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1. Voorwoord 

De Paasklokken zijn geweest en ze hebben dit jaar enkel bruine eieren kunnen afgooien. De 
witte exemplaren zouden immers in de sneeuwbuien verdwaald zijn. Gelukkig komt onze info 
ofwel via de moderne elektronische weg bij jullie binnen, ofwel zorgt de goede ouwe manier 
via de brievenbus voor het nodige TTK nieuws. Onze voorzitter heeft intussen niet stilgezeten 
en hij heeft ons weer één en ander aan schrijverij bezorgd, te beginnen met een inleidend 
woordje dat we hieronder integraal weergeven. 
 
 
Woordje van de voorzitter: 
 
Kampioenen en nogmaals kampioenen ! Ik weet geen betere openingszin om dit nummer mee 
te beginnen… 
Uiteraard hopen we op het einde van een seizoen op één of meerdere kampioenenploegen, 
maar dit jaar slaat het wel alle records!  Lag het aan de trainingen van Mireille of  omdat er 
vorig jaar een paar “dalers” waren, feit is dat er maar liefst 5 ploegen kampioen hebben 
gespeeld dit seizoen. Moet je weten dat we 14 ploegen (volwassenen) in competitie hebben, 
dat is dus meer dan 1/3 hé!!   
In de VTTL (en hier dienen nog 2 matchen gespeeld) is het al zeker dat onze B-ploeg 
kampioen is! 
Dit zijn Bob, Raoul, Svenneke en Jef.  Hier heeft Bob zelfs ook nog heel veel kans op een 
individuele titel. 
Bij KVKT wist de D-ploeg weeral kampioen te spelen.  Betreffende spelers zijn met name: 
Frank, Peter en Koen. Als ze zo bezig blijven, zullen ze snel nationaal spelen want het is reeds 
de 2e maal dat ze kampioen spelen. Proficiat!  Ook onze H-ploeg (Ivan, Seppe en Boris) speelt 
reeds jaar na jaar kampioen en komt dus ook dichter en dichter.  Zij hadden zelfs 14 punten 
voorsprong op de 2e en individueel wist Seppe Van Gils ook eerst aan te komen,  
respectievelijk gevolgd door Ivan (3e) en Boris (5e plaats). Onze “rijpere” I-ploeg speelde ook 
los kampioen dit jaar. Ook hier een individuele kampioen: Lu De Vrij die net 1 matchke meer 
heeft gewonnen dan Edwin Michielsen die dan ook 2e werd. Marianne eindigde ook nog 
binnen de eerste10 (8e) zodat deze ploeg dan ook verdiend een reeks hoger mag spelen 
volgend seizoen. 
Welke ploeg ook zeker “verdiend” overgaat, is onze K-ploeg !  Na jaaaaren in 10e te hebben 
gespeeld werd deze reeks voor de 1e maal “11e” genoemd daar er vooraan een reeks was 
bijgekomen.  Dit konden Werner, Maria en Ludo Van Rompaey blijkbaar niet goed verdragen 
en daarom speelden ook zij vlotjes kampioen om terug in “10e” te gaan spelen. Dat is de reeks 
waar ze thuis horen en hier hopen ze terug jaaaaren in te kunnen spelen. 
Bij de Werner (den bakker) lag er dit jaar wel enige druk.  Hij kreeg namelijk wekelijks te 
horen dat hij de enige geklasseerde was van de reeks (F) en iedereen wil daar dan extra zijn 
best tegen doen natuurlijk. 
Werner liet het echter niet aan zijn hart komen en wist individueel als 1e aan te komen.  
Chique dinges ! 
En het is nog niet gedaan met de KAMPIOENEN!  Ook op de tornooien deed Rijkevorsel het 
absoluut niet slecht. Wij (lees: deelnemers van tornooien) wisten zelfs nog eens binnen de 10 
eersten te eindigen… 
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Hoe lang is dat geleden?  Rijkevorsel kwam 9e aan…  Grote (letterlijk en figuurlijk) winnaar 
hier was Yannick Van Den Eynde die de NG-reeks van dit jaar op zijn naam wist te schrijven 
alsook wist hij “provinciaal kampioen” te worden van de NG.  Proficiat Yannick!  Ook 
Lander Kivit wist provinciaal kampioen te worden. Dit bij VTTL in de D4-D6 reeks.. Ook 
aan hem een dikke proficiat natuurlijk!   
En nu we toch met kampioenen bezig zijn, is het ook een vermelding waard dat Robke 
Lambrechts (bij ons in de A-ploeg van VTTL) met zijn ploeg in KVKT bij Merksplas ook 
kampioen werd en dit in de hoogste reeks! (Ere-afdeling) 
Aan alle kampioenen (20 in totaal): GEFELICITEERD !  
Met zo’n 100 leden waarvan er 20 kampioen weten te spelen, zijn we niet slecht bezig… ;-) 
Uiteraard kan niet iedereen kampioen spelen en is het voor sommigen ook al een hele 
prestatie om “in” hun reeks te blijven (zoals ondertekende) want meedoen is belangrijker dan 
winnen! Doe zo voort, zou ik zeggen!! 
Natuurlijk hebben we nog anders nieuws.  Zo werd ondertussen ons “bouwcomité” opgericht 
en werd er reeds vergaderd. Er dient met van alles rekening te worden gehouden (bestekken, 
offertes, prijzen, kwaliteit,…) zodat we hier “stap voor stap” te werk gaan. 
Morgen (want het is Pasen vandaag) is het clubkampioenschap en zaterdag 19 april is er ons 
jaarlijks teerfeest. (maar die datum staat uiteraard al in jullie agenda). Uitnodigingen volgen 
nog… 
Op vrijdag 23 mei is er onze eerste quiz (inschrijven prikbord) en ook de beker van Veussel 
vindt weer plaats op 3 dinsdagen, met name op 15/04, 22/04 en 06/05. 
Ook werd Mireille weer gecontacteerd om ons training te geven op dinsdagen in augustus wat 
ook in orde gaat komen.  Ge ziet, het seizoen loopt ten einde, maar toch nog enkele dagen in 
jullie agenda schrijven om het seizoen in schoonheid af te sluiten. 
Verder lezen jullie in dit blad allerlei weetjes en wist-je-datjes en ook een verslag van ons 
plaatselijk tornooi dat plaatsvond op 17/02/08.  Veel leesplezier en voor onze kampioenen: zie 
dat je nog ver geraakt in de eindrondes ! 
Succes ! 
 
  
2. De toogbeurten voor april en mei 

 
dag datum naam dag datum naam 
 
DO 03/04 DENNIS DE VRIJ WO 30/04 RUDY MARISSEN 
DI 08/04 STAN FLOREN DO 08/05 SVEN SOMERS 
DO 10/04 KRISTOF HOEFNAGELS DO 15/05 EDWIN MICHIELSEN 
DO 17/04 PATRICK LUYCKX DO 22/05 WILLY LAURIJSSEN 
DO 24/04 JEF VAN BERGEN DO 29/05 KOEN JANSSENS 
    
3. Mededelingen van de club - secretariaat 

* Er is ondertussen een bouwcomité opgericht dat naarstig aan de weg timmert. Meer nieuws 
over de bouwplannen zodra één en ander concrete vormen aanneemt. 
* Wie zich via mail inschrijft voor een tornooi dient dit en passant ook te laten weten in CC 
aan onze clubsecretaris Jef Van Bergen. Dit is belangrijk qua opvolging maar ook voor het 
verkrijgen van de nodige subsidies. 
* Het teerfeest gaat door op zaterdag 19 april: Raf maakt een uitnodiging. De prijzen zijn 
hetzelfde gebleven in vergelijking met vorig jaar: 15 euro voor leden ouder dan 12 jaar, 10 
euro voor leden jonger dan 12, ouders betalen 20 euro en niet leden 22 euro. Wie niet komt 
eten maar enkel nadien een pintje drinken dient daarvoor 6 euro neer te tellen. 
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* Het lidgeld zal volgend seizoen met vijf euro opslaan. Mogelijks passen de bonden nog 
maar eens een verhoging toe maar anderzijds zit onze club met haar lidgelden in vergelijking 
met andere clubs nog steeds (zeer) laag! 
- Een jeugdspeler zal 25 euro betalen indien hij aansluit bij KVKT, 45 bij de VTTL en 70 
euro wanneer hij vast zou spelen in beide verbonden. 
- Een volwassene betaalt 30 euro voor KVKT, 45 voor VTTL en 70 euro wanneer hij vast 
gaat spelen in beide verbonden. Wie vast speelt in de ene bond en zich reserve maakt in de 
andere moet hiervoor 50 euro ophoesten. 
  
4. Clubagenda 

dag datum activiteit 
MA 14/04/08 VERGADERING BESTUUR OM 20.00u 
DI 15/04/08 EERSTE AVOND BEKER VAN VEUSSEL MET AANVANG 20.00u 
ZA 19/04/08 TEERFEEST IN ONS LOKAAL MET AANVANG 19.00u 
DI 22/04/08 TWEEDE AVOND BEKER VAN VEUSSEL 
DI 06/05/08 VERGADERING JEUGDBESTUUR OM 19.00u 
DI 06/05/08 DERDE AVOND BEKER VAN VEUSSEL 
VR 23/05/08 QUIZAVOND VOOR ALLE TTK LEDEN 
 
5. Beker van het Bisdom   

Bij de volwassenen is de laatst overgebleven ploeg uitgeschakeld. De C-ploeg ging kansloos 
onderuit met 8-1 tegen St. Antonius A. De A-ploeg van de jeugd is  echter nog steeds in de 
running. Zij wonnen de achtste en kwartfinale met 5-1 en 5-0 cijfers en zij spelen op zaterdag 
19 april in het lokaal van Virtus hun halve finale. De tegenstander zal echter slechts ter plaatse 
gekend zijn omdat daar de lottrekking plaats heeft. Wechelderzande is niet direct de wereld 
uit en je kan dus altijd even ter plaatse gaan supporteren voor onze jonge gasten, Lander, 
Yvan en Benny. 
 
dag datum uur thuisploeg bezoekers  uitslag 
 
ZA 19/04 9.30 RIJKEVORSEL A ?????????? 
 
 
6 Het plaatselijk clubtornooi van zondag  17/02: een verslag 

Op zondag 17 februari 2008 vond in ons eigen lokaal ons jaarlijks tornooi plaats voor onze 
eigen leden.  Ieder volgens zijn eigen klassement. In totaal noteerden we 26 inschrijvingen 
waarvan er zelfs nog 2 telefonisch na 11.30 uur terwijl het om 13.00 begon.  Op voorhand alle 
papieren in orde maken, blijkt dan ook onmogelijk… zeker als er dan nog bij zijn die niet 
komen opdagen.  Afin, de organisatie heeft getracht er het beste van te maken. 
Zo waren er 5 NG’s  en 1 F-speelster (Ingrid Vervloet) en deze hebben we samen in één poule 
gezet.  Iedereen speelde op deze manier tegen iedereen en het was Ingrid (als F tussen de 
NG’s) die het waar diende te maken uiteraard.  Dat het haar niet gemakkelijk werd gemaakt, 
bewees Rudi Viskens door een achterstand van 9-2 weg te werken in de 5e set terug naar 9-9. 
Uiteindelijk wist Ingrid dan nog nipt met 11-9 van Rudi te winnen.  Onze Jef Matthé echter 
verraste vriend en vijand door AL zijn matchen te winnen.  Hij werd dan ook knap 1e in zijn 
reeks, gevolgd door Ingrid.  Zowel Maria als Leentje als Rudi wisten ieders 2 matchen te 
winnen en de sets telden in het voordeel van Maria die 3e werd, Rudi 4e en Leentje Somers 5e. 
Ons Caroline wist nog geen match te winnen (maar dat komt nog wel) en werd 6e. 
 
In de E-reeks waren er 10 inschrijvingen en de 3 eersten gingen over naar de winnerstabel. 



TTK-INFO 

TTK-INFO 
Pagina 4 van 7 

 

Er waren 2 poules en de winnaar van elke poule was al een match “vrijgesteld” in de volgende 
ronde.  In poule 1 speelde Stanny Adriaenssens al zijn tegenstanders naar huis en werd vlotjes 
1e ten koste van Edgard Poelmans (2e) en Benny Van Bruggen (3e).  Lucien (4e) en Stef 
Peeters (5e) gingen naar de verliezersronde.  In de andere poule wisten zowel Lu De Vrij als 
Edwin Michielsen als Dirk Vervoort maar liefst ieder 3 matchen te winnen, zodat er setten 
dienden geteld te worden.  Alsof dat nog niet genoeg was, wisten de “fritsen” (Lu en Edwin) 
maar liefst ieders 11 setten te winnen zodat onze voorzitter belast werd met alle punten van 
deze gasten te gaan optellen.  Hier kwam Lu met een nipte voorsprong aan op Edwin en Dirk 
werd dan 3e in de poule.  Den Boris en Frank Bogaerts werden respectievelijk 4e en 5e. 
Niet de eersten van beide poules gingen verder (Stanny en Lu), want beide werden gewipt 
door Dirk en Edwin zodat deze de finale speelden.  Uiteindelijk wist den Edwin nipt te 
winnen van Dirk Vervoort zodat we ook hier onze winnaar kennen. 
 
De CD reeks hadden we samen genomen, daar er 6 C’s waren en 3 D-spelers. Ook hier 
gingen de 3 eersten van elke poule over en de 1e was al een ronde verder dan de 2e en 3e.  In 
poule 1 wist Jef Van Bergen al zijn matchen te winnen zodat hij verdienstelijk 1e werd van 
zijn poule. 
De 3 overigen ( Chris, Peter Mattheeusen en Raoul) wisten ieders 1 match te winnen en 2 te 
verliezen.  De sets telden hier in het voordeel van onze Chris die 2e werd en Raoul 3e !  In de 
andere poule stond er geen stop op Bart Jacobs.  Hij wist vlotjes van iedereen te winnen, Bob 
werd 2e en Svenneke 3e.  Ook hier waren onze D-spelers Dave Van Eersel en Frank Brosens 
nummer 4 en 5.  Wist Jef in de poule nog nipt te winnen van de Chris, deed Chris het in de 
halve finale net iets beters dan Jef door met dezelfde nipte cijfers te winnen ditmaal. Bart deed 
hetgeen van hem verwacht werd en bleef zijn matchen winnen.  Ook in de finale tegen Chris 
kwam deze laatste er niet aan te pas en Bart volgt zichzelf dan ook op als verdiende winnaar 
van de CD-reeks.  Onderaan wisten onze 3 D-spelers het mekaar ook nog moeilijk te maken 
door allemaal een match te winnen en 1 te verliezen, maar de onderlinge matchen maakten 
van Dave de beste D-speler. 
 
Al bij al een geslaagde namiddag en om 20.00 uur was het tornooi gedaan en den boel 
opgekuist.  Wij danken nog Raf Fransen voor de goede zorgen van den toog. 
 
Hieronder vindt u nog de uitslagen zoals ze de statistieken zullen ingaan. 
 
NG + F       

1. Jef Matthé   4. Rudi Viskens   
2. Ingrid Vervloet  5. Leen Somers 
3. Maria Wauters  6. Caroline Fransen 

E 
1. Edwin Michielsen  6. Edgard Poelmans 
2. Dirk Vervoort   7. Boris Voorspoels 
3. Lu De Vrij    8. Frank Bogaerts 
4. Stanny Adriaenssens  9. Stef Peeters 
5. Benny Van Bruggen  10. Lucien Kivit 

 
CD 
1. Bart Jacobs   6. Sven Somers 
2. Chris Verhoeven   7. Dave Van Eersel 
3. Raoul Waegemans  8. Peter Matheeussen 
4. Jef Van Bergen   9. Frank Brosens 
5. Bob Van Den Eynden 
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Ook de jeugd speelde die dag haar tornooi en van Lucien kregen we volgende impressie 
binnen: 
 
Lag het aan het krokusverlof of het aan het vroege aanvangsuur, dat minder dan een kwart van 
onze jeugdspelers aan ons eigen jeugdtornooi deelnamen? Toch wel een heel erg 
teleurstellende lage opkomst. Hopelijk veel meer belangstelling voor het te houden 
clubkampioenschap op 1 mei aanstaande. 
Het tornooitje zelf dan: in totaal hadden zich een tiental spelers aangemeld, die ingedeeld 
werden in twee groepen. Een groep oudere ( Jan Adriaensen en Rob Lambrechts kwamen ook 
opdagen, maar mochten niet meedoen omdat zij enkele jaren te oud zijn om nog bij de jeugd 
te mogen spelen)  en een groep jongere spelers. In allebei de groepen werd fel gestreden voor 
de punten en er waren een paar heel mooie wedstrijden te zien. 
In de groep met de jongere spelers moest Gilles ( de jongste deelnemer), het als enige jongen 
opnemen tegen vier meisjes, helaas is het hem niet gelukt om een overwinning te behalen, 
maar toch moedig en goed gespeeld Gilles. Nele Renders was voor iedereen te sterk en 
behaalde 4 overwinningen en werd daardoor winnares van deze groep. Proficiat Nele! 
Bij de oudere spelers zorgde Robin Bevers voor een grote verrassing door competitiespeelster 
Stien Kivit te verslaan. Robin won ook zijn overige drie wedstrijden en dus verdiende 
winnaar van deze groep. Ook voor jou proficiat Robin. 
 
De uitslagen: 
Jongere spelers:   Oudere spelers: 

1. Nele Renders    1. Robin Bevers 
2. Nele Torremans   2. Stien Kivit 
3. Marthe Royens   3. Astrid Bevers 
4. Esther Royens    4. Cis Bogaerts 
5. Gilles Swaegers   5. Daan Jansen 

 
 
7. Kampioenenviering op vrijdag 15 februari: een verslag van onze Frank 

 
Naar jaarlijkse gewoonte was er weerom een fameuze “kampioenenviering” ten huize 
gemeentehuis. Vroeger was dit in de zaal van het centrum, maar wegens de algemeen grote 
opkomst is nu een gepastere locatie gezocht. Daarom is het nu in het gemeentehuis te doen. 
Volgende TTK kampioenen zijn gevierd: Ploeg Frank Brosens ( aanwezig ), Koen Janssens 
en Peter Lambregts.  Frank mocht de 3 mokken in ontvangst nemen en deelde mede ( door de 
mikro ) dat zijn beide ploegmaats “ met de late “ stonden. Klonk goed, maar niet echt 
geloofwaardig. Wat ook te horen was aan het gelach alom. Ook de ploeg Seppe, Ivan en 
Boris, waarvan Ivan en Boris de 3 mokken in ontvangst namen. Van de kampioenenploeg 
Ivan, Sam en Lander is Ivan aangetreden. Bij de serieuze vraag aan Ivan of hij als kampioen 
veel trainde, kwam hij met het antwoord “ bwa, 1 uur per week “ er goedkoop van af. De 
meeste kampioenen trainen 2 tot 3 keer in de week…Benny Verbruggen als individuele 
kampioen mocht zijn prijs ook afhalen. Goed gespeeld van de kampioenen. 
Na den drink in het gemeentehuis gingen Frank Brosens, Hildegard en Frank Bogaerts nog 
een pintje pakken in de Saloud om de lekkere wijn nog een nasmaakje te geven. Bij het naar 
huis rijden wou Frank Bogaerts zijn handschoenen nog vlug aandoen, maar door de wijn, of 
het biertje, was zijn fiets wiebelachtig geworden. Hieruit volgende een kleine kennismaking 
met moeder aarde met als gevolg dat fietsstoeltje, zadel en knietje hierdoor een deukje kregen. 
Leuke avond en volgend jaar weerom present? 
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8. Clubkampioenschap op tweede Paasdag: een verslag 

Ons clubkampioenschap vindt al 20 jaar plaats op paasmaandag.  Dit jaar viel dat op 24 maart 
en om 13.00 uur begonnen we eraan.  Telkenmale hebben we prachtig weer die dag, maar 
deze keer beslisten de weergoden er totaal anders over.  Regen en wind ! Een hele dag lang, 
zelfs heel die week… Kortom, het moment om te tafeltennissen ! 
Zo waren we dit jaar exact met 32 personen.  We maakten hier 8 poules van 4 leden van 
waarvan de 2 sterkste overgingen naar de winnaarstabel en de 2 zwakkere naar de 
verliezersronde.  De onschuldige hand van “Rudy Marissen” zorgde er voor dat er al direct 
heel sterke spelers in de poules tegen mekaar uitkwamen.  Zo stond vb. Wim Van Ammel 
samen met Bart Jacobs en Sven Somers in 1 poule.  Onze Fred Mertens (4e in deze poule) zag 
toen de bui al hangen uiteraard. 
De andere zijde van de medaille is dan weer dat er 3 NG spelers samen in een poule stonden. 
Sterke spelers of niet, voordeel van zo’n clubkampioenschap is dat er steeds met “voorgift” 
dient worden gespeeld.  Zo is onze Yannick Van Den Eynden “maar” NG (laatste maal 
waarschijnlijk) en speelt er die dag “niemand” graag tegen de immer sympathieke Stanny 
Adriaensen (maar E6 terwijl hij speelt als een D6) 
Afin, na het nodige “setten tellen” in sommige poules, kon onze voorzitter toch de 16 
winnaars en 16 verliezers op tabel plaatsen. Verrassingen zijn er altijd die dag. 
Zo schakelde Ingrid Vervloet  bij de verliezers achtereenvolgens Svenneke, en beide 
ploeggenoten Rudi Viskens en Stef Peeters uit.  Zij speelde dan ook verdiend de finale tegen 
Edwin Michielsen die won van de Fred, Leentje Somers en Boris Voorspoels. In de finale was 
Edwin net iets te sterk voor Ingrid wat nochtans niet het geval was in de poules toen deze 2 
ook tgo mekaar stonden en toen Ingrid nipt wist te winnen. 
Bij de winnaars ging het er minstens even spannend aan toe.  Een héél sterk spelende Seppe 
Van Gils verschalkte zowel Raf Fransen, Dave Van Eersel en zelfs een Bart Jacobs. Onze 
andere finalist werd een bekende. Wim Van Ammel won van den Bob, Dirk Vervoort en zelfs 
van de Stanny (finalist vorig jaar)  Ik moet niet vermelden dat er voor hetzelfde geld 2 andere 
finalisten stonden, want die wedstrijden werden allen zeer fel bevochten. 
In de finale zelf was Wim een maat te straf voor Seppe en zo wordt Wim de clubkampioen 
van 2008. Proficiat !  Langs deze weg willen we ook nog graag Willy bedanken voor de 
perfecte organisatie achter onze toog.  Al bij al een heel geslaagde namiddag en avond want 
rond 21.00 uur was den boel opgekuist.  Dank ook voor de vele toeschouwers en supporters 
want die bepalen mede de sfeer en ambiance natuurlijk die heel de dag aanwezig was ! 
 
Hieronder volgt nog de algemene uitslag: 

1. Wim Van Ammel      17. Ewin Michielsen 
2. Seppe Van Gils      18. Ingrid Vervloet 
3. Stanny Adriaensen      19. Boris Voorspoels  
4. Bart Jacobs       20. Stef Peeters 
5. Dirk Vervoort       21. Leentje Somers 
6. Dave Van Eersel      22. Rudi Viskens 
7. Edgard Poelmans      23. Marianne Adams 
8. Yannick Van Den Eynde     24. Rudy Marissen 
9. Bob Van Den Eynde      25. Fred Mertens 
10. Raf Fransen       26. Sven Somers 
11. Jef Van Bergen      27. Maria Wauters 
12. Raoul Waegemans      28. Caroline Fransen 
13. Frank Bogaerts      29. Lucien Kivit 
14. Patrick Luyckx      30. Jef Matthé 
15. Lu De Vrij       31. Erwin Breugelmans 
16. Chris Verhoeven       32. Werner Adriaensen 
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9. TTK quizavond op vrijdag 23 mei 

Begonnen als een vrijblijvende grap werd er aan veelquizzer Louis gevraagd of een quiz voor 
de pingpong niet interessant kon zijn. Eigenlijk wel dachten wij en Louis en hij was meteen 
bereid om een heuse quiz voor de TTK’ers in elkaar te steken. 
Omdat zo’n voorbereiding toch wel wat werk vraagt is het uiteraard plezant voor de 
organisatie om zoveel mogelijk ploegen op de been te krijgen. In eerste instantie mikken we 
toch wel op een 15 tal ploegen, eigenlijk per competitieploeg één quizploeg. Meer mag 
natuurlijk ook maar gezien het werk zou het eigenlijk heel jammer zijn als we slechts voor 
pakweg een ploeg of acht moeten opdraven. Liefst krijgen we een lekker volle zaal en het 
brengt nog wat extra op voor de clubkas die in het licht van de nakende verbouwingen alle 
centjes kan gebruiken. 
Nog enkele belangrijke coördinaten: 
* Wanneer: vrijdag 23 mei in ons eigen lokaal met aanvang om 20.00u 
* Ploeg: bestaat maximum uit zes spelers waarvan er drie lid moeten zijn van TTK 
* Men betaalt 10 euro inschrijvingsgeld per ploeg en per speler wordt er 8 euro uitgelegd. 
Voor dat bedrag kan er de ganse avond gedronken worden. 
* Wij garanderen een aangename en zeker geen (te) moeilijke quiz. 
 

8. Wist je dat… 

* Toos tijdens het plaatselijk tornooi de toog voor haar rekening heeft genomen en dat ze 
daarvoor bedankt is. 
* Kampioen spelen plezant is en dat we dat hebben gemerkt aan de hoeveelheid en aard van 
lege flessen die ’s anderendaags achter den toog te vinden waren. Bij ons weten verkopen we 
immers geen champagne, jenever…terwijl zo’n lege flessen toch aanwezig waren.  
* De kampioen onder de kampioenen is de ploeg van Ludo, Edwin en Marianne want hun 
kampioenenviering schijnt tot ’s morgens vroeg uitgelopen te zijn. 
* Naar goede gewoonte de A en B ploeg VTTL het seizoen afsluiten met spaghetti en niet met 
boterhammen. 
* Ze dit seizoen de spaghetti de voorlaatste thuiswedstrijd hebben geserveerd omdat de laatste 
match thuis tegen een tegenstander is die hun inziens absoluut geen spaghetti verdient. 
* De B-ploeg VTTL kampioen speelde maar dat dat niet van een leien dakje liep tegen BASF. 
In deze onderlinge confrontatie werd immers definitief over de titel beslist maar onze mannen 
stonden op een bepaald ogenblik met 5-7 in het krijt. Een forse versnelling leverde 
uiteindelijk nog een verlossende 9-7 overwinning op. 
* De C-ploeg VTTL een onwaarschijnlijke remonte hebben ingezet de laatste vijf wedstrijden 
en zo nog kans maken om te ontsnappen aan degradatie. 
* Hun opmars werd gestuit door rechtstreekse tegenstander Walem die zeer versterkt en 
onsportief de onzen versloegen met 9-7. 
* Nu het oog om oog, tand om tand principe gaat toegepast worden: de C jongens gaan nu 
zelf versterken om de boel alsnog te redden. 
* Er weer enkele jeugdspelers op jeugdstage zijn tijdens het Paasverlof. 
* We aan de diezelfde jeugdspelers vragen om wat extra reclame te maken voor de pingpong: 
spreek jullie vrienden en kennissenkring aan en sleur ze mee naar ons lokaal. Hoe meer 
zielen, hoe meer vreugd!! 
* De Chris een stevige ronde gaat krijgen: een dikke info en de uitnodiging voor het teerfeest! 
* We er hier een punt onder zetten en dat de volgende info einde mei, begin juni zal 
verschijnen. Laat de berichtjes, nieuwtjes en andere roddels maar komen: 
louisjanssens@hotmail.com 


