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1. Voorwoord 

De zomer is in volle bloei, afin het is voorlopig tenminste een echte Belgische zomer met 
afwisselend enkele hete dagen en frisse exemplaren. De ene dag dus in zwembroek en de 
volgende dag heb je een paraplu van doen. Stilaan komt augustus terug in zicht en dat 
betekent dat het nieuwe pingpongseizoen eraan komt. Hieronder drukken wij het woordje van 
onze voorzitter af en daarmee is de kop er weeral af voor een verse lading tafeltennis. 
 
 
Woordje van de voorzitter: 
 
Onze “rustperiode” is al halverwege.  Buiten is het momenteel 30 graden en volop zomer… 
Hoog tijd dus voor een nieuw INFO-nummer ! 
Na nog een paar onderhandelingen en vergaderingen met de bonden over de samenstelling 
van de ploegen en klassementswijzigingen waarbij we hebben getracht aan ieder zijn 
wens(en) te voldoen, zijn de volgende ploegensamenstelling uit de bus gekomen. 
Bij onze vrienden van VTTL is er niets veranderd.  De A-ploeg blijft bestaan uit Rob, Wim, 
Bart en Louis in 1e provinciale.  Onze B-ploeg daalt een reeks en speelt dus vanaf september 
in 3e provinciale met Jef Van Bergen, Bob, Raoul en Lander Kivit als kernspelers.  Onze C-
ploeg blijft eveneens behouden en bestaat naar goede traditie onderhand uit Raf, Frank, 
Patrick en Dave. Zij zullen wederom strijden om niet bij de laatste 2 te eindigen in “hun” 4e 
provinciale. 
Onze A-ploeg in KVKT zal dit jaar starten in 2e afdeling met Raoul en Eric Van Hove als 
vaste mannen en telkens met een “sterke reserve” zoals er zijn Louis, Bart, Wim, Bob,… 
De B-ploeg speelt eveneens in 2e afdeling en zal bestaan uit Chris, Sven en Dennis. De C-
ploeg met Frank, Peter en Koen start in 3e en de D-ploeg speelt in 4e. Dit zijn Kevin, Peter en 
Eric Kivit.  
Onze E-ploeg is dit jaar: Seppe, Boris en Ivan en zij spelen eveens in 4e afdeling ! 
De F-ploeg bestaande uit Ilse, Edgard en Jef Heremans begint in 5e en de G-ploeg met Lu De 
Vrij, Edwin en Marianne in 7e afdeling.  De H-ploeg met Rudi, Ingrid, Jef/Caroline speelt in 
9e en onze I-ploeg bestaande uit Werner, Maria en Ludo in 10e ! 
De jeugd start dit seizoen met 3 ploegen.  De A-ploeg begint in afdeling 3D en bestaat uit Van 
Hoeck Robin, Van Ginneken Gerrit, Daan Janssen en Willem Van Der Linden. 
B-ploeg: Renders Nele, Bevers Eline, Laeveren Yana, Royens Marthe en Verelst Kim. Ze 
starten in 4D. 
De C-ploeg start in 4A en wordt vertegenwoordigd door: Bevers Yenthe, Swaegers Gilles, 
Royens Esther en Jan Van Dijck. 
De reserven zijn Seuntjes Ward en Laurijssen Tibo. 
De trainingen van Mireille komen er ook weer aan.  Ze zullen plaats vinden op volgende 
dinsdagen: 28/07, 04/08, 11/08, 18/08 en 25/08.  Noteer alvast in jullie agenda.  Meer details 
omtrent de groepsverdeling en dergelijke volgen nog… 
Voor de rest valt er tijdens zo’n vakantieperiode nog niet veel te vertellen en ga ik nog even 
van het zonnetje genieten.  Mijn verlof is reeds voorbij, maar voor al diegenen die dit nog te 
goed hebben: NOG EEN FIJNE VAKANTIE !!! 
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2. De toogbeurten voor augustus 2009 

In afwachting van de seizoenregeling nemen de mensen van het bestuur de eerste beurten 
voor hun rekening. Hieronder alvast de namen die in augustus de eerste pintjes mogen tappen. 
 
dag datum naam dag datum naam 
DO 06/08/09 RAF FRANSEN DO 20/08/09 CHRIS VERHOEVEN 
DO 13/08/09 FRANK BOGAERTS DO 27/08/09 JEF VAN BERGEN 
     
3. Mededelingen van de club - secretariaat 

* De eerste (verbouwings)werken zijn gestart. Op maandag 16 juli werd het fietsrek verplaatst 
en werden de klinkers opgebroken. De kop is eraf!! 
* Op zaterdag 5 september gaat de jaarlijkse ontmoeting met Tios door. Normaliter komen zij 
naar ons maar omdat we dan mogelijks al flink in de verbouwingen zitten, werd er 
voorgesteld om opnieuw naar Tilburg te reizen.  
* Wies Geerts komt op donderdag 6 augustus vanaf 20.00 Ttmateriaal slijten. Hij heeft de 
‘normale’ zaken bij maar wie iets speciaals wil, kan best op voorhand even met hem bellen 
zodat hij dit kan meebrengen (tel. Wies: 03/541.30.28.) 
* Na een jarenlange status-quo komen er wellicht vanaf september toch een aantal 
prijsaanpassingen van de dranken. Hierover wordt in augustus nog vergaderd. 
* Na de heraansluiting in mei bleken er 20 leden te zijn die niet meer wensten aan te sluiten. 
Onder hen heel wat jeugdleden die vorig jaar aansloten en dus slechts kort lid waren van onze 
club. Jammer natuurlijk maar hopelijk komen er in de loop van het komende seizoen snel 
weer nieuwe mensen bij! De teller staat nu op 82  verdeeld als volgt: 
 

  M V Totaal  
JEUGD 13 10 23 28% 

VOLWASSENEN 49 10 59 72% 
  62 20 82  
 76% 24%   
 
* Om de ploegsamenstellingen rond te krijgen werden nog enkele klassementswijzigingen 
aangevraagd en bekomen. Hieronder het overzichtje: 
Jansen Ivan:  E0 naar D6 
Voorspoels Boris:  E0 naar D6 
Adriaensen Werner:  E6 naar F 
Van Bergen Jef: C2 naar C6 
 
4. Clubagenda 

dag datum activiteit 
MA  03/08/09 GROTE KUIS VAN HET LOKAAL MET START OM 19.00U 
DO 06/08/09 EERSTE CLUBAVOND EN VERKOOP TAFELTENNISMATERIAAL 
WO 12/08/09 BESTUURSVERGADERING 
DO 03/09/09 CLUBAVOND MET BARBECUE 
MA 31/08/09 OPENINGSVERGADERING SPORTCREA 
ZA 05/09/09 ONTMOETING TIOS TILBURG – TTK RIJKEVORSEL  
 
5. Training Mireille Slootmans 
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Naar jaarlijkse gewoonte zal er ook dit jaar weer training worden gegeven door Mireille in de 
maand augustus en wel op 5 dinsdagen.  De 1e dinsdag vindt al wel plaats op 28/07 gevolgd 
door 04/08, 11/08, 18/08 en 25/08.  De 1e week van september wordt er door KVKT mogelijk 
al beker bisdom gespeeld, vandaar dat we reeds starten eind juli. 
Naar jaarlijkse gewoonte vragen we ook ditmaal een kleine bijdrage van 5 euro, aan Chris te 
betalen op de 1e training.  Voor dit bedrag kan je dus 5x komen trainen.  Kom je minder, dan 
nog dien je 5 euro te betalen.  Inschrijven dus en zoveel mogelijk komen, is de boodschap !! 
Om ons een idee te geven van het aantal geïnteresseerden en om de groep te kunnen splitsen 
in “goede” en “heel goede” spelers, vragen we jullie om Chris te verwittigen voor 22 juli… ! 
Zo kan hij nog een opsplitsing maken van de groepen. 
 
Groep 1 (goede) zal aanvangen naar jaarlijkse gewoonte om 18.30 uur en traint tot 20 uur ! 
Groep 2 (heel goede) starten om 20.00 uur tot 21.30 uur. 
 
Chris kan je bereiken via mail op chris.verhoeven3@telenet.be of tel: 0475/ 78 59 97 of via 
post: Oostmalsestwg 188 te 2310 Rijkevorsel. 
 
Tot binnenkort ! 
 
6. Sappen speelvloer van het lokaal en afbreken fietsrek/klinkers 

Dit jaarlijks ‘evenement ‘ kreeg zijn beslag op maandag 6 juli. Om 19.00u waren we met 
voldoende mensen zodat het schuren van de vloer op een mum van tijd geflikt was. Ludo De 
Vrij kon met zijn stofzuiger niet volgen zodat er moest gewacht worden om te kunnen 
beginnen sappen met een laagje linitop. Ondergetekende moest er halverwege al vandoor 
maar als ze wat hebben doorgewerkt kan het niet veel later dan acht uur geworden zijn. 
Misschien een nieuw record!? 
Op gevaar af iemand te vergeten, de schuurders en sappers van dienst: Rob, Rudy, Edwin, 
Ludo, Boris, Chris, Jef, Louis en Raf. Diegenen die in het lijstje ontbreken mogen een mailtje 
sturen zodat ze alsnog in het volgende nummer worden opgenomen. 
Dinsdag 16 juli werd dan de eerste ‘steen’ gelegd voor de uitbreiding van ons lokaal. 
Eigenlijk is een eerste steenlegging in deze een foute voorstelling van zaken want in de 
praktijk ging het eerder om het afbreken van één en ander. Ook hier waren bijna allemaal 
dezelfde helpers op post met uitbreiding van Bart, Stef en Caroline. 
 
7. Beker van Veussel:  een verslag van onze Jef 

8 ploegen schreven zich in om te dingen naar de beker van Veussel. Dit jaar voor het eerst 
ook met een echte beker met grote oren. De ploegen van VTTL waren volledig aanwezig 
samen met  spelers van de F - H - I - J van Sporcrea en een nieuw samengestelde Z-ploeg.  
Met 8 ploegen dienden dus telkens 4 wedstrijden beslecht te worden. Op dag 1 (08/04) 
werden de ploegen via lottrekking verdeeld. Op dag 2 (14/04) werden de winnaars en de 
verliezers van dag 1 samengezet, zodat op dag 3 voor de plaats gespeeld kon worden.  
De eerste dag werd er al zwaar gestreden om in de winnaarspoule te geraken. Uiteindelijk was 
het de A-B-C ploeg van VTTL samen met de F-ploeg van Sporcrea die het laken naar zich toe 
trokken en dus in de winnaars poule zaten, zodat de H-I-J-Z ploeg in de verliezers poule 
kwamen op dag 2. 
Op dag 2 waren de ploegen duidelijk minder  aan mekaar gewaagd en eindigden alle 
wedstrijden in 7-2 of 2-7 uitgezonderd de C en B ploeg van VTTL waar er tot het laatst 
gestreden werd voor de finaleplaats. 
Op de laatste dag werd er bijzonde hard gestreden voor de 7e en 8e plaats tussen de I en J 
ploeg. Uiteindelijk beslist in het voordeel van de J ploeg met 5-4.  
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Voor plaats 5 en 6 was de H ploeg te sterk voor de Z-ploeg met 8-1. Voor de derde plaats won 
de C ploeg van de F-ploeg met 7-2. En de titel was voor de A-ploeg die vlotjes met 9-0 de B-
ploeg opzij zette en alzo met de beker ging lopen.  
Het waren al bij al drie leuke avonden, waar toch weer menig bikkelharde wedstrijden werden 
beslecht en afgerond door de uitreiking van de beker door Caroline die als vrouw van onze 
voorzitter de voorzitter voortreffelijk verving en de beker aan Wim, Bart en Rob kon 
overhandigen met de nodige kussen. 
 
Technische uitslagen: 
Dag 1 : 08/04/2009 door lottrekking 
C – PLOEG VTTL: Raf, Frank, Dave  J-PLOEG : Werner, Maria, Ludo  
 7 – 2 
Z –PLOEG: Christophe, Caroline   B-PLOEG VTTL: Bob, Raoul, Jef 
 3 – 6 
I-PLOEG : Rudi, Ingrid, Caroline   A-PLOEG VTTL: Rob, Louis, Wim 
 2 - 7 
H-PLOEG: Marianne, Ludo, Edwin   F-PLOEG : Erwin, Dirk, Ann 
 4 – 5 
Dag 2: 14/04/2009 WINNAARS <> VERLIEZERS 
Winnaars dag 1 
C-PLOEG VTTL: Raf, Dave, Frank   B-PLOEG VTTL: Fons, Raoul, Jef 
 4 – 5 
A-PLOEG VTTL: Rob, Bart, Wim   F-PLOEG: Erwin, Dirk, Rudy 
 7 – 2 
Verliezers dag 1 
J-PLOEG : Werner, Raoul, Peter   Z-PLOEG : Christophe, Stef, Jef 
 2 – 7 
I-PLOEG : Rudi, Ingrid, Caroline   H-PLOEG: Ludo, Edwin, Lucien 
 2 – 7 
 
8. Wist je dat… 

* Wim Van Ammel een fietstoerist tegen zijn zijdeur kreeg toen hij op weg was naar 
ploegmaat Louis om daar een petanqueske te spelen met Bart en Rob. 
* Willy een bezoek aan het ziekenhuis achter de rug heeft en wij hem een voorspoedig herstel 
wensen. 
* We na dit minder goede nieuws ook goed nieuws hebben: Caroline, de vriendin van onze 
voorzitter is....zwanger waarvoor proficiat. 
* Frank en Danielle een feestje hebben gegeven omdat ze al twintig jaar met elkaar lief en 
leed delen. 
* Patrick en Nic niet onder doen voor hen en ook al een feestje organiseren om 25 jaren 
huwelijks’geluk’ te vieren. 
* Frank en Raf een weekje in Wales en omstreken hebben doorgebracht op de moto. 
* We verschillende TTK’ers hebbe gespot op de jaarlijkse Zwart Goor quiz. 
* Koen Janssens met zijn vriendin is gaan samenwonen in Brasschaat. 
* Naar goede gewoonte vader Louis weer gul was met het uitdelen van gladiolen. 
* We er nu een punt onder zetten en dat de volgende info eind augustus zal verschijnen. Nog 
een fijne vakantie voor iedereen en laat ondertussen de berichtjes, nieuwtjes en andere roddels 
maar komen: louisjanssens@hotmail.com 


