 

Als toemaatje brachten onze spelers nog de beker mee voor de club met de meeste 

inschrijvingen! 

* Enkele jeugdspelers de smaak goed te pakken hebben. Zo zijn Sam en Lander al een aantal 

tornooien gaan spelen. Volhouden jongens! 

* We het hier bij houden voor deze info. We verwachten copij en ander nieuws van onze 

leden voor de volgende aflevering. Bezorg één en ander aan Louis of mail het hem door. 

 

 

 

 

 


