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1. Voorwoord 

Na twee maanden inactiviteit werd op dinsdag 29 juli de draad terug opgepakt met de eerste 
geleide training van Mireille Slootmans. Het enthoesiasme waarmee een seizoenbegin 
doorgaans gepaard gaat, kreeg de week daarna een ondenkbare wending met de dramatische 
gebeurtenis rond ons jeugdclublid, Benny Van Bruggen. Voor de aanwezigen maar in het 
bijzonder voor zijn ouders, Gerda en Peter, zal dit drama voor altijd op het netvlies en in het 
geheugen gegrift staan. Onze voorzitter staat in zijn woordje hier uiteraard verder bij stil.  
 
Woordje van de voorzitter: 
 
Dat het leven niet alleen uit tafeltennissen bestaat is allicht iedereen duidelijk maar op dinsdag 
5 augustus werden we wel met een heel pijnlijke realiteit geconfronteerd en zal deze dag als  
de zwartste dag in onze clubgeschiedenis terechtkomen.  Totaal onverwacht en veel te vroeg 
werden we die avond tijdens de training in ons lokaal geconfronteerd met het plotse 
overlijden van onze jeugdspeler Benny Van Bruggen. Benny zakte tijdens de training in 
elkaar en alle reanimatiepogingen ten spijt, bleek geen hulp meer te kunnen baten.  
Benny kwam als negenjarige jongen in onze club en was ondertussen  reeds 8 jaar actief. 
Verschillende seizoenen heeft hij competitie gespeeld in onze jeugdreeksen en nu was hij op 
weg om bij de volwassenen aan de slag t egaan.  Helaas, het lot heeft er anders over beslist.  
We zullen Benny blijven herinneren als die stillere, rustige jongen die nooit het hoogste 
woord voerde, maar altijd eerst afwachtte alvorens iets te ondernemen. Zowel op donderdag 
als op zondag kwam hij vaak trainen en we zullen hem hard missen! Het onwezenlijke 
gebeuren en het leed, het verdriet en de onnoemelijke pijn  dat de ouders treft is niet in 
woorden te vatten. 
Langs deze weg willen we ook alle mensen nadrukkelijk bedanken en ondersteunen, die op de 
bewuste avond aanwezig waren.  Bijzondere waardering voor diegenen die Benny hebben 
trachten te reanimeren tot de MUG eraan kwam en de mensen  die mama Gerda en papa Peter 
hebben verwittigd en opgevangen. 
Tenslotte willen wij alle leden bedanken die de gebedswake en/of  begrafenisplechtigheid 
hebben bijgewoond.  Het is het minste wat wij konden doen en hopen dat dit een morele steun 
moge zijn voor de zwaar getroffen ouders.  We zullen je missen, Benny ! 
Hieronder de tekst die werd voorgelezen op de begrafenisplechtigdheid. 
 
 
Benny, 
 
Het is allemaal zo snel gegaan. Het éne moment scoor je nog een punt, het andere 
moment beslist het lot dat je ergens anders heen moet gaan. 
Al vanaf je 9 jaar was je lid van onze club.  Toen was je één van de kleinste 
pingpongerkes. 
Nu, 8 jaar later, was je al lang de kleinste niet meer ! 
Op donderdagavond probeerde je steeds aanwezig te zijn.  Je kwam dan met mama 
Gerda, en je papa Peter kwam je dan telkens weer ophalen.  Ook op zondagvoormiddag 
was je vaak van de partij. Altijd paraat voor een spannende match.  Zaterdag was je 
competitiedag.  Je ging er steeds voor. 
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Je motivatie was groot.  Je was een winnaar. Zo werd je vorig jaar nog individueel 
kampioen van je reeks, waarvoor je gehuldigd werd op het gemeentehuis. Daar was je 
zeer fier op. 
We zullen je altijd herinneren als die stillere jongen.  Nooit kwam je boven de rest uit.  
Eerst even de kat uit de boom kijken, afwachtend wat komen ging. 
Nu zullen we het zonder jou moeten doen, maar je stille kracht blijft in onze gedachten 
verder leven. 
We hopen een steun te kunnen zijn voor je ouders en wensen ze alle sterkte toe. 
 
Je was een goede gast, Benny… en zullen je nooit vergeten ! 
 
 
Ondanks de pijn kunnen we helaas niet ontsnappen aan de harde realiteit die zegt dat het 
leven verder gaat. In het vervolg van dit clubblad kunnen we dan ook niet voorbij aan de 
dingen die gaan komen en waar we de volgende maanden weer naar uit dienen te kijken. 
Zo staat ondertussen de competitie voor de deur en is de kalender al gekend. Wij wensen 
alvast iedereen veel geluk en vele overwinningen, doch met de nodige fair-play en 
sportiviteit! 
Noteer ook alvast dat onze jaarlijkse BBQ plaatsvindt op donderdag 4 september vanaf 18.30 
uur en onze jaarlijkse ontmoeting met Tios vindt zoals altijd plaats op de 1e zaterdag van 
september (6 september dus).  We vertrekken om 12 uur stipt aan ons lokaal richting Holland. 
Inschrijven (zowel voor BBQ als Tios) kan je aan ons prikbord ofwel gewoon iemand 
aanspreken van ons bestuur. 
  
2. De toogbeurten voor augustus, september en okotber 

Naar goede gewoonte nemen de leden van het bestuur de eerste toogbeurten in augustus voor 
hun rekening. Ilse maakt verder de kalender voor het ganse seizoen op en die zal aan alle 
betrokkenen bezorgd worden. In de clubinfo kan je dan per twee maanden nogmaals het 
overzicht terug vinden en tenslotte worden de tappers per email verwittigd dat er een 
toogbeurt zit aan te komen. Kortom, wie dan nog zijn kat stuurt, is ofwel van slechte wil, 
ofwel moet hij of zij dringend naar de dokter om een dementieonderzoek te laten uitvoeren. 
 
 
dag datum naam dag datum naam 
MA 08/09/08 BJORN HEREMANS DO 02/10/08 LUCIEN KIVIT 
DI 09/09/08 SEPPE VAN GILS VR 03/10/08 RAF FRANSEN 
DO 11/09/08 PETER MATHEEUSSEN ZA  04/10/08 BORIS VOORSPOELS 
VR 12/09/08 KEVIN HEREMANS MA 06/10/08 WERNER ADRIAENSEN 
ZA 13/09/08 ANN SAERENS DO  09/10/08 LEEN SOMERS 
MA 15/09/08 WIM VAN AMMEL MA 13/10/08 BOB VAN DEN EYNDEN 
DO 18/09/08 CAROLINE FRANSEN DI 14/10/08 EDWIN MICHIELSEN 
VR 19/09/08 STEF PEETERS DO 16/10/08 LOUIS JANSSENS 
MA 22/09/08 TOOS SMULDERS VR 17/10/08 MARIA WAUTERS 
DO 25/09/08 KOEN JANSSENS MA 20/10/08 LUDO DE VRIJ 
MA 29/09/08 INGRID VERVLOET DO 23/10/08 PAUL MARISSEN 
DI 30/09/08 STAN FLOREN VR 24/10/08 RUDI VISKENS 
   DO 30/10/08 ILSE VAN LEUVEN 
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3. Mededelingen van de club - secretariaat 

* Er werd beslist om een internetaansluiting te plaatsen in ons cafétaria. Jef heeft nog een 
bruikbare laptop in leen voor de club. In de nabije toekomst zullen de competitieuitslagen 
wellicht via computer dienen doorgestuurd te worden. Bij deze zijn we dus voorbereid. 
* Raf zorgt voor een updating van het boetefonds dat vorig seizoen werd ingesteld. Ploegen 
die vorig jaar boetes opliepen zullen de kas dus wederom moeten spijzen, zij die boetevrij 
bleven zullen normaliter niet in hunne portemonnee moeten. 
* De club kreeg 50 sportzakken van Dexia gesponsord. Met deze eerste lading zullen de leden 
met de langste staat van dienst bediend worden. Volgend jaar komt een nieuwe lading van 50 
stuks zodat dan iedereen met een nieuwe sportzak kan pronken. 
* Op vrijdag 22 augustus wordt een vriendschappelijke ontmoeting gepland in ons lokaal 
tegen Minderhout. Er wordt gerekend op drie ploegen en er wordt gespeeld volgens het 
systeem van de VTTL. 
* De uitslagen van de jeugdcompetitie op zaterdag dienen nog steeds doorgebeld te worden. 
Alle wedstrijdbladen dienen samen met het toogblad/geld aan Willy bezorgd te worden. 
 
4. Clubagenda 

dag datum activiteit 
DO 04/09/08 BARBECUE IN EN AAN ONS LOKAAL OM 18.30u 
ZA 06/09/08 ONTMOETING MET TIOS TILBURG 
WO 17/09/08 VERGADERING BESTUUR OM 20.00u 
ZA 25/04/09 TEERFEEST TTK RIJKEVORSEL 
 
5. Beker van het Bisdom   

Een aantal ploegen mogen hun beentjes al insmeren want zij komen al in bekeractie tijdens de 
eerste week van september. Opvallend: de kalendermaker heeft weinig rekening gehouden 
met onze toogverdiensten want slechts één ploeg speelt thuis. Alle andere mogen op 
verplaatsing hun geluk gaan beproeven. Let wel op: niet alle ploegen dienen aan te treden 
maar onze secreataris zal gegarandeerd de betrokken ploegen reeds verwittigd hebben.  
 
dag datum uur thuisploeg bezoekers  uitslag 
 
DI 02/09 20.00U STABELINO G RIJKEVORSEL D  
DI 02/09 20.00U BART MERKSEM F RIJKEVORSEL E 
DO 04/09 20.00U GRAVENWEZEL D RIJKEVORSEL F 
DI 02/09 20.00U NODO H RIJKEVORSEL G 
DI  02/09 20.00U VORSELAAR B RIJKEVORSEL I 
VR 05/09 20.00U AFP KOBELCO B RIJKEVORSEL J 
VR 05/09 20.00U RIJKEVORSEL A DAM B 
 
6 TTK Barbecue: donderdag 4 september  

Op donderdagavond 4 september organiseren we tijdens de clubavond onze ondertussen 
jaarlijkse barbecue. Inschrijven kan en moet aan het prikbord zodat we weten voor hoeveel 
eters er dient gebakken te worden. Er werd binnen het bestuur een taakverdeling gemaakt qua 
aanschaf van vlees, sausen, groenten enz. Bakker van dienst is zoals steeds Louis. De eerste 
en vroege eters kunnen allicht tegen 19.00u hun beentjes onder tafel schuiven want de vuren 
worden een half uurtje aangestoken! 
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7. Ontmoeting met Tios Tilburg 

Deze jaarlijkse ontmoeting gaat door op zaterdag 6 september in Tilburg. De wisselbeker ging 
vorig jaar definitief en reeds voor de tweede maal naar onze Nederlandse vrienden. Er werd 
beslist om geen nieuwe beker aan te kopen maar een plakette waarop de winnaar van de 
ontmoeting wordt gegraveerd. 
Na een rij nederlagen wordt het stilaan tijd om nog eens met een overwinning naar huis te 
komen. Iedereen op post dus en inschrijven kan aan het prikbord in het lokaal. Er wordt 
vertrokken om 12.00u aan datzelfde lokaal. 
 
8. Competitieseizoen 2008-2009 

Onderstaande gegevens verschenen reeds in onze vorige info maar ter opfrissing geven we ze 
nog een keertje mee, aan de vooravond van het nieuwe competitieseizoen. Begin september 
houden zowel KVKT als VTTL hun respectievelijke openingsvergaderingen en worden de 
kalenders uitgedeeld. Zodra deze in ons bezit zijn zullen ze worden verdeeld onder de diverse 
competitieploegen. 
 
1. KVKT: 
 
* A en B – ploeg spelen samen thuis op vrijdag, afwisselend met de C en I – ploeg die 
eveneens samen op vrijdag hun thuisspeeldag afwerken. 
* D, E en G – ploeg spelen samen thuis op maandag, afwisselend met de F, H en J – ploeg die 
op hun beurt eveneens op maandag samen thuis spelen 
* De jeugd heeft volgend jaar twee ploegen in competitie en zij spelen uiteraard samen thuis 
op zaterdagvoormiddag. 
 
2. VTTL: 
 
* A en B – ploeg spelen samen thuis op dinsdag. 
* De C – ploeg speelt alleen haar thuiswedstrijden op woensdag. 
 

9. Wist je dat… 

* Rudi Viskens en Ingrid Vervloet de mensen van het bestuur flink hebben geholpen bij de 
opkuis van het lokaal in voorbereiding op het nieuwe seizoen. 
* Frank Brosens ondertussen ook tot de club van de vijftigers behoort. Er werd blijkbaar een 
stiekem feestje voor hem in elkaar gestoken maar verdere détails ontbreken ons (gelukkig)! 
* Bestuurslid Raf Fransen dan weer een ander soort jubileum mag vieren: 25 jaar (gelukkig) 
getrouwd met zijn Ingrid. 
* We er hier een punt onder zetten en dat de volgende info einde oktober zal verschijnen. Laat 
de berichtjes, nieuwtjes en andere roddels maar komen: louisjanssens@hotmail.com 


