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 instantie namens mezelf!l 

 

 

 

 

 

 

1. Voorwoord 

Na een late winterprik zit de lente er nu toch aan te komen volgens Sabine en Frank, onze VRT 

weersvoorspellers! Lente betekent ook dat we richting laatste maanden van het lopende 

tafeltennisseizoen gaan. Daarmee zit er alweer een jaartje op, onnodig te zeggen dat de tijd vliegt. 

Binnenkort kan het paletje dan ook voor een poosje in de schuif en kunnen de leden zich bezighouden 

met vakantieplannen, fiets en andere tochten, barbecues enzovoort. Op die manier zullen de batterijen 

zeker opgeladen zijn tegen het nieuwe seizoen dat in augustus van start gaat. 

 

Woordje van de voorzitter: 
Beste leden, 

Bij deze zijn we weer aanbeland bij de laatste info van dit seizoen dat er bijna op zit! De 

competitieploegen van Sportcrea hebben hun matchen afgehandeld, de ploegen die aantreden in den 

Belgische moeten nog enkele wedstrijden spelen. Mijn inziens was het een rustig jaar maar zeker geen 

lui of grijs jaar. Zelfs nu op het einde van het seizoen gonst het nog van de bedrijvigheid op en rond de 

club. De jaarlijkse receptie is op komst, de vrije trainingen op donderdag en zondag worden goed 

bezocht, invallers depanneren nog her en der, het clubkampioenschap van tweede Paasdag zit nog vers 

in ons geheugen, Beker van Veussel staat in de startblokken, … 

De nieuwe speelvloer ligt er nu 2 jaar in en is dus niet meer zo nieuw maar hij bloost wel van 

gezondheid. We zijn dan ook erg tevreden met de dure keuze die we gemaakt hebben. Ook het lokaal 

zelf ligt er sowieso ook altijd netjes bij en om het zo te houden vestigen we graag jullie aandacht op de 

mededeling van onze grote kuis verder in dit blad. 

De inschrijvingen voor volgend seizoen vliegen ondertussen door de huiskamers met daarbij de 

onvermijdelijke speculaties ivm ploegsamenstelling, stijgers, zakkers, stoppers en starters.  De 

interclubleiders Jef en Boris, alsook jeugdverantwoordelijke Lucien zullen hun plezier er weer in 

vinden. Een fijne puzzel die hopelijk tot ieders tevredenheid zal zijn, eens hij in elkaar past. 

Nog een leuke afsluiter misschien … We schreven verleden week lid 97  in op onze ledenlijst. De kaap 

van de 100  halen we dit seizoen  net niet volgens mij maar met 97 leden zitten we nog steeds bij de 

grotere clubs uit de regio en blijft onze club een goed draaiende vereniging. 

Tot slot vragen we jullie aandacht om tijdig en massaal in te schrijven voor onze jaarlijkse receptie op 

zaterdag 21 april. 

Tot één dezer dagen in het lokaal, of zo niet, tot volgend seizoen ! 

2. De toogbeurten voor april en mei 2018 

dag datum naam dag datum naam 
DO 05/04/18 STAN ADRIAENSEN WO 09/05/18 CAROLINE FRANSEN 

DO 12/04/18 RUDY MARISSEN DO 17/05/18 BORIS VOORSPOELS 

DO 19/04/18 FRANK BOGAERTS DO 24/05/18 KRIS STERCK 

DO 26/04/18 JEF VAN BERGEN DO 31/05/18 DENNIS ABEEL 

DO 03/05/18 ERIC VAN HOVE  
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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 
ZA 21/04/18 RECEPTIE TTK - START 18.00U 

WO 02/05/18 KLUSJESAVOND IN EN ROND HET LOKAAL - START 18.00U 

DI 08/05/18 BEKER VAN VEUSSEL EERSTE RONDE 

DI 15/05/18 BEKER VAN VEUSSEL TWEEDE RONDE 

DI 22/05/18 BEKER VAN VEUSSEL DERDE RONDE EN FINALE 

VR  01/06/18  SPORTDAG LAGERE SCHOOL IN ONS LOKAAL 

 

4. Clubkampioenschap tweede Paasdag: een verslag 

28 deelnemers schreven in om clubkampioen te worden. Dan zouden we mooi met 7 poules 

van 4 starten, maar Nele Renders kon niet deelnemen zodat we 6 poules van 4 en één poule 

van 3 starten moesten starten. De 2 eersten van de poule mochten naar de winnaarstabel de 

andere uiteraard nog naar de verliezerstabel. De trekking gebeurde zoals altijd door een 

onschuldige hand. Door de trekking moesten 2 pingpong koppels het in dezelfde poule 

uitvechten tegen elkaar : Marianne + Werner en Raoul + Ingrid. Door de voorgift en de 

trekking ontstaan er ook altijd wat gemakkelijke en moeilijke poules. Louis Janssens moest 

dit aan den lijve ondervinden en werd naar de verliezerstabel verwezen. Deze verliezerstabel 

heeft hij dan wel vlotjes gewonnen. Op een clubkampioenschap doet iedereen uiteraard zijn 

uiterste best want met een voorgift is het nooit zeker wie zal winnen. Er werd weer hard 

gestreden en het laatste balletje werd geslagen om kwart voor acht. Wim Van Ammel heeft 

zijn titel kunnen verlengen en we wensen hem uiteraard een dikke proficiat als clubkampioen. 

Hieronder nog de technische uitslagen en de eindrangschikking van alle deelnemers. 

 

   



 

 
 

 

5. Verslag Dubbelkampioenschap zaterdag 10 februari 

In tegenstelling tot verleden jaar is het dubbelkampioenschap nu wel kunnen doorgaan wegens 

voldoende inschrijvingen. 22 inschrijvingen is een  leuk aantal en bovendien een even aantal wat toch 

niet onbelangrijk is in het dubbelspel. Helaas stak Jef Van Bergen alsnog stokken in de wielen omdat 

hij zich ziek moest melden. Plichtsbewust als hij is kwam Jef toch de boel op gang trekken. Dan maar 

met 20 personen gespeeld en onze voorzitter tot barman gebombardeerd. Gelukkig nam Caroline de 

rol van Jef over om de poules in goede banen te leiden. Fijn was ook dat de jeugd + 15 jaar mee mocht 

doen. 

Een avond gespeeld en omkaderd met worstenbrood  of een appelflap gaf ons volgende uitslag: 

 

1
e
 Bart Van  Opstal Tom Lenaerts 

2
e
 Kurt Wagemans Daan Michielsen 

3
e
 Raoul Wagemans Joris Lens 

4
e
 Tony Wilms Ingrid Vervloet 

5
e
 Lu De Vrij Hanne Van Dijck 

6
e
 Caroline Fransen Danny De Vrij 

7
e
 Marthe Royens Yoran Max 

8
e
 Rudy Marissen Dennis Abeel 

9
e
 Peter Mattheeussen Wim Van den Eynden 

10e Bart Jacobs Esther Royens 

 

Voor herhaling vatbaar en zoals steeds: zij die erbij waren groot gelijk, de anderen volgende keer van 

harte welkom. 

 

6. TTK Bestuursnieuws 

* Klusjesavond woensdag 2 mei vanaf 18u00. 

Hierbij een warme oproep om enkele klusjes in en rond het lokaal mee aan te pakken. Als daar zijn: 

goten uitkuisen, hagen snoeien, oprit proper maken, onkruid verwijderen, dampkap nakijken ivm 

binnenkomend vocht, …Frank hangt inschrijvingsblad uit in het lokaal waarop je je naam of 

suggesties kan invullen. 



 

* Alle leden hebben ofwel per brief, ofwel per mail een herinschrijvingsformulier ontvangen. Mogen 

we met aandrang vragen om alles goed in te vullen en tijdig het lidgeld te bezorgen of te storten op het 

rekeningnummer van de club (BE31 0688 9531 2855). 

* Ook een warme oproep om jullie te engageren voor de toogbeurten op donderdag en de 

competitieavonden. Als iedereen zijn/haar steentje bijdraagt, hoef je maar enkele keren op een gans 

seizoen een toogdienst te doen. Vele handen maken licht werk, om nog eens een cliché boven te halen. 

* Een overzicht van de nieuwe leden die in de loop van dit seizoen aansloten: 

CATEGORIE NAAM voornaam   STRAAT GEMEENTE LFTCAT 

JEUGD Van Ammel Kobe M Heerbaan 16 Rijkevorsel Benjamin 

JEUGD Maes Mike M Merelstraat 3 Beerse Junior 

JEUGD Janssen Niels M Oude Braak 16 Rijkevorsel Preminiem 

JEUGD Janssen Thomas M Oude Braak 16 Rijkevorsel Miniem 

JEUGD Jochems Vic M Oude Braak 34 Rijkevorsle Benjamin 

JEUGD Jacobs Axl M Middelstede 22 Rijkevorsel Preminiem 

JEUGD Holemans Fonne M Langdreef 8 Rijkevorsel Benjamin 

JEUGD Van Deuren Lode M Kleine Gammel 4 Rijkevorsel Miniem 

volwassenen Lens Joris M Stevennekens 106 Rijkevorsel Veteraan -50 

volwassenen Wens Daan M Achterstede 13 Rijkevorsel Senior 

volwassenen Janssen Jeroen M Middelstede 4 bus 001 Rijkevorsel Senior 

volwassenen Friant Cedric M Hei-ende 60 Beerse Senior 

volwassenen Wouters Tom M Verbindingstraat 6 Rijkevorsel Senior 

volwassenen Meeusen Roel M Sint Jozef 8 D Rijkevorsel Senior 

volwassenen Abrahamsen Svend-Erik M Oostmalsesteenweg 28 Rijkevorsel Veteraan -50 

volwassenen Guns Jeroen M Molenstraat 69 Rijkevorsel Senior 

volwassenen Vervloet Maxime V Sint Jozef 80 Rijkevorsel Senior 

volwassenen Roymans Nancy V Meir 8 Rijkevorsel Veteraan -50 

 

 

7. Wist je dat…. 

* Ingrid Vervloet eindelijk haar beloofde fles wijn heeft gekregen die ze met haar juiste 

quizantwoorden had verdiend. 

* Diezelfde Ingrid op het voorbije clubkampioenschap samen met haar partner en toekomstige 

echtgenoot Raoul in dezelfde poule werd geloot. Ze haar wedstrijd tegen Raoul bovendien won wat 

zowaar tot enig geroezemoes leidde tussen de twee tortels. Naar verluid stond het nakende 

huwelijksfeest zelfs even op de helling! 

* Ingrid en Raoul niet het enige koppel waren die in dezelfde poule terecht kwamen. Ook Marianne 

Adams en Werner Adriaensen deelden dat lot. 

* Marianne en Werner onlangs werden geconfronteerd met het overlijden van hun vader/schoonvader 

Herman Adams. We hen hierbij nogmaals veel sterkte wensen. 

* Herman ooit ook nog lid van onze club is geweest en een vaste bezoeker was op ons jaarlijkse 

clubkampioenschap om zijn dochter te komen aanmoedigen. 

*Jeroen Guns, een van onze nieuwe leden, onlangs vader geworden is van een flinke zoon die, als alles 

goed gaat, zal luisteren naar de naam Simon! 

* Stan Floren daarentegen een heel eind van zijn geboorte verwijderd is ondertussen. Onze Stan werd 

85 jaar en trakteerde de clubleden op lekkere koffiekoeken. We wensen Stan - ons oudste clublid - nog 

vele jaren en een hoop pingpongplezier. 

* De goede relaties van Rudy Marissen ertoe bijdroegen dat de mannen van de frietkraam die bij het 

jeugdtornooi van Zwarte Leeuw opgesteld stond, de overschot aan frieten, curryworsten, satés...'s 



 

avonds op het clubkampioenschap binnen gooiden. Resultaat was wel dat we met enkele hotdogs 

bleven zitten natuurlijk. 

* Er verschillende spelers van onze club deelgenomen hebben aan de nacht der dubbels, georganiseerd 

door TTK Merksplas. 

* Je deze nacht der dubbels ook letterlijk mag nemen: er wordt namelijk tot in de vroege uurtjes 

gespeeld en blijkbaar krijgen sommige deelnemers er dan nog niet genoeg van. Naar het schijnt waren 

er deelnemers die 's morgens nog aan het pintelieren waren. 

* Wij nog maar eens heel naïef zijn door te denken dat het alleen maar ook pingpongen ging. 

* Eric Van Hove nog  eens beloofd heeft om zijn palet van onder het stof te halen om een matchke te 

komen spelen. Eerst zien en dan geloven. 

* Diezelfde Eric een snoepreisje gemaakt heeft naar Egypte om de oude cultuur van dat land op te 

snuiven. Een mens met pensioen doet toch rare dingen. 

* Marthe Royens voor enkele maanden op Erasmus is vertrokken naar Engeland en daar best 

emotioneel over was. Wat wil je ook: enkele maanden vrienden en pingpong moeten achterlaten. 

* Danny De Vrij zich een weekje Tenerife cadeau gedaan en daarom onze voorzitter opzadelt met de 

verspreiding van deze info. 

* Jef Bertels een snoeperd en een man van het goede leven is maar de gevolgen zijn volgens hem dan 

ook duidelijk af te lezen op de weegschaal. Binnenkort moet hij zich een nieuw agentenpakje laten 

aanmeten! En dat op kosten van de belastingbetaler; 

* De toogmensen op donderdag het wel eens laten afweten en we dat jammer vinden. Enkele keren per 

seizoen een engagement is toch niet teveel gevraagd. 

* We deze info en wist je datjes afsluiten met steevast twee herhalingen: zie hieronder! 

* We helaas bijzonder weinig kopij, verslagen, nieuwtjes en andere wist je datjes binnen krijgen en 

dus bij deze alweer een oproep doen om af en toe wat door te mailen. 

* 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: 

louisjanssens2@hotmail.com.  
 

 

 


