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e instantie namens mezelf!l 

 

 

 

 

 

 

1. Voorwoord 

Terwijl iedereen, afin toch bijna iedereen op vakantie gaat of misschien reeds geweest is, 

nadert het nieuwe seizoen 2014-2015 met rasse schreden. Het voorbije seizoen vierden we het 

twintigjarig bestaan van ons lokaal aan de Kruispad, één van de zeldzame hoogtepunten vorig 

jaar want het seizoen 2013-2014 zal om uiteenlopende redenen niet de clubannalen ingaan als 

het beste en meest succesvolle ooit. Ook ondergetekende heeft hierin een aandeel gehad: nooit 

minder aan de pingpongtafel gestaan als afgelopen seizoen wegens aanhoudende 

rugproblemen die ervoor hebben gezorgd dat we het competitietafeltennis in mineur hebben 

moeten afsluiten. 

Vandaag citeren we echter de Nederlandse dichter Herman Gorter die ooit zei, 'een nieuwe 

lente, een nieuw geluid' en dus kijken we vol goede en frisse moed naar de toekomst. 

 

Woordje van de voorzitter: 

 

Beste lezers, 

Zowaar was het laatste woord van seizoen 2013-2014 nog niet koud of hier zijn we met de 

startwoorden van seizoen 2014-2015. 

Voor mij als voorzitter het derde seizoen. We maken er nogmaals het beste van met z’n allen. 

Dat de zomer goed heet was tot nu,….en zij die met verlof,… en zij die nog moeten gaan.  Zo, 

dat hebben we dan al gehad. Maar hopend dat het voor iedereen fijn en deugdzaam was, is een 

wens die hier zeker op zijn plaats is natuurlijk. 

We lezen in het infonummer 99 van JULI-AUGUSTUS 2006 dat bij de start van dat seizoen 

er enkele verschuivingen plaatsgevonden hebben in  het Bestuur. Louis Janssens, aanbrenger 

van de clubinfo's ( nog steeds en vol overtuiging ) heeft z’n ontslag gegeven als Voorzitter 

met Chris Verhoeven als opvolger. Schrijver van dit voorwoord, Frank Bogaerts, heeft toen 

zijn eerste schuchtere stappen gezet in het Bestuur. Ook Jef Van Bergen die het secretariaat 

van de VTTL onder zijn hoede had, nam er nadien ook de Katholieke bij zodat het ganse 

secretariaatsgebeuren onder één dak zat en hij vervoegde eveneens het Bestuur. Later dat 

seizoen zou ook Raf Fransen zich bij het Bestuur aansluiten. Heel wat verschuivingen dat jaar 

blijkbaar. 

Voor dit seizoen vertrekken we met onderstaande mensen waarbij we ook onder de aandacht 

brengen dat we een nieuw jeugd-bestuurslid mogen verwelkomen:  Dirk Michielsen, vader 

van Dries en Daan. We heten Dirk van harte welkom in het jeugdbestuur. 

Het Bestuur: 

Jef Van Bergen Secretaris  Raf Fransen  Penningmeester               

Frank Bogaerts Voorzitter   Danny De Vrij  Bestuurslid 

Boris Voorspoels Bestuurslid 

Het Jeugdbestuur: 

Lucien Kievit  Voorzitter, Trainer Rudi Viskens  Bestuurslid 

Rudy Marissen Bestuurslid  Sven Somers  Bestuurslid 

Dirk Michielsen Bestuurslid 

Ook dit jaar mogen we weer op Caroline Fransen rekenen voor de opmaak van de 

toogkalender en speeldagen van de verschillende ploegen. Merci Caroline. 

Mogen we ook aan iedereen vragen de opgestelde toogdiensten goed op te volgen zoals 

verderop te lezen is. 
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Dat ondertussen de nieuwe speeltafels zijn gearriveerd, heeft iedereen al kunnen merken. 

Meer hierover verder in dit blad waar je ook kan lezen op welke manier de oude tafels van de 

hand zullen worden gedaan. 

Aan ieder een deugddoend tafeltennisseizoen gewenst. 

 

Tot zover ons woordje en veel leesplezier! 

 

2. De toogbeurten voor augustus 2014 

 

dag datum naam dag datum naam 

DO 07/08/14 DANNY DE VRIJ DO 11/09/14 ???  

DO 14/08/14 RAF FRANSEN DO 18/09/14 ??? 

DO 21/08/14 BORIS VOORSPOELS DO 25/09/14 ??? 

DO  28/08/14 JEF VAN BERGEN    

DO 04/09/14 FRANK BOGAERTS  

    

* BIJ DEZE NOGMAALS GRAAG DE NODIGE DISCIPLINE VAN ALLE 

TOOGVERANTWOORDELIJKEN OM HUN BEURT NIET TE VERGETEN. WE 

VRAGEN ENKELE KEREN PER SEIZOEN DEZE INSPANNING VAN JULLIE EN 

VOOR DE REST KAN JE ZELF GENIETEN VAN DE TOOGBEURT VAN JOUW 

CLUBCOLLEGA!!  

DEZE VRAAG IS NATUURLIJK AL ZO OUD ALS DE STRAAT, GETUIGE 

HIERVAN ONDERSTAANDE VERZUCHTINGEN DIE DOOR ONZE 

VOORZITTER NOG EENS TER ILLUSTRATIE VAN ONDER HET STOF 

WERDEN GEHAALD. 

 

Ik lees een mooi artikel ivm de toogbeurten in een info van 2007. Hoewel 7 jaar oud is deze 

tekst nog brandend actueel. De goede raadgevingen in dit document wil ik jullie zeker niet 

onthouden.  

'Naar goede gewoonte zal er opnieuw een toogbeurt georganiseerd worden voor de 

donderdagavond en de reguliere competitieavonden. De afspraken hieromtrent zijn allicht 

gekend maar voor de mensen met een kort geheugen of korte staat van dienst, zetten we hier 

nogmaals de zaken op een rijtje: 

• Noteer onmiddellijk de datum dat je de pineut bent op de kalender van vrouwlief die 

ongetwijfeld tegen de keukenmuur hangt. Ben je nog van de oude stempel, vul dan de 

datum ook in in je zakagenda. Ben je van de nieuwe stempel, vul dan de datum in op je i-

pod 5 of 7. Kortom, het laat ons Siberisch koud hoe je de datum onthoudt maar zorg dat je 

de datum weet. Het afgelopen seizoen zijn we immers meermaals geconfronteerd met 

“vergeten” toogdagen. 

• Als de bewuste datum je echt niet schikt zoek dan een vervanger. Streep je naam door op 

het toogblad dat steeds in het lokaal hangt, en schrijf je vervanger in de plaats. Altijd leuk 

voor de mensen die rekenen op de tapper van dienst. Bel desnoods deze verandering door 

naar het lokaal, zodat iemand het blad in jouw naam kan aanpassen. 

• Tracht jouw job zo goed als mogelijk te doen, wat wil zeggen: ruim alles op en af, droog 

ook de laatste glazen af en zet deze niet achteloos op het aanrecht, lichten uit, verwarming 

af. Als de toogverantwoordelijke niet tot het laatst blijft, dan is het de 

verantwoordelijkheid van diegene die laatst doorgaat om deze zaken ter harte nemen. 

Verleden jaar hebben we meermaals vastgesteld dat niet altijd correct gebeurde. LET 

HIER OP AUB. 



 

• Meestal sta je aan de goede kant van de toog en ervaar je de luxe van de tapper. Enkel 

bestellen en afrekenen is dan jouw hoofdtaak en de tapper doet de rest.'  

 

 

3. Clubagenda 

dag datum activiteit 

DO 07/08/14 START VAN HET NIEUWE SEIZOEN 

DO  14/08/14 VERKOOP TAFELTENNISMATERIAAL IN ONS LOKAAL 

ZA  06/09/14 ONTMOETING MET TIOS TILBURG 

 

4. Clubkampioenschap tweede Paasdag seniors en clubkampioenschap jeugd 

Ondertussen al oud nieuws maar jullie hebben nog een verslag en uitslagen te goed van het 

clubkampioenschap voor volwassenen. Jef bezorgde ons onderstaand relaas. Ook de jeugd 

speelde op 1 mei haar jaarlijkse clubkampioenschap en van Lucien mochten we eveneens een 

uitslag posten. 

Dit seizoen gingen we van start op Paasmaandag met wel 30 kandidaat clubkampioenen. 

Er werd gespeeld op 4 tafels in 7 poules (2 van 5 spelers en 5 van 4 spelers) om daarna op een 

verliezers en winnaarstabel de kampioen te kunnen aanduiden. 

Zoals elk jaar ontstonden er door de lottrekking enkele zware poules en werden enkele hoger 

geklasseerde spelers en/of kandidaat kampioenen naar de verliezerstabel verwezen. Onder 

andere Peter Lambrechts werd, na gelijke overwinningen en zowel evenveel gewonnen als 

verloren sets, na puntentelling met 135 tov 133 gewonnen punten in het voordeel van Sven 

Somers, naar de verliezerstabel verwezen.   

Sommige anderen hadden meer geluk en zo verloor Ingrid Vervloet na haar poule op de 

winnaarstabel pas in de halve finale tegen haar eigen partner (mooi resultaat). 

Door de vele deelnemers en omdat er beslist werd op toch maar op 4 tafels te spelen was het 

clubkampioenschap dit jaar iets later gedaan dan de vorige versies, maar toch waren de 

meeste spelers tevreden dat er niet op 5 tafels werd gespeeld. 

Uiteindelijk wint Kurt Wagemans tegen Boris Voorspoels de finale van de verliezersronde en 

spelen Wim van Ammel en Raoul Wagemans de finale van de winnaarstabel. 

In de poule fase verloor Raoul kansloos van Wim maar in de finale moest Wim de meerdere 

erkennen in Raoul. Wim begint zich een beetje de eeuwige tweede te voelen nadat hij vorig 

seizoen ook de finale verloor. Proficiat aan onze nieuwe clubkampioen Raoul Wagemans. 

 

1. Raoul Wagemans 11. Dennis De Vrij 21. Marianne Adams 

2. Wim Van Ammel 12. Sven Somers 22. Tom Lenaerts 

3. Ingrid Vervloet 13. Paul Marissen 23. Chris Sterck 

4. Frank Bogaerts 14. Tony Wilms 24. Erwin Liekens 

5. Stef Peeters 15. Lucien Kivit 25. Stan Adriaensens 

6. Edwin Michielsen 16. Werner Adriaensens 26. Jef Matthé 

7. Danny De Vrij 17. Kurt Wagemans 27. Rudy Marissen 

8. Bob Van den Eijnden 18. Boris Voorspoels 28. Chris Verhoeven 

9. Jef Van Bergen 19. Caroline Franssen 29. Fred Willems 

10. Lu De Vrij 20. Rudi Viskens 30. Peter Lambrechts 

 

 

Uitslag clubkampioenschap TTK Rijkevorsel Jeugd 1 mei 2014. 

 

Winnaars ronde   Verliezers ronde  

1 Daan Michielsen  13 Elias Havermans 

2 Jonas Van Boxel  14 Kobe Bastiaensen 



 

3 Dennis  Abbeel  15 Julie Wagemans 

4 Yoran Max   16 Bernd Verdonck 

5 Hanne Van Dijck  17 Kim Verelst 

6 Marthe Royens  18 Axelle Swaegers 

7 Gilles Swaegers  19 Shana Goris 

8 Esther Royens  20 Shari Hillen 

9 Dries Augustyns  21 Judith Royens 

10 Kaat Viskens  22 Natalie Wagemans 

11 Nele Renders 

12 Yenthe Bevers 

 

Proficiat aan alle deelnemers en voor de uiteindelijke winnaar Daan Michielsen. 

Ook Amy Viskens bedankt voor het bijhouden van de uitslagen en standen,  prima gedaan 

Amy precies zoals ik het aan jou had uitgelegd. 

 

5. Nieuwe klassementen Sportcrea en VTTL voor het volgende seizoen 

Speler oud nieuw 

Somers Sven C2 C4 

Verhoeven Chris C4 C6 

Wagemans 
Raoul C6 D0 

De Vrij Danny D0 D2 

Heremans Kevin D0 C6 

Jansen Ivan D0 D4 

Szczebiot Jozef D2 C4 

Kivit Eric D4 D0 

De Vrij Ludo E2 E0 

Heremans 
Joseph E2 E4 

Peeters Stefaan E2 D6 

Vervloet Ingrid E6 E2 

Abbeel Dennis F E2 

Balon Krzysztof F E4 

Viskens Rudy F E6 

Lenaerts Tom NG F 

Mees Wout NG E4 

Michielsen Daan NG E4 

 

In bovenstaande tabel staan enkel de spelers van wie het klassement gewijzigd is, hetzij in 

positieve, hetzij in negatieve zin! 

In onderstaande tabel (VTTTL) staan alle aangesloten spelers van TTK Rijkevorsel vermeld. 

 

JACOBS BART A118-Rijkevorsel V40 C4 C6 

VAN AMMEL WIM A118-Rijkevorsel V40 C4 C4 

JANSSENS LOUIS A118-Rijkevorsel V50 C6 D0 



 

SOMERS SVEN A118-Rijkevorsel SEN C6 D0 

VAN DE HEIJING VINCE A118-Rijkevorsel J21 C6 C4 

VAN BERGEN JOZEF A118-Rijkevorsel V50 D0 D0 

VAN DEN EIJNDEN ROBERT A118-Rijkevorsel V50 D0 C6 

VAN DEN EIJNDEN YANNICK A118-Rijkevorsel SEN D0 D2 

WAGEMANS RAOUL A118-Rijkevorsel SEN D4 D4 

VERHOEVEN CHRIS A118-Rijkevorsel V40 D6 D6 

VOORSPOELS BORIS A118-Rijkevorsel SEN D6 D6 

BOGAERTS FRANK A118-Rijkevorsel V40 E0 D6 

DE VRIJ DANNY A118-Rijkevorsel V40 E0 E0 

PEETERS STEFAAN A118-Rijkevorsel V40 E0 D4 

VAN HOVE ERIC A118-Rijkevorsel V60 E0 E0 

VERPOORTEN BOB A118-Rijkevorsel SEN E0 E0 

BREUGELMANS ERWIN A118-Rijkevorsel V40 E2 E2 

FRANSEN RAF A118-Rijkevorsel V50 E2 E2 

LUYCKX PATRICK A118-Rijkevorsel V50 E2 E2 

MARISSEN RUDY A118-Rijkevorsel V50 E4 E4 

FLOREN STAN A118-Rijkevorsel V80 E6 E6 

VISKENS RUDI A118-Rijkevorsel V40 E6 E6 

 

6. Mededelingen van het bestuur 

* Informatie over de nieuwe speeltafels: 

Op het einde van het seizoen heeft de club nieuwe tafels aangekocht. Dit was een stevige 

investering en het spreekt vanzelf dat we van iedereen mogen  verwachten dat deze tafels met 

de nodige égards worden behandeld. Daarom raden we iedereen aan om in het begin van het 

seizoen even na te horen hoe deze tafels opgesteld en afgebroken moeten worden. ‘t Is niet 

moeilijk, ' t is gemakkelijk, maar het moet wel juist gebeuren. 

We spreken ook enkele zaken af die we allen dienen  op te volgen: 

1. Houd de tafels proper 

2. Behandel ze met zachtheid 

3. Sla niet op of tegen de tafels. Het is hun schuld niet als iets niet “lukt” 

4. Schop enkel jezelf, maar niet de tafels onder hun achterste 

5. Opstellen en afbreken van  de tafels doen we op de juiste manier. Er is maar één juiste 

manier. 

6. Berg ze netjes op in de hoek als de tafels niet allemaal nodig zijn 

7. Houd de tafels met de juiste nummers bij elkaar. De nummering staat op de poten. 

8. Zet de tafels steeds weg met de bladen naar elkaar toe gericht 

Op deze manier hopen we de tafels een fijn en lang leven te kunnen geven in ons lokaal. 

* Informatie over de oude speeltafels: 

Verkoop oude speeltafels. 

Als onze boekhouding klopt zijn er  8 gegadigden om een tafel over te kopen. Bart Jacobs, 

Peter Mattheeussen, Seppe Van Gils, Boris Voorspoels, Kurt Waegemans, Jef Van Bergen, 

Rudi Viskens en Erwin Liekens. 

Mochten we iemand vergeten zijn, gelieve dan dringend contact op te nemen met Frank 

Bogaerts. Zes tafels, acht liefhebbers, dat geeft een luxeprobleem dat als volgt zal opgelost 

worden: deze mensen zullen we contacteren zodat ze allen op eenzelfde moment de trekking 

kunnen bijwonen. Na trekking kunnen de tafels afgehaald worden. 

De prijs is vastgelegd op 70€/tafel, inclusief net en 2 netposten. De tafels zullen als een geheel 

“verloot” worden.  



 

* Trainingen Mireille Slootmans: 

Zoals verleden jaar schrijnend vastgesteld, was de opkomst voor deze extra geleide trainingen 

bij wijlen minimaal. Daarom geven we ook de jeugdspelers kans om deze trainingen te 

volgen. Hopend op een positieve respons zijn we benieuwd naar de opkomst. 

 

Data  training: woensdag 6, 13, 20 en 27 augustus, een groep (1) van 19u tot 20u30 en een 

groep (2) van 20u30 tot 22u. 

Inschrijven zo snel mogelijk via Frank Bogaerts (GSM 0475/573.381.) zodat we de groepen 

enigszins qua niveau kunnen indelen. Deelname aan de trainingen kost jou 5 euro, te betalen 

op de eerste sessie en ongeacht het aantal trainingen dat je volgt. Groep 1 bestaat uit de 

mensen die nog veel kunnen bijleren, en groep 2 bestaat uit mensen die weten dat ze wel iets 

beter spelen maar ook nog veel kunnen bijleren. 

* Competitieploegen voor het seizoen 2014-2015: 

Voor de VTTL nog 2 senior ploegen waarvan juiste namen van de vaste ploegleden nog niet 

gekend maar dit zijn de voorlopige vaste leden 

A - ploeg 3 prov B : Wim Van Ammel, Bob Van den Eijnden, Yannick Van den Eijnden, Van 

Gils Seppe, Jef Van Bergen 

B - ploeg, 4 prov D : Frank Bogaerts, Stef Peeters, Erwin Breugelmans ... 

 

en in de VTTL 1 jeugdploeg 

A-ploeg 1 Prov B : Michielsen Dries, Michielsen Daan, Abeel Dennis, Max Joran 

 

Jeugd SPORTA: 

A-ploeg: 2 Afd C : Renders Nele, Royens Marthe, Mees Wout, Swaegers Gilles 

B-ploeg: 3 Afd D : Bastiaensen Kobe, Havermans Elias, Vermeiren Wout, Van Boxel Jonas 

C-ploeg: 3 Afd B : Royens Esther, Van Dijck Hanne, Verelst Kim 

D-ploeg: 4 Afd C : Verdonck Bernd, Augustijns Dries, Viskens Kaat 

E-ploeg: 4 Afd B : Swaegers Axelle, Hillen Shari, Wagemans Julie 

 

Senioren ploegen SPORTA 

A-ploeg: 3e Afd A : Somers Sven, De Vrij Dennis, Verhoeven Chris, Lambrechts Peter 

B-ploeg: 3e Afd B : Heremans Kevin, Mattheeussen Peter, Kivit Eric 

C-ploeg: 4e Afd A : Wagemans Raoul, Van Gils Alfons, De Vrij Danny 

D-ploeg: 4e Afd B : Van den Eijnden Yannick, Voorspoels Boris, Van Gils Seppe, Janssens 

Ivan 

E-ploeg: 6e Afd A : Wagemans Kurt, Wilms Tony, Marissen Rudy 

F-ploeg: 7e Afd B : Michielsen Edwin, De Vrij Ludo, Adams Marianne 

G-ploeg: 8e Afd A : Van Leuven Ilse, Heremans Joseph, Poelmans Edgard 

H-ploeg: 9e Afd B :Vervloet Ingrid, Adriaensen Werner, Fransen Caroline 

I-ploeg: 9e Afd A :Wilms Fred, Viskens Rudi, Matthé Jozef 

J-ploeg: 11e Afd B :Balon Krzysztof, Lenaerts Tom, Liekens Erwin, Sterck Chris 

 

* Verkoop tafeltennisbenodigdheden: 

Net als de vorige jaren zal Killypong ook dit jaar langs komen ivm de verkoop van 

tafeltennismateriaal. De verkoop vindt dit jaar plaats op donderdag 14 augustus vanaf 19:30. 

Indien jullie een voorkeur hebben voor specifieke rubbers of houtjes, gelieve dit dan voor het 

einde van deze week te laten weten aan Killypong. Op die manier kan hij deze nog bestellen. 

Dit kan via een mailtje naar shop@killypong.be 

 

7. Jeugdploegen voor het seizoen 2014-2015 

 



 

Ploegsamenstellingen voor het nieuwe seizoen 2014-2015, waarbij een nieuwigheid opvalt: 

voor het eerst in de clubgeschiedenis start er een jeugdploeg in de VTTL competitie! 

 

VTTL A ploeg:   Klassement: 

Dries Michielsen   Nog niet bekend. 

Daan Michielsen  Nog niet bekend. 

Dennis Abbeel  Nog niet bekend. 

Yoran Max   Nog niet bekend. 

 

Sporta A ploeg 

Marthe Royens  E6 

Nele Renders   E6  

Gilles Swaegers  F  afwisselend met de vrije speler VTTL A  . 

 

Sporta B ploeg     Sporta C ploeg 

Wout Vermeiren  NG  Esther Royens   NG 

Elias Havermans  NG  Hanne Van Dijck  NG 

Jonas Van Boxel  NG  Kim Verelst   NG. 

 

Sporta D ploeg     Sporta E ploeg 

Dries Augustyns  NG  Julie Wagemans  NG 

Bernd Verdonck  NG  Shari Hillen   NG 

Kaat Viskens   NG  Axelle Swaegers  NG. 

 

Reserven : Kobe Bastiaensen , Judith Royens voor de B, C, D en E ploegen. 

 

8. Beker van Veussel: maand mei 2014 

Ook dit jaar was het weer zover. De maand mei staat steeds garant voor de nodige spanning 

tijdens ‘den Beker van Veussel’. 4 ploegen maakten zich klaar om de strijd aan te gaan om die 

felbegeerde beker in de wacht te slepen. Maar wat bleek bij de uitreiking? De beker was ... 

verdwenen. Alles werd afgezocht, maar tevergeefs. 

Niettemin was de motivatie en inzet groot. Omdat ‘den beste’ niet kon meedoen omwille van 

blessureleed eindigde de G-ploeg op een 4
de

 plaats. Wat de andere ploegen betreft had ieder 

team 2 keer gewonnen.  Het resultaat van de gewonnen matchen was: F-ploeg 17 en de I-

ploeg en J/K-ploeg 14. De winnaar was dus reeds bekend, maar er was nog steeds een strijd 

voor de 2
de

 en 3
de

 plaats. Dat betekende dus tetten sellen, euh ik bedoel setten tellen voor de 

organisatie en zodoende werd de J/K-ploeg 2
de

 met 35 gewonnen sets en de I-ploeg 3
de

 met 29 

gewonnen sets. 

Dus nog 1 keer op een rijtje. 

1
ste

 plaats: F-ploeg (zonder beker) 

2
de

 plaats: J/k-ploeg 

3
de

 plaats: I-ploeg 

4
de

 plaats: G-ploeg 

 

9. TTK-quiz seizoen 2014-2015 

Er is nog geen duidelijkheid wanneer onze TTK-quiz doorgaat. De quizmaster is alvast in de 

weer geweest om een aangename en zeer doenbare quiz in elkaar te steken. We wachten op 

een voorstel van datum om verder af te spreken. 

 

 

 

 



 

 

10. Wist je dat…. 

* Ex-clublid Lander Kivit vader is geworden van Lucas en dat daarmee een viergeslacht 

Kivitten op de wereld rondloopt!!. In bijlage een foto die alle twijfels wegneemt en bewijst 

dat dit vogelgeslacht in tegenstelling tot de zwaluw alvast nog niet op de terugweg is in onze 

contreien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* We minder goed nieuws mochten vernemen van twee andere ex-leden. Gerda Van Dam 

ontviel ons veel te vroeg na een slepende ziekte en Louis Heremans die de tachtig ondertussen 

ruim voorbij was, overleed op het einde van vorig speelseizoen. 

* Gerda kennen we uiteraard allemaal nog als clublid die omwille van haar ziekte de laatste 

twee jaar moest afhaken. Louis is daarentegen een bekende voor de oudgedienden onder ons. 

Louis trad toe tot de club bij haar ontstaan en speelde een aantal jaren competitie voor TTK en 

nadien nog heel wat jaren de federale tornooien.  

* We nog steeds een web-site hebben: www.TTKRijkevorsel.be  waarop ook de jaarkalender 

te zien is. 

* De trainingen van Mireille gegeerd zijn bij jong en oud.  Inschrijven is de boodschap. 

*14 augustus er weer een heuse ping-pong verkoop is in ons lokaal. 

* Sleutel van het lokaal nog steeds af te halen is bij Willy Laurijssen. 

* We sinds kort maar 2 volwassen ploegen hebben in de VTTL. Hierdoor de C-ploeg een 

plaatsje winst boekt!!? 

* En we sinds dit seizoen jaar ook 1 jeugdploeg hebben aangesloten in de VTTL? Veel succes 

mannen. 

* De opkuis rond en in het lokaal tegen begin seizoen weer netjes verlopen is. Merci aan de 

helpers. Bob Verpoorten heeft de hagen voor zijn rekening genomen naar wat wij althans 

hebben gehoord! 

* De “dag van de vrijwilligers” wegens onvoorzien omstandigheden niet is kunnen doorgaan 

vorig seizoen. Sorry daarvoor. 

* We eindelijk een brievenbus hebben hangen? En we hier nog niets als aanvraag tot 

betalingen in hebben ontvangen 

* We een brief in de ( nieuwgehangen ) brievenbus gekregen hebben om ons afval- en 

hemelwater gescheiden aan te bieden tot aan de straat. Wie voelt zich geroepen om dit project 

te trekken? Naam opgeven aan Frank Bogaerts tegen eind augustus aub. 

* Wie voelt zich geroepen om de buitenkant van het lokaal het hele jaar door proper te 

houden? Hiermee bedoelen we het gras tussen de klinkers en onder de hagen weghouden. 

Ook de oprit onkruidvrij houden. Zorgen dat achteraan het lokaal het onkruid niet te hoog 

wordt zodat de ramen gekuist kunnen worden als dit nodig is. 

* We al een keuken “scheefgeslagen” hebben maar deze nog gezet moet worden? Wie voelt 

zich geroepen om dit project te trekken? Naam opgeven bij Frank en je hebt jouw project 

binnen☺. 

* Een beetje terug in dit infoblad een hele uitleg staat ivm de toogbeurten. Alweer een beetje 

vergeten....?  Blader snel terug en lees maar opnieuw… 

* Clublid Paul Marissen met welverdiend brugpensioen gaat per 1 september dezer en dus 

zeeën van tijd gaat krijgen om.... 



 

* We dit gebeuren onmiddellijk koppelen aan enkele vragen van hierboven: Paul die de 

terreinen rond het lokaal gaat proper houden, Paul die zich gaat engageren om de keuken te 

installeren, Paul die het afval en hemelwater gaat scheiden..... 

* De competitie seniors van Sportcrea start in de week van 8-12 september 2014 en eindigt in 

de week van 23-27 maart 2015. De jeugd slaat het eerste balletje op zaterdag 6 september. 

* De eerste toogbeurten naar 'goede gewoonte' door de leden van het clubbestuur worden 

ingevuld. 

* Onze voorzitter naast het pingpongen nog een andere hobby heeft ontdekt: hij runt thuis 

zowaar een imkerij. Voor de niet ingewijden: een imker is iemand die bijen houdt met de 

bedoeling een tot twee keer per jaar de honing te oogsten die de diertjes vlijtig bij elkaar 

hebben verzameld. 

* Hij deze hobby heeft overgeërfd van zijn vader die enkele maanden terug in het ziekenhuis 

werd opgenomen en niet langer zelf kon zorgen voor de bijtjes. 

* Clubleden Janssens en Van Hove samen met hun madammen hun jaarlijks gezamelijke 

vakantie ditmaal in Spanje hebben doorgebracht. 

* Patrick Luyckx in een woonwagen, euh rijdend vakantiehuis, Toscane en omgeving heeft 

bezocht. 

* Raf Fransen dan weer met eenzelfde voertuig door Noorwegen heeft getoerd. 

* Om de info's te stofferen blijven we bij deze een oproep doen aan de leden om een 

verslagje, een weetje, een leuke anekdote  of wat dan ook dat relateert aan onze club, door te 

sturen naar het gekende mailadres louisjanssens@hotmail.com   

 


