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1. Voorwoord 

De zomerrust van TTK zit er bijna op. Binnen een tweetal weken kan het paletje vanonder het 

stof gehaald worden en gaan we er voor een zoveelste seizoen tegen aan. Onze voorzitter 

heeft alweer de tijd gevonden om een inleidend woordje te fabriceren, wat we hieronder met 

graagte afdrukken. 

 

Woordje van de voorzitter: 

Tijdens deze periode is het kalm wat het pingpongen betreft, maar het bestuur heeft niet 

stilgezeten.  Zo zijn we na een hoop “over en weer” getelefoneer ivm klassementsverhogingen 

en/of verlagingen met den bond,  uiteindelijk er toch in geslaagd om wederom 11 ploegen in 

KVKT en 3 ploegen in VTTL bij mekaar te sprokkelen om competitie te spelen en hebben we 

eveneens 3 jeugdploegen competitie (KVKT) 

Zo zal onze A-ploeg jeugd bestaan uit Lander Kivit, Sam Verboven, Ivan Jansen en Benny 

Van Bruggen.  Zij treden aan in de A-reeks.  De B-ploeg is Robin Van Hoeck, Stien Kivit en 

Daan Jansen en de C-ploeg bestaat uit Yoeri Christiaensen, Stef Fransen en Yannick Van 

Heyste.  Deze 2 ploegen spelen in de C-reeks. 

 

Bij onze volwassenen KVKT is er een reeks bijgekomen.  Dit wil zeggen dat alle ploegen een 

reeks ‘lager’ zullen spelen dan vorig seizoen. (behalve de ploegen die opgingen uiteraard) 

Een ploeg die vorig seizoen in 4
e
 speelde, zal dus dit aankomende seizoen in 5

e
 spelen. 

Hieronder volgt een opsomming van de ploegen en in welke reeks ze actief zullen zijn: 

A-ploeg (Danny, Raoul en Eric)                :  1
e
 afdeling 

B-ploeg (Chris, Sven, Dennis en Bjorn)    :  2
e
 afdeling 

C-ploeg (Eric, Lander en Sam)                  :  3
e
 afdeling 

D-ploeg (Frank, Peter en Koen)                 :  4
e
 afdeling 

E-ploeg (Jef, Kevin en Peter)                     :  5
e
 afdeling 

F-ploeg (An, Erwin en Rudy)                    :  5
e
 afdeling 

G-ploeg (Ilse, Edgard, Dirk en Fred)         :  5
e
 afdeling 

H-ploeg (Ivan, Seppe en Boris)                 :  7
e
 afdeling 

I-ploeg (Lu, Edwin, Marianne)                  :  8
e
 afdeling 

J-ploeg (Stef, Ingrid, Rudi)                        :  9
e
 afdeling 

K-ploeg (Werner, Ludo, Maria)                 : 11
e
 afdeling 

 

 

In de VTTL behouden we onze 3 vaste ploegen met de A-ploeg in 1
e
 provinciale 

(Rob, Bart, Wim en Louis) de B-ploeg in 3
e
 provinciale (Sven, Bob, Raoul en Jef) en onze 

C-ploeg in 4
e
 provinciale (Raf, Frank, Patrick en David) 

 

Tot zover het competitiegedeelte. 

 

Vooraleer jullie je favoriete blad beginnen te lezen, geef ik jullie nog enkele belangrijke data 

mee.  Zo komt Wies Geerts op donderdag 2 augustus naar de club tussen 20 en 22 uur met 

allerlei houtjes, lappen, kol, sportkledij,… Diegenen die nog het één of ander nodig hebben:  

zorg dat je aanwezig bent !! 
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Onze Tios-ontmoeting gaat zoals elk jaar door de 1
e
 zaterdag van september en dit is dus op 1 

september in ons eigen lokaal en de start is voorzien om 13 uur !  Verdere gegevens 

hieromtrent volgen nog, maar noteer alvast deze datum. 

 

Ook worden jullie nog op een donderdag verwend met een BBQ of mosseltjes (in augustus of 

september).  Hier dient nog een juiste datum te worden opgekleefd. 

 

And last but not least… de trainingen op dinsdag van Mireille niet te vergeten !  

 

Voor diegene waar het verlof nog voor de deur staat:  nog een fijne vakantie ! 

Diegene die het reeds gehad hebben: we hopen dat het deugd heeft gedaan ! 

 

 

2. De jarigen van juli en augustus 

dag  naam dag  naam 

 

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

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

07/07/07 FRANK BROSENS 17/08/07 BART JACOBS 

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

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

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

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

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

10/08/07 MARIANNE ADAMS 30/08/07 YANNICK VD EYNDEN 

  

3. De toogbeurten voor augustus/september 

Naar goede traditie zal er opnieuw een toogbeurt georganiseerd worden voor de 

donderdagavond en de reguliere competitieavonden. De afspraken hierrond zijn allicht gekend 

maar voor de mensen met een kort geheugen en of andere mankementen, zetten we hier 

nogmaals enkele belangrijke zaken op een rijtje: 

- Noteer onmiddellijk de datum dat je de pineut bent op de kalender die ongetwiijfeld bij jou 

aan de keukenmuur hangt. Ben je nog van de oude stempel: schrijf de data ook op in jouw 

zakagenda. Ben je van de nieuwe stempel: haal jouw elektronische agenda boven en stip met 

het pennetje op het touch screen de nodige bewegingen aan om de bewuste data op te slaan! 

Kortom, het laat ons siberisch koud hoe het je het onthoudt, als het maar ergens in het 

geheugen staat gegrift. Het afgelopen seizoen hebben we immers te vaak onze 

toogman/vrouw niet zien opdagen wegens vergeten en andere calamiteiten. 

- Als de bewuste datum je echt niet schikt, wat natuurlijk steeds kan, zoek dan zelf actief naar 

een vervanger waarmee je jouw beurt kan ruilen. Geef best ook een seintje aan iemand van 

het bestuur zodat die mensen ook op de hoogte zijn. 

- Tracht de job zo goed mogelijk uit te voeren wat wil zeggen: hou rekening met de adviezen 

die op de ijskast geplakt staan: alles opruimen, afwassen en afdrogen, ijskast terug vullen, 

correcte afrekingen maken, lichten en verwarming uit enz. Het is tenslotte een kleine moeite 

die iedere toogman/vrouw enkele keren per seizoen zich ter harte moet nemen. De andere 

95% van de tijd sta je tenslotte zelf aan de goede kant van den toog en hoef je maar enkel te 

bestellen en af te rekenen. 

 

dag datum naam dag datum naam 
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Bij het ter perse gaan hadden we nog geen namen van de mensen die de eerste weken voor 

hun rekening nemen. Wellicht zullen de eerste donderdagbeurten  voor rekening van  de 

bestuursleden zijn en komt het definitieve beurtrooster nog wel in ons bezit in de loop van 

augustus. In een volgende info zal alles weer lopen zoals we dat gewend zijn. 

   

4. Mededelingen van de club - secretariaat 

* In het rookhok worden blijkbaar blikjes in de asbak geworden. Dit is uiteraard niet de 

bedoeling. De asbak staat er enkel om de asse en peuken op te vangen. 

* Er dienen nog enkele klusjes opgeknapt te worden: zo zal het prikbord nog verhangen 

worden en zullen de parkeerbordjes vervangen worden want de meesten zijn er eerder 

terminaal uit! 

* Raf neemt bij de start van het nieuwe seizoen  het secretariaat van de VTTL voor zijn 

rekening. Hij verlost daarmee interim secretaris Jef Van Bergen van zijn taak, die hij 

trouwens zeer goed heeft uitgevoerd de afgelopen seizoenen. 

* Er zijn nog een aantal boetes van het afgelopen seizoen niet betaald. Het bestuur en de 

penningmeester op kop beraden zich over een strategie om dit weerkerend euvel voorgoed 

van de baan te krijgen. 

* Goed lezen en bij de kleine lettertjes kijken cfr de alomgekende verzekeringspolis: het 

bestuur heeft beslist om de prijs van enkele dranken licht aan te passen. De winstmarge was 

ondertussen zo miniem geworden dat het sop de kool niet meer waard was en dat kan tenslotte 

ook de bedoeling niet zijn!  Bij deze wordt iedereen geacht op de hoogte te zijn! 

- Kriek wordt 1 euro, voor bezoekers 1,8 euro 

- Duvel wordt 1,3 euro 

- Porto wordt eveneens 1,3 euro 

 

 

5. Beker van Rijkevorsel 

In de nacompetitie geven we onze ploegen de kans om onder elkaar, verspreid over drie 

dinsdagen een Beker van Rijkevorsel te laten betwisten. Dit jaar slechts zes ploegen aan de 

start waar we in het verleden toch meestal aan acht deelnemers geraakten. Dit is trouwens een 

interessant aantal waarmee tabelgewijs een mooi knock-out systeem kan toegepast worden; 

Nu werd het plakken en knippen voor de organsisatie maar moeilijk gaat natuurlijk ook!!We 

kregen van een actieve voorzitter Chris volgend verslag binnen van dit evenement! 

 

Zoals elk jaar werd ook dit seizoen na de competitie de fameuze “beker van Veussel” betwist. 

Wederom schreven zich hiervoor 6 ploegen in.  Dit gebeuren heeft plaats op 3 verschillende 

dinsdagen en wordt gespeeld met voorgift.  Dit om iedereen evenveel kans te geven. 

Doordat we dus per avond maar 2 ploegen tegen mekaar kunnen laten spelen, werd er dit jaar 

besloten om alle gewonnen en verloren matchen te tellen.  Als er vb. werd gewonnen met 5-4 

had de éne ploeg 5 punten en de andere 4.  Dit om organisatorische redenen en zo werd ook 

telkens elke match zwaar bevochten.  Als we dit totaal dan optelden van de eerste 2 

dinsdagen, leerde een makkelijke rekensommetje ons welke ploegen er voor de 1
e
 en 2

e
 plaats 

Speelden alsook voor de 3
e
 en 4

e
 en voor de 5

e
 en de 6

e
 plaats.  Dit werd dan de laatste 

dinsdag uitgevochten en alweer mocht de A-ploeg van den Belgische zich de sterkste ploeg 

kronen ten koste van de G-ploeg van KVKT welke knap tweede werd.  Al bij al weer 3 

plezante dinsdagen met dank aan de ploegen die meededen en dank aan Willy voor de 

boterhammen en Werner voor de overheerlijke koffiekoeken. 

 

Hieronder nog de volledige einduitslag: 
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1) A-ploeg VTTL (Louis, Robke en Bart) 

2) G-ploeg KVKT (Lu, Edwin, Marian en Lucien) 

3) A-ploeg KVKT (Eric, Raoul en Danny) 

4) I-ploeg  KVKT (Stef, Ingrid en Rudi) 

5) C-ploeg VTTL (Raf, Dave en Frank) 

6) J-ploeg KVKT (Ludo, Werner en Maria) 

 

6. Wies Geerts en tafeltennismateriaal 

Op de eerste clubavond, donderdag 2 augustus komt Wies Geerts van 20.00u tot 22.00u zijn 

waren aanbieden in ons cafétaria. Wie dus een nieuw houtje, rubbers, lijm, schoefen enz. 

nodig heeft, kan die avond terecht om aan zijn gerief te komen. Zoals steeds is dit aanbod 

vrijblijvend en doet ieder clublid hier zijn goesting mee. 

 

7. Clubagenda 

dag datum activiteit 

 

DO 02/08/07 MOGELIJKHEID TOT AANSCHAFFEN TAFELTENNISMATERIAAL 

ZA 01/09/07 ONTMOETING MET TIOS IN EIGEN LOKAAL 

 

8. Ontmoeting met Tios Tilburg  

Op zaterdag 1 september gaat onze jaarlijkseontmoeting door met de Nederlandse vrienden 

uit Tilburg. Er zal een inschrijvingsblad worden uitgehangen en de confrontatie gaat dit jaar 

opnieuw in eigen huis door. Thuis zijn we altijd een tikkeltje beter en het is hoog tijd om nog 

eens te winnen van de kezen. Inschrijven is dus de boodschap! 

 

9. Trainingen Mireille Slootmans 

Chris heeft in het tussenseizoen ofwel een mailtje gestuurd, ofwel een briefje op de bus 

gedaan voor de leden. We drukken hieronder ten overvloede de oproep nogmaals af maar in 

principe zou je al een antwoordje moeten gegeven hebben aan onze voorzitter. 

 

Wegens het geweldige succes vorig jaar, hebben we ook dit jaar weer besloten om in augustus 

trainingen te laten doorgaan op dinsdag, gegeven door Mireille Slootmans. 

De 1
e
 training vindt al wel plaats op dinsdag 31 juli !  Zo kunnen we u 5 dinsdagen aanbieden 

om “scherp” te staan als de competitie van start gaat in september.  Er worden net als vorig 

jaar 2 groepen voorzien.  De 1
e
 groep (de goei onder ons) traint van 18.30 uur tot 20.00 uur en 

de 2
e  

(de héél goei)  van 20.00 uur tot 21.30 uur. 

Er dient 5 euro door de leden te worden betaald aan Chris de 1
e
 maal dat jullie komen trainen, 

nafhankelijk of jullie 5x kunnen komen of vb. slechts 2x ! 

Indien jullie geïnteresseerd zijn, graag jullie bevestiging voor 21 juli 2007 aan Chris, zodat 

deze in de laatste week nog de splitsing van de groepen kan maken. 

Alvast bedankt 

 

Gegevens Chris: 

e-mail: chris.verhoeven3@telenet.be 

tel: 0475/ 78 59 97 

adres: Oostmalsestwg 188 te 2310 Rijkevorsel 
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10. Wist je dat… 

* er dit jaar reeds voor de 4e maal een motorrit werd georganiseerd. 

op zondag 24/06 trokken onze "mannen" richting vlaamse ardennen en limburg waar ze de 

prachtige 

streek bewonderden en 3 regenbuien trotseerden.   

Om 9 uur werd er vetrokken en rond 18 uur waren ze terug thuis en hadden 300 km. afgelegd 

mannen van dienst waren: Rudy Marissen, Peter Mattheeusen, Raf Franssen, Frank Bogaerts, 

Patrick Luyckx en Chris Verhoeven 

* op dinsdag 12 juni volgende mensen paraat waren om de vloer in het lokaal een 

onderhoudsbeurt te geven: Louis, Raf, Rudi Viskens, Ludo De Vrij, Edwin, Danny De Vrij en 

Frank Bogaerts. 

* die mensen de klus geklaard hebben in een dik uur en dat ze bij deze nogmaals bedankt zijn! 

* de mannen van de A-ploeg VTTL samen met hun mental coach Eric een hapje zijn gaan 

eten in de Caron te Merksplas. Dat ze daar zo goed verteerd hebben dat ze nog een gratis 

afsluitend rondje kregen van de uitbaters! 

* de clash tegen Tios zonder de mannen van de C-ploeg VTTL en hun trainend duo Bart en 

Louis zal moeten doorgaan. Het zestal gaat namelijk samen met hun vrouwkes op 

trainingsweekend in de Ardennen. Enfin, de mannen voor echt te trainen, de vrouwen voor te 

shoppen natuurlijk. 

* de pingpongers goed vertegenwoordigd waren op de Zwart Goor quiz. We spotten 

ondermeer Peter Lambreghts en zijn zwangere madam, de eveneens in verwachting zijnde 

Caroline Fransen, Koen Janssens, Lucien en Toos. Het uiteindelijke resultaat laten we hier 

maar achterwege maar echt slecht was het ook weer niet. 

* Clublid An Saerens en vrouw van Serge Rooman bevallen is van een prachtige meid met de 

al even prachtige naam Astrid. Ook van ons en iedereen een geweldige proficiat! 

* de wist je datjes dit keer beperkt blijven wegens de komkommertijd en de twee 

sluitingsmaanden van TTK! 

* we iedereen nog een zonnig verlof wensen want na ons schitterend voorjaar is het nog niet 

veel soeps geweest. 

 


