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e instantie namens mezelf!l 

 

 

 

 

 

 

1. Voorwoord 

De zomer is blijkbaar even met vakantie en dus het betere weer om een nieuwe info in elkaar 

te boksen. Het vorige seizoen sloot af einde mei en ondertussen komt augustus en de start van 

het nieuwe seizoen akelig dichtbij. De hoogste tijd om onze leden op de hoogte te brengen 

van het feit dat ze in grote getale verwacht worden aan de Kruispad. Duik dus de kast in om 

die sportzak op te vissen waar je hem de laatste keer hebt laten staan. Even dat paletje 

ontstoffen en klaar is kees. Daarmee is ons voorwoord rond en het betere epistelwerk laten we 

over aan onze voorzitter die hieronder zijn woordje getrouw 'placeert'! 

 

Woordje van de voorzitter: 

Beste leden, 

Hier een kersvers woordje voor een kersverse pingponger-info in een kersvers seizoen. Wat 

wenst een mens nog meer? Met 80 leden aan de startblokken is dit niet het meest talrijkste 

aller seizoenen, maar ups en downs horen er in het leven altijd bij. We blijven de vaste 

waardes vasthouden zoals het bestuur dat de maand augustus op zich neemt ivm de 

tapbeurten,  Louis Janssens die het pingpongerke in elkaar bokst. Verkoop van ping-pong 

materiaal. Tappers voor elke donderdag en elke speeldag bij meer dan 1 ploeg. Willy 

Laurijssen die de enveloppe telkens klaarlegt en zorgt dat er altijd gepast geld in de enveloppe 

zit. De jaarlijkse training in augustus en dergelijke meer.   

Wat er dit jaar te beleven valt zul je kortelings kunnen volgen via de Jaarkalender welke te 

vinden is op onze website:  www.TTKRijkevorsel.be. Neem ook voor info ivm de info’s, 

nuttige adressen en dergelijke eens een kijkje op onze site. Een leerrijke tocht vol informatie. 

Maar er zijn ook veranderingen op til zoals een bestuursaanpassing waarover meer in dit blad, 

vandalenstreken aan en rond ons lokaal en wat we er tegen proberen te doen. 

Veel leesplezier en tot in het lokaal. 

2. De toogbeurten voor augustus 2015 

dag datum naam dag datum naam 

DO 06/08/15 DANNY DE VRIJ DO 13/08/15 JEF VAN BERGEN 

DO 20/08/15 BORIS VOORSPOELS DO 27/08/15 FRANK BOGAERTS  

* Naar goede gewoonte worden de eerste toogbeurten door de mensen van het bestuur 

op zich genomen. De verdere regeling is nog niet in ons bezit. Ook dit seizoen blijft 

onderstaande raad van kracht maar dat wisten jullie eigenlijk ook wel! 

 

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!!  

 

3. Clubagenda 

TTK-INFO 

              Nummer: 147                     
AUG-SEPT 2015 



 

dag datum activiteit 

WO 30/07/15 OPKUIS LOKAAL IFV START SEIZOEN VANAF 19.00U 

DO 06/08/15 START NIEUWE SEIZOEN 2015-2016 

DO 20/08/15 VERKOOP TAFELTENNISMATERIAAL VANAF 19.30U  

 

4. Verkoop tafeltennismateriaal 

Net als de vorige jaren komt Killypong deze zomer opnieuw tafeltennismateriaal verkopen op 

onze club. Dit jaar zal dit doorgaan op donderdag 20 augustus vanaf 19.30. Indien je nu al 

weet wat je wil bestellen kan je dit best al doorgeven aan hen. Dit kan via een mail 

naar shop@killypong.be met vermelding van de verkoop op 20 augustus. 

Killypong zal veel rubbers en houtjes meebrengen, maar het is toch aan te raden om vooraf je 

keuze reeds door te geven. Op die manier ben je zeker dat je het juiste materiaal hebt voor de 

competitiestart in september. Bovendien geeft Killypong 10 % korting aan de leden op 

materiaal van het merk Adidas. Onze club krijgt 15 % op de totale omzet dat die avond 

verkocht wordt. Dit besteden we dan vervolgens aan de aankoop van nieuwe tafeltennisballen. 

 
5. TTK Quizje  

In onze vorige info hadden we negen quizvraagjes gestoken. Dat onze voorzitter zijn 

voorbeeldfunctie ter harte neemt, bewees hij nog maar eens door als enig clublid de moeite te 

doen om ons de antwoorden door te sturen. Bovendien waren ze ook alle negen correct! We 

geven de antwoorden hieronder nog even mee voor de volledigheid en Frank mag zich weldra 

aan ons beloofde prijsje verwachten! 

 

Katoennatie / koko flanel / zijderoute / taft / wolken / Thijs van leer / Jersey / nylon / davy 

brocatus: het verband moge duidelijk zijn want in elk antwoord kwam een stof voor. 

 

6. Mededeling van het bestuur 

* Zoals reeds gemeld in de vorige info stopt Raf Fransen als bestuurslid maar hij blijft 

uiteraard lid van onze de club. Zijn taken worden voorlopig verdeeld over de overige 4 

bestuursleden van het dagelijks bestuur, wat volgende invulling geeft: 

Frank Bogaerts: Voorzitter 

Danny De Vrij: Bestuurslid 

Boris Voorspoels: Interclubleider Sportcrea 

Jef Van Bergen: Interclubleider VTTL en Penningmeester 
 

In dit plaatje neemt Boris het interclubgebeuren Sportcrea over van Jef. Hieronder kunnen 

jullie nalezen wat de verwachtingen van Boris hierover zijn. 

Beste leden, 

Aangezien Raf vorig jaar beslist heeft om te stoppen met zijn bestuursactiviteiten, diende er 

binnen het bestuur enkele taken verschoven te worden. Daarom zal ik vanaf dit seizoen de 

functie van interclubleider voor Sporta overnemen van Jef. Bovendien zal ik ook het 

onderhoud van de website tot mij nemen. 

Wat betreft de regelgeving voor Sporta heb ik hieronder nog eens de belangrijkste zaken 

vermeld waarmee rekening dient gehouden te worden. Belangrijkste is dat je eerst met mij 



 

contact opneemt indien je een wedstrijd wil verplaatsen, indien je een vervanger nodig hebt, 

of indien je vragen hebt. 

Dit kan via volgende gegevens: Email: boris_voorspoels@hotmail.com 

Mob: 0476 42 18 41 

Belangrijkste regelgeving seizoen 2015-2016: 

1.) Indien een speler van je ploeg niet kan meedoen en je forfait dient te geven voor die 

speler, dien je zijn naam op het wedstrijdblad in te vullen. Bij waarde van de speler vul je 

waarde 1 in. Bij de wedstrijden van deze speler vul je rechts bij de scores telkens FF in. 

2.) Binnen elke ploeg dient er een kapitein aangesteld te worden. Deze is verantwoordelijk 

voor het correct invullen en nakijken van het wedstrijdblad. Ook op verplaatsing is hij/zij 

verantwoordelijk voor het nakijken en ondertekenen van het wedstrijdblad. Bij 

thuiswedstrijden wordt het wedstrijdblad telkens volledig ingevuld en ondertekend. De 

tegenstrever krijgt een copie van dit wedstrijdblad. De 2de copie wordt in de bus in het lokaal 

gestoken. Het wedstrijdblad dient door de kapitein ingegeven te worden op TT online via 

tafeltennis.sporcrea.be. Bovendien dient het originele wedstrijdblad in een gefrankeerde 

envelop gestoken te worden (in de kast onderaan achter de toog) om deze vervolgens op 

sturen. 

3.) Indien een ploeg forfait wil geven dient het volgende te gebeuren. Bij een forfait dienen 

beide ploegen elk een volledig wedstrijdblad met de door hen gekende wedstrijdgegevens en 

gegevens van de 3 spelers in te vullen en op te sturen naar de interclubleiding en in te geven 

op TT-online. Tevens dient vermeld te worden: - de vermelding van wie forfait gaf –wanneer 

het forfait bekend gemaakt werd (= datum en uur) – naam, lidnummer en handtekening van de 

persoon die het wedstrijdblad indient. Een forfait is slechts geldig indien de tegenstrevers en 

dit zowel bij uit als bij thuiswedstrijden minstens 24 uur voor het officiële aanvangsuur van 

de wedstrijd verwittigd worden. Indien men forfait krijgt dient men dus eveneens een 

wedstrijdblad in te vullen met daarin de bovenstaande gegevens. 

4.) Er zijn ook dit jaar weer een aantal ploegen die een vrije speeldag hebben, waaronder de F 

en J-ploeg bij de volwassenen, en de B en C –ploeg bij de jeugd. Het is belangrijk dat de 

kapitein van de ploeg die week het wedstrijdblad invult (dwz naam, lidnummer en klassement 

van de 3 betrokken spelers) opstuurt, en ingeeft via TT online. Waarom is dit zo belangrijk: 

Ook al heb je die week een vrije week, je moet je naam op het wedstrijdblad invullen zodat je 

die week niet in een andere ploeg kan mee spelen. 

5.) Verplaatsen van wedstrijden. Indien je om een bepaalde reden wedstrijden wil verplaatsen, 

kan je deze enkel vervroegen en niet verlaten. Indien je een wedstrijd wil verplaatsen kan je 

best zo snel mogelijk met mij contact opnemen. Op die manier kan ik dan met de tegenploeg 

contact opnemen om te vragen of de verplaatsing zien zitten en waar zij de match vervroegd 

kunnen spelen. Vervolgens moet er dan een formulier door mij naar het algemeen secretariaat 

gestuurd worden ten minste 48 uur voor de nieuwe speeldag. Dus belangrijk is om mij zo snel 

mogelijk in te lichten. 

6.) Indien een speler 5 maal in een hogere reeks heeft, mag deze niet meer spelen in een 

lagere reeks. Bv, een speler van de E-ploeg heeft reeds 5 wedstrijden gespeeld in de E-ploeg 

of hoger. Dan mag deze speler niet meer invallen in de F-ploeg of lager. 



 

7.) De tweede speler van ploeg A mag geen lager klassement hebben dan de eerste speler van 

ploeg B en zo verder bij meerdere ploegen. 

Max. 5 maal per seizoen mag van deze regel afgeweken worden mits aan twee voorwaarden 

voldaan wordt: 

1. De A-ploeg dient zich te verzwakken d.w.z dat de ploegwaarde lager moet zijn dan de tot 

dan hoogst behaalde ploegwaarde 

2. De B-ploeg mag zich niet versterken d.w.z dat de ploegwaarde niet hoger mag zijn dan de 

tot dan toe hoogt behaalde ploegwaarde. 

Zoals je kan zien is dit best wel wat regelgeving om mee rekening te houden. Het 

belangrijkste is dat je bij twijfel of vragen zo snel mogelijk contact met mij opneemt. De 

boetes bij het niet navolgen van deze regels zijn namelijk niet mis. 

* Ploegsamenstellingen voor het nieuwe seizoen: 

Volwassenen SPORTA 

A- ploeg: Dennis De Vrij, Sven Somers, Chris Verhoeven, Peter Lambregts 

B- ploeg: Raoul Wagemans, Fons Van Gils, Danny De Vrij 

C- ploeg: Kevin Heremans, Peter Mattheussen, Eric Kivit 

D- ploeg: Van den Eijnden Yannick, Boris Voorspoels, Seppe Van Gils 

E- ploeg: Kurt Wagemans, Tony Wilms, Rudy Marissen 

F- ploeg: Lu De Vrij, Marianne Adams, Edwin Michielsen 

G- ploeg: Ilse Van Leuven, Jef Heremans, Edgard Poelmans 

H- ploeg: Ingrid Vervloet, Werner Adriaenssen, Caroline Fransen 

I- ploeg: Marthe Royens, Nele Renders, Rudi Viskens 

J- ploeg: Jef Bertels, Tom Lenaerts, Erwin Liekens, Chris Sterck 

Volwassenen VTTL 

A- ploeg 3e prov.: Wim Van Ammel, Bob Van den Eijnden, Jef Van Bergen + ... 

B- ploeg 4e prov.: Jef Nuyts, Frank Bogaerts, Stef Peeters, Kurt Wagemans 

Jeugd SPORTA 

A- ploeg: Hanne Van Dijck F, Esther Royens, Tijs Peeters 

B- ploeg: Kaat Viskens, Bernd Verdonck, Dries Augustyns 

C- ploeg: Julie Wagemans, Shari Hillen, Axelle Swaegers, Judith Royens 



 

Jeugd VTTL 

A- ploeg: Dries Michielsen E0, Daan Michielsen E6, Yoran Max E6 

B- ploeg: Wout Vermeiren, Jonas Van Boxel ,Elias Havermans 

* Vandalisme aan ons lokaal. 

Zoals iedereen wel weet gebeurden er de laatste tijd geregeld vandalenstreken aan ons lokaal. 

Gaande van vuurkestook tot rommel op het dak, het kapot slaan van ons aller zitbankje tot 

stenen tegen de muur, het vernielen van onze groenaanplanting, ... 

Na enkele meldingen op het politiebureau en extra controles van onszelf, moesten we toch 

overgaan tot maatregelen. Dit hebben we gedaan door een ijzeren hek te plaatsen aan de 

ingang. Dat het een mooi exemplaar geworden is zal iedereen zelf kunnen ontdekken. Let op 

de fraai ingewerkte palet in de poort. Deze figuur zien we ook intern bij het binnengaan van 

ons lokaal in een zuil verwerkt in één der steunberen. 

Graag bij het als laatste verlaten van de zaal deze poort ook terug te sluiten én op slot doen. 

Het is dezelfde sleutel als dewelke die op de buitendeuren past. 

Hopelijk kunnen we hiermee de vandalenstreken een halt toeroepen en blijven we verlost van 

verdere ongemakken. 

* Klassementswijzigingen Sportcrea: links het oude, rechts het nieuwe klassement 

Bertels Jef  NG E6 

Bogaerts Frank E2 D6 

Heremans Joseph E4 E0 

Heremans Kevin C6 D0 

Lenaerts Tom  F E6 

Liekens Erwin  NG F 

Marissen Rudy E4 E2 

Matthé Jozef  F NG 

Max Yoran  NG E6 

Michielsen Dries E6 E4 

Michielsen Edwin E0 E2 

Peeters Stefaan D6 D4 

Royens Marthe E6 E4 

Somers Sven  C4 C6 



 

Swaegers Gilles F E6 

Van Dijck Hanne NG F 

Van Leuven Ilse E2 E0 

Verhoeven Chris C6 D0 

Vermeiren Wout NG F 

Wagemans Raoul D0 C6 

Wilms Tony  E0 D6 

* Op de dinsdagen 4-11-18-25 augustus worden er geleide trainingen voorzien door Mireille 

Slootmans. Alle leden werden hiervan reeds eerder op de hoogte gebracht en dienden in te 

schrijven via Frank voor 20 juli. Hieronder vinden jullie de laatste afspraken en schikkingen 

terug: 

Hoe werkt het systeem? 
Het zijn 4 trainingen die telkens doorgaan op dinsdag. De trainingen zijn onderverdeeld in 2 

groepen. 

  

De prijs, want alles in het leven heeft een prijs. 

Elke speler betaald éénmalig 5€. Het maakt niet uit of je de tweede sessie pas start of dat je de 

derde training mee invalt. Ook als je alle trainingen volgt blijft het 5€. Direct te betalen als je 

je eerste training komt volgen. Dus niet op voorhand te betalen.  Je betaalt en schrijft je naam 

op het blad dat op de toog ligt. 

  

LET GOED OP DE UREN MENSEN. DIT VERSCHILT AL EENS DAAR MIREILLE 

NIET ALTIJD TIJDIG AANWEZIG KAN ZIJN. 

  

Groep 1:   

dinsdag 04 augustus: van 19u30 tot 21u 

dinsdag 11 augustus: van 19u30 tot 21u 

dinsdag 18 augustus: van 18u30 tot 20u 

dinsdag 25 augustus: van 18u30 tot 20u 

  

Tom Lenaerts 

Hanne Van Dijck 

Chris Sterk 

Tijs Peeters 

Dries Michielsen 

Daan Michielsen 

Marthe Royens 

Frank Bogaerts 

  

Groep 2: 



 

dinsdag 04 augustus: van 21u tot 22u30 

dinsdag 11 augustus: van 21u tot 22u30 

dinsdag 18 augustus: van 20u tot 21u30 

dinsdag 25 augustus: van 20u tot 21u30 

  

Peter Mattheeussen 

Dennis De Vrij 

Wim Van Ammel 

Jef Van Bergen 

Caroline Fransen 

Jef Bertels 

Jef Nuyts 

 

7. Vreugde en verdriet in onze club 

Met de regelmaat van een klok worden we ofwel verblijd met nieuw leven maar evengoed 

worden we geconfronteerd met het sterven van familieleden en andere kennissen. Gelukkig is 

het meestal een begrijpbaar en aanvaardbaar gegeven maar soms zijn de dingen toch 

moeilijker te  plaatsen. Nog niet zo lang geleden moesten we zo na een slepende ziekte 

afscheid nemen van ons clublid Gerda Van Dam.  

In april dit jaar kreeg ons  clublid Peter Matheeussen een onwerkelijke gebeurtenis te 

verwerken toen zijn dochter Ellen uit het leven stapte. De begrafenis in een overvolle kerk te 

Brecht was een aangrijpend en emotioneel gebeuren. Er waren heel wat clubleden aanwezig 

om Peter hun deelneming te kunnen betuigen. We kunnen intussen alleen maar hopen dat 

Peter het verlies een plaats kan geven in zijn leven. Op de steun van zijn medeclubgenoten 

mag hij zeker rekenen! 

 

8. Wist je dat…. 

* Erwin Liekens redt kind met gebroken schouder als gevolg. Erwin was enkele dagen aan de 

Belgische kust en deed een fietstochtje. Bij het passeren van een slagboom kwam er plots een 

kind voorbij en Erwin kon nog net ontwijken. Hierbij kwam hij echter ten val en brak zijn 

schouder. Zelf nog met de auto naar huis gekomen en dan het gasthuis in. Zo zie je maar, met 

gevaar voor eigen leven een kind gered. Veel beterschap Erwin 

* Zoals elk jaar het lokaal intern en extern door enkele vrijwilligers speelklaar gemaakt is 

vóór de start van het seizoen. Alles ziet er weer mooi en fris uit. 

* Naar het zeggen ieder zijn toogbeurt dit jaar vlekkeloos gaat afwerken!!! 

* De avond van de vrijwilligers op het einde van vorig seizoen een frisse afsluiter was. Met 

dank aan de club maar zeker dank aan alle vrijwilligers. (om vrijwillig te komen  hihihi!) 

* Onze radio in de kantine vervangen is door een nieuw exemplaar daar de oude niet meer 

kraakvrij was. 

* De C-ploeg van den Belgische ( Stef Peeters, Frank Bogaerts, Jef Nuyts, Kurt Waegemans ) 

sinds enkele jaren terug een vaste bezetting heeft? Jef en Kurt gaan hierin vast meespelen. 

* De C-ploeg zijn invallers dankt voor het voorbije seizoen:  11 invallers is toch wel wat 

( Chris Verhoeven, Raoul Waegemans , Kurt Waegemans , Bob Verpoorten, Rudi Viskens, 

Danny De Vrij, Raf Fransen, Fons Van Gils, Seppe Van Gils, Sandra De Vrij, Erwin 

Breugelmans ) 

* We hiermee weeral rond zijn voor deze info: artikels, wetenswaardigheden en andere zaken 

die het vermelden waard zijn mogen met graagte doorgemaild worden naar 

louisjanssens@hotmail.com.  


