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 instantie namens mezelf!l 

 

 

 

 

 

 

1. Voorwoord 

In de periode mei-juli 2016 was het een drukte van jewelste aan de Kruispad. Ons lokaal kreeg toen 

een grondige make-over en er was toen elke dag wel iemand aan de slag om een en ander in orde te 

brengen. In tegenstelling tot vorig jaar hebben we nu een periode van oorverdovende stilte achter de 

rug. Einde mei gingen de deuren naar goede traditie twee maanden dicht en in die tussentijd is 

tafeltennis uit onze agenda verdwenen. Mede door het zomerse weer van de afgelopen maanden, stond 

onze kop natuurlijk op andere dingen zoals barbecueën, petanque spelen, gezellig terrassen met een 

frisse rosé wijn voor onze neus.... 

Het is dan ook even schrikken bij het besef dat het zowaar stilaan augustus wordt en meteen het sein 

om primo een nieuwe info in elkaar te boksen en secundo ons palet te gaan opsnorren zodat we 

opnieuw wat wedstrijdritme kunnen opdoen.  

 

Woordje van de voorzitter: 

Beste leden en vrienden 

De deur naar het nieuwe seizoen staat alweer op een kier als dit woordje geschreven wordt. Een luie 

zondagnamiddag met de zon door - en de regen tegen de ramen, kortom het ideale moment om achter 

de computer te kruipen. Het is 23 juli, putje zomer maar zonder regen komen we er niet vanaf in ons 

Belgenlandje. De trainingen olv Mireille staan in de startblokken en je kan er nog steeds op 

inschrijven. De nodige info vind je verder in dit blad. De grote kuis is net achter de rug met dank aan 

de mensen die de handen mee uit de mouwen gestoken hebben. Alles zal er weer piekfijn uitzien bij de 

aanvang van het seizoen. 

Een spijtige mededeling is dat Peter Lambregts zich niet meer als trainer voor de jeugd kan engageren 

wegens een reorganisatie op zijn werk. Dank voor je inzet het voorbije jaar Peter. En veel succes met 

het begeleiden van de juegd Lucien. 

We starten het seizoen met 50 volwassen leden en 30 jeugdleden. Bij onze jeugdspelers zitten we nog 

steeds op een mooi aantal leden. We zien dat het ledenaantal van de volwassenen lichtjes terug 

gelopen is. Oorzaken zijn daar niet echt in te zoeken, ieder heeft zijn/haar reden om niet meer aan te 

sluiten. We zien dit ook aan het aantal competitieploegen dat dit seizoen de arena in gaat: tegenover 

vorige seizoenen moeten we het met minder ploegen doen bij de seniors. Mochten er onder de leden 

nog mensen zijn die alsnog reserve willen zijn voor één of andere ploeg, mag je nog steeds je naam 

bekendmaken aan iemand van het bestuur zodat we mee kunnen zoeken naar een oplossing. 

Na jullie deugddoende vakantie wil het voltallige Bestuur jullie een schitterend speeljaar toewensen 

waarin ieder voor zich voldoening kan vinden in telkens weer een fijne portie tafeltennis. 

Tot een volgend schrijven en veel leesgenot met deze info. 

2. De toogbeurten voor augustus 2017 

dag datum naam dag datum naam 

DO 03/08/17 FRANK BOGAERTS DO 10/08/17 DANNY DE VRIJ 

DO 17/08/17 BORIS VOORSPOELS DO 24/08/17 JEF VAN BERGEN 

DO 31/08/17 BESTUUR  

 

Naar gewoonte starten de mensen van het bestuur met de eerste toogbeurten van het seizoen. De 

planning voor het ganse seizoen is nog niet in ons bezit maar zal asap volgen. 
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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 

WO 26/07/17 ALGEMENE EN GROTE OPKUISBEURT LOKAAL 

DO 03/08/17 OPENING EN START SEIZOEN 2017-2018 

ZA 09/09/17 JAARLIJKSE ONTMOETING MET TIOS TILBURG 

 

4. Geleide trainingen Mireille Slootmans 

Ook dit jaar organiseren we weer trainingen in augustus om het nieuwe seizoen goed te kunnen 

inzetten. De trainingen worden gegeven door Mireille Slootmans. Boris heeft hier de nodige contacten 

gelegd en is organisator van dienst.   

Mireille zal training komen geven op de volgende data: 

  

Di 01/08: 18.30u tot 21.30u 

Di 08/08: 19.30u tot 22.30u 

Ma 14/08: 18.30u 21.30u 

Di 29/08: 18.30u tot 21.30u 

Di 05/09: 18.30u tot 21.30u 

  

De uren hebben een licht wisselvallig karakter omdat Mireille ook nog training geeft op andere clubs 

en omwille van haar variabele werkuren.  

Er wordt telkens gespeeld in 2 groepen. Groep 1 speelt van 18:30 tot 20:00. Groep 2 speelt van 20:00 

tot 21:30. Enkel op de 2de training (Di 8/08) wordt er een uurtje later gestart. 

  

De kostprijs bedraagt 5 euro. Het maakt niet uit of je 1 keer komt of 5 keer. Inschrijven kan via 

volgende link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgh_fcDzn9-WTgqYLns_-

tuDbitocyekzSjWXDyKPCA-sbbA/viewform?usp=sf_link 

  

Graag uiterlijk zondag 23 juli laten weten of je wil deelnemen. Boris zal dan daarna, afhankelijk van 

wie er allemaal heeft ingeschreven doorgeven wie in welke groep speelt.  

Uiteraard hopen wij dat er massaal ingeschreven zal worden  zodat iedereen goed voorbereid aan het 

nieuwe seizoen kan beginnen. 

  

5. Aankoop tafeltennismateriaal: donderdag 17 augustus 

Zoals de voorbije jaren organiseren we bij het begin van het seizoen een verkoop van 

tafeltennismateriaal. Pingpongmania (Dominique Van den Broeck) zal daarvoor langs komen op onze 

club. De verkoop zelf zal doorgaan op donderdag 17 augustus van 19.00 tot 22.30 in ons eigen 

lokaal. Ik zou wel willen vragen indien je nieuw materiaal nodig hebt (rubbers, houtjes) om zeker te 

komen die dag. De vorige jaren hebben we gemerkt dat de opkomst wat mager was. Uiteindelijk is dit 

toch een uitgelezen kans om wat raad te vragen rond rubbers en houtjes. Bovendien worden je rubbers 

gratis verlijmd en hoef je zelf niet de verplaatsing te maken naar een tafeltenniswinkel. Indien je niet 

kan komen of indien je pas later kan komen, zou ik voorstellen om je houtje met iemand mee te geven 

zodat je toch voorzien bent van nieuw materiaal. 

Pingpongmania heeft heel wat rubbers en houtjes op stock. Via deze link kan je deze raadplegen: 

Link:  http://pingpongmania.be/category.php?id_category=10 

Indien je zelf duidelijk weet wat je wil hebben en aanschaffen, dan kan je jouw bestelling reeds door 

geven aan Pingpongmania en dit uiterlijk op 31/07/2017. Dit kan via een mailtje naar 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgh_fcDzn9-WTgqYLns_-tuDbitocyekzSjWXDyKPCA-sbbA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgh_fcDzn9-WTgqYLns_-tuDbitocyekzSjWXDyKPCA-sbbA/viewform?usp=sf_link
http://pingpongmania.be/category.php?id_category=10


 

dominique@pingpongmania.be. Dan ben je ook alvast zeker dat je rubbers of houtje erbij zijn die 

donderdag. 

 

6. TTK bestuursnieuws 

* Op zaterdag 9 september maken we opnieuw de verplaatsing naar Tilburg voor onze jaarlijkse 

ontmoeting met onze Nederlandse vrienden van Tios. Er zal kunnen ingeschreven worden in het 

lokaal. 

* Overzicht van de competitieploegen voor het seizoen 2017-2018: 

Sporta: 

A-ploeg: Roel Wagemans, Fons Van Gils en Danny De Vrij 

B-ploeg: Yannick Van Den Eynden, Boris Voorspoels en Seppe Van Gils 

C-ploeg: Kurt Wagemans, Tony Wilms en Rudi Marissen 

D-ploeg: Jef Bertels, Tom Lenaerts en Bart Van Opstal 

E-ploeg: Lu De Vrij, Marianne Adams en Ingrid Vervloet 

F-ploeg: Ilse Van Leuven, Edgard Poelmans en Erwin Liekens 

G-ploeg: Marthe Royens, Nele Renders en Chris Sterck 

H-ploeg: Esther Royens, Caroline Fransen en Joris Lens 

VTTL: 

A-ploeg: Wim Van Ammel, Bart Jacobs, Bob Van Den Eynden en Jef Van Bergen 

B-ploeg: Stef Peeters, Kurt Wagemans, Jef Nuyts en reservelijstje (Louis Janssens....) 

7. Beker van Veussel: een verslag 

Elk jaar wordt het seizoen afgesloten met de Beker van Veussel. Vorig jaar kon het toernooi echter 

niet doorgaan, aangezien we toen volop bezig waren met de opbouw van de nieuwe vloer. Dit jaar 

hadden 4 ploegen zich ingeschreven. Dit is niet zo veel, maar net genoeg om verdeeld over de 3 

weken, elke ploeg tegen elkaar te laten spelen. De ijskast was goed gevuld en Willy had weer voor de 

nodige boterhammen met kaas en hesp gezorgd. Aan eten en drinken geen tekort! De onschuldige 

hand van Nele zorgde voor de wedstrijdindeling zodat we konden starten. 

Al vanaf de eerste vanavond bleken het felbevochten wedstrijden te gaan worden. Mede door het 

voorgiftsysteem en de telling tot 21 punten, kregen we wedstrijden voorgeschoteld op het scherp van 

de snee. Sommige dachten dat ze de match van hun leven aan het spelen waren, met als hoogtepunt 

toch wel de wedstrijd tussen Bob Verpoorten en Erwin Liekens! Bob won uiteindelijk na een 

beklijvende 3-setter met de nodige overwinningsrituelen tot gevolg ;-). 

 

Het was een geslaagde editie dit jaar waar we spannende wedstrijden hebben gezien, maar waar ik 

vooral van onthoud dat er enorm veel gelachen is geweest! 

 

Nog even de uitslag van dit jaar: 

 

Ploeg A: Sven Somers, Boris Voorspoels, Sander Geerts, Danny De Vrij, Bob Verpoorten 
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Ploeg B: Jef Bertels, Willy Lauryssen, Erwin Liekens  

Ploeg C: Kurt Wagemans, Tonny Wilms, Rudy Marissen 

Ploeg C: Dennis Abeel, Marthe Royens, Nele Renders. 

8. Nieuws van het jeugdfront 

* De competitieploegen voor het nieuwe seizoen 2017-2018 zien er als volgt uit: 

1. Sporta: 

Sporta A: Marthe Royens , Dennis Abbeel en Bernd Verdonck  

Sporta B: Hanne Van Dijck , Esther Royens , Axelle Swaegers en Jens Sterkens  

Sporta C:  Seppe Sterkens , Judith Royens en Jordi van Tendeloo  

Sporta D: Yorbe Max , Natalie Wagemans en Arne Lens  

Reserven: Mike Maes en de A , B en C ploeg van de VTTL  

2. VTTL: 

VTTL A: Yoran Max , Daan Michielsen en Tijs Peeters  

VTTL B: Wout Vermeiren , Jonas Van Boxel , Elias Havermans en Julie Wagemans  

VTTL C: Vince Wouters , Miel Jochems , Melissa Gyles en Kobe Lenaerts  

Reserven: Mike Maes en de A , B en C ploeg van Sporta  

* Marthe Royens gaat deel uitmaken van het jeugdbestuur en zal samen met Lucien de jeugdinbreng 

verzekeren tijdens de vergaderingen van het algemene clubbestuur. 

* Uitslagen pingbeker VTTL, georganiseerd in Merksplas op 23 april 

Meisjes benjamins: eerste plaats voor Melissa Gyles  

Jongens benjamins: derde  plaats voor Vince Wouters en vijfde plaats voor Miel Jochems  

Jongens cadetten:  pech voor Daan Michielsen met in zijn poule 3 man met elk 2 nederlagen maar 

door een slechter set gemiddelde op plaats 4 in plaats van 2 of 3 in zijn poule geëindigd. 

Yoran Max en Tijs Peeters hadden in hun poules af te rekenen met zwaar geklasseerde tegenstanders 

en konden ook niet de eindronde bereiken. 

Al bij al vooral bij de jongste gasten een heel mooi eindresultaat. Er deden 13 ploegen uit de provincie 

Antwerpen mee. Dylan Berlaar won voor Geelse en Zoersel, TTK Rijkevorsel eindigde op de 9e 

plaats. 

9. Wist je dat…. 

* Rudy Marissen het geschopt heeft tot opa: zijn zoon en ex-clublid Jeroen is immers papa geworden 

van een Louise. Proficiat aan de familie! 

* Eric Van Hove ook nog eens in de suikerbonen viel en nog wel met een tweeling bij dochter 

Marijke. De brave man heeft intussen zijn meetinstrumenten aan de wilgen gehangen wegens een 

verdiend pensioen maar wordt nu geconfronteerd met zware babysit opdrachten. Ook hier een dikke 

en dubbele proficiat. 

* Marthe Royens en Nele Renders hebben op 14 mei in het lokaal van Tecemo de eerste jeugdcup 

dubbel Sporta in de lagere reeks gewonnen. 



 

* Jef Bertels en Tom Lenaerts hebben vorig seizoen de Beker Hollogne (lagere reeks) op hun naam 

geschreven na een 3-2 overwinning in de finale tegen een duo van Henricus. 

* Dit een knappe prestatie is! 

* Bart Van Opstal bij de senioren NG provinciaal kampioen is geworden en dit ook een knappe 

prestatie is! 

* St. Jozef kermis en meer bepaald de Trappistenstand bezocht werd door meerdere TTK-leden: 

werden ondermeer gespot: burgemeester in spe Bob Van Den Eynden, Stef Peeters, Raf Fransen, Peter 

Lambreghts. 

* We er ook oud lid Staf Peeters tegen het lijf liepen. 

* We iedereen die reeds op verlof is geweest, veel hernieuwde werkijver toewensen. 

* We iedereen die nog met verlof zal gaan, een ontspannende periode gunnen. 

* Onze voorzitter in bouwmodus zit en al zijn vrije uren besteedt aan de ruwbouwwerken van zoon 

Bart. 

* Hij gelukkig geen verre verplaatsing moet maken want de bouwwerf ligt naast zijn deur! 

* Sven Somers op het einde van vorig seizoen last had van het 'pootje'. Voor de niet ingewijden: het 

pootje is een volkse uitdrukking voor iemand die last heeft van jicht, een aandoening die zich 

doorgaans manifesteert met pijn aan de uiteinden van het menselijk lichaam. In de regel heeft de 

patiënt dan ook manifest last van zeer irriterende pijnen aan de grote teen. 

* We verwonderd waren dat Sven hier last van had omdat hij toch een notoire bierdrinker en nuttiger 

van fastfood is terwijl personen die last hebben van jicht dit in principe te danken hebben aan een 

rijkelijke levensstijl door het consumeren van wild en rode wijn. 

* Jicht of het pootje was dan ook van origine voorbehouden voor de adel en/of beter begoede 

medemens, een categorie waartoe onze Sven ons inziens toch niet behoort. 

* We tot hier onze bijscholing jicht en aanverwante houden en Sven een volledig herstel wensen! 

* Jef Nuyts wel hersteld is van zijn heupoperatie maar ondertussen last heeft van een kwaal in zijn 

schouder. Dat dit niet snel betert, een operatie en langdurig herstel in het vooruitzicht worden gesteld. 

* Het seizoen nog niet begonnen is en hiermee donkere wolken boven de B-ploeg VTTL hangen. 

* 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.  

 

 

 


