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 instantie namens mezelf!l 

 

 

 

 

 

 

1. Voorwoord 

Zo, de kop is er weeral af. De maand september is achter de rug en tegelijk zijn ook de eerste 

competitiewedstrijden van dit kakelverse seizoen gespeeld. Op het einde van deze maand draaien ze de 

klok nog eens terug - het veel besproken zomeruur - en dan zullen we meteen onze terrasstoelen en 

andere tuingerief in de berging kunnen zetten. Zomerse temperaturen moeten niet meer verwacht 

worden en wie wat laat aankomt van zijn/haar werk kan de lichten al aansteken. Moet het nog gezegd: 

de tijd vliegt en dat ondervinden we zelf nog maar het best. Vorig jaar rond deze tijd keken we 

reikhalzend uit naar ons brugpensioen en ondertussen zijn we zowaar reeds een dikke negen maanden 

lekker thuis. Over naar de orde van de dag en dat is nog steeds tafeltennis. 

 

Woordje van de voorzitter: 

 

Dag sportieve medemensen 

 

Het tweede pingpongerke van het lopende nieuwe seizoen  is weeral geboren. Dat sommige zaken 

veranderen blijft niet uit. Nieuwe mensen voegen zich bij in de club en anderen zetten een pasje opzij. 

Hetzij omwille van tijdsgebrek,  hetzij omwille van  gezondheidsredenen. Gezondheid is en blijft iets 

kostbaar. Ieder heeft een goede reden voor deze beslissing die hij/zij maakt en we respecteren deze 

keuze. Eén ding blijft zeker gelden, iedereen is welkom op de club, ook al is hij geen direct lid meer. 

Een leuke babbel bij een drankje is altijd op zijn plaats. 

Voor velen onder ons is de competitie gestart. Zo zijn er ook “eerstejaars” die dit jaar uit de 

startblokken geschoten zijn. De eerste set, de eerste match, de eerste zweetdruppels ( al was het koud 

zweet ) … spanning en een beetje onwennig maar nieuw of belegen in onze sport, blijf sportief en 

eerlijk ten opzichte van jullie tegenstanders. 

Ook voor de nieuwe ploegsamenstellingen is het een beetje zoeken naar de juiste afspraken, 

gewoontes, geboren talenten…  hoor ik her en der. 

Maar de goede dingen veranderen we zo min mogelijk, als daar zijn: de BBQ die we reeds mochten 

genieten, de ijsjes voor de jeugd, de mosselen die op komst zijn, de receptie die een ander kleedje 

aangetrokken krijgt daar Kokkerellen geen recepties meer doet, de goede voornemens onder velen van 

ons om toch eens op tijd naar huis te gaan….. en daar niet steeds in slagen. 

Mag ik de tappers tot op heden in het seizoen al een dankjewel toewensen. Iedereen heeft voorlopig 

zijn job gedaan en we hopen dat dit zo mag blijven voor de rest van dit lopende tafeltennisjaar.  

 

Groeten van jullie voorzitter en tot één dezer dagen in het lokaal. 

 

2. De toogbeurten voor oktober en november 2018 

dag datum naam dag datum naam 
DO 04/10/18 CHRIS VERHOEVEN VR 09/11/18 JEF BERTELS 

VR 05/10/18 RAOUL WAGEMANS ZA 10/11/18 ILSE DE VRIJ/FONS VGILS 

ZA 06/10/18 STEF PEETERS MA 12/11/18 PETER LAMBREGHTS 

DI 09/10/18 ILSE VAN LEUVEN DI 13/11/18 WIM VAN AMMEL 

DO 11/10/18 JEROEN JANSSEN DO 15/11/18 DENNIS DE VRIJ 

ZA 13/10/18 MARTHE ROYENS ZA 17/11/18 FONS VAN GILS 

MA 15/10/18 JEF VAN BERGEN DO 22/11/18 SEPPE VAN GILS 

DO  18/10/18 CAROLINE FRANSEN ZA 24/11/18 CHRIS STERCK 

VR 19/10/18 INGRID VERVLOET MA 26/11/18 ERWIN LIEKENS 

DI 23/10/18 PETER MATHEEUSSEN DI 27/11/18 MARIANNE ADAMS 
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DO  25/10/18 BART JACOBS DO 29/11/18 BORIS VOORSPOELS 

DO 01/11/18 BART VAN OPSTAL VR 30/11/18 JEF NUYTS 

MA 05/11/18 LUDO DE VRIJ ZA 01/12/18 DIRK MICHIELSEN 

DO 08/11/18 JORIS LENS 

 

DE VOLLEDIGE BEURTREGELING HANGT OOK UIT IN HET LOKAAL EN IS DAAR 

RAADPLEEGBAAR.  IEDEREEN HEEFT DE REGELING OOK IN ZIJN/HAAR MAILBOX 

GEHAD. JE KAN DUS NIET ZEGGEN DAT JE NIET OP DE HOOGTE  BENT/WAS!!!! 

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 
ZO 07/10/18 TAFELS KLAARZETTEN EN AFBREKEN IN SPORTHAL LILLE (vertrek aan 

het lokaal om 9.00u en 's vonds om 18.00 in Lille) 

DO 25/10/18 MOSSELAVOND IN HET CLUBLOKAAL 

 

4. TTK quiz: januari 2019 

We zijn nog bijlange niet in 2019 maar we maken hier alvast reclame voor de jaarlijkse TTK quiz die 

de voorbije jaren in de maand januari zijn beslag kreeg. We veronderstellen dat het bestuur tijdig een 

datum prikt zodat de opsteller van dienst en de nodige deelnemende ploegen zich goed kunnen 

voorbereiden.  

Wij zijn alvast gestart met de opmaak van de quiz en met de donkere dagen in aantocht en ons 

gepensioneerden bestaan mag het geen probleem zijn om opnieuw een leuke quiz in elkaar te boksen. 

 

5. Mosselavond op donderdag 25 oktober 

Goede tradities zijn er om ere te worden gehouden. Na de barbecue van Louis is het aan Willy om de 

nodige kilos mosselen aan onze leden te slijten. Er kan ingeschreven worden in het lokaal met opgave 

van het uur dat men wenst aan te schuiven. Op die manier kan Willy zijn planning opmaken. 

Voor onze leden is het natuurlijk gratis, anderen zoals partners van de leden betalen een luttele 

bijdrage van 10 euro. 

  

6. TTK Bestuursnieuws 

* We kunnen als club een leuk centje bij verdienen (150 euro per keer) als we met een vijftal leden de 

zaal gaan klaarzetten in Lille (tafeltennistornooi). 's Morgens om 9.00u en 's avonds om 18.00u om 

respectievelijk op te stellen en af te breken. Elke shift neemt ongeveer anderhalf uur in beslag. Frank 

heeft een mailtje gestuurd naar alle leden. 

* Oproep van Bart Jacobs: 

Bart vraagt aan de leden of zij thuis niet gebruikte of gebruikte rubbers en/of batjes (paletten) hebben 

liggen. Zij mogen deze aan de club schenken en Bart kan dan van de batjes en rubbers 'nieuwe' 

paletjes samenstellen die kunnen gebruikt worden voor nieuwe leden die eens komen proberen of voor 

de schoolsportdagen die we elk jaar in ons lokaal mogen verwelkomen. Momenteel hebben we nog 

maar een tiental 'fatsoenlijke' exemplaren wat te weinig is. De giften mogen gedoneerd worden in de 

witte doos waarin nu het reservemateriaal ligt. Alvast bedankt namens Bart. 

7. Wist je dat…. 

* Onze voorzitter drukke tijden achter de rug heeft maar nu de bouw van zijn zoon Bart rond is gaat 

hij hopelijk terug zeeën van tijd krijgen en de draad oppakken met de dagdagelijkse TTK zaken.  

* Onze voorzitter en zijn vrouw de verrassing van hun leven beleefden toen hun zoon Cis die sinds 

maart op wereldreis was, onverwacht en onaangekondigd terug thuis kwam. 



 

* De vroegere C-ploeg VTTL (Frank, Raf, Patrick) aangevuld met Stef en Louis en hun vrouwen weer 

hun jaarlijkse pingpongweekend achter de rug hebben. 

* Dat het gezelschap ondertussen tijdens dat weekend alles doet behalve pingpongen. Stond op het 

programma: wandelen, fietsen, terrasjes doen, paapgooien, quizzen, (veel) eten en drinken. 

* Plaats van afspraak was ditmaal het Nederlandse Cadzand. 

* Eric Van Hove zich had ingeschreven voor de jaarlijkse barbecue en van de gelegenheid gebruik 

heeft gemaakt om ook nog eens een balletje te slaan.  

* Diezelfde barbecue weer een succes was met ruim twintig deelnemers die de keuze hadden uit een 

worst, kipfilet en een saté. Verder was er ruime keuze uit groenten, sausen en een stukje stokbrood. 

* De A-ploeg VTTL tegen Merksplas een derby speelden. De inhoud was behoorlijk beladen omdat 

langs Spetserskant twee TTK leden aan tafel zouden staan, met name Boris en Sven. 

* We schrijven hier 'zou' omdat het feest voor Sven niet doorging wegens een operatie aan zijn 

appendix. Spoedig herstel Sven! 

* Onze jongens de winst thuishielden met 9-7 maar dat een en ander niet zonder slag of stoot is 

verlopen. Bij Merksplas ging Laura Van Baeckel door het glas van de speelzaaldeur toen ze nog een 

bal van Bart Jacobs wilde terug halen. Einde wedstrijd voor haar en zo kregen Bart en Wim die nadien 

nog tegen haar diende te spelen de zege cadeau. 

* Stef Peeters en de B-ploeg deze speelster toevallig zagen op een competitieavond in Brasschaat en 

de wonde zo goed als genezen was. Eind goed al goed dus. 

* Het glas dat gesneuveld is, zal vervangen worden door veiligheidsglas zodat grote accidenten in de 

toekomst kunnen vermeden worden. 

* Stan Floren niet meer aan pingpongen toekomt en zich voortaan moet beperken tot supporteren, wat 

wij zeker op prijs kunnen stellen. Toch hoopt hij stiekem om toch nog eens een balletje te kunnen 

slaan. 

* Bob Van Den Eynden als lijsttrekker van zijn partij de voorbije periode niet uit het straatbeeld te 

bannen viel. In onze volgende info kunnen we ongetwijfeld melden of we voortaan een burgemeester 

als actief TTK-lid in onze rangen hebben. 

* Kim, de vrouw van Stef Peeters eveneens op de CD&V lijst van Bob terug te vinden is. 

* Kim, Stef, Danielle van onze voorzitter, Raf Fransen deel hebben genomen aan de jaarlijkse Zwart 

Goor quiz van ondergetekende. 

* Zij een puik resultaat hebben behaald met een zeventiende plaats. Zo zie je maar dat een weekendje 

Cadzand met een quizje zijn vruchten afwerpt. 

* Lucien en Toos zich een elektrische fiets hebben aangeschaft. Beiden worden een tikje ouder en wat 

ondersteuning bij het fietsen maakt dit toch een stuk aangenamer en comfortabeler. 

* Jef Van Bergen ook het aftelraam in zijn huis heeft gehaald. Nog een klein jaartje te gaan en dan 

hoeven de verre werkverplaatsingen nier meer voor hem. Zo groeit het contingent 'ouden van dagen' in 

onze club alweer met een eenheid. 

* Diezelfde Jef het werken toch niet goed kan laten want hij is naar het schijnt zijn huis aan het 

verbouwen. Op het programma: de afgebrande keuken wordt hersteld en weggewaaide zonnepanelen 

dienen vervangen te worden.  Veel werkplezier Jef, en vergeet je ontspanning op pingpong gebied niet 

hé! Waarom niet wachten tot volgend jaar rond deze tijd, denken wij dan. 

* We helaas ook weer wat minder leuk nieuws hebben: zowel Paul als Rudi Marissen komen niet aan 

pingpongen toe omdat beiden met ernstige fysieke problemen worstelen. We wensen de broers het 

allerbeste toe en hopen met hen op een stevig herstel. 

* Tom Lenaerts in Hoogstraten een politieagent aansprak met een ietwat strak hemd aan  met: Hela, 

zouden jullie niet beter met de fiets rijden ipv met den otto teneinde niet uit je hemd  te groeien? 

Tom schrok zich echter een bult toen de betrokken agent  zich omdraaide en  niet ons clublid Jef 

Bertels bleek te zijn maar een collega politieagent. Gelukkig kon de collega van Jef  deze ludieke 

opmerking van Tom wel pruimen. Voor hetzelfde geld heb je gedonder op je kop wegens smaad aan 

de politie! 

Volgende keer beter uitkijken Tom. 

* Er slechts een ploeg reageerde op onze oproep om een ploegfoto te maken en deze op te hangen 

onderaan de overeenkomstige rangschikkingstabel. 

* Lucien Kivit nog altijd wekelijks trouw alle uitslagen uithangt van de competitieploegen. Bedankt 

Lucien. 



 

* Oud lid Rudy Herrygers al enkele malen terug gespot is op de zondagvoormiddagtraingen. 

* 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.  
 

 

 


