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1. Voorwoord 

De laatste maand van het jaar is aangebroken en dus de hoogste tijd om een nieuwe info in 

elkaar te boksen voor onze TTK-leden. Gelukkig schrijft de Chris een voorzittersvoorwoordje 

(zou dat wel in Van Daele staan!?) en hoeven we hier niet zelf onze duim leeg te zuigen. We 

laten hem dus hieronder maar meteen aan het woord. 

 

Woordje van de voorzitter: 

Op een gure, mistige zondagvoormiddag, na net mijn stoof te hebben aangemaakt, kruip ik 

achter mijne computer om een woordje te schrijven. Wat gaat het toch snel! De héénronde 

van onze competitie is al over de helft en over een paar weken is deze reeds afgelopen. Dan 

staan de feestdagen voor de deur en zijn we weeral halfweg. Wat de competitie betreft zijn de 

eerste "kloven" reeds gemaakt. Sommige ploegen hopen op de titel, voor andere is behoud in 

de reeks al een succes! Ook onze jeugd is goed begonnen aan hun competitie. Momenteel 

worden er trouwens extra trainingen gegeven aan onze betere jeugd na een actie/tornooi dat 

plaatsvond in Gierle. Hier namen wel een kleine 50 tafeltennissers aan deel van de Kempen 

en werden de 15 besten eruit gepikt. Deze spelers volgen nu wekelijks training in Gierle, 

Merksplas, Virtus, Minderhout en Rijkevorsel, (de deelnemende clubs). Deze actie zal 

volgend jaar nogmaals herhaald worden zodat de betere jeugd doorgroeimogelijkheden heeft 

Bij Rijkevorsel werd Gilles Swaegers genomineerd!  Het kerstfeestje voor de jeugd vindt dit 

jaar plaats op woensdag 29 december omwille van het feit dat de zaterdagen op feestdagen 

vallen en we dan moeilijk iets kunnen organiseren uiteraard. Een kijkje komen nemen mag 

altijd, zowel groot en klein (of oud en jong) is van harte welkom! Op zaterdag 11 december 

vindt in ons eigen lokaal ons jaarlijks dubbeltornooi plaats. Een uitgebreid verslag zal je in 

ons volgend nummer kunnen lezen.  

Alvast nog enkele interessante data om onmiddellijk in uw agenda te schrijven:  

Zondag 30 januari: GRATIS ONTBIJT op de club  - Donderdag 17 februari: GRATIS 

PARTYSNACKS  - Zaterdag 16 april: jaarlijks teerfeest  - Zaterdag 21 mei: QUIZ !  

Hou het prikbord op de club dus zeker in’t oog !  

2. De toogbeurten voor december en januari 2010-2011 

dag datum naam dag datum naam 

WO 01/12/10 KRISTOF QUIRIJNEN DI 11/01/11 STAN FLOREN 

DO 02/12/10 RUDI VISKENS WO 12/01/11 KEVIN HEREMANS 

VR 03/12/10 GLEN VISKENS DO 13/01/11 PETER MATHEEUSSEN 

MA  06/12/10 JEF VAN BERGEN MA 17/01/11 FRANK BROSENS 

DI 07/12/10 TOOS SMULDERS WO 19/01/11 SVEN SOMERS 

WO 08/12/10 CAROLINE FRANSEN DO 20/01/11 STAN ADRIAENSEN 

DO 09/12/10 SEPPE VAN GILS VR 21/01/11 STEF PEETERS 

DO 16/12/10 WILLY LAURIJSSEN MA 24/01/11 LUDO DE VRIJ 

DO 23/12/10 DANNY DE VRIJ DI 25/01/11 ERIC VAN HOVE 

DO 30/12/10 RAF FRANSEN WO 26/01/11 BOB VAN DEN EYNDEN 
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DO 06/01/11 FRANK BOGAERTS DO 27/01/11 FRED WILMS 

MA 10/01/11 WIM VAN AMMEL MA 31/01/11 GERDA VAN DAM 

 

3. Mededelingen van de club - secretariaat 

* Er zijn nieuwe telborden in de maak. 

* Er zijn nieuwe netten aangekocht die ondertussen reeds in gebruik zijn. De vorige waren 

rijp voor het stort! Toch graag de nodige aandacht bij het gebruik van de netten. Behandel één 

en ander met de nodige voorzichtigheid, dan gaan ze eens zo lang mee. 

* Willy is verhuisd en woont nu exact 157 meter dichter bij de kerk maar nog wel steeds in 

dezelfde straat. Sleutels ophalen kan zoals voorheen, aan het houten bakje aan de zijkant van 

zijn huis. ’s Nachts de omgekeerde beweging en dan gaat alles in zijn brievenbus. 

* De club heeft haar ‘recht van opstal’ door de gemeente verlengd gezien tot....2040. Dat 

betekent dat we alvast de volgende dertig jar gebeiteld zitten. Een mens mag er niet aan 

denken hoe oud ie dan is tegen die tijd!! 

* Er worden enkele gratis activiteiten georganiseerd voor de leden maar er dient wel voor 

ingeschreven te worden aan het prikbord: het gaat om een brunch op zondag en partysnacks 

op een clubavond. 

 

4. Clubagenda 

dag datum activiteit 

ZA 11/12/10 DUBBELSPELKAMPIOENSCHAP MET WORST/APPELBROOD 

DI 14/12/10 VERGADERING JEUGDBESTUUR  

DI 18/01/11  BESTUURSVERGADERING 

ZO 30/01/11 BRUNCH OP ZONDAGVOORMIDDAG IN HET LOKAAL 

DO 17/02/11 PARTYSNACKS OP DE CLUBAVOND  

ZA 16/04/11 TEERFEEST IN HET LOKAAL 

ZA 21/05/11 TTK QUIZ IN HET LOKAAL 

 

5. OPROEP TOT INSCHRJVEN VOOR INITIATIECURSUS 

TAFELTENNISTRAINER 

In het voorjaar gaat in het lokaal van TTK Gierle een nieuwe initiatiecursus door, op 

voorwaarde dat er voldoende inschrijvingen zijn. Langs deze weg doen we alvast een oproep 

aan vooral onze jongvolwassen leden om hier aan deel te nemen.  

Onze twee clubtrainers, Lucien en Louis, zijn intussen al meer dan dertig jaar actief maar deze 

beide heren – en dat zeggen we met alle respect – krijgen stilaan heel wat levensjaren op de 

teller. Afin, om maar te zeggen dat deze mensen het geven van trainingen niet tot in de 

eeuwigheid willen/kunnen rekken. Om onze jeugd en alle anderen die zin in training hebben 

niet in de kou te laten staan, begint de nood aan opvolging toch wel wat te dringen. 

Als je interesse en belangstelling hebt, geef dan een seintje aan iemand van het bestuur. 

 

6. TTK QUIZ: zaterdag 21 mei 2011 

Het is nog een eind weg maar we raden toch aan om deze datum, samen met een aantal andere 

(brunch, partysnacks, teerfeest...) met stip in jullie nieuwe agenda van 2011 te noteren. 

Louis is reeds volop bezig aan een derde editie van onze TTK-quiz en het zal opnieuw een 

zeer doenbare en plezante quizavond worden. 

 

7. Wist je dat… 
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* De 2 fritzen (Ludo en Edwin) spelen al 25 jaar samen en dat hebben ze gevierd door ons 

(Lucien, Toos, Marianne en Werner ) te trakteren op een overheerlijke barbecue. Met hulp 

van hun echtgenotes en Kurt die alles perfect bakte werd het een gezellige namiddag. 

Vijf jaar geleden vierden ze ook al hun 20 jaar samenspelen en dus gaan we er vanuit dat ze 

deze traditie nog jaren mogen voortzetten 

* Wim Van Ammel een blokje hout op zijn teen heeft laten vallen. Dat betrokken teen 

gebroken was en Wim met een ingepakte voet alsnog competitie ging spelen. 

* Wij dit nog eens een gemotiveerd clublid vinden. 

* Frank Bogaerts enkele ribben gekneusd had en niet in staat was om enkele weken te 

pingpongen en competitie te spelen. 

Wij Frank desondanks eveneens een gemotiveerd clublid vinden! 

* Iedereen de groeten heeft van Danny Vervoort.  

* Als ge nog eens graag tegen den Danny speelt, naar Limburg zult moeten verhuizen want 

hij speelt nu bij Morata Mol in de Limburgse VTTL reeks. 

* Om de Limburgse taal te leren, steeds bij Patrick Luyckx terecht kunt want die komt van die 

streken. 

* Caroline Fransen zwanger is en onze voorzitter er binnenkort dus warmpjes in zit met drie 

kinders in zijn stulp. 

* Raf Fransen tegen zijn goesting vijftig jaar is geworden maar samen met Nic van de Patrick 

(dieje uit Limburg) een feestje heeft gegeven om het leed te verzachten. 

* De mannen van C-ploeg VTTL de ploeg uit St. Lenaarts op een nederlaag hebben 

getrakteerd. Op zich niet wereldschokkend maar altijd toch weer iets extra als je weet dat 

Edgard Poelmans als TTK-lid aan de andere kant van de tafel stond. 

* Rob Lambrechts kosten gedaan heeft en een huis heeft gekocht in Beerse. Die weet ook al 

weer waarvoor hij voortaan moet gaan werken. 

* Peter Lambreghts ook een tijdje buiten strijd geweest is met achillespeestoestanden. 

* Bob Van Den Eynden alweer promotie gemaakt heeft bij Belgacom. Didier Bellens mag 

stilaan gaan uitkijken voor den Bob. 

* Didier Bellens de CEO van Belgacom is en dus de groten baas. 

* De familie Bogaerts is komen pingpongen in ons lokaal. 

* De provinciale reeksen VTTL na dit seizoen worden hervormd wat heel wat dalers tot 

gevolg heeft. 

* Het bier van de maand telkens een groot succes is en dat vooral de lichte bieren flink 

schuiven. 

* We benieuwd zijn of Werner ook gaat opduiken in het nieuwe programma op VT4, de beste 

bakker van Vlaanderen. 

* De bezoekers lovende woorden hebben over de veranderingen in ons lokaal: de douches, de 

nieuwe lay-out van cafétaria, het nieuwe likje verf op de muren... 

* De jeugdspelers al een leuke eerste seizoenshelft achter de rug hebben: de trainingen 

worden goed gevolgd, hun ouders zien we geregeld op de zaterdagvoormiddagen.... 

* We stiekem al aan het wachten zijn op de laatste verbouwingen zodat we in dat keukentje 

wat kunnen kokkerellen. 

* Er op donderdag 2 december slechts 3 (DRIE) tafeltennissers kwamen trainen !!! 

en dan weten dat de goede sint die avond langskwam bij TTK... Het ongelooflijk koude weer 

zal er wel voor iets tussengezeten hebben... 

* De Louis er ook niet was want die zat die avond op zijn werk ook al de Sinterklaas uit te 

hangen! 

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

louisjanssens@hotmail.com 


