
 

 

 

 

 

Nieuwsbrief   September 2017 
 

 

Beste vrienden 

 

In deze nieuwsbrief kun je volgende artikels vinden.  

 

 Kalender van September 

 Woordje van de Voorzitter 

 Verslag openingsvergadering 

 Ploegen 2017-2018 

 Oplossing kruiswoordraadsel vorige nieuwsbrief 

 Wedstrijdbladen 

 Info nieuw seizoen 

 Kruiswoordraadsel 

 

Geen verjaardagslijst, want blijkbaar is niemand jarig in 

september. 

 

Het maandblad kun je ook terug vinden op onze website.  

http://www.ttkmartinus.be/ 

 

 

 

 

 

TTK Martinus  Kontich 

https://pixabay.com/nl/ping-pong-tafeltennis-peddels-tafel-1205609/


Kalender September 2017 

 

Vr 1 Sporta - afhalen documenten  Frans 

Za 2 9.00 Mart A - Orka B Frans 

Zo 3 10.00 Kwb Instuif / Federaal Tornooi Pipoka te Schelle Jeugd 

Ma 4 19.30 Kwb bestuur   

Di 5 19.00 ME - MD / oefenmatch MB - MA   

Wo 6 18.00 Training Michael 

Do 7     

Vr 8     

Za 9 9.30 Rijkevorsel B - Mart A   

Zo 10     

Ma 11     

Di 12 20.00 MB - De Gilden A / MD - Vrij Frans 

Wo 13 18.00 Training / 20.00 MA - Bevel C / Bevel E - MC Michael 

Do 14 19.00 Clubavond Sandra 

Vr 15 20.00 Henricus G - ME   

Za 16 9.00 Mart A - Wuustwezel A Marc 

Zo 17 Masters te Schoten   

Ma 18 19.30 Kwb DB / 20.00 Tisselt B - MA    

Di 19 20.00 MC - Rupel H C ploeg 

Wo 20 18.00 Training Michael 

Do 21 19.00 Clubavond / 20.00 Antonius C - MB Maarten 

Vr 22     

Za 23 9.00 KBTS A - -Mart A   

Zo 24 Federaal Tornooi Henricus te Schelle   

Ma 25     

Di 26 20.00 MB - Nodo G / MD - Leugenberg G / Virtus G - ME Frans 

Wo 27 18.00 Training / 20.00 MA - Virtus C / Liberpas C - MC Michael 

Do 28 19.00 Clubavond Arlette 

Vr 29     

Za 30 9.30 Bart Merksem A - Mart A Marc 

 

 

 

 

 

 



Beste vrienden, 

Een nieuw werkjaar, aangepaste afspraken maar dezelfde doelstellingen. Een 

gezonde ontspanning in een aangename sfeer. 
 

De tweede jaargang van onze nieuwsbrief is een feit en Maarten zal er dit werkjaar 
weerom zijn energie in steken. We hopen alleen dat de ploegen duidelijk afspreken 
wie wanneer iets over de ploeg wil mede delen. Het is de ideale manier om een 

goede verbondenheid te kri jgen tussen de spelers van de verschillende ploegen.  
 

De competitie zal van start gaan met 5 ploegen senioren en één ploeg jeugd. Dus 
zowel bij de jongeren als de senioren een ploeg minder. 
 

De trainingen op dinsdag in augustus waren een voltreffer terwijl de recreatie op 
donderdag dan weer iets minder succes kende. 

 
Onze jongeren kregen hun pretpark aangeboden en beleefde een mooie dag in 
Bobbejaanland. 

 
De openingsvergadering van 30 augustus is vlot verlopen en kende een zeer goede 

opkomst. 
A ploeg met 3 op 4, B en C ploeg volledig, D ploeg 2 op 4, E ploeg 3 op 5 en jeugd 
volledig met ouders. Hier kan je als voorzitter alleen maar gelukkig met zijn en hier 

hebben we zeker onze start niet gemist. Nu durf ik te hopen dat we de afspraken die 
we hebben gemaakt en zeker nog zullen maken het seizoen voor iedereen 

aangenaam zullen maken. We zijn tenslotte allemaal vrijwilligers. 
 
Om het seizoen vlot rond te komen werd ons vertrouwd kalenderboekje bij iedereen 

in de bus gestoken. Het zal ook op de website te raadplegen zi jn. In de nieuwsbrief 
die elke maand zal verschijnen zal ook de agenda van die maand gepubliceerd 

worden. 
Hou dit boekje bij de hand want het is een ideale leidraad bij onze activiteiten.  
 

Verder in deze nieuwsbrief zal je wellicht nog wel de nodige info vinden over ons ttk 
gebeuren. 

 
Groetjes en tot een volgende 
Frans 

 

 

Verslag openingsvergadering 30 augustus 2017 

Voorzitter verwelkomde de aanwezige leden en ouders van onze jongeren.  
23 aanwezigen kregen bij wijze van welkom ook een drankje aangeboden.  

Verontschuldigd: Maud Rewers, Jos Demeer, Viviane Pittoors en Walter Velle.  
 

Kledij: 
Er zi jn truitjes ter beschikking van de competitiespelers. We verwachten dan wel dat 

de kleuren van de club zichtbaar zijn tijdens officiële ontmoetingen zijnde wedstrijden 
en toernooien. 
 

Kalenderboekje: 
Eventueel een tweede boekje voor ouders van onze jongeren indien gewenst . 

Gebust door Bert en Frans. 
 



Recreatie: 
Op donderdag vanaf 19.00 uur uitgezonderd de eerste donderdag van de maand.  

De uitzonderingen staan steeds in het kalenderboekje. 
Lokaal wordt open gedaan door vrijwilligers. We doen een oproep om deze 
vrijwilligers te respecteren. Een blad met de aangepaste aanwijzingen werd ter 

beschikking gesteld. 
Hier hopen we een eenvormig gebruik na te streven zodat ook onze KWB gelukkig 

kan zijn 
 

Jeugd: 
Karl, de nieuwe jeugdverantwoordelijke kreeg zi jn vuurdoop met de trip naar 
Bobbejaanland. Frans kon er niet bij zijn maar volgens de plaatselijke media verliep 

alles vlekkeloos. 
De trainingen die vanaf dit jaar 25 euro bedraagt houdt in dat jongeren die op 

regelmatige basis de trainingen volgen (75%) de jeugddag nog gratis krijgen op het 
einde van het werkjaar en voorlopig gepland is op zaterdag 21 april.  
Er is één trainingsgroep van 18.00 tot 19.30 uur. Tijdig aanwezig met zuivere sloefen 

en korte broek. Trainingsbroeken, petten en loshangende kledij zijn uit den boze.  
 

Extra Competities: 
Alle ploegen werden ingeschreven voor de beker van Antwerpen  
 
De Hollogne: 
2 ploegen ingeschreven en wordt betaald door de club. 

Eventuele boetes zullen verhaald worden op de betrokken ploeg.  
 
Boonet: 
Er werden 5 ploegen ingeschreven. Indien er slechts één poule zal zijn zoals 

verleden jaar zullen er 2 ploegen uit deze competitie wegvallen.  
Inschrijvingen worden door de club betaald, eventuele boetes zijn ten laste van de 
ploeg. 
 
Masters: 

Hier is één ploeg ingeschreven. 
Inschrijvingen worden door de club betaald, eventuele boetes zijn ten laste van de 
ploeg. 

 
Bij het maken van afspraken en het communiceren gelieve de juiste schrijfwi jze te 

respecteren. Zowel “De Hollogne” als “Boonet” zijn eigennamen en de mensen 
hebben graag dat hun naam juist wordt geschreven. 
 

Extra activiteiten die wat in kas brengen: 
Marsepein en speculaas verkoop 

De tap correct doen is belangri jk (15% voor onze clubkas) 
Kontich loopt op vrijdag 22 september (4 helpers voor de drankbedeling)  

Kontich zingt einde juni of begin juli (helpen bij toogdienst tussen 16.00 en 22.00 uur)  
 

TTK met stip: 
Marsepein en speculaas in oktober 2017 
Verrassingstornooi zaterdag 14 oktober 2017 14.00 uur 

Clubkampioenschap zaterdag 11 november 2017 vanaf 10.00 uur met slotetentje 
TTK Blacklight dinsdag 28 december 2017 vanaf 19.30 uur 

Dubbelkampioenschap = datum nog te bepalen in 2018 
Slotfeest zaterdag 28 april 2018  
 



KWB: 
De zondagse instuif van 10.00 tot 13.00 uur te verzorgen door verschillende de 

ploegen 
Op 3 september zijn onze jongeren van de partij. 
Andere ploegen staan vermeld in het kalenderboekje. 

Indien er gewijzigd moet worden doe dit tijdig en niet één dag vooraf.  
Trachten aan KWB activiteiten mee te doen.  
 
Rondvraag: 

Blijkbaar was alles reeds duidelijk  
 

Afspraken: 
Afspraken jeugd en ouders voor vervoer met Karl. 
Afspraken tussen ploegen senioren. 

Afspraken met verantwoordelijken. 
Patrick verlof van 11 december 2017 tot 18 januari 2018  

Marc Jacobs: Geen beurtrol voorzien vanaf 15 augustus tot 1 september 2018 
Uitdelen van truitjes en sportzakken 
 

Einde vergadering 
Frans Helsen 
 

 

 
 
 

Ploegen senioren 2017 – 2018 
 

A ploeg in 6
e
 afdeling B en speelt op woensdag 

 
Ceulemans Danny D6 

Van Nieuwenhove Marc E0 
Peeters Bart E4 
Rijpens Eduard F  
 

B ploeg in 8
e
 afdeling A en speelt op dinsdag samen met de D 

ploeg 
 

Goyvaerts Albert E0 
Gryp Karl E2 

Helsen Frans E6 
 

C ploeg in 9e afdeling A en speelt op dinsdag samen met de 

E ploeg 
 

Kielbaey Patrick E6 
Spriet Maarten E6 

Jacobs Marc NG 
Ballet Jasper NG 
 



D ploeg in 12e afdeling en speelt op dinsdag samen met de B 
ploeg 
 
Kets Francine NG 

Rewers Maud NG 
Van den Bussche Arlette NG 

Scheurwegs Sandra NG 
 

E ploeg in 12
e
 afdeling en speelt op dinsdag samen met de C 

ploeg 
 

Min Rita NG 
Pittoors Viviane NG 

Velter Walter NG 
Jacobs Ben NG 
Teugels Els NG 
 
 

Alle wedstrijden bij de senioren starten om 20.00 uur. 
 

In de A ploeg moeten D6 en E0 altijd spelen of op het blad staan, hier kan 5 keer 

worden van afgeweken. 
 

De ploegen met vier spelers maken op de openingsvergadering de beurtrol bekend. 
 

Hopelijk voor iedereen aanvaardbaar  succes  

 

 

 

Oplossing kruisvoorraadsel van vorige nieuwsbrief 
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Beste competitiespelers 

Wedstrijden senioren beginnen steeds om 20.00 uur. 
Een wedstijd verplaatsen kan naar een andere dag in dezelfde speelweek of naar 
een vroegere week. 

Nooit kan men een wedstijd verplaatsen naar een latere week dan gepland in de 
officiële kalender. 

 
Zoals verleden seizoen dient het wedstrijdblad niet meer opgestuurd.  
De thuisploeg(kapitein) houd het origineel bij en de bezoeker krijgt het dubbel van 

het wedstrijdblad. 
 

De thuisploeg moet er voor zorgen dat de uitslag wordt ingevoerd via TT-online. 
De bezoekers moeten dit Autovalideren. 
 

Verleden seizoen gebeurde het invullen door de ploegen zelf.  
De Autovalidatie gebeurde door Frans. 

Dit jaar gebeurt zowel het invullen als de autovalidatie door de ploeg zelf.  
De autovalidatie moet zo snel mogelijk gebeuren. 
Het is pas na de autovalidatie van de ploegen dat de officiële rangschikking er kan 

zijn.  
Let wel dat bij het niet naleven van dit reglement de boetes worden doorgegeven 

naar de betrokken ploeg. 
 
Ook bij de extra competities zijn deze afspraken van toepassing. 

 
Het bestuur 

 

 

BELANGRIJK VOOR HET NIEUWE SEIZOEN INTERCLUB 

ln afdeling 48 geeft Lierse A jammer genoeg algemeen forfait voor het nieuwe 

seizoen. Hierdoor wordt voor Lierse B in afdeling 7A een maximum ploegwaarde 

opgelegd van 2L. 

 

E-MA!LADRESSEN 

Ter herinnering vind je hieronder de e-mailadressen waarop de interclubcommissie 

bereikbaar is: tt.interclu b.antwerpen@sporta.be 

De Sporta-raad is bereikbaar via het onderstaande adres: 

tt.sporta raad.a ntwerpen@ sporta. be 

En de verantwoordelijken voor de extra competities via: 

tt.extracom petities.a ntwerpen@sporta. be 

Voor de jeugd is er het volgende emailadres: 

Jeugd.tafeltennis@sporta.be 

Gelieve deze e-mailadressen te gebruiken en niet naar de persoonlijke e -

mailadressen te mailen a.u.b. 

 

AUTO-VALIDATIE 

Belaneriik: vergeet ook niet bij "vriie wedstriiden" het wedstri jdblad op TT-Online in te 

vullen 

 



WIJZIG I NG EN SRIO 2OT7 -2OL8 

lnterclub Jeugd & Senioren 

1,. Afschaffing eindronde interclub jeugd & senioren. Er zal géén wedstrijd meer 

plaatsvinden 

tussen kampioenen van verschillende reeksen (bv 6A & 68). 

Alle competities 

2. Ploegenrangschikking: Bij gelijke stand zal eerst gekeken worden naar het meest 

aantal 

gewonnen matchen (één seniorenwedstrijd bestaat uit 10 matchen).  

Daarna naar aantal gewonnen wedstrijden, onderlinge punten. 

3. Bij stopzetting tijdens een wedstrijd wegens aanvaarde heirkracht zal de wedstrijd 

hervat 

worden bij 0-0. Andere spelers mogen opgesteld worden voor zover de reglementen 

worden 

gerespecteerd. 

 

VERVROEGDE WEDSTRIJDEN 

Ma 04 sep Ere 7002       Leugenberg A - Killypong A 

Ma 04 sep 1e    7012      Leugenberg B - Orka A 

Ma 04 sep 4B   7052      Leugenberg C - Orka C 

Wo 06 sep 5A  7062       Leugenberg D - Henricus B 

Wo 06 sep 8A  7122       Leugenberg E - Henricus C 

Do 09 nov 10A 12171    Blue Rackets A - Lintse E 

Di L2 dec 11e    12191    Bart Merksem I - Bart Merksem G 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kruiswoordraadsel 
 

Horizontaal: 

1.   voor, speelzucht 

2.   dicht bij elkaar, deel van een wet (afk.)  

3. loflied, ongebonden, Iers Republiekeins Leger (afk.)  
4. bazige vrouw, zanger 
5.   ter zake, Japans kledingstuk 

6.   roem, boel 

7.   enkele reis, haarverlies bij dieren 

 

Vertikaal: 

1. oktober 
2. water tussen Arabië en Afrika 
3.   toegankelijk, opnieuw (in samenstellingen) 

4.   plaats in Duitsland 

5.   gebeier 

6.   oostnoordoost, scantechniek 

7.   ondeugend 

8.   deel van een kast, enzovoort 

9.   openbaar toilet 

10. gedorste halmen, Europes Unie 

11. arrondissement 
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http://nl.123rf.com/photo_19552738_illustratie-van-cartoon-pingpongspeler.html

