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1. Voorwoord 

Het is druk geweest de afgelopen weken en dus was het een meevaller dat het pingpongen 

even in de diepvries zat. Gelukkig hebben we nu ons jaarlijkse verlof en is er tijd om alle huis, 

tuin en andere achterstallige klussen af te werken. Daarnaast maken we ook even de ruimte 

om in het vooruitzicht van alweer een nieuw seizoen een verse info af te leveren.  

 

Woordje van de voorzitter: 
Het seizoen zit er weeral op! De meesten onder ons hebben nog een welverdiende vakantie 

voor de boeg en wat zal het weer vlug augustus zijn… dan breekt ons volgend seizoen weer 

aan.  Op het einde van een seizoen is er meestal niet veel nieuws te rapen, maar de 

samenstelling van de ploegen voor volgend seizoen willen we jullie uiteraard graag meedelen. 

Wat de VTTL betreft, hadden we niet zo veel problemen: 

A-ploeg blijft bestaan uit Rob, Wim, Bart, Louis en Lander in eerste provinciale 

B-ploeg: Bob, Jef, Raoul, Louis en Lander in tweede provinciale 

C-ploeg: Frank, Raf, Patrick en Dave in vierde provinciale 

 

Wat onze ploegen bij Sporta betreft, werd het een zware bevalling (mijn 2
e
 dit jaar). 

We dienen uiteraard niet alleen rekening te houden met de klassementen, maar trachten ook 

rekening te houden met de voorkeuren van onze leden, hetgeen niet altijd evident is ! 

Uiteindelijk wilde “de bond” wel enkele toegevingen toestaan, zodat iedereen tevreden is. 

A-ploeg: Rob, Bart en Raoul in super  

B-ploeg : Sven, Dennis en Chris  in 2e 

C-ploeg: Peter, Koen en Yannick in 3
e
 

D-ploeg: Peter, Kevin en Eric in 3
e
 

E-ploeg: Boris, Seppe en Ivan in 4
e
 

F-ploeg: Jef, Edgard en Ilse in 6
e
 

G-ploeg: Edwin, Lu en Marian in 6
e
 

H-ploeg: Erwin, Rudy, Tony (en Glen) in 6
e
 

I-ploeg: Werner, Ludo en Maria in 9
e
 

J-ploeg: Fred, Rudi en Jef in 9
e
 

K-ploeg: Ingrid, Caroline, Leentje en Gerda in 10
e
 

 

Onze jeugd: 

A-ploeg: Eline, Yana, Marthe, Nele en Kim 

B-ploeg: Jan, Jens, Gilles en Yenthe 

C-ploeg: Esther, Hanne, Jonas en Kobe 

 

De reserven zijn hier: Ward, Stijn en Lode 

 

Alvast aan iedereen veel succes gewenst ! 

 

Onze bouw zit in z’n eindfase.  Momenteel is men volop aan het schilderen. 

De jaarlijkse quiz dit jaar werd gewonnen door de “papa’s van de jeugd” (en ze waren slechts 

met 3 personen) 
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Valt er nog te melden dat Wies Geerts op donderdag 12 augustus naar onze club komt met 

allerlei tafeltennismateriaal (lappen, houtjes, schoeisel, kledij,…) tussen 20 en 22 uur. 

Als je iets nodig hebt, zorg dat je van de partij bent ! 

Onze jaarlijkse ontmoeting met TIOS (onze nederlandse vrienden) vindt zoals elk jaar plaats 

de 1
e
 zaterdag van september (de 4

e
 dus) en het is dit jaar bij ons in Veussel te doen… 

 

Veel leesplezier ! 

 

2. De toogbeurten voor augustus 2010 

 

dag datum naam dag datum naam 
DO 05/08/10 BESTUURSLID DO 12/08/10 BESTUURSLID 

DO 19/08/10 BESTUURSLID DO 26/08/10 BESTUURSLID 

 

De verdere data worden verdeeld over de mensen die zich hebben opgegeven om een 

toogbeurt te doen. Deze verdeling wordt opgemaakt zodra alle kompetitiegegevens bekend 

zijn. 

 

3. Mededelingen van de club - secretariaat 

* In vorige info hadden we al gemeld dat de poetsvrouw ermee stopt. Vanaf het nieuwe 

seizoen wordt het een poetsman, in de persoon van Danny De Vrij. 

* Nu het rookverbod in ons cafétaria al een hele poos van kracht is, zijn een aantal 

maatregelen die in het verleden genomen werden om het rookgordijn aan te pakken, niet 

langer van enige waarde of nut. Zo werd de ‘knetterbak’ al eerder weggehaald. Het 

gesofistikeerde afzuigsysteem heeft echter ook geen zin meer. Bart Jacobs gaat dit zaakje 

verder bekijken.  

* Boris zorgt voor nieuwe telborden die in september ter beschikking moeten zijn. 

* Het bier van de maand zal ook in het nieuwe seizoen van de partij zijn. De prijs ervan wordt 

wel opgetrokken naar 1,5 euro. 

* Donderdag 29 juli wordt in het vooruitzicht van de start van het nieuwe seizoen, het lokaal 

annex cafétaria een flinke poetsbeurt gegeven. Liefhebbers en andere Chinese vrijwilligers op 

post dus!! 

* De verbouwingswerken aan het lokaal zijn rond. Ter afsluiting wordt een receptie 

aangeboden aan de leden. Deze receptie gaat door ofwel op zaterdag 11, ofwel zaterdag 18 

september, afhankelijk van de speelkalender VTTL. Deze receptie vervangt ook de jaarlijkse 

barbecue die eind augustus of begin september al verschillende seizoenen wordt 

georganiseerd. 

 

4. Clubagenda 

dag datum activiteit 
DO 29/07/10 GROTE KUIS LOKAAL 

DI 03/08/10 BESTUURSVERGADERING 

D0 12/08/10 VERKOOP TAFELTENNISMATERIAAL TUSSEN 20.00u – 22.00u 

VR 27/08/10 BARBECUE JEUGD EN OUDERS 

ZA 04/09/10 ONTMOETING TUSSEN TTK EN TIOS TILBURG 

ZA 11/09/10 INHULDIGING EN RECEPTIE VERNIEUWD CAFETARIA 

OF 

ZA 18/09/10 

 

5. Barbecue TTK jeugd: een initiatief van de ouders van onze jeugd  
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Op vrijdag 27 augustus organiseren we voor 

alle jeugdleden én hun ouders 

een barbecue! 
 

Deze zal plaatsvinden in ons clublokaal en we verwachten iedereen tussen 18.00 en 18.30u, 

zodat we stipt om 19u kunnen gaan eten. 

 

Dit allemaal voor de prijs van 16,- euro per persoon (4 st. vlees), kinderen tot 12 jaar betalen 

8,- euro (2 st. vlees). 

 

Gelieve aan 1 van volgende mensen door te geven met hoeveel personen (kinderen en 

volwassenen) jullie komen: 

 

Jacqueline Bevers-Snoeijs tel. 03/314.94.55 mail 

raf.bevers@skynet.be 

Christel Lauryssen-Goetschalckx tel. 0475/989 427 mail 

jan.lauryssen@skynet.be 

 

Inschrijving wordt definitief ná betaling op rekening 063-1857439-21 t.n.v. Paul Swaegers en 

dit vóór 5 augustus. Vergeet niet te vermelden: ‘BBQ TTK + alle namen’. 

���� 1 regel: betaald = ingeschreven! 
 

Drinken @ 1,- (of 1,5) euro apart te betalen, de opbrengst ervan gaat naar de club. 

 

 

 

 Het TTK BBQ team   

 

 

6. Vrijdag 28 mei: derde TTK Quiz: een terugblik 

De derde TTQ quiz mocht opnieuw rekenen op acht deelnemende ploegen. Het werd een goed 

doenbare en aangename quiz waarop 186 punten te verdienen waren. De laatste ploeg haalde 

nog 123 punten en was daarmee ruim geslaagd!  

Met Lucien en Toos als zeer regelmatige quizzers in de ploeg, leek de overwinning op 

voorhand reeds vast te staan. Toch lieten ze zich verrassen door een ploeg van vaders van 

onze jeugdleden. Nog opmerkelijker was daarbij dat deze ploeg de helft van de quiz speelde 

met een halve ploeg. Straffe kerels die vaders.  
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De uitslag: 

1. De Voorschieters   159/186 

2. De Chenetten   156 

3. Louis, vergeet uw zoneke niet 155 

4. There’s a life after Louis’quiz 155 

5. De Euro’s    145 

6. De Lege Tapkraan   143 

7. De Wanbetalers   132 

8. Boris is een overloper  123 

 

7. Trainingen Mireille Slootmans 

Ondertussen is dit al enkele jaren vaste prik geworden aan het begin van het nieuwe seizoen. 

Wie graag zijn/haar niveau wat bijspijkert vooraleer aan de kompetitie te beginnen, kan 

terecht bij de trainingen van Mireille. 

Enkele nuttige gegevens: 

- trainingen gaan door op woensdagen 4 – 11 – 18 – 25 augustus. 

- er wordt getraind in twee groepen: de eerste groep traint van 18.30u tot 20.00u, de tweede 

groep aansluitend van 20.00u tot 21.30u 

- onafhankelijk van het aantal keren dat men meetraint, betaalt men vijf euro 

inschrijvingsgeld. Te overhandigen aan Chris bij de eerste trainingsgelegenheid. 

- Chris heeft iedereen reeds via mail op de hoogte gebracht. Liefhebbers dienden zich bij hem 

in te schrijven. 

 

8. Beker van Veussel: korte terugblik 

Ons Caroline slaagde erin om op het teerfeest toch nog wat samengestelde ploegen bijeen te 

sprokkelen zodat er terug 8 ploegen van start gingen voor de Beker van Veussel. Enkel de 

benamingen van de teams waren wat exotisch met een Q – Z en X ploeg. Door de deelname 

van 8 ploegen konden we nogmaals op vier tafels spelen. De eerste dag via lottrekking en 

daarna telkens verliezers tegen verliezers en winnaars tegen de winnaars.  

Willy zorgde telkens voor een paar broden met beleg en Caroline zorgde voor het vlot verloop 

van de beker van Veussel. In al haar enthousiasme won ze trouwens haar eerste wedstrijd 

onmiddellijk van Glenn Viskens. 

Het werd weer een enorm succes met veel pittige wedstrijden. Hier en daar werd er 

weerwraak genomen op een al dan niet verlies op het klubkampioenschap. Over de drie 

weken werden weer wat reserven opgetrommeld die ook het beste van zichzelf gaven. 

Opvallend was de grote deelname van onze dames (5 dames op 24 deelnemers laatste week). 

Het was uiteindelijk de A-ploeg van VTTL die de beker veroverde en de kussen nogmaals in 

ontvangst konden nemen dit jaar.  

Een technisch overzicht van de gespeelde wedstrijden hieronder. 

 

Week 1 dinsdag 27 april via lottrekking: 
2 7  5 4  1 8  6 3 

X-ploeg Q ploeg  A-ploeg VTTL Z-ploeg  I-ploeg sporta G–ploeg sporta  B-ploeg VTTL H-ploeg sporta 

Ingrid Vervloet Rudy Marissen  Rob Lambrechts Lu De Vrij  
Werner 
Adriaensen 

Edwin 
Michielsen  Lander Kivit Rudi Viskens 

Paul Marissen Glenn Viskens  Bart Jacobs 
Frank 
Bogaerts  Maria Wauters 

Marianne 
Adams  Raoul Wagemans Jef Matthé 

Caroline 
Franssen Tony Wilms  Louis Janssens Danny De Vrij  

Ludo Van 
Rompaey Lucien Kivit  Jef Van Bergen Fred Wilms 

 

Week 2 dinsdag 04 mei: 
WINNAARS POULE  VERLIEZERS POULE 

3 6  5 4  4 5  1 8 

Q ploeg A-ploeg VTTL  B-ploeg VTTL G-ploeg sporta  X-ploeg Z-ploeg  I-ploeg sporta H-ploeg sporta 
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Eric Kivit Rob Lambrechts  Lander Kivit Lu De Vrij  Ingrid Vervloet Sven Somers  Werner Adriaensen Rudi Viskens 

Rudy Marissen Bart Jacobs  Raoul Wagemans Edwin Michielsen  Paul Marissen Willy Lauryssen  Maria Wauters Jef Matthé 

Tony Wilms Louis Janssens  Jef Van Bergen Lucien Kivit  Caroline Franssen Raf Franssen  Ludo Van Rompaey Fred Wilms 

 

Week 3 dinsdag 11 mei: 
FINALE 1e & 2e plaats  3e & 4e plaats  5e & 6e plaats  7e & 8e plaats 

6 3  3 6  5 4  3 6 

A-ploeg VTTL B-ploeg VTTL  Q ploeg G-ploeg sporta  Z-ploeg H-ploeg sporta  X-ploeg I-ploeg sporta 

Rob Lambrechts Lander Kivit  Rudy Marissen Lu De Vrij  Dennis De Vrij Rudi Viskens  Ingrid Vervloet Werner Adriaensen 

Bart Jacobs Raoul Wagemans  Glenn Viskens Marianne Adams  Danny De Vrij Jef Matthé  
Caroline 
Franssen Maria Wauters 

Wim Van Ammel Jef Van Bergen  Tony Wilms Lucien Kivit  Chris Wouters Fred Wilms  Gerda Van Dam Ludo Van Rompaey 

 

9. Wist je dat… 

* De vloer in het speellokaal op vrijdag 3 juni zijn jaarlijkse onderhoudsbeurt kreeg. 

* Bart Jacobs en Danny De Vrij de schilderwerken in het verbouwde cafétaria en de speelzaal 

gaan coördineren. Goed van die mannen! 

* De mannen van C-ploeg VTTL het eerste weekend van september weer op trainingskamp 

gaan naar de Ardennen en daardoor de ontmoeting met Tios zullen missen.  

* Dit ook het geval is voor Louis en Bart die als trainers meegaan op dit weekend waar 

trouwens veel gegeten, gedronken, gewandeld, gewinkeld, gequizt, gepraat, gezeverd en 

gepingpongd wordt. De volgorde is hier overigens arbitrair! 

* Weer verschillende TTK’ers gespot werden op de mega Zwart Goorquiz waar steeds 

honderd ploegen om de overwinning strijden. Waren ondermeer van de partij: Lucien, Toos, 

Bob, Caroline, Raoul, Ingrid, Peter, Raf, Patrick... 

* Raf en Frank met de moto even over en weer naar Sardinië zijn gereden. Voor deze 

‘vakantie’ op de moto moet je blijkbaar een dag of zeven voorzien. Goed gereden gasten. 

* Patrick het anders aanpakte: met de auto lekker naar het Garda meer om daar zichzelf en 

zijn madame te verwennen. Wij zien daar een kwestie van prioriteiten in! 

* In de TTK quiz in elke ronde een extra ‘links-rechts’ vraag zat en dat dit de overwinning 

kostte aan de Chenetten (Lucien en co) Zij vielen namelijk uit op de vraag of de letter I in het 

logo van winkelketen LIDL ofwel naar links dan wel naar rechts helt. De I helt overigens naar 

links! 

* Wij op een pittige en royale receptie hopen met veel cava en lekkere hapjes. 

* Dit zeker moet kunnen want bij het financieel jaaroverzicht bleek dat het voorbije seizoen 

een heel goed jaar is geweest en dat het prijskaartje van de verbouwingen alles bij elkaar nog 

best meeviel. Onze conclusie is dan ook: gaan voor die banaan van een receptie! 

* Danny De Vrij de eerste TTK’er was die de nieuwe douches heeft gebruikt. Hij versloeg 

daarmee Bart en Louis die al heel het seizoen riepen om als eersten de douches in te wijden. 

* Willy Laurijssen zijn huis nog steeds te koop staat. Ofwel zijn er geen kopers (weinig 

waarschijnlijk), ofwel vraagt Willy teveel (zeer waarschijnlijk) voor zijn stulpje. 

* Willy overigens kan verhuizen naar zijn nieuw woonst want die lijkt zo ongeveer wel klaar 

te zijn. 

* De A-ploeg VTTL voor de zoveelste keer op rij de Beker van Veussel wonnen en volgend 

jaar passen voor dit evenement om zo de andere ploegen ook nog een kans te geven! 

* Dit een grap is natuurlijk, vooraleer we beticht worden van dikkenekkerij. 

* We ermee ophouden en dat alle weetjes, verslagen ...welkom zijn op 

louisjanssens@hotmail.com 

 


