
 
 instantie namens mezelf!l 

 
 

 
 
 
 
1. Voorwoord 

Zo, de Paaseieren zijn weeral gelegd, gezocht en opgegeten. De lente laat nog op zich wachten en 
voorlopig moeten we het doen met een waterzonnetje en matige temperaturen. Gelukkig is er nog 
altijd onze tafeltennisclub die kleur en geur geeft. Voor de eerste keer in ons bestaan zullen we echter 
niet tot einde mei aan de slag kunnen blijven. Noodzakelijke werken aan de vloer in de speelzaal 
nopen het bestuur tot een sluiting van het lokaal op het einde van april. Het zal dus een zomerstop 
worden van een drietal maanden. Een 'prettige' bijkomstigheid: de tappers die voorzien waren in de 
maand mei, mogen hun reservatie schrappen van de kalender! Jullie lezen er in dit nummer meer over. 
 
Woordje van de voorzitter: 
 
Beste lezers, 
 
De kompetities lopen ten einde, de uitslagen zijn gedeeltelijk gekend of net nog heel spannend met 
uiterste euforie of degradatie in het verschiet. Zij die zich dit seizoen weerom gestort hebben op de 
wekelijkse trainingen hebben hun gezondheid veilig gesteld. Hopelijk heeft iedereen zijn uurtjes 
plezier aan onze club beleefd. 
Het zonnetje heeft al enkele schuchtere stappen gezet om terug in ons midden te komen. Het doet toch 
altijd weer deugd om de eerste temperatuurstijgingen gewaar te worden. Mensen worden er beter 
gezind van. Zalig ! 
De beraadslagingen over allerlei werken zijn achter de rug. Sportvloer, opslagplaats voor de 
ongebruikte speeltafels, … voorbereiden, plannen, aannemers zoeken,… Een groepje bereidwillige 
mensen heeft zich hierover gebogen, waarover meer info verder in dit blad. Een club kan niet stil 
blijven staan bij de zaken die gebeuren. De vloer gaf in het midden een verzakking waardoor de tafels 
niet meer “pas” te zetten waren. Ook begon de vloer te schuiven, mogelijks door de ontelbare lagen 
sapsel die erop gezet zijn.  
Het zal weerom een grote stap vooruit zijn voor de club. Een nagelnieuwe sportvloer die enkel de 
betere club zich kan wensen. 
 
Veel leesplezier. 
 
2. De toogbeurten voor april 2016 

dag datum naam dag datum naam 
DO 07/04/16 TONY WILMS DO 21/04/16 STAN ADRIAENSEN 
DO 14/04/16 MARIANNE ADAMS DO 28/04/16 JEF BERTELS  
 
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 

dag datum activiteit 
ZA 09/04/16 CLUBKAMPIOENSCHAP JEUGD 
ZA 23/04/16 RECEPTIE TTK RIJKEVORSEL - 18.00U 
ZA  30/04/16 UITBREKEN VAN DE VLOER IN DE SPEELZAAL 
ZA  07/05/16 ISOLATIE PLAATSEN 
???  CHAPPEN 
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WINNAARSTABEL

Danny De vrij Boris
Boris Voorspoels Raoul
Stef Raoul
Raoul Wagemans Raoul
Jef Bertels Jef Bertels
Jef Nuyts Jef Bertels

Wim 2-1
Chris Verhoeven Wim
Wim Van Ammel

Wim
Jef Van Bergen Jef VB
Tony Wilms

4. Ouders-tornooi: zaterdag 26 maart - een verslag 

            
Zoals ieder jaar werd er ook dit jaar weer een tornooi georganiseerd voor de ouders van onze 
jeugdspelers. 
Zaterdag 26/3/2016 was een geschikte datum, bij de buren van voetbalclub Zwarte Leeuw was het 
juist weer mosselfeest….en dit was niet op aanvraag dit jaar(een mens kan ook al eens geluk hebben 
zeker!!??) 
16 inschrijvingen mochten we melden en er werd geloot voor de poules. 
Er werd gestreden alsof hun leven ervan afhing (bij sommige toch), tussendoor een pintje drinken, een 
matchke tellen en vooral veel napraten over de wedstrijd natuurlijk. 
Tussendoor nog even 40 hot-dogs verorberen, en via onze vrienden van Zwarte Leeuw konden we 
toch wel rekenen op lekkere frietjes met vlees zeker! Kortom, onze avond was weeral geslaagd. 
De wisselbeker, vorig jaar gewonnen door Debbie Van Laer, stond reeds te  wachten op een nieuwe 
tijdelijke eigenaar voor het volgende jaar. 
Na heel wat telwerk door Lucien,werd er natuurlijk ook een eindstand op gesteld. 
1.  Stef Vermeiren     9.  Dirk Michielsen 
2.  Ilse De vrij      10. Ria Rombouts 
3.  Rudi Havermans     11. Linda Mertens 
4.  Paul Verdonck     12. Rony Van Boxel 
5.  Rudi Viskens     13. Stef Peeters 
6.  Paul Swaegers     14. Peggy Van Den Broeck 
7.  Johan Van Dijck     15. Karin Goetschalckx 
8.  Luc Royens      16. Johan Hillen 
 
De finale tussen Stef Vermeiren en Ilse De Vrij , werd verrassend maar verdiend gewonnen door Stef 
Vermeiren, die reeds voor de 2e maal de beker op zijn livingkast mag zetten. 
Voor de nieuwsgierigen onder jullie: deze kast staat op Gammel 33 in Rijkevorsel. 
Het was weer gezellig en zeker opnieuw voor herhaling vatbaar. 
Bedankt aan iedereen en tot de volgende. 
Lucien, Dirk,Sven, Rudi en Rudy 
 
5. Clubkampioenenschap tweede Paasdag 

28/03/2016 13u00: de deuren van ons lokaal gaan open voor het jaarlijks clubkampioenschap dat we 
steevast houden op paasmaandag. 21 spelers hebben ingeschreven en hopen dat hun foto een jaar lang 
zal prijken in het lokaal als nieuwe clubkampioen. De kandidaten werden verdeeld in 4 poules van 4 
deelnemers en 1 poule van 5 personen. De bedoeling was natuurlijk om bij de eerste 2 te eindigen in 
de poule om in de winnaars ronde te geraken. Zoals gewoonlijk werden er weer enkele flinke 
duelletjes uitgevochten en zagen we enkele scores van meer dan 30 punten om de set te winnen. De 
regerende clubkampioen Raoul Wagemans slaagt er in met 2 punten verschil om zich toch nog net in 
de winnaarsronde te nestelen. Hieronder de samenstelling van de poules en de uitslag na de poule:  
Poule 1 : 1 Danny De Vrij; 2 Chris Verhoeven; 3 Stan Adriaensen; 4 Rudi Viskens. 
Poule 2 : 1 Wim Van Ammel; 2 Boris Voorspoels; 3 Lu De Vrij; 4 Werner Adriaensen. 
Poule 3 : 1 Stef Peeters; 2 Jef Van Bergen; 3 Frank Bogaerts; 4 Ingrid Vervloet 
Poule 4 : 1 Jef Nuyts; 2 Raoul Wagemans; 3 Rudy Marissen; 4 Edwin Michielsen 
Poule 5 : 1 Jef Bertels; 2 Tony Wilms; 3 Kurt Wagemans; 4 Sven Somers; 5 Caroline Fransen 
Na deze voorrondes in poules en na het smullen van de obligatoire paaseitjes en hot-dogs gaat het 
tornooi verder met rechtstreekse uitschakeling en kan je hieronder de technische resultaten van de 
winnaars en verliezerstabel vinden 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

VERLIEZERSTABEL

Stan Adriaensen Stan
Werner Adriaensen Edwin
Frank Bogaerts Edwin
Edwin Michielsen Edwin
Kurt Wagemans Kurt
Sven somers Kurt

Caroline Lu De Vrij

Rudi Viskens Lu
Lu De Vrij Lu
Ingrid Vervloet Rudy
Rudy Marissen

 



Lu De Vrij werd de winnaar van de verliezerstabel en Wim Van Ammel kwam in de finale Raoul 
Wagemans nog eens tegen, (zoals twee seizoenen geleden) maar wist deze keer het laken wel naar 
zich toe te trekken. Hij werd onmiddellijk na de overwinning door onze voorzitter op de foto gezet. De 
laatste finale (van de verliezers) was rond 20u30 gedaan zodat iedereen nog op tijd naar huis kon. 
 
6. Mededeling van het bestuur 

* Receptie: zaterdag 23 april 
Onze receptie ter vervanging van het jaarlijks teerfeest zal plaatsvinden op 23 april eerstkomende. Dit 
van 18 tot 22u. Je zal niets te kort komen en hopelijk kunnen we vele leden, partners en ouders van 
jeugdleden  hierop verwelkomen. Vooraf inschrijven is noodzakelijk: spreek een bestuurslid aan of 
mail naar Danny De Vrij. 
*  Algemene ledenvergadering. 
Op donderdag 28/4 is het algemene ledenvergadering en inschrijving voor volgend jaar. Start van de 
vergadering wordt gegeven om 19u30. 
* De speelvloer in de zaal wordt vervangen. Na vele jaren trouwe dienst wordt de houten constructie 
uitgebroken en vervangen door een moderne sportvloer. Je leest er meer over in een apart hoofdstukje 
* Riolering. 
De riolering moet dit jaar gescheiden afgevoerd  worden naar de straat. Ook weer een job die gedaan 
moest worden. Alles is in orde tot aan de put buiten aan de oprit. Maar vanaf daar moeten er nog 
buizen gestoken worden naar de straat. Wie kan hier aan helpen? De juiste datum weet ik nog niet daar 
de gemeente de sleuf nog moet graven. Dit werk moet klaar zijn eind april. 
* Naar goede gewoonte is Sportcrea er snel bij met de nieuwe klassementen. Je kan ze raadplegen via 
deze link:     http://www.sportafederatie.be/tafeltennis/interclub 
 
7. Vervanging van de sportvloer in de speelzaal 

Een stukje geschiedenis: 
De huidige vloer is al aan zijn derde leven bezig. De mensen die deze destijds uitgebroken en terug 
geplaatst hebben, zien een stukje nostalgie verdwijnen. De vloer is de eerste keer van Hoogstraten 
gekomen toen deze club ophield te bestaan. Dan is de vloer geplaatst in het toenmalige lokaal aan den 
Helhoek (het vroegere doplokaal). Toen we daar weg moesten is hij opnieuw uitgebroken en terug 
geplaatst in ons huidige lokaal (1993).  Met andere woorden: de vloer is dus tweemaal uitgebroken en 
driemaal opnieuw geplaatst geweest. En nu dus aan vervanging toe. 
 
De werken: 
Het vernieuwen van onze sportvloer zal starten vanaf begin mei. Het lokaal zal gesloten zijn vanaf 
begin mei tot begin augustus. Voor deze werken zoeken we nog vrijwilligers… 
Door deze werken zal ons lokaal een maand vroeger dicht gaan waarvoor onze excuses, maar omwille 
van technische redenen kan dit niet anders. Anders raken we niet klaar vóór het begin van volgend 
seizoen. Hierdoor komen een aantal traditionele zaken in het gedrang zoals de avond van de 
vrijwilligers, den beker van Veussel, De valk met hun sportdagen, … Jammer maar het kan nu 
eenmaal niet anders. 
 
Wat is de bedoeling: 
We breken de houten vloer uit tot op de beton. Dan komt er 8 cm isolatie in de vorm van harde 
isolatieplaten. Hierop komt 6 cm chape waarop de vloer gekleefd wordt. Het is een vloer van Gerflor 
met name de Taraflexvloer. Deze is speciaal voor tafeltennis ontworpen. De kleur is steeds framboise 
rood.  
De nieuwe vloer zal even hoog komen te liggen als de vloer van de cafetaria. Dus een 10 cm hoger 
dan de huidige speelvloer. 
Het lokaal blijft open tot eind april. Vanaf dan starten de werken.  
Als je de datums weet en je bent bereid enkele uren mee te werken geef je naam dan op aan Frank 
zodat we weten op wie we kunnen rekenen. Dat doet altijd deugd. 
 
Planning: 
 Donderdag 28 april.  

o Onze laatste trainingsavond voor dit seizoen !! 

 

http://www.sportafederatie.be/tafeltennis/interclub


 Zaterdag 30 april. 
o Vrijwilligers gezocht. 
o Uitbreken van de houten vloer vanaf 8u ’s morgens. 
o Wie de houten vloer graag heeft mag dit laten weten. Hij is gratis mee te nemen. 
o Tegelijk een deur bijmaken vanuit de speelzaal naar de oude kleedkamers om de 

ongebruikte speeltafels op te bergen tijdens kompetitie- en trainingsdagen. 
 Zaterdag 7 mei. 

o Vrijwilligers gezocht. 
o Plaatsen van isolatie in de zaal vanaf 8u ’s morgens. 

 8 – 9 of 10 mei 
o Chappen vloer 

 Van 10 mei tot 4 juli ( ± 6 weken ) 
o Droogtijd chape 

 4 tot 8 juli 
o Plaatsen speelvloer 

 4 augustus 
o Eerste speeldag op de nieuwe vloer. 

 
8. Wist je dat…. 

* Erwin Liekens, Lu De Vrij, Sandra De Vrij en Caroline Fransen de gelukzakken zijn die hun 
toogbeurt in de maand mei niet moeten doen. 
* Er helaas ook weer slecht nieuws te melden is omwille van twee overlijdens: enkele weken geleden 
overleed de moeder van clublid Bob Van Den Eynden en enkele dagen geleden nog maar stierf de 
schoonmoeder van clublid Stef Peeters en oma van Stefs zoon Thys die bij onze jeugd actief is. Wij 
wensen beide leden en hun familiale entourage heel veel sterkte toe. 
* Erwin Liekens een skiverlof met Pasen heeft gepland en wij hem wel eens graag op de latten zouden 
zien staan. 
* Eric Van Hove onze oproep in vorige info gaat opvolgen: Eric gaat op donderdag 14 april ons 
tracteren op een drankje en belegde sandwiches. Eerst zien en dan geloven natuurlijk! 
* Raf Fransen en Louis Janssens, samen met hun madammen de culturele toer opgaan. Ze gaan 
immers een bezoek brengen aan een tentoonstelling van Dali. Deze tentoonstelling gaat gelukkig niet 
door ergens in Spanje maar wel in het vernieuwde station van Luik. 
* De zaterdagvoormiddagen bij de jeugdcompetities talrijk worden opgevolgd en dat daar de clubkas 
wel bij vaart. 
* Paul Marissen een ingreep heeft ondergaan en we hem veel beterschap wensen. 
* Jef Bertels de man achter de draaitafel was bij het verjaardagsfeest dat onze voorzitter Frank en zijn 
vrouw Danielle organiseerden voor hun familie en vrienden. 
* Naar het schijnt de muziek loeihard stond maar dat de muziekkeuze al bij al zeer goed te pruimen 
was. Voorlopig is Jef dus beter als DJ dan als pingponger!? 
* We weerom enorm veel wist je datjes hebben binnen gekregen en zodoende zelf aan de bak moeten 
om deze rubriek vol te schrijven. 
*  Jullie niet mogen vergeten in te schrijven voor de receptie van zaterdag 23 april: een mailtje naar 
Danny De Vrij en klaar is kees: dannydevrij@hotmail.com  
* Diezelfde zaterdag clublid Patrick Luyckx ook optreedt met zijn brassband in St. Jozef. 
* Ondergetekende daar dus iets later zal arriveren want een lekkere cava en dito hapjes zijn nu 
eenmaal niet te versmaden! 
* Onze twee laatste ploegen, de A en de J ploeg uit de 1/16 finale van de beker werden geknikkerd en 
we daarmee uit de running zijn. 
* Het op tornooivlak dit seizoen een mager beestje is geworden. We vinden onze club zelfs niet terug 
in de eindstand dit jaar. 
* We kunnen melden dat we die trofee voor beste tornooiclub in het verleden diverse malen hebben 
gewonnen. 
* Louis Janssens, Jef Van Bergen en Fons Van Gils de clubleden van vandaag zijn die ooit nog de 
huidige houten vloer in Hoogstraten voor de eerste keer hebben gelegd.  

 



* Louis de twijfelachtige eer heeft dat hij diezelfde vloer heeft gelegd, uitgebroken, gelegd, 
uitgebroken en gelegd en hij dus niet mag ontbreken op zaterdag 30 april wanneer de vloer weer 
wordt....uitgebroken! 
* Het goede nieuws is dan weer dat we voortaan verlost zijn van het jaarlijkse karweitje vloer 
afschuren, stofzuigen en opnieuw een toplaag aanbrengen. 
* We hiermee weeral rond zijn voor deze info maar dat we er op blijven drukken dat alle leden hun 
individuele en andere ploegervaringen aan mij mogen doorgeven. Dank zij de inbreng van meerdere 
mensen kunnen we onze info flink stofferen. Kortom:  artikels, wetenswaardigheden en andere zaken 
die het vermelden waard zijn mogen met graagte doorgemaild worden naar 
louisjanssens@hotmail.com.  
 
 

 


