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1. Een inleidend woordje

Het lopende seizoen zit er bijna op. De maand mei komt in beeld en dat betekent dat de laatste
loodjes eraan komen. Traditioneel breekt tegelijk een drukke periode aan. De
heraansluitingen, ploegsamenstellingen en andere praktische regelingen dienen hun beslag te
krijgen. Het bestuur en met name ook het secretariaat zal zich de komende weken dus niet
vervelen. In dit nummer zullen we dan ook de nodige aandacht besteden aan voorgaande en
daarnaast blikken we ook nog eens terug op het voorbije clubkampioenschap en het teerfeest.
En verder ook ruimte voor de andere gebruikelijke faits-divers!

2. Clubkampioenschap tweede Paasdag: een terugblik

36 seniors keken elkaar op 28 maart in de ogen waarbij ze zich allemaal een goede kans
toedichtten om het dit keer tot clubkampioen te schoppen. Namens de club kregen ze een
paasgeschenkje mee zodat men alvast niet met lege handen naar huis hoefde te gaan.
Naar goede gewoonte werden de poules geloot door een onschuldige hand, voor de
gelegenheid was deze hand eigendom van Lander Kivit. Lander kweet zich voorbeeldig van
zijn taak want hij slaagde er in om een mooie verdeling van de potentiële kandidaten te
realiseren.

Er vielen dan ook weinig echte verrassingen te noteren. Slechts enkele opvallende feiten: in
de poule met Bart, Eric, Ludo en Wemer wonnen de eerste drie allemaal 2 wedstrijden en
verloren ze er ééntje. Bovendien waren de verhoudingen tussen gewonnen en verloren sets
ook nog eens gelijk zodat het punten tellen werd. Hierbij trok Eric aan het kortste eind en
werd hij verwezen naar de verliezerstabel. Vonden we ook terug in deze tabel: Jef Van
Bergen, Chris Verhoeven...
Op de winnaarstabel werd in de bovenste helft een waar slagveld aangericht. In de zestiende
finale kregen we al onmiddellijk een mogelijke finale voorgeschoteld. Wim en Bart vochten
een knappe wedstrijd uit die in het voordeel van Wim werd beslecht. Wim kreeg vervolgens
Louis tegen en ook deze match stak Wim na een belle op zak. In de onderste helft leek Rob
vrije baan te hebben naar de finale maar dat was zonder Peter Lambregts gerekend. Peter was
in een superdag en klopte na een aantal spannende wedstrijden achtereenvolgens Luc, Rob en
JefNuyts.
De finale werd uiteindelijk dus betwist door uiteraard Peter en Wim die na de uitschakeling
van Bart en Louis vrij vlot die finale haalde. Daarin was het vet van de soep bij Peter die
ondeinks winst in de tweede set nooit aanspraak kon maken op de hoofdprijs. Voor de
statistieken en de volledigheid kan je hieronder de integrale uitslag nog eens doomemen.

1. Wim Van Ammel 13. Bob Van Den Eynden 25.Jef Heremans

2. Peter Lambregts 14. Mare Adriaensen 26.Raf Fransen

3. Sven Somers 15. Edgard Poelmans 27.Eric Van Hove

4. JefNuyts 16. Raoul Wagemans 28.Rudy Marissen
5. Eric Kivit 17 Bart Jacobs 29. Maria Wauters

6. Rob Lambrechts 18 Ludo De Vrij 30. Marianne Adams

7. Erwin Breugelmans 19. Jef Van Bergen 31.Stef Peeters

8. Stan Adriaensen 20. Dries Fransen 32. Willy Laurijssen
9. Louis Janssens 21. Edwin Michielsen 33.John Vermeylen
10. Luc Viskens 22. Lucien Kivit 34.Danny De Vrij
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11. Eric Kivit 23. Bjom Heremans 35. Ingrid Vervloet
12. Dennis De Vrij 24. Chris Verhoeven 36. Wemer Adriaensen

3. Het teerfeest: alweer een korte terugblik

Het jaarlijkse teerfeest van TTK ging ditmaal door op zaterdag 16 april. Voorlopig blijven we
nog steeds bij onze vaste structuren, autistisch als we zijn. Dit betekent - om één en ander
visueel voor te stellen - een uitgebreid koud buffet, uitgestald in de cafétaria. In de zaal drie
rijen tafels en de DJ ergens weggestopt in een hoekje van die zelfde zaal. Voor de belachelijke
prijs van 12,5 euro kan je vervolgens de ganse avond eten, drinken en dansen. Dit jaar
schreven zich 65 mensen in, een lager aantal dan de voorgaande jaren. Enkele vaste waarden
hadden echter andere prioriteiten wat allicht een verklaring kan zijn. Toch blijven we het
januner vinden dat in een club met ruim honderd leden niet meer mensen warm te maken zijn
voor een avondje feesten. Traditioneel laat ook onze jeugd en hun ouders het wat afweten, een
vaststelling waarvoor we geen directe verklaring hebben. Wie er wel één heeft, of een andere
suggestie, geef het aan ons door!
Diegenen die er wel waren, hebben we alvast niet horen klagen over het eten. Wat de muziek
betreft zullen we de kritiek maar zelf invullen: te luid, te stil, te veel ouwezakken muziek, te
weinig voor de jongere generatie....of net andersom! Er werd afgesloten iets voorbij de klok
van drie uur in de nacht en daaruit kunnen we toch wel besluiten dat het voor de aanwezigen
een geslaagde avond is geworden.
Vorig jaar hebben we ons in ons verslag de moeite getroost om een overzicht te schetsen van
wat er allemaal om de hoek komt kijken bij zo'n teerfeest organisatie in de eigen club. Dat
gaan we hier niet meer herhalen maar we brengen wel uitdrukkelijk hulde aan de moedigen
die zondagmorgen om 9 uur paraat waren om het slagveld op te ruimen. Vermeldenswaard is
ook dat hun werk aanzienlijk werd verlicht omdat een ploeg vrijwilligers na het eten alle
borden en bestek had afgewassen. Deze onvoorziene hulp zorgde ervoor dat de ploeg ruim
een uur vroeger klaar was dan normaal. Nogmaals dank aan Frank Brosens en zijn vrouw
Hildegard, Jef Heremans, mezelf. Frank Bogaerts en Peter Matheeussen.

activiteit

4. Agenda

dag datum

MA 18/04/05

Dl 19/04/05

Dl 26/04/05

ZO 01/05/05

WO 04/05/05

Dl 10/05/05

WO 11/05/05

VR 13/05/05

MA 23/05/05

VR 27/05/05

Dl 07/06/05

Eindronde KVKT in ons lokaal

Beker van Rijkevorsel voor onze competitieploegen: eerste ronde
Idem: tweede ronde

Clubkampioenschap voor de jeugd: aanvang 13.00u
Algemene ledenvergadering en heraansluiting nieuw seizoen
Beker van Rijkevorsel: derde en finaleronde
Bestuursvergadering
Algemene vergadering VTTL
Werkvergadering KVKT
Kampioenenviering KVKT in zaal Extra Time te Hoboken
Slotvergadering KVKT

5. Beurtrol toogdienst

De data en toogverantwoordelijken verschenen reeds in de vorige info maar we geven hier
nogmaals de laatste gelukkigen weer!
dag datum naam dag datum naam

DO 21/04/05 ROB LAMBRECHTS DO 12/05/05 LOUIS JANSSENS
DO 28/04/05 DENNIS DE VRIJ DO 19/05/05 CHRIS VERHOEVEN
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WO 04/05/05 RUDY MARISSEN

TTK-INFO
DO 26/05/05 DAVID VAN EERSEL

6. Mededelingen van het secretariaat

* Boetes nog te betalen: D-ploeg KVKT (19 euro); C-ploeg KVKT (12 euro) en A-ploeg
VTTL (3 euro)
* Op dinsdag 26/04: eindronde algemeen kampioen in vijfde afdeling: ORKA - RUK. E
* Op dinsdag 03/05: eindronde algemeen kampioen in zevende afd.: KONINGSH. - RIJK H
* Bij de jeugd werden een aantal spelers opgeroepen voor federale kampioenschappen:
effectieven: Leen Bolckmans, Stien Kivit en Elien Van Gastel. Reserve: Yvan Janssen
* Samen met deze info zal elk lid zijn/haar heraansluitingsformulier in de bus krijgen. Dit
formulier is qua vormgeving stevig gewijzigd. Vul alles correct in en kom zeker naar de
algemene ledenvergadering van woensdag 04 mei. Wie niet aanwezig kan zijn, moet zijn
formulier en lidgeld voor die bewuste datum binnenbrengen op het secretariaat bij Jef
Heremans. Denk eraan dat laattijdig inschrijven een boete oplevert!

7. Clubnieuws

* Eerst het slechte nieuws: de lidgelden worden dit jaar verhoogd wegens primo stijgende
aansluitingskosten bij de federaties en secundo om de clubkas minimaal een nuloperatie te
garanderen. In vergelijking met andere tafeltennisclubs, laat staan andere sportverenigingen
blijven onze lidgelden uiteraard aan de zeer democratische kant.
* Het goede nieuws: de toogprijzen blijven naar volgend seizoen toe ongewijzigd. Eén
uitzondering echter: de prijs van ice-tea en aquarius wordt wel verhoogd van 0,8 naar 1 euro.
Deze dranken zijn relatief duur in aankoop en onze verkoopprijs lag met 0,8 euro zo laag dat
de winstmarge quasi nihil was.
* We vragen van alle toogverantwoordelijken nogmaals een inspanning om de koffiefilters
goed te laten uitlekken. Nu komt vaak een hoop smurrie in de vuilniszak terecht, begint daar
te lekken en de rest laat zich wel raden zekers! Ook aandacht voor het goed leegmaken van de
drankblikjes omdat hiermee eenzelfde probleem ontstaat. Druk de blikjes ook goed samen, dat
bespaart een hoop ruimte.
* Aan de hand van de factuur stellen we vast dat er toch wel wat getelefoneerd wordt, alleen
merken we dat niet aan de inhoud van het geldkistje onderaan de telefoon. Dat blijft
ongelooflijk leeg! Zouden al die gesprekken dan pingpong gerelateerd worden door onze
leden!?

* Dexia gaat de club nieuwe sporttassen ter beschikking stellen. In eerste instantie komen er
een 25-tal, vervolgens elk jaar een 10-tal.

8« De resultaten van de voorbije kompetitie

De kompetitie is intussen ten einde. De prijzen zijn verdeeld en iedereen kan zich beginnen
opmaken voor een nieuw seizoen. In het lokaal werden de bordjes elke week plichtsgetrouw
bij gehouden door Lucien, waarvoor dank. De leden konden op die rangschikkingsborden de
evolutie volgen van de collega-ploegen maar we geven hieronder graag een overzicht van de
prestaties.

ploeg reeks eindstand ODmerkins
RUKA IA DERDE PROMOTIE
RIJKB IB NEGENDE BEHOUD

RUKC 4A NEGENDE BEHOUD
RIJKD 5A NEGENDE BEHOUD

RUKE 5B EERSTE KAMP. EN PROMOTIE
RIJKE 6A DERDE PROMOTIE
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RIJKH 7B EERSTE KAMP. EN PROMOTIE

RIJK I lOA ZESDE BEHOUD

RIJKJ lOB TWAALFDE BEHOUD

RIJK A JEUGD 2B DERDE PLAY OFF KOMPETITIE

RIJK B JEUGD 3A ZESDE EN LAATSTE IDEM

RIJK C JEUGD 6B EERSTE KAMPIOEN PLAY OFF

RIJK D JEUGD 8 ZESDE EN LAATSTE PLAY OFF KOMPETITIE

RIJK A VTTL IP ZEVENDE BEHOUD

RIJK B VTTL 2P DERDE BEHOUD

RIJK C VTTL 4P ELFDE DEGRADATIE

Individuele prestaties die in het oog springen:

* Mare Adriaensen: individueel kampioen in 5B en zeer opmerkelijk, Mare verloor geen
enkele wedstrijd. Dit is een prestatie die mag gezien worden!
* Peter Lambregts: individueel kampioen in 6A.
* Erwin Breugelmans (2), Rudy Marissen (3) en Eric Kivit (5) eindigen met zijn drietjes in de
top vijf van 7B.
* Verder zijn er top 10 plaatsen voor: Raoul Wagemans (9) in IA, Ilse Van Leuven (9) in 4A,
Peter Matheeussen (4) in 5B, Koen Janssens (7) in 6A, Edwin Michielsen (6), Ludo De Vrij
(8) in 6B, Ludo Van Rompaey (6) in lOA en Rudi Viskens (8) in lOB

9. De jarigen in mei en juni

dag naam dag naam

04/05/05 PETER VAN DE PLAS 05/06/05 WILLYLAURUSSEN

16/05/05 SERGE ROOMAN 11/06/05 WERNER ADRIAENSEN

28/05/05 RONALD COENS 15/06/05 CIS BOGAERTS

30/05/05 DANNY VERVOORT 16/06/05 SANDRA DE VRIJ

02/06/05 JEROEN MARISSEN 19/06/05 JEF HEREMANS

04/06/05 ERIC KIVIT 19/06/05 PAUL MARISSEN

04/06/05 PETER MATHEEUSSEN 30/06/05 BJÖRN HEREMANS

10. Wist je dat....

* de E-ploeg als laatste overlevende in de Beker van het Bisdom in de achtste finale het
loodje heeft gelegd tegen Schilde D. Er werd verloren met 3-5.
* de B-ploeg VTTL de laatste wedstrijd van het seizoen moest gaan spelen in en tegen Retie
op.. .zaterdag 16 april en dus op de dag van het teerfeest.
* deze match niet kon vervroegd worden en men dus om 18.00 is gaan spelen.
* boven deze wedstrijd nog een andere vloek hing: Serge Rooman blesseerde zich aan het
been in al zijn enthousiasme tijdens een optreden en Wim Van Ammel kreeg een werkongeval
enkele uren voor de match. Beide sterkhouders moesten dus noodgedwongen aan de kant
blijven.
* enkele ijverige leden tijdens het teerfeest de job van de ochtendploeg behoorlijk hebben
verlicht. Inge, Ilse, Edgard en zijn madam konden het gelukkig niet laten en hadden alvast de
borden en bestek afgewassen en afgedroogd. Misschien hebben we nog iemand over het
hoofd gezien maar bij deze zijn alle goede zielen bedankt voor hun aftvas.
* zoals elk jaar weer enkele leden kwamen pingpongen terwijl de ochtendploeg het zootje van
het teerfeest nog aan het opruimen was.
* we nog wel een aantal nieuwsjes hebben maar dat het blad juist vol is en dus geen nieuw
meer gaan starten, kwestie van papier en copies uit te sparen.

TTK-INFO
Pagina 4 van 5


