VOORWOORD
De tafeltennisclub van Rijkevorsel (TTK Rijkevorsel) werd opgericht in augustus 1976 door leden
van de Bond van Grote en Jonge Gezinnen (nu Gezinsbond) en Jeugdhuis Spiraal. Wat in het begin
“pingpongen voor het plezier” was, werd al vlug uitgebouwd tot de ware tafeltennissport.
Verschillende ploegen begaven zich op het pad van de competitie. De tornooien werden
drukbezocht en jong en oud streed mee om de kampioenstitel. Het grote succes van de andere
tornooien zette de club aan om zelf ook een tornooi in te richten en zo werd het tornooi van TTK
Rijkevorsel in het Parochiecentrum een jaarlijkse traditie. Onze club ging van start met zo’n twintig
geïnteresseerden, een aantal dat met grote sprongen aangroeide tot een eindje boven de honderd.
Mede door deze geweldige aangroei kon onze club ook financieel wat investeren. De leden kregen
een keurige uitrusting, er werden verschillende nieuwe tafels gekocht. Ons oude lokaal werd
gerenoveerd door een houten vloer, meer licht en degelijke verwarming.
Na 17 jaar in de gemeentelijke lokalen in het Prinsenpad te hebben gespeeld, verhuisden we bij het
begin van het seizoen 1993-1994 naar het Kruispad recht tegenover het voetbalveld van FC Zwarte
Leeuw. Daar bouwden we zelf op grond van de gemeente Rijkevorsel ons eigen nieuwe lokaal.
Buiten de competitie en de trainingsavonden kwamen er nog andere activiteiten: een jaarlijks
teerfeest, vriendenwedstrijden met TTV TIOS (een tafeltennisvereniging van Tilburg in
Nederland), BBQ, mosselavond, bowling, schaatsen, fietszoektocht, quiz, recepties … Met andere
woorden: EEN ACTIEVE CLUB en met ieders inspanning is het einde nog lang niet in zicht.
Hieronder volgt wat algemene informatie en een deel informatie speciaal voor de competitiespelers
en enkele belangrijke weetjes over tafeltennis en onze club:
Sporta: Vereniging waarbij onze club is aangesloten en die zorgt voor de organisatie van
(recreatieve) competitiewedstrijden, verbondstornooien en sportkampen. Het aansluitingsnummer
van onze club: 1247 en AN525.
V.T.T.L. (Vlaamse Tafeltennis Liga)
Officieel Tafeltennisbond waarbij onze club ook aangesloten is. Ook hier worden
competitiewedstrijden en tornooien ingericht. Het aansluitingsnummer van onze club: A118.
Aansluiten
Elke speler jong of oud kan gans het jaar door gratis maximaal driemaal de tafeltennissport komen
uittesten. Er liggen altijd paletten ter beschikking, zodat de speler buiten sportkledij en degelijke
sportschoenen geen investeringen dient te doen.
Na de derde keer is hij verplicht zich aan te sluiten en het lidgeld te betalen.
Praktisch: indien je aansluit vul je het formulier in met al de contactgegevens en ook het
aansluitingsformulier van Sporta in en onderteken je dit. Deze formulieren liggen in de kast achter
de toog onder de glazen. Het lidgeld kan betaald worden via overschrijving of betaald worden aan
de trainer of tapper van dienst en wordt bijgeschreven op het dagelijkse tapblad. De ingevulde
aansluitingsformulieren bezorg je aan de secretaris (eventueel via toogverantwoordelijke of via de
trainer).

Lidgeld
Het lidgeld wordt elk seizoen opnieuw vastgelegd in maart.
Het lidgeld wordt jaarlijks ontvangen in mei en geldt voor het seizoen dat daarop volgt.
Voor seizoen 2022-2023
Jeugdspelers: Recreatief:

40 EURO

Competitie:

50 EURO

Volwassenen: Recreatief:

50 EURO

Competitie :

80 EURO

Lidgelden kunnen ook betaald worden via overschrijving op rekening van TTK RIJKEVORSEL
vzw onder het rekeningnummer: BE31 0688 9531 2855.
Nieuwe leden die zich tijdens het lopende seizoen en VOOR 1 januari aansluiten dienen het lidgeld
van een volledig jaar te betalen (bijna het volledige lidgeld gaat rechtstreeks naar Sporta of VTTL)
(tarief lidgeld zie hierboven).
Recreatieve leden die aansluiten tussen 1 januari en 1 april in april betalen nog 20 euro voor het
lopende seizoen.
Nieuwe leden die nog aan competitiewedstrijden gaan deelnemen (interclub of tornooien) en
aansluiten tussen 1 januari en 1 april dienen 30 euro te betalen voor het lopende seizoen. Vanaf 1
april dient het nieuwe tarief van lidgeld betaald te worden en geldt dan al voor het volgende
seizoen.
Infoblad TTK Rijkevorsel
Door je lidmaatschap zal je automatisch het TTK Rijkevorsel infoblad ontvangen. Ofwel via email
ofwel een afgedrukt exemplaar in je brievenbus voor de leden zonder email adres. Hierin zal je alle
belangrijke info kunnen vinden over alle voorbije en komende activiteiten van onze club.
Attest ziekenkas
Bepaalde ziekenfondsen geven nog een extra korting als je aangesloten bent bij een sportclub. Als je
hiervoor in aanmerking komt kan je via uw ziekenfonds een formulier krijgen. Dit formulier bezorg
je aan Willy Laurijssen. Deze heeft een stempel van de club en zal het document ingevuld
terugbezorgen of zelf opzenden naar het betrokken ziekenfonds.
Kleding
We beoefenen een sport en het is dan ook verplicht om in sportkledij of trainingspak deel te nemen
aan de trainingen.
Omdat de kleur van de balletjes WIT is, mag de kleur van uw sportkledij NIET WIT zijn.
De spelers die deelnemen aan competitie krijgen van de club een clubshirt.
Recreatieve spelers kunnen mits een kleine bijdrage ook een clubshirt aanschaffen.
Momenteel bedraagt dit 30€/shirt.
Tijdens competitie, tornooien of vriendenwedstrijden moeten wij “als club” aantreden en is dus de
CLUBUITRUSTING VERPLICHT.
De clubuitrusting is aan te kopen via het bestuur.
Let op: in verschillende sportzalen is het verboden te spelen met zwarte zolen onder je sportschoen.

Palet
De beginners en recreatiespelers hoeven zich geen duur palet aan te schaffen. Er ligt altijd een doos
met bruikbare paletten in het lokaal.
Voor competitie spelers dient het batje (hout) en de rubbers (langs een zijde ROOD en aan de
andere kant ZWART) voor te komen op de officiële lijst van de I.T.T.F. (International Table Tennis
Federation).
Bij de trainer of één van de andere leden kan je altijd terecht voor meer informatie.
Medisch attest
Het geschiktheidsattest voor sportbeoefening (in onze kringen medisch attest genoemd) is vanaf
2011 niet meer nodig voor de verzekering.
Verzekering
Onmiddellijk na het betalen van je aansluiting zal het bestuur je aansluiten bij Sporta of de
V.T.T.L., zodat je vanaf dan verzekerd bent.
Al de aangesloten leden zijn verzekerd tijdens alle wedstrijden, trainingen en activiteiten ingericht
door de tafeltennisclub. Ook voor de verplaatsingen van en naar huis voor het deelnemen aan een
wedstrijd of activiteit van de tafeltennisclub zijn verzekerd.
Deze verzekering houdt o.a. in:
- Vergoeding van de medische kosten die niet door de ziekenkas worden terugbetaald. Dagvergoeding bij effectief loonverlies - Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid.
Respect voor het lokaal en materiaal van TTK RIJKEVORSEL
Wij vragen de leden om respect te hebben voor het lokaal en het materiaal van de club. Indien je
schade aanricht aan het materiaal van TTK Rijkevorsel kan het bestuur altijd trachten met de
betrokkenen een overeenkomst te maken om de gelede schade te vergoeden (eventueel via familiale
verzekeringspolis).
Tornooien
Er worden tijdens een seizoen verschillende tornooien georganiseerd zowel door Sporta als door
VTTL. De tornooien worden duidelijk geafficheerd op ons prikbord en via de informatieblaadjes
van elke bond zelf: “Info” voor VTTL en “Mededelingen” voor Sporta.
Jeugdcompetitie
Een ploeg bij de jeugd bestaat uit 3 spelers (eventueel 4 met een beurtrol) die in een groep van 5 of
6 ploegen wordt samengebracht. Iedere ploeg speelt 2x tegen elkaar, 1x op verplaatsing en 1x thuis
in ons eigen lokaal. Meestal is dit rond half tien op zaterdagvoormiddag (soms ook 9 uur).
Om de verplaatsingen te maken wordt er een beurtrol opgesteld voor de ouders, wat wil zeggen dat
er eigenlijk maar 2 tot 3x moet gereden worden. Onderling verwisselen is uiteraard geen probleem
bij het maken van goede afspraken. De thuiswedstrijden kunnen natuurlijk altijd op een gezellige
manier worden gevolgd in ons eigen lokaal.Voor de spelers en speelsters zelf, is dit natuurlijk de
beste leerschool, en ze worden steeds begeleid door het jeugdbestuur en de verantwoordelijke achter
de toog.
Indien uw zoon of dochter hiervoor interesse heeft, kunt U contact opnemen met Marthe
Royens op de donderdagtraining of op volgend telefoonnummer 0497/255184.
Alvast bedankt en tot ziens in ons lokaal.
PS: Het competitieseizoen duurt van september tot maart met een onderbreking van december en
een stuk in januari.

Volwassen competitie
Sporta: In dit tafeltennisverbond bestaat een ploeg uit 3 spelers. Een wedstrijd wordt dan ook
gespeeld tegen 3 tegenstrevers zodat er 9 wedstrijden dienen gespeeld te worden en een dubbel op
één tafeltennistafel.
VTTL: In dit tafeltennisverbond bestaat een ploeg uit 4 spelers. Een wedstrijd wordt dan gespeeld
tegen 4 tegenstrevers zodat er 16 wedstrijden dienen gespeeld te worden op twee tafeltennistafels.
Enkele nuttige adressen & telefoonnummers:
Mocht er een probleem zijn met het lokaal of moest je iets vergeten zijn in het lokaal kan je best
bellen naar:
Willy Lauryssen, Tel. : 03/314 64 63
Frank Bogaerts, Tel. 03/314 14 80 GSM 0475/573 381
Adres Clublokaal:
Kruispad 14
2310 Rijkevorsel
Tel.: 03/314 99 00
Openings – trainingsuren
Jeugd:
De jeugd kan vrij trainen op donderdag van 19u30 tot 20u30 en zondag van 10u tot 12u en dit onder
toezicht van een volwassen bestuurslid of trainer.
Tijdens het competitieseizoen dat loopt van september tot en met maart worden er trainingen
gegeven door erkende tafeltennistrainers. Naargelang het aantal, de leeftijd en de kwaliteit van de
spelers zal de trainer de spelers in verschillende groepen indelen en zullen de hierboven vermelde
trainingsuren aangepast worden.
Volwassenen:
Volwassen leden kunnen vrij trainen op donderdag van 20u30 tot 00u00 zondag van 10u tot 12u00.
Adres website van onze club:
http://www.ttkrijkevorsel.be
Bestuur:
Voorzitter + Interclubleider Sporta:

Boris Voorspoels, 0476/421841,

Secretaris + penningmeester:

Jef Van Bergen, 03/3143533 of 0496/662898

afgevaardigde jeugd:

Marthe Royens, 0497/255184

Bestuurslid:

Jeroen Janssen, 0477/138218

