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1. Woordje van de voorzitter 

Als jullie dit infonummer onder ogen krijgen, zit de verplichte rust van twee maanden er 

weeral op. Vanaf augustus kan iedereen zijn GPS opnieuw afstemmen op de Kruispad om 

daar de draad terug op te nemen. Het nieuwe seizoen zal in wezen niet erg verschillen van de 

voorgaande jaren. Naast de core business van onze club – tafeltennissen – zullen allicht weer 

enkele andere activiteiten de revue passeren. Onze vereniging heeft een erg gezonde 

financiële basis dank zij een goed clubbeheer maar ook dank zij onze leden zelf die de 

clubkas bijzonder gul blijven spijzen. Via allerlei initiatieven kunnen we hen dan ook  

geregeld laten genieten van een leuke compensatie.  

Op sportief vlak zien we het aantal competitieploegen nogmaals toenemen. Bij de VTTL 

blijven drie ploegen actief maar in de KVKT competitie wordt er uitgebreid met enkele 

ploegen. Bij de jeugd houden we het daar bij een status quo met vier ploegen. Het belooft dus 

een druk competitiejaar te worden! Bij de nieuwkomers ontdekken we een jeugdploeg die de 

overstap naar de seniors gaat maken. Vermeldenswaard is echter ook dat Fred Mertens de 

eeuwige jeugd schijnt te bezitten want hij doet er nog een competitiejaartje bij. 

Tenslotte halen we nog eens een cliché uit de kast: een ketting – en bij uitbreiding een club – 

is maar zo sterk als haar zwakste schakel! We stellen vast dat we binnen onze clubwerking op 

heel veel mensen een beroep kunnen en mogen doen. Zo hebben zich ook nu weer heel veel 

leden geëngageerd om de diverse toogdiensten te verzekeren. Het is prettig om het werk te 

kunnen verdelen over meerdere mensen zodat niet steeds dezelfde ‘gekken’ zich dienen op te 

offeren.  Beste leden: op voorhand reeds bedankt! 

 

2. De jarigen in juli en augustus 

  

dag  naam dag  naam 

01/07/05 LUDO DE VRIJ 15/08/05 KURT HOFMANS 

03/07/05 ILSE VAN LEUVEN 16/08/05 DENNIS DE VRIJ 

07/07/05 FRANK BROSENS 16/08/05 STIJN FILLIERS 

11/07/05 ERNA BUYS 17/08/05 BART JACOBS 

15/07/05 STIEN KIVIT 20/08/05 JEF VAN BERGEN 

16/07/05 KEVIN HEREMANS 23/08/05 LOUIS JANSSENS 

21/07/05 SIEN LUYCKX 23/08/05 DAVID VAN EERSEL 

21/07/05 RUDY VISKENS 27/08/05 KOEN JANSSENS 

25/07/05 BART BOGAERTS 28/08/05 JAN ADRIAENSEN 

10/08/05 MARIANNE ADAMS 29/08/05 LUDO VAN ROMPAEY 

13/08/05 DRIES FRANSEN 30/08/05 YANNICK VD EYNDEN 

 

3. Start nieuwe seizoen: de eerste beurtrollen op donderdag 

Naar goede gewoonte nemen de mensen van het bestuur de eerste donderdagen voor hun 

rekening. Ilse Van Leuven gaat zich dit seizoen bezig houden met het opstellen van de 

beurtrollen. Zodra zij over alle informatie beschikt mbt de competitiekalenders KVKT en 

VTTL kan ze aan de slag en zullen alle betrokkenen tijdig ingelicht worden. Voorlopig 

kunnen we hier enkel de eerste donderdagen meegeven. 
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dag  naam  

04/08/05 LOUIS JANSSENS 

11/08/05 WILLY LAURIJSSEN 

18/08/05 JEF HEREMANS 

25/08/05 ILSE VAN LEUVEN 

01/09/05 CHRIS VERHOEVEN 

 

4. Opkuis lokaal: maandag 1 augustus om 19.00u 

Vooraleer we op donderdag 4 augustus van start kunnen gaan, dient er eerst nog een kattewas 

van ons lokaal te gebeuren. Na twee maanden inactiviteit hebben stof, spinnen en ander 

ongedierte vrij spel gehad. Een grondige poetsbeurt is dan ook noodzakelijk om iedereen in 

een proper en fris ruikend etablissement te verwelkomen. Louis en Chris gaan er op 

bovenvermelde 1 augustus een lap op geven maar zij kunnen gerust nog wat hulp gebruiken. 

Wie zich bij deze geroepen voelt om te komen helpen, hij of zij is van harte welkom. 

 

5. Aanschaf tafeltennismateriaal: donderdag 11 augustus 

Op donderdag 11/08, vanaf 19.30u, komt Wies Geerts in ons lokaal langs om allerlei 

tafeltennismateriaal te slijten. Zoals steeds is niemand verplicht om van dit aanbod gebruik te 

maken. Iedereen koopt zijn palet, bekledingen, sloefen en dies meer waar hij wil maar het 

blijft een gelegenheid om in eigen lokaal jezelf te voorzien van het nodige. 

 

6. Jaarlijkse ontmoeting met Tios: zaterdag 3 september om 13.00u 

Bij het ter perse gaan van deze info hebben we nog geen definitief uitsluitsel over betrokken 

datum. Na de éénmalige afwijking vorig seizoen, gaan we er nu opnieuw van uit dat deze 

jaarlijkse ontmoeting doorgaat op de eerste zaterdag van september. We spelen dit jaar weer 

thuis en dat betekent dat we zes ploegen – vijf heren en één damesploeg – in stelling kunnen 

brengen. Er wordt een inschrijvingsblad uitgehangen waarop de kandidaat deelnemers zich 

kunnen inschrijven. 

 

7. Barbecue: donderdag 18 augustus 

Het is alweer enkele seizoenen geleden dat we onze leden nog eens vergast hebben op een 

barbecue. Op 18/08 wil Louis zijn barbecue meezeulen naar het lokaal om daar één en ander 

op de rooster te leggen.  

Om het zaakje organisatorisch rond te krijgen dient er wel op voorhand ingeschreven te 

worden. Er wordt dan ook een inschrijvingslijst uitgehangen. Omdat het hier om een initiatief 

gaat voor onze eigen leden – gratis dus! – is het niet bedoeling dat men ook niet aangesloten 

lieven, vrijers, mannen, vrouwen en kinderen inschrijft! Gelieve daar dus rekening mee te 

houden TTK’ers. 

 

8. Competitieploegen seizoen 2005-2006 

Zoals reeds aangegeven in deze info, gaan we dit nieuw seizoen  met een record aantal 

ploegen van start. We overlopen achtereenvolgens de ploegen KVKT, jeugd en seniors en de 

ploegen VTTL. We vermelden ook steeds thuisspeeldag en reeks. Wie graag eens langskomt 

om te supporteren is meer dan welkom. Het is tenslotte altijd prettig om de prestaties van de 

collega clubgenoten te komen ondersteunen. 

 

8.1 Jeugd KVKT 

De vier ploegen spelen samen thuis op zaterdagvoormiddag om 9.30u. 
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A-ploeg (Jeroen Marissen, Yvan Janssen en Kane Breugelmans)   afdeling B 

B-ploeg (Sam Verboven, Lander Kivit en Benny Van Bruggen)   afdeling B 

C-ploeg (Leen/Lenz Bolckmans, Tess Van Dijck,Philippe Van Leuven) afdeling C 

D-ploeg (Stien Kivit, Yoeri/Niki Christiaensen, Stef Franssen)   afdeling D 

   

 

8.2. Seniors KVKT 

A-ploeg (Danny Vervoort, Raoul Wagemans, Eric Van Hove) Super  Vrijdag 

B-ploeg (Chris Verhoven, Dennis De Vrij, Sven Somers)  1°  Vrijdag 

C-ploeg (Bjorn Heremans, Jef Heremans, Peter Matheeussen) 4°  Maandag 

D-ploeg (Ilse Van Leuven, Edgard Poelmans, Fred Mertens) 4°  Maandag 

E-ploeg (Peter Lambreghts, Koen Janssens, Dries Fransen)  5°  Vrijdag 

F-ploeg (Erwin Breugelmans, Eric Kivit, Rudy Marissen)  5°  Maandag 

G-ploeg (Luc Viskens, Glenn Viskens, Dirk Vervoort)  6°  Woensdag 

H-ploeg (Edwin Michielsen, Lucien Kivit, Ludo De Vrij)  6°  Maandag 

I-ploeg (Seppe Van Gils, Leen Somers, Boris Voorspoels)  9°  Woensdag 

J-ploeg (Ludo Van Rompaey, Erna Buys, Maria Wauters)  10°  Maandag 

K-ploeg (Rudy Viskens, Ingrid Vervloet, Stefaan Peeters)  10°  Vrijdag 

L-ploeg (Toos Smulders, Gerda Van Dam, Inge Van Leuven) 10°  Vrijdag 

 

8.3. VTTL 

A-ploeg (Bart Jacobs, Rob Lambrechts, Wim Van Ammel, Louis Janssens) 1° P Din 

B-ploeg (Bob VD Eynden, Jef Van Bergen, Raoul Wagemans, Serge Rooman)    1° P Din 

C-ploeg (Patrick Luyckx, Raf Fransen, Frank Bogaerts, David Van Eersel) 5° P Woe 

 

* 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 jeugd KVKT start op zaterdag 3 september 

* De competitie seniors KVKT gaat van start in de week van 5-9 september 

* De competitie VTTL start wellicht in de week van 12-17 september 

 

9. Club en secretariaatsnieuws 

* De jeugd zal vanaf de eerste donderdag in september (=1/09) opnieuw geleide training 

krijgen van Lucien (beginnelingen) en Louis (gevorderden). Lucien maakt voor alle 

betrokkenen nog een uitnodigingsbrief. Lucien gaat ook bekijken in hoeverre er interesse 

bestaat bij de beste jeugdspelers naar extra training. 

* Jef Van Bergen neemt het secretariaatswerk van de VTTL voortaan voor zijn rekening. 

* Er wordt gezocht naar een externe trainer die we zouden willen aantrekken om een 

geselecteerde groep van spelers extra training te geven. Het onderzoek zit voorlopig nog in 

een onderzoeksfase. 

* Er worden nieuwe toogbladen gemaakt waarop enkele praktische aanpassingen zijn 

gebeurd. 

* Het verplichte blad van KVKT – Mededelingen – zal dit seizoen elektronisch doorgestuurd 

worden naar iemand van elke ploeg. In het lokaal zal een levend exemplaar ter inzage 

aanwezig blijven. 
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10. Jeugdnieuws: een verslag van het voorbije clubkampioenschap door Rudy Marissen 

 

CLUBKAMPIOENSCHAP JEUGD: 1 mei 2005, de warmste dag ooit op deze datum. 

 

Terwijl iedereen  in het zonneke zat of een uitstap maakte met de fiets, waren de leden van het 

jeugdbestuur vanaf 9u30 aanwezig in het lokaal om alles klaar te zetten voor het jaarlijkse 

clubkampioenschap. 

Rond 10u waren ook alle jeugdleden gearriveerd zodat we rond kwart na tien het startsignaal 

gaven om te beginnen spelen in verschillende poules. 

Er werden al enkele zeer spannende wedstrijden gespeeld en rond de middag waren de  

plaatsen bekend om verder te gaan op tabel…..met rechtstreekse uitschakeling. 

Met een opkomst van 15 spelers (wat eigenlijk te weinig is) werd het toch een zeer geslaagde 

dag. 

Dranken aan democratische prijzen en hot-dogs aan weggeefprijzen(0.8euro), supporters op 

post en goed humeur aanwezig, wat wil een mens nog meer?  

De finale ging tussen Boris Voorspoels en Seppe Van Gils, waarbij Seppe het haalde na een 

spannende match. Hierdoor was Lander Kivit 3
e
 en Jeroen Marissen 4

e
. Deze 2 spelers 

besloten zelf om toch te spelen voor de BRONZEN plaats. Na een match van 5 sets, was het 

Jeroen die uiteindelijk 3
e
 werd en Lander 4

e
. 

 

We geven nog even voor alle duidelijkheid de volledige uitslag. 

 

1 Seppe     9  Leen 

2 Boris    10 Yannick 

3 Jeroen    11 Sam 

4 Lander    12 Stien 

5 Linde    13 Elien 

6 Kane    14 Nikki + Yoeri 

7 Ivan     

8 Benny 

 

Bij nader inzien toch geen spijt gehad dat we een deel van het warme weer gemist hebben (het 

was toch veel te warm), en we hadden weer een fijne dag met onze jeugdspelers…… 

 

Groetjes van het jeugdbestuur. 

 

11. Clubagenda 

dag datum activiteit  

MA 01/08/05 grote kuis in speelzaal en cafétaria vanaf 19.00u 

DI 02/08/05 bestuursvergadering 

DO  11/08/05 verkoop TT materiaal  

DO  18/08/05 barbecue 

ZA 03/09/05 ontmoeting met TIOS Tilburg in ons lokaal om 13.00u  

 

12 Wist je dat…. 

* We voortaan twee kookpotten in de berging hebben staan. Zo hoeft men niet langer zelf 

potten van thuis mee te sleuren bij clubkampioenschappen… 

* De vloer van de speelzaal zijn jaarlijkse beurt kreeg op donderdag 9 juni. Louis, Chris, 

Edwin, Luc, Glenn, Ludo, Raf, Frank en Jef klaarden de klus (vloer afschuren, stofzuigen en 
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opnieuw een likje linitop lichte eik erop) in de nieuwe recordtijd van 63 minuten. De après-

sap heeft naar het schijnt langer geduurd. 

* We bij KVKT weer eens aan de bel hebben gehangen om enkele klassementswijzigingen 

erdoor te krijgen. Dank zij de aanpassingen konden we zowat alle ploegen in een vorm gieten, 

tot tevredenheid van alle betrokkenen. 

* De B-ploeg van de VTTL tot haar eigen verbazing te horen kreeg dat ze promoveren naar 

eerste provinciale. Hierdoor spelen we dit seizoen met twee ploegen in de hoogste provinciale 

reeks.  

* Heel wat TTK leden op post waren om de begrafenis van Jan Marissen (vader en grootvader 

van Paul, Rudy en Jeroen Marissen) bij te wonen. 

* Prettig nieuws is er dan weer van het geboortefront: Wim Van Ammel is samen met zijn 

vrouw in China een adoptiekind gaan ophalen; de vrouwen van respectievelijk Bob 

Verpoorten en Kevin Heremans werden met een dikke buik gesignaleerd. Ook daar zal de 

ooievaar dus kortelings wel langskomen. 

* Edwin Michielsen en Ludo de Vrij spelen dit jaar 20 jaar samen in een ploeg en om dat te 

vieren, hebben zij samen met hun vrouwen, Zefa en Maria, voor hun gehele ploeg en aanhang 

op 16 juni een barbecue georganiseerd. Marianne en Werner, Toos en Lucien, waren 

aangenaam verrast wat we daar allemaal aangeboden gekregen. Vanaf het lekkere aperitief tot 

en met het heel lekkere nagerecht, werden we rijkelijk voorzien van allerlei fijne spijzen en 

dranken. Hulde aan de inrichters!! 

* Onze club telt ondertussen heel wat motorfanaten. Als het zo doorgaat zou het wel eens 

kunnen dat we TTK moeten vervangen door MC. Dat ze elkaar gevonden hebben staat al vast: 

zo hebben ze samen onlangs een uitgebreide toer door Limburg en omstreken gemaakt. 

* In de vorige info hebben we Patrick Luyckx enig onrecht aangedaan: hij stond gewoon niet 

vermeld in de uitslag van het clubkampioenschap hoewel hij nadrukkelijk aanwezig was. 

Nazicht leert ons dat Eric Kivit tweemaal in de uitslag stond, op plaats vijf en elf. Op elf 

hoorde echter de heer Luyckx te staan. 

* Louis met zijn gladiolen op vele plaatsen in Rijkevorsel de harten van vele vrouwen 

veroverd heeft. De man heeft immers zo’n 800 knollen in de grond gefoefeld en die geven 

bijna allemaal twee bloemen. Dat betekent ongeveer 1400 bloemen die allemaal in boeketten 

van 10 stuks cadeau worden gedaan. 

* Op een leveringsadres kwam onze gladiolenman midden in een verjaardagsfeest terecht. 

Erna Buys vierde immers haar 50° verjaardag en kreeg gelijk een bos bloemen cadeau. 

* We iedereen die nog verlof heeft of gaat krijgen een geweldig en ontspannend niksdoen 

toewensen. 

* We iedereen die zijn verlof al gehad heeft, veel moed wensen en troosten met de gedachte 

dat na regen weer zonneschijn komt: met andere woorden, volgend jaar hebben we weer een 

vakantie in het vooruitzicht! 

* We dit seizoen de tornooien nog eens gaan aanprijzen, kwestie van met name de 

jeugdspelers nog wat extra competitie en speelgelegenheid te geven.  

* Deze eerste info van het nieuwe seizoen klaar is en dat we dit jaar eindelijk eens wat tips, 

tekst en/of andere kopij willen ontvangen van jullie.  
  

  

 

 

 

 

 

 


