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1. Voorwoord 

Twee maanden hebben we stil gezeten, althans op tafeltennisvlak zullen we maar zeggen en denken. 
Intussen zijn die twee maanden alweer bijna verleden tijd en kunnen we onze blik opnieuw richten 
naar een nieuw seizoen 2019-2020. Augustus is natuurlijk nog een vakantiemaand en  wellicht hebben  
een aantal leden een vakantietje in binnen of buitenland nog op de agenda staan. Die gelukzakken, 
waaronder ondergetekende, wensen we alvast een fijn en deugddoend verlof toe. De minder 
fortuinlijken kunnen we alleen maar een nieuw werkjaar vol goede moed toewensen en de goede raad 
meegeven om geregeld te ontspannen door een balletje te komen slaan in ons lokaal. 
 
Woordje van de voorzitter: 

Beste lezer, 

We herinneren ons nog goed hoe het seizoen 2018-2019 stilletjes verdween. De laatste 
competitiematch, de laatste keer bier van de maand, de laatste keer met z’n allen nog een laatste 
pintje,... Alles raakte op. Behalve de zin om te spelen. 

En hier zijn we weer, op een boogscheut van het nieuwe seizoen. Met weer een mand vol nieuwe 
ideeën, goede moed en bergen uitvluchten als we niet kunnen winnen van iemand die nét iets beter uit 
de verf kwam. Maar hopelijk met de Olympische gedachte in ons achterhoofd: meedoen is 
belangrijker als winnen. We starten met de openener van het seizoen zoals steeds,  met de trainingen 
van Mireille. Zij gaat trachten onze stramme lijven los te wrikken en dit met de nodige zwier en 
souplesse zoals we dat gewend zijn van haar. Dat we zullen zweten tijdens deze eerste trainingen staat 
als een paal boven water, zeker als de tropische temperaturen van de laatste weken aanhouden. 

Veel nieuws is er natuurlijk nog niet te vertellen maar een ding wil ik jullie wel meegeven vanuit mijn 
imker standpunt. De bijen hebben het moeilijk dit jaar. Met name een te koud voorjaar zodat de 
honingdracht niet optimaal was. Eens de temperaturen de hoogte inschoten was er te veel oostenwind 
volgens doorwinterde imkers. Die wind  brengt droogte mee en daardoor geven de bloemen te weinig 
nectar zodat de bijen geen of weinig honing kunnen aanmaken. En een gevolg van dit alles is dat er 
minder honing zal zijn dit jaar. Ik geef het maar mee en tot zover dit bijenpraatje. 

Tot een volgend schrijven en veel leesgenot verder. 

2. De toogbeurten voor augustus 2019 

dag datum naam dag datum naam 
DO 01/08/19 FRANK BOGAERTS DO 08/08/19 BORIS VOORSPOELS 
DO 15/08/19 DANNY DE VRIJ DO 22/08/19 JEF VAN BERGEN 
DO 29/08/19 MARTHE ROYENS DO 05/09/19 ?????? 
DO 12/09/19 ????? DO 19/09/19 ?????? 
DO 26/09/19 ?????  
 
DE VOLLEDIGE BEURTREGELING  ZAL OOK UITGEHANGEN WORDEN  IN HET 
LOKAAL EN IS DAAR RAADPLEEGBAAR.  IEDEREEN ZAL DE REGELING OOK IN 
ZIJN/HAAR MAILBOX KRIJGEN. JE KAN DUS NIET ZEGGEN DAT JE NIET OP DE 
HOOGTE BENT/WAS!!!! 
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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!! NAAR 
GOEDE GEWOONTE NEMEN DE MENSEN VAN HET BESTUUR DE EERSTE 
TOOGBEURTEN VAN HET SEIZOEN VOOR HUN REKENING. ZOALS REEDS 
HIERBOVEN AANGEGEVEN ZAL DE VOLLEDIGE REGELING ASAP VERSCHIJNEN. 
 
3. Clubagenda 

dag datum activiteit 
DO 22/08/19 VERKOOP TAFELTENNISMATERIAAL IN ONS LOKAAL 
 
4. Geleide trainingen Mireille Slootmans 

Ook dit jaar organiseren we weer extra geleide trainingen in augustus om het nieuwe seizoen goed te 
kunnen inzetten. Ze worden zoals steeds de afgelopen jaren  gegeven door Mireille Slootmans. 
  
Mireille zal training komen geven op de volgende data: 
  
Di 06/08 18.30u tot 21.30u 
Di 13/08 18.30u tot 21.30u 
Di 27/08 van 18.30u tot 21.30u 
Di 03/09 van 18.30u tot 21.30u 
  
Dinsdag 20/08 kan Mireille niet wegens vakantie. 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. 
  
De kostprijs bedraagt 10 euro. Het maakt niet uit of je 1 keer komt of 4 keer. 
  
Inschrijven kan enkel via volgende link en dit uiterlijk tot 30 
juni: https://forms.gle/MqgQiCgwd4CmYKFW6 
  
Ik zal dan daarna, afhankelijk van wie er allemaal heeft ingeschreven doorgeven wie in welke groep 
speelt. Uiteraard hopen wij dat iedereen zich massaal inschrijft, zodat iedereen goed voorbereid aan 
het nieuwe seizoen kan beginnen. 
 
5. TTK Bestuursnieuws 

TTK leden van het eerste, tweede of derde uur zullen blijven zegen dat ze in een nieuw lokaal spelen. 
Als men echter beseft dat het huidige 'nieuwe' lokaal begin jaren negentig uit de grond rees, mogen we 
het adjectief 'nieuw' toch stilaan achterwege laten. Gelukkig is ons lokaal gedurende de afgelopen 25 
jaren zeer goed onderhouden en heeft de huidige bestuursploeg niet stilgezeten om dat lokaal up to 
date te houden. Zo werd in een eerste fase een uitbouw met douches gerealiseerd en kreeg in een 
tweede fase de speelvloer een volledige remake. Tegelijk werd overal nog eens een likje verf tegenaan 
gegooid. In een voorlopig laatste fase wordt nu het asbesten dak van ons lokaal onder handen 
genomen. Hieronder kunnen jullie het hoe en waarom en het verdere verloop nog eens rustig nalezen. 

Vernieuwen van het dak van ons lokaal -  Reden van het vervangen van de oude platen. 

Ons lokaal is in gebruik genomen in 1992. Degelijk gezet door leden en sympathisanten van de club 
met als bezieler toenmalig bestuurslid Willy Lauryssen. Het lokaal is nog steeds in prima staat en 
gezet met de materialen die destijds gangbaar waren. Zo ook de nog asbest bevattende golfplaten. Daar 
we in samenwerking met de gemeente en het IOK  een tussenkomst krijgen om de golfplaten te 
vervangen en af te voeren, is er besloten om het dak onder handen te ( laten ) nemen. 



 

De oude golfplaten gaan weg en nieuwe panelen worden geplaatst. Aan de binnenkant van ons lokaal 
zal niets wijzigen. De bestaande dakconstructie en het  huidige plafond blijven intact. Zo zal de hinder 
binnen in het lokaal tot een minimum beperkt blijven. 

Waar gaan onze oude platen naartoe? 

De tussenkomst bestaat erin dat er voor een laag bedrag ( 170€ ipv 930€ ) een container geplaatst 
wordt waar de golfplaten in terechtkomen. Deze wordt dan opgehaald door het IOK en zijn er verder 
geen kosten meer aan verbonden. Het opbergen van de platen moet op een juiste manier gedaan 
worden zodat geen platen breken en er geen asbest kan vrij komen. 

Wie gaat dit doen? 

De Bouwfirma Fransen uit Rijkevorsel gaat dit ter harte nemen. Zij verwijderen de platen en leggen 
het nieuwe dak. We doen het afbreken bewust niet zelf daar we niemand van onze leden het risico 
willen laten lopen om met asbest te werken of van het dak te vallen tijdens de werken. Enkel de goten 
terug hangen gaan we zelf doen om verdere  kosten te besparen. De oude goten zijn nog in prima staat 
en deze willen we dan ook graag terug herbruiken. 

Welk materiaal komt in de plaats van de golfplaten? 

We laten geïsoleerde panelen leggen met 3 cm extra isolatie. Dit zal onze energiefactuur in positieve 
zin beïnvloeden en moet de overmatige hitte tijdens de zomer mee  bestrijden. De kleur van de panelen 
zal antraciet zwart zijn. 

Wanneer wordt dit gedaan? 

Een juiste datum is nog niet afgesproken daar dit niet dringend is en de firma er druk in zit. Wel is 
afgesproken dat het dit jaar moet gebeuren daar de actie maar tot eind dit jaar geldig is (voorlopig). 
Mogelijks wordt dit wel verlengd maar dit is niet zeker. Daarom is er afgesproken dat het dit jaar moet 
gebeuren, maar wanneer mag de firma Fransen zelf kiezen. 

Wat als dit gedaan wordt tijdens het seizoen? 

We zullen hiervan geen hinder ondervinden omdat het enkel om werken aan de buitenkant gaat. 
Bovendien werkt de firma tot ten laatste 18u 's avonds  zodat ze weg zijn voor de competitie of 
trainingen beginnen. 

En zo komt aan de vernieuwing van ons lokaal een eind. De grootste werken zijn gedaan en ons lokaal 
blijft er proper en fris uitzien. We kunnen daarmee hopelijk op onze twee oren slapen en vaststellen 
dat we klaar zijn voor weer enkele decennia sporten zonder kopzorgen over ons  lokaal.  

6. Verkoop tafeltennismateriaal 

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 22 augustus van 19:30 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. Naast het feit 



 

dat jezelf geniet van een korting, krijgt ook de club een percentage op de totale omzet van die avond. 
Dit wordt dan besteed aan de aankoop  van trainings-en competitieballen. 

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 31/07. Dit kan via een mailtje 
naar dominique@pingpongmania.be. Dan ben je zeker dat je rubbers of houtje erbij zijn die 
donderdag. 

7. Goed om weten 

 * TTK Gierle organiseert op 3-4 augustus een criterium. Dit bericht werd door Boris reeds eerder 
doorgestuurd naar alle leden. 
* Op 1 september is er dan weer een Kapels kampioenschap tafeltennis. Ook deze info zouden jullie 
mailsgewijs van Boris gehad moeten hebben. 
 
8. Jeugdnieuws 

De ledenwerving bij de jeugd (en ook wel bij de seniors) is doorheen de jaren en seizoenen altijd al 
onderhevig geweest aan ups en downs. Seizoenen van hoogconjunctuur wisselden af met magere jaren 
en blijkbaar zijn we momenteel weer aanbeland in een dalletje. Zo schreven we voor het nieuwe 
seizoen slechts één jeugdploeg in bij Sporta. Hieronder staan de helden die dit jaar de TTK kleuren 
gaan verdedigen! 
 
Sporta A 
 
Bernd Verdonck 
Seppe Sterkens 
Yorbe Max 
Axl Jacobs 
Arne Lens 
 
9. Wist je dat…. 

* We reikhalzend uitkijken naar wist je datjes en daar in het bijzonder op jullie als TTK -leden 
rekenen. 
* Onze duimen na al die jaren van info's maken exact 4 mm langer zijn geworden door steeds weer 
zelf wist je datjes uit die duimen te moeten zuigen. 
* We deze info en wist je datjes daarom 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.  
 
 
 


