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1. Voorwoord 

De maand juli is ruim halfweg en dus komt augustus stilaan in zicht. Dit laatste betekent 

meteen ook dat de tafeltennisactiviteiten weer hernemen. In dit nummer krijgen jullie dan ook 

een mix van oud nieuws - verslagen en andere info van het einde van vorig seizoen - en vers 

van de pers nieuws in functie van het op stapel staande seizoen 2006-2007. Dit is meteen ook 

de eerste info die nu,  maar ook in de verdere toekomst door mij (Louis Janssens) in elkaar 

gebokst zal worden.  

In dit voorwoord hoort normaliter een woordje thuis van de (nieuwe) voorzitter maar wellicht 

heeft de Chris daar nog geen moment aan gedacht. We zullen het hem binnenkort eens 

voorstellen zodat de leden kunnen kennismaken met zijn pennenvruchten! 

Na het ontslag van Ilse Van Leuven in de loop van vorig seizoen en het ontslag van Louis als 

voorzitter en lid van het clubbestuur op het einde van datzelfde seizoen, werd er uitgekeken 

naar vervangers. Die zijn ook gevonden wat maakt dat het huidige bestuur er als volgt uitziet: 

Chris Verhoeven: voorzitter 

Willy Laurijssen: drijvende kracht, sleutelbeheerder, opvolging tooggelden, aankoop 

versnaperingen  

Jef Heremans: secretariaat KVKT en penningmeester 

Frank Bogaerts: nieuwe man in het bestuur en manusje van alles  

Eric Kivit: nieuwe man in het bestuur, hij gaat alvast het bestuursverslag voor zijn rekening 

nemen 

Tot slot vermelden we nog dat Jef Van Bergen het secretariaat van de VTTL waarneemt. Jef 

komt in die functie enkele keren per seizoen het bestuur op de hoogte houden van één en 

ander maar is als dusdanig geen lid van het bestuur. 

 

2. Het clubkampioenschap voor seniors op tweede Paasdag 

Zoals elk jaar mag dit evenement rekenen op een talrijke opkomst van onze leden. De poules 

werden bij elkaar geloot door een onschuldige kinderhand zodat alle mogelijke Italiaanse 

maffiapraktijken van meet af aan in de kiem werden gesmoord. 

Het werd overigens één van de meest hoogstaande afleveringen ooit,  met talrijke spannende 

en mooie wedstrijden. Voor de titel kwamen verschillende spelers in aanmerking maar na een 

finale met wisselende kansen voor beide protagonisten, ging de oppergaai uiteindelijk toch 

naar Wim Van Ammel die daarmee zijn titel als clubkampioen prolongeerde! 

 

1. Wim Van Ammel    19. Eric Kivit 

2. Rob Lambrechts    20. Peter Matheeussen 

3. Mario Krijnen    21. Edwin Michielsen 

4. Sven Somers    22. Edgard Poelmans 

5. Bart Jacobs     23. Erwin Breugelmans 

6. Eric Van Hove    24. Marianne Adams 

7. Danny Vervoort    25. Raoul Wagemans 

8. Louis Janssens    26. Jef Heremans 

9. Jef Van Bergen    27. Werner Adriaensen 

10. Ludo De Vrij     28. Chris Verhoeven 

11. Bob Van Den Eynden   29. Maria Wauters 

12. Bjorn Heremans    30. Rudy Viskens 
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13. Peter Lambreghts    31. Boris Voorspoels 

14. Seppe Van Gils    32. Dave Van Eersel 

15. Rudy Marissen    33. Ingrid Vervloet 

16. Lucien Kivit    34. Yannick Van Den Eynden 

17. Frank Bogaerts    35. Caroline Fransen 

18. Stefaan Peeters    36. Eric Poels 

 

3. Het clubkampioenschap voor de jeugd 

Ook dit gebeuren kreeg afgelopen seizoen weer zijn beslag, al was het iets later dan normaal 

omdat de vaste datum (1 mei) ditmaal wat ongelukkig viel. We kregen een verslag binnen 

over dit kampioenschap dat overigens op een flinke belangstelling mocht rekenen van ouders 

en andere clubleden! 

    

Zaterdag 20 mei was het de beurt aan de jeugdspelers om te betwisten wie de nieuwe 

clubkampioen was. 

Met 18 deelnemers en zeer veel supporters gingen we van start rond 13u15. 

De namen werden in een beker gedaan en de onschuldige hand van de kinderen zorgden voor 

spectaculaire poules    

Met 18 deelnemers en zeer veel supporters gingen we van start rond 13u15. 

De namen werden in een beker gedaan en de onschuldige hand van de kinderen zorgden voor 

spectaculaire poules. 

Met Ivan, Lander, Sam en Leen in de eerste groep, Jeroen en Benny in de tweede groep 

wisten we al dat het een spannende race zou worden. 

Sam moest na 2 matchen spijtig genoeg afhaken wegen ziekte, wat dan de weg weer opende 

voor Leen om door te stoten naar de volgende ronde. 

Bij de recreatie spelers werd er ook hevig gestreden om winst, maar vooral om veel plezier. 

Achter den toog was het geweldig druk, en de hot-dogs gingen goed van de hand. 

Het was weer een drukke en vooral gezellige namiddag. 

 

1. Uitslag competitiespelers  

 

1. LANDER    8. JEROEN 

2. IVAN    9. STIEN 

3. BENNY    10. STEF 

4. LEEN    11. ASTRID 

5. PHILIPPE    12. THIJS 

6. ROBIN    13. SAM 

7. LENZ 

 

2. Uitslag recreanten 

 

1. ELINE 

2. NELE(Torremans) 

3. NELE(Renders) 

4. LORE 

5. MARTHE 

 

Groeten van het jeugdbestuur, Lucien, Koen, Sven en Rudy. 

 

 

4. Het teerfeest: een korte terugblik 
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Dit ook al jaarlijkse gebeuren zag dit keer minder gegadigden over de vloer komen dan 

voorgaande jaren. De drukke agenda die de mensheid heden ten dage met zich mee torst zal 

daar allicht voor heel wat tussen zitten maar ook de laattijdige bekendmaking doet er alvast 

geen goed aan. Dit laatste is echter zeer relatief want de datum lag reeds maanden op 

voorhand vast en stond bij herhaling in de vorige info’s: wie dus enige discipline had,  kon de 

aangekondigde datum reeds lange tijd op zijn kalender ingevuld hebben. 

De aanwezigen hadden uiteraard sowieso groot gelijk want zij konden zich andermaal te goed 

doen aan een lekker en uitmuntend koud buffet, afgesloten met een heerlijk dessert. De 

nodige dranken en wijnen zorgden voor een vlotte transfer doorheen de spijsvertering en wie 

die vertering nog een handje wou helpen kon natuurlijk terecht op de dansvloer!  

Louis hield er zijn laatste speech als voorzitter, zette traditiegetrouw alle jeugdbestuursleden, 

bestuursleden, Danielle voor de was en de plas uitgebreid en verdiend in de bloemetjes. 

Daarna was het de beurt aan Chris Verhoeven om Louis te verrassen. Namens het bestuur en 

talrijke leden kregen Louis en zijn vrouw Karine een gastronomisch weekend aangeboden in 

Duitsland. Hun wedervaren zullen we allicht in één van de volgende info’s kunnen lezen! 

 

5. Beker Van Rijkevorsel 

Voor deze nacompetitie schreven zich dit jaar zes ploegen in, twee minder dan de normale 

acht van de laatste seizoenen. De competitie verliep opnieuw over drie dinsdagen maar moest 

qua organisatie lichtelijk aangepast worden om tot de obligate finaledag te kunnen komen. 

Ondanks de soms riante voorgift die teniet moest gedaan slaagde de mannen van de A-ploeg 

VTTL er toch in om de titel te pakken. Hieronder een uitslag: 

1. Rijkevorsel A (VTTL) met Bart, Wim en Rob 

2. Rijkevorsel A (KVKT) met Danny, Eric en Raoul als normale ploeg (in de finalewedstrijd 

werden Danny en Raoul vervangen door Louis en Mario) 

3. Rijkevorsel C (KVKT) met Bjorn, Peter en Jef 

4. Rijkevorsel K (KVKT) met Stef, Ingrid en Rudy 

5. Rijkevorsel C (VTTL) met Dave, Raf en Frank 

6. Rijkevorsel H (KVKT) met Edwin, Lucien, en Marianne 

 

6. 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 17/08/05 BART JACOBS 

11/07/05 ERNA BUYS 20/08/05 JEF VAN BERGEN 

15/07/05 STIEN KIVIT 23/08/05 LOUIS JANSSENS 

16/07/05 KEVIN HEREMANS 23/08/05 DAVID VAN EERSEL 

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

25/07/05 BART BOGAERTS 29/08/05 LUDO VAN ROMPAEY 

10/08/05 MARIANNE ADAMS 30/08/05 YANNICK VD EYNDEN 

 

7. Start seizoen 2006 - 2007 

Op donderdag 3 augustus wordt het startschot gegeven voor het nieuwe seizoen. Zoals 

gebruikelijk dienen er eerst nog wat poetsactiviteiten voorzien te worden omdat het lokaal 

toch twee maanden ongebruikt is geweest. Het laat geen betoog dat het stof en de spinnen de 

tijd van hun leven hebben gehad en dat hier dus eerst schoon schip dient gemaakt te worden 

vooraleer er een balletje kan geslagen worden. Daarom langs deze weg een warme oproep aan 

de leden om de sukkelaars van dienst niet alleen te laten staan. 
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Op volgende datum en uur kan je met veel dankbaarheid een handje komen toesteken bij 

Chris en Louis die hun medewerking reeds hebben toegezegd 

 

MAANDAG 31 JULI VANAF 18.00U: Opkuis van speelzaal en cafétaria. 

 

8. Toogbeurten 

Ook dit seizoen zal Ilse aan de hand van de nodige gegevens de toogbeurten voor competitie 

en clubavonden in elkaar steken. Op dit ogenblik zijn nog niet alle parameters beschikbaar 

maar naar goede gewoonte nemen de bestuursleden en andere fanatiekelingen het voortouw. 

 

dag datum naam dag datum naam 

 
DO 03/08/06 WILLY LAURIJSSEN DO 24/08/06 JEF VAN BERGEN 

DO 10/08/06 LOUIS JANSSENS DO 31/08/06 JEF HEREMANS 

DO 17/08/06 CHRIS VERHOEVEN 

 

9. Barbecue 

Als het op extra sportieve activiteiten aankomt,  laten we er bij TTK geen gras over groeien. 

Hopelijk houdt het geweldige zomerweer nog wat aan want op donderdag 17/08 organiseren 

we onze jaarlijkse barbecue. 

Er zal aan het prikbord een inschrijvingsblad uitgehangen worden waarop men zich kan 

inschrijven. Er zal keuze zijn uit saté, bbqworst en kipfilet. Wie graag een bakharing heeft 

dient één van de drie vleessoorten te schrappen. Het bestuur zorgt voor vlees, sausen, brood 

en groenten. Louis heeft beloofd dat hij de vuren aansteekt en het nodige zal bakken. Dus 

nogmaals voor iedereen in vette letters: 

 

DONDERDAG 17/08: BARBECUE TIJDENS DE CLUBAVOND 

 

10. Competitieseizoen 2006-2007 

Het competitieseizoen gaat dit jaar voor de seniors KVKT van start in de week van 11-15/09. 

Wat VTTL betreft hebben we nog geen startdatum maar wellicht zal dit een week later zijn. 

We geven hieronder een overzicht van de ploegen en hun samenstelling, thuisspeeldag en 

reeks waarin ze aantreden. 

1. KVKT: 

 

* A-ploeg (Vervoort, Wagemans, Van Hove) speelt thuis op vrijdag (samen met B-ploeg) en 

komt uit in Super. 

* B-ploeg (Verhoeven, Heremans B., Somers, De Vrij) speelt thuis op vrijdag (samen met A-

ploeg) en komt uit in 1B. 

* C-ploeg (Brosens, Janssens, Lambrechts) speelt thuis op vrijdag (met I en K-ploeg) en komt 

uit in 4A. 

* D-ploeg (Kivit, Breugelmans, Marissen) speelt thuis op maandag (met G en J-ploeg) en 

komt uit in 4B. 

* E-ploeg (Van Leuven, Poelmans, Vervoort, Mertens) speelt thuis op maandag (met F en H-

ploeg) en komt uit in 4B. 

* F-ploeg (Heremans J., Heremans K., Matheeussen) speelt thuis op maandag (met E-ploeg) 

en komt uit in 4A. 

* G-ploeg (Michielsen, De Vrij, Kivit) speelt thuis op maandag (met D en J-ploeg) en komt 

uit in 6B. 
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* H-ploeg (Voorspoels, Van Gils, Janssen) speelt thuis op maandag (met E en F-ploeg) en 

komt uit in 8B. 

* I-ploeg (Peeters, Viskens, Vervloet) speelt thuis op vrijdag (met C en K-ploeg) en komt uit 

in 9C. 

* J-ploeg (Buys, Wauters, Adriaensen, Van Rompaey) speelt thuis op maandag (met D en G-

ploeg) en komt uit in 10A. 

* K-ploeg (Fransen, Verlinden, Poels, Hofmans) speelt thuis op vrijdag (met C en I-ploeg) en 

komt uit in 10B. 

 

Enkele vaststellingen: 

- een aantal ploegen werden op vier spelers gezet omdat we om diverse redenen (werk, 

gezondheid, verloven) het raadzaam geacht hebben om een veiligheidsmarge in te bouwen. 

- er treden vier ploegen aan in vierde afdeling. Omdat er maar twee reeksen zijn krijgen we 

daar telkens een derby, zowel in A als de B reeks. 

- we hebben opnieuw evenveel ploegen in competitie als vorig jaar 

 

2. KVKT jeugd: 

 

Hier werden ook weer vier ploegen ingeschreven en hun competitie start op zaterdag 9 

september. 

 

3. VTTL: 

 

* A-ploeg (Jacobs, Lambreghts, Van Ammel, Janssens) speelt in eerste provinciale op 

dinsdag samen met de B-ploeg VTTL. 

* B-ploeg (Van Den Eynden, Van Bergen, Wagemans, Somers) speelt in tweede provinciale 

op dinsdag samen met de A-ploeg VTTL. 

* C-ploeg (Luyckx, Bogaerts, Fransen, Van Eersel) speelt in vierde provinciale op woensdag. 

 

11. Geleide trainingen door Mireille Slootmans 

Om het seizoen opgewarmd en gemotiveerd te starten krijgen de leden zoals reeds eerder 

aangekondigd in een circulaire de kans om een vijftal trainingen van telkens anderhalf uur te 

volgen. De respons was zondermeer groot want er reageerden 34 leden. Er werd getracht om 

twee groepen samen te stellen waarbij gekeken werd naar spelniveau, klassement, 

progressiemogelijkheden van elk individu. Uiteraard komen we hiermee terecht in drie zones, 

de overduidelijk betere spelers, de beginnende of lager gekwalificeerde spelers en de 

onvermijdelijke derde zone, met name de grijze! Een aantal van deze betrokkenen is 

uiteindelijk in de A-reeks gevallen, een aantal in de B-reeks en dus voelen mogelijks 

sommige mensen zich benadeeld. Het belangrijkste lijkt ons toch dat iedereen de kans krijgt 

om geleide training te krijgen van één en dezelfde trainer. Hieronder staat de verdeling, 

nogmaals de data en de uren! 

 

De data: dinsdag 1/8 - 8/8; woensdag 16/8; dinsdag 22/8 - 29/8 

 
Groep 1 van 18.30 uur tot 20.00 uur: 

 

Rudy Marissen, Boris Voorspoels, Rudi Viskens, Lucien Kivit, Dirk Vervoort,  Caroline 

Franssen,  Ingrid Vervloet,  Kurt Hofmans,  Eric Poels,  Lu De Vrij,  Stefaan Peeters,  Raf 

Fransen,  Jef Heremans,  Frank Bogaerts,  Edwin Michielsen en John Vermeylen. 
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Groep 2 van 20.00 uur tot 21.30 uur: 

 

Sven Somers, Wim Van Ammel, Rob Lambrechts, Erwin Breugelmans, Lander Kivit, Eric 

Kivit, Bjorn Heremans, Chris Verhoeven, Jef Van Bergen, Sam Verboven, Peter 

Mattheeusen, Peter Lambregts, Dennis De Vrij, Raoul Waegemans, Kevin Heremans, Bart 

Jacobs, Frank Brosens en Louis Janssens. 

 

Probeer steeds tijdig aanwezig te zijn en gelieve de 1
e
 trainingsbeurt 5 euro aan Chris 

Verhoeven te bezorgen aub. 

 

12. Algemeen club en secretariaatsnieuws 

* Op het einde van vorig seizoen kon onze penningmeester geen volledig kasoverzicht van het 

voorbije seizoen geven. Ondertussen is het kasboek afgerond en dit boek zal de eerste drie 

donderdagen van augustus in het lokaal ter inzage liggen. Leden die bijkomende inlichtingen 

en/of verklaringen willen hebben, kunnen dan bij Jef terecht. 

* Competitieploegen die een reservespeler willen opstellen, dienen dit eerst te melden aan Jef 

Heremans. Zo kan Jef steeds bijhouden wie in welke ploeg een invalbeurt heeft gehad en kan 

er voorkomen worden dat er spijtige vergissingen gebeuren! 

* Wedstrijdbladen: steeds onmiddellijk doorsturen en één exemplaar in de brievenbus van het 

lokaal, ook het exemplaar dat je meekrijgt op verplaatsing! 

* Vanaf volgend jaar zal er van overheidswege niet meer gerookt mogen worden in cafétaria’s 

van sportlokalen. Aan de rokers alvast het sein om hieraan te wennen maar het bestuur denkt 

er toch aan om buiten een rokersafdak te maken. 

* De nieuwe trainingspakken zullen in de loop van de maand augustus verdeeld worden onder 

de leden. 

* Zonder tegenbericht gaat op zaterdag 2 september de jaarlijkse ontmoeting door met Tios. 

Er wordt een blad uitgehangen waarop men zich kan inschrijven. Normaliter gaat het om zes 

heren en één damesploeg. 

* De heraansluitingen vlot verliepen maar jammer genoeg toch enkele leden zagen afhaken: 

Marc Adriaensen, Dries Fransen, Maarten Hillen, Sien Luyckx, Serge Rooman, Saroyen 

Karen, Maxim Daniel, Simon Filliers, Greet Lambrechts, Tess Van Dijck, Elien Van Gastel, 

Lies en Niels Van Looy. Een aantal onder hen werden omwille van fysieke problemen hiertoe 

verplicht. 

  
 

13. Clubagenda 

dag datum activiteit 
DI 25/07/06 BESTUURSVERGADERING 

MA 31/07/06 OPKUIS VAN SPEELZAAL EN CAFETARIA 

DO 03/08/06 EERSTE CLUBAVOND 

DO 17/08/06 BARBECUE TIJDENS DE CLUBAVOND 

ZA 02/09/06 ONTMOETING MET TIOS TILBURG 

 

14. Wist je dat… 

* de ooievaar een drukke zomer aan de hand heeft: zo werden Bart Jacobs en zijn vrouw 

Hilde de trotse ouders van een dochter Kaat. Bjorn Heremans en zijn vrouw Leen werden 

enkele weken later eveneens bedacht met een dochter. 

* voor Bjorn en Leen dit meteen de derde dochter op rij is. Broer Kevin is reeds eerder 

eigenaar geworden van …een dochter. Blijkbaar zijn de Y-chromosomen op ten huize 

Heremans! 
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* de kampioenenploegen van vorig seizoen nog een aardig verlengstuk hebben gebreid aan 

hun kampioenschapcampagne: zo werd de I-ploeg federaal kampioen na 5-5 (22/20 

setwinstverhouding) tegen Hoeilaart, de K-ploeg stuntte tegen Martinus na 5-5 (22/19 

setwinst) en de F-ploeg verloor nipt met 4-6 van St. Veroon. 

* er individuele titels waren voor Eric Kivit in 5A, Peter Lambrechts in 5B, Boris Voorspoels 

in 9A en Stefaan Peeters in 10B. 

* de A-ploeg KVKT de halve finale haalde in de Beker van het Bisdom. Ze gingen er uit 

tegen een zeer sterk Schoten dat overigens later ook de finale won. 

* de opkuis van het teerfeest alweer van een leien dakje liep dank zij de aanwezigheid en inzet 

van een zestal actievelingen. 

* Rob, Wim en Sven de cursus hulptrainer gaan volgen zodra deze ingericht wordt. Als 

beloning en waardering krijgen ze na het behalen van hun diploma het cursusgeld terug 

betaald door de clubkas. 

* de reeksindeling en kalender KVKT reeds in te kijken is voor wie naar de website van 

KVKT surft (http://users.skynet.be/walter.van.eygen) en binnenkort allicht ook voor VTTL 

(www.vttl.be) 

* onze ex-voorzitter in augustus de heer Abraham tegen het lijf gaat lopen en dat dit allicht 

gepaard zal gaan met een kleine, misschien wel grote traktatie!  

* we voor deze gelegenheid een extra dik infonummer bij elkaar geschreven hebben. 

* we in de toekomst eindelijk eens de nodige teksten, verslagen, tips, gegevens…toegestuurd 

willen krijgen voor de volgende info die begin september zal verschijnen. 

* we hier willen afronden en iedereen een sportief en vooral ook gezond seizoen 2006-2007 

wensen. 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


