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 instantie namens mezelf!l 

 

 

 

 

 

 

1. Voorwoord 

Nou moe, wie nu nog durft klagen dat we geen mooie zomer hebben, die sturen we linea recta naar 

Siberië om daar op zijn positieven te komen! Het fijne weer doet de terrasjes volstromen en daar 

hebben we ruim de tijd voor. In de tuin is er weinig werk want zelfs het onkruid groeit niet en een 

gazon hoeft alvast ook niet meer gemaaid te worden. Deze zomer gaat het spreekwoord 'het gras bij de 

buren is altijd groener' niet op, zoveel is zeker! 

In augustus gaat het nieuwe seizoen traditioneel van start en als de temperaturen nog wat aanhouden, 

gaat het puffen, zweten en braden worden tijdens de eerstkomende trainingen en trainingsavonden. 

Naar goede gewoonte geven we hieronder het woord aan onze voorzitter Frank om het seizoen 2018-

2019 af te trappen. 

 

Woordje van de voorzitter: 

Prettige zomer aan iedereen die dit leest, 

Nu we terug in de startblokken staan voor een vers jaartje tafeltennis komt er een nieuw woordje van 

de voorzitter aan. Niet alle zaken dienen veranderd of aangepast te worden. Er moeten zekerheden in 

het leven blijven en dit is er ééntje van. Wat mag het jaar zoal brengen? Op competitiegebied zijn er 

dit jaar grote verschuivingen gebeurd. Leden die jarenlang in de katholieke gespeeld hebben gaan nu 

hun geluk wagen in de  Belgische bond. Aanleiding voor deze ommezwaai is terug te voeren tot 

problemen met de  ploegverdelingen, het stoppen van collega’s of klassementsproblemen. Verder in 

dit blad lezen jullie meer over de ploegen, hun verdeling en wie nu waar aan de slag gaat het komende 

seizoen. Wat de standaard werken aan het lokaal, eenmalige zaken, ….betreft,  is er onze vriendelijke 

vraag om helpende handen,  verder in dit blad. Wie zich hiervoor geroepen voelt, gráág. Of als je zelf 

voorstellen hebt ivm zaken die mogen/moeten gedaan worden, laat het ons weten. Mogen we bij deze 

ook nog eens met aandrang vragen om de toegewezen toogbeurten dit jaar na te komen. Vorig jaar zijn 

er nogal wat perikelen geweest met mensen die niet kwamen opdagen, kort voor ze moesten tappen 

afbelden en/of geen vervanger konden vinden,…We zullen hier alvast enkele tips meegeven ivm je 

toogbeurten verder in deze pingponginfo. 

Aan allen een goed en deugddoend tafeltennisseizoen gewenst en tot een van de volgende weken in 

ons lokaal aan de Kruispad!! 

2. De toogbeurten voor augustus 2018 

dag datum naam dag datum naam 

DO 02/08/18 FRANK BOGAERTS DO 23/08/18 BORIS VOORSPOELS 

DO 09/08/18 JEF VAN BERGEN DO 30/08/18 FRANK BOGAERTS 

DO 16/08/18 DANNY DE VRIJ  

 

NAAR MOOIE GEWOONTE NEMEN DE BESTUURSLEDEN VAN ONZE CLUB DE 

EERSTE TOOGBEURTEN VOOR HUN REKENING. ZODRA DE VOLLEDIGE 

BEURTREGELING IS UITGEWERKT, ZAL DEZE IN HET LOKAAL OPGEHANGEN 

WORDEN. OOK IN DE VOLGENDE INFOBLADEN ZAL STEEDS DE REGELING VOOR 

TWEE MAANDEN GEPUBLICEERD WORDEN ZODAT IEDEREEN STEEDS OP DE 

HOOGTE IS. 
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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 

DO 02/08/18 START VAN HET SEIZOEN 2018-2019 

DO 16/08/18 VERKOOP TAFELTENNISMATERIAAL IN ONS LOKAAL 

EERSTE OF TWEEDE ZATERDAG SEPTEMBER: ONTMOETING MET TIOS TILBURG 

 

4. Beker van Veussel: een verslag van vorig seizoen 

Het was dit jaar niet evident om de verschillende ploegen samengesteld te krijgen. Het ideale scenario 

zou 4 ploegen zijn van telkens 3 spelers. Op die manier kan je verdeeld over de 3 speeldagen, iedereen 

tegen elkaar laten spelen. Omdat we meer aanvragen kregen en we op een gegeven moment 5 ploegen 

hadden, kwam Erwin Liekens met het idee om er 4 ploegen van 4 van te maken, en het systeem van de 

VTTL toe te passen. 

 

Na een lange puzzel, 20 e-mails en sms-en verder zijn we uiteindelijk tot 4 ploegen met een totaal van 

16 spelers gekomen. Hieronder de samenstellingen: 

 

Ploeg 1: Dream Team: Jef Bertels (2x), Erwin Liekens (3x), Dennis Abeel (3x), Tom Lenaerts (2x), 

Bart Van Opstal (1x), Wim Van Den Eijnden (1x) 

 

Ploeg 2: Agatha Fegen: Yannick Van den Eijnden (2x), Boris Voorspoels (3x), Seppe Van Gils (2x), 

Cedric Friant (3x), Sven Somers (1x), Chris Verhoeven (1x) 

 

Ploeg 3: De Lege Tapkraan: Tonny Wilms (3x), Rudy Marissen (3x), Rudy Viskens (3x), Nele 

Renders (2x), Wim Van Den Eijnden (1x) 

 

Ploeg 4: H-ploeg: Caroline Fransen (3x), Joris Lens (3x), Jeroen Janssen (3x), Esther Royens (2x), 

Jeroen Guns (1x) 

 

Uiteindelijk waren het weer 3 fantastische, beklijvende speeldagen. Voor de meesten was dit weer een 

perfectie manier om het seizoen af te sluiten. Zowel de competities van Sporta en VTTL waren 

ondertussen afgelopen, in principe viel er dus niets meer te winnen of te verliezen. Toch werd er door 

sommigen gespeeld alsof hun leven er van af hing. Zelden zoveel dramatiek en emotie gezien als 

tijdens deze Beker van Veussel. Het warme weer kan er ook voor iets tussen gezeten hebben. Dit alles 

vertaalde zich uiteraard ook in zeer spannende wedstrijden, die meermaals in een belle werden 

beslecht. Kortom, het was weer een zeer geslaagde editie. De deelnemers zullen dit allemaal beamen. 

Hierbij ook de oproep aan iedereen om zich volgend jaar massaal in te schrijven. Uiteraard moest er 

finaal ook een winnaar uit de bus komen.  

 

Hieronder de einduitslag: 

1. Agatha Fegen: 8 punten, 2 overwinningen, 1 gelijkspel 

2. Dream Team: 7 punten, 2 overwinningen, 1 verlies 

3. De Lege Tapkraan: 5 punten: 1 overwinning, 2 verlies 

4. H-ploeg: 4 punten, 1 gelijkspel, 2 verlies 

5. Geleide trainingen Mireille Slootmans 

Er hebben zich dit jaar 23 personen ingeschreven voor de trainingen van Mireille wat volgens mij een 

record is. Uiteraard zeer positief dat iedereen goed voorbereid aan het nieuwe seizoen wil starten! Ik 



 

heb de 2 groepen voorlopig ingedeeld op basis van de klassementen en de beschikbaarheid. Dit 

schema kan je in bijlage terugvinden. Uiteraard kan dit nog lichtjes wijzigen na afloop van de eerste 

trainingen en na eventuele bijsturingen van Mireille. 

  

Enkelen hebben al reeds betaald via overschrijving. De rest dient 10 euro te betalen bij de eerste 

training die ze meedoen.  

Hieronder kan je nog de praktische richtlijnen terugvinden: 

  

Mireille zal training komen geven op de volgende data: 

  

Di 07/08 18.30u tot 21.30u 

Di 14/08 18.30u tot 21.30u 

Di 21/08 18.30u tot 21.30u 

Di 28/08 van 18.30u tot 21.30u 

Di 04/09 van 18.30u tot 21.30u 

  

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. 

 

Groep 1: 

Kobe Lenaerts NG 

Vince Wouters E4 

Melissa Gyles NG 

Miel Jochems NG 

Arne Lens NG 

Joris Lens NG 

Caroline Fransen NG 

Chris Sterck  F 

Wim Van den Eijnden NG 

Werner Adriaensen E6 

Erwin Liekens  E6 

Jeroen Janssen NG 

 

Groep 2: 

Tom Lenaerts E0 

Dennis Abbeel D4 

Jeroen Guns D4 

Peter Mattheeussen C6 

Marthe Royens E2 

Wim Van Ammel C4 

Boris Voorspoels C6 

Danny De Vrij D0 

Yannick Van den Eijnden C4 

Bart Van Opstal E0 

Frank Bogaerts D6 

 

 

  
 



 

6. TTK Bestuursnieuws 

* Aandacht ivm de flessen frisdrank. 

- Aan al onze gewaardeerde helpers die lege flessen van frisdrank vergaren en wegzetten. Graag de 

stopjes eraf in de daarvoor voorziene plastic doos op de ijskast. De flessen van de Cola graag in de 

bakken van Cola. Niet in de bakken van Ordal flessen aub. Dit is niet zo leuk voor onze man die de 

lege bakken steeds dient te sorteren. Graag de juiste flessen in de juiste bakken. Den Danny zal U 

dankbaar zijn. 

- Wist je dat alle bruine flesjes van bier door elkaar mogen in de bakken? Zo lang ze maar even groot 

zijn. 

* Laat de raampjes in de keuken open staan  zodat het vocht dat uit de “lege” flessen komt weg kan. 

Op het einde van het seizoen was de keuken namelijk lichtjes beschimmeld. Mits voldoende ventilatie 

kunnen we dit euvel voorkomen. 

* Tips en tricks ivm je toogbeurten: 

1. Noteer onmiddellijk op je kalender of in je GSM wanneer je de pineut bent en je moet tappen. 

2. Als je die dag niet kan tappen wegens belangrijker zaken,  zoek dan tijdig een vervanger en wissel 

met deze persoon in kwestie. Verander dit alsjeblieft ook op de taplijst die in het lokaal hangt. Dan 

weten de spelers wie ze mogen verwachten. Mocht het onverhoopt gebeuren dat de tapper iets later is 

dan bellen we niet de verkeerde persoon op. Daarom graag aanpassen op de taplijst. 

3. Tracht je toogbeurt zo goed mogelijk te doen wat wil zeggen: tijdig alles opruimen van de tafels, 

alles afwassen, afdrogen en wegzetten. Beide ijskasten terug vullen vóór je naar huis gaat. 

Verwarming afzetten en alle lichten uitdoen. 

4. TEL ALLE STREEPJES GOED NA EN REKEN JUIST UIT. Het begint natuurlijk met de 

streepjes correct te zetten bij de bestellingen. Neem even de tijd om je som juist maken. Dank zij deze 

inkomsten kunnen we als club het hoofd boven water houden en onze leden een aangename 

clubomgeving bieden.  Elke euro telt bovendien om de prijzen zo laag mogelijk te kunnen houden. 

5. Als iedereen zich inzet,  is het een kleine moeite om eens toog te doen. 95% van de tijd sta je 

immers aan de ander kant van de toog en hoef je enkel te bestellen en af te rekenen. 

* Hulp gezocht. 

1. Enkele jaren hebben er foto’s gehangen van de competitieploegen. Een leuk initiatief maar 

ondertussen wat verwatert. Wie ziet het zitten om van elke ploeg een foto te nemen en deze onderaan 

het overeenkomstige rangschikkingbord te kleven in het lokaal?  Als dit in het begin van het seizoen 

kan gebeuren hebben we er een gans jaar plezier van. 

2. Wie kan het op zich nemen om de buitenkant van het lokaal af en toe eens op te kuisen? Soms dient 

er eens wat onkruid uitgetrokken te worden, blikjes verwijderd te worden, achterkant van het lokaal 

eens nakijken of er niet aan sluikstorten gedaan wordt, plakkaten van de parking met “zondag 

voorbehouden voor tafeltennis'  recht hangen of recht zetten, ….. 

3. Lampen vervangen die kapot raken 



 

* Ook dit jaar zullen we opnieuw een verkoop organiseren van tafeltennismateriaal.. Pingpongmania 

(Dominique Van den Broeck) zal net als vorig jaar langs onze club komen.  

De verkoop zelf zal doorgaan op donderdag 16 augustus van 19:00 tot 22:30 in ons eigen lokaal. We 

zouden willen vragen indien je nieuw materiaal nodig hebt (rubbers, houtjes) om dan 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. Omdat het 

lijmen van de rubbers toch wel tijd in beslag neemt, stelt Dominique ook het volgende voor dit jaar: 

• Zij die willen kunnen die avond hun palet achterlaten. Dominique zal deze dan mee naar huis 

nemen, en deze thuis plakken. Hij zal deze dan maandag 20/08 opsturen, zodat iedereen 

uiterlijk dinsdag 21/08 zijn palet terug heeft voor bv. de trainingen van Mireille. 

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 onderstaande link kan je deze 

raadplegen: 

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

Toch zouden we willen vragen om (indien je reeds weet wat je wil) je bestelling reeds door te geven 

aan Pingpongmania en dit uiterlijk op 29/07/2018. Dit kan via een mailtje 

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

donderdag. 

Voor eventuele verdere informatie: contacteer Boris Voorspoels. 

* Weldra gaat het seizoen 2018- 2019 van start maar niet zomaar. Naar jaarlijkse gewoonte gaan we 

met vrijwilligers het lokaal een poetsbeurt geven zodat we netjes kunnen beginnen. 

  

WIE: allen die willen/kunnen 

WANNEER:     woensdag 1 augustus 

UUR:                 vanaf 18u15 

  

Wat staat er op het programma? 

• ijskasten uitkuisen 

• schabben achter den toog afwassen 

• glazen afwassen 

• spinnenwebben zoeken en wegdoen 

• wc’s kuisen 

• ramen kuisen 

• douches kuisen 

• haag scheren 

• buiten opvegen 

• smoorkot opkuisen 

• .... 

Je moet zelf niets meebrengen van gereedschappen. Wordt voor gezorgd. 

 

 

7. De competitieploegen voor het seizoen 2018-2018 

http://pingpongmania.be/category.php?id_category=10
mailto:dominique@pingpongmania.be


 

1. Volwassenen VTTL: 

A-ploeg: 

Wim Van Ammel, Bart Jacobs, Jeroen Guns, Bob Van Den Eynden en Jef Van Bergen 

B-ploeg: 

Louis Janssens, Dennis Abeel, Stef Peeters, Frank Bogaerts, Chris Verhoeven 

C-ploeg: 

Ilse Van Leuven, Edgard Poelmans, Erwin Liekens, Jeroen Janssen 

2. Jeugd VTTL: 

A-ploeg: 

Yoran Max, Daan Michielsen,Bernd Verdonck 

B-ploeg: 

Kobe Lenaerts, Miel Jochems, Axel Jacobs, Yorbe Max 

3. Jeugd Sportcrea: 

A-ploeg: 

Jens Sterkens, Hanne Van Dijck, Seppe Sterkens, Mike Maes 

B-ploeg: 

Judith Royens, Nathalie Wagemans, Arne Lens 

4. Volwassenen Sportcrea: 

A-ploeg: 

Yannick Van Den Eynden, Boris Voorspoels, Seppe Van Gils 

B-ploeg: 

Raoul Wagemans, Fons Van Gils, Danny De Vrij 

C-ploeg: 

Jef Bertels, Bart Van Opstal, Tom Lenaerts, Tony Wilms 

D-ploeg: 

Marianne Adams, Ingrid Vervloet, Rudy Marissen, Werner Adriaensen 

E-ploeg: 

Marthe Royens, Nele Renders, Chris Sterck 

F-ploeg: 

Esther Royens, Caroline Fransen, Joris Lens 

8. Wist je dat…. 

* De trainingen van Mireille weer in de startblokken zitten en we hier een 20-tal 

inschrijvingen mochten ontvangen  
* Als de vloer ietwat vochtig mocht worden door het warme weer,  je dit met de ventilator een standje 

hoger te zetten kunt oplossen/voorkomen. Deze ventilator bedien je met de schakelaar naast de 

telefoon. 

* De verwarmingsketel nagekeken is en geen mankementjes vertoond? Aan Bart Jacobs, merci voor de 

begeleiding van de mekanieker Bart. 



 

* We op het einde van vorig seizoen 3 scholen op één week mochten verwelkomen ivm schoolsport, 

en Louis Janssens alles op alles gezet heeft om jong talent naar boven te krijgen? En dat dit zeker niet 

altijd evident is? Merci Louis. 

* We helaas in het tussenseizoen twee overlijdens te melden hebben: zo overleed de moeder van onze 

clubleden en broers Rudy en Paul Marissen en de schoonmoeder van clublid Rudi Viskens. Namens 

onze club en haar leden bieden we langs deze weg nogmaals onze deelneming aan. 

* Na afloop van de 2de speeldag (Beker van Veussel) ging Jef Bertels douchen. Hij wil zich na het 

douchen terug aankleden en merkt dat zijn onderbroek verdwenen is. Na een zoektocht in de 

kleedkamer zonder resultaat, trekt hij enkel zijn jeansbroek aan en licht in de kantine zijn probleem 

toe. "Mannen, ik heb geen onderbroek meer". Uiteraard werd dit onthaald door heel wat hoongelach 

en verbazing door de aanwezigen. Jef had een vermoeden dat zijn ploegmaat Tom Lenaerts misschien 

met zijn onderbroek er van door was. Hij belt vervolgens Tom op, waarop Tom (die ondertussen al in 

zijn bed lag) antwoordt dat hij moe is en dat Jef hem moet laten slapen. Uiteindelijk besluit Tom toch 

te gaan kijken, en inderdaad, Tom had de onderbroek van Jef mee naar huis genomen. We vermoeden 

dat de onderbroek ondertussen terug bij Jef is geraakt. Zo zie je maar, zelfs je ondergoed is niet meer 

veilig voor sommigen. 

* Het bestuur op vrijdag 8 juni iedereen uitgenodigd had die het voorbije seizoen op de een of andere 

manier een vrijwillige bijdrage aan de club heeft gebracht.  

* We iedereen een leuk en succesvol tafeltennisseizoen wensen en dat de korf met overwinningen 

groter mag zijn dan de korf met nederlagen.  

* 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.  

 

 

 


