
  
 

 

Beste vrienden 

 

 

Februari was een drukke maand voor de beker Boonet. Met vier ploegen in de poule werden de 

onderlinge wedstrijden op 24 februari afgewerkt. Een sportieve, leuke maar toch vermoeiende 

namiddag werd dan gezellig afgesloten met een lekker etentje. Dank aan allen voor deze mooie 

inzet. 

 

Maart, de maand van de waarheid wat de competitie betreft. Na een maand met weinig 

competitie en heel wat activiteit in de beker Boonet is de eindsprint ingezet in de reguliere 

competitie. Onze A en C ploeg dienen zich nog stevig te reppen willen ze de degradatie 

ontlopen. Onze E ploeg heeft zicht op de tweede plaats en de B en D ploeg zitten in de bovenste 

helft van de rangschikking. 

Onze jeugd die door de resultaten van de heenronde in een hoge reeks stonden voor de play-

offs hebben het moeilijk om de winst in Kontich te houden. Daar staat natuurlijk tegenover de 

ze veel bijleren en vooral mooie en spannende wedstrijden spelen. Volhouden en de trainingen 

goed volgen is de boodschap. 

 

Is de reguliere competitie gedaan einde maart dan is er nog de lentecompetitie. Hiervoor hebben 

we de dinsdagen voorzien zodat andere onderafdelingen ook hun normale vergaderingen 

kunnen houden op de woensdagen. We kunnen dan ook maar 4 ploegen inschrijven en zo zal 

er tot half juni op dinsdag nog een tafeltennis gebeuren zijn. 

 

Op vier maart, het KWB Lenteontbijt, is TTK er bij een grote formatie. Bij het schrijven van 

dit artikel kunnen we er nog niets over zeggen maar met een beetje geloof in onze KWB zal dit 

wel in orde komen. Trouwens het is tevens de start van 70 jaar KWB in Kontich centrum. 

 

Onze clubavonden starten voortaan om 19.30 uur ipv 19.00 uur. Onze jongeren zijn niet meer 

zo jong jong en komen iets later naar de clubavonden. Om de verantwoordelijke vrijwilligers 

die in een beurtrol het lokaal openen niet te lang moederziel alleen te laten is er besloten om de 

clubavond iets later te laten starten. 

 

We hebben op 11 maart de instuif en deze wordt verzorgt door Bert en Frans met echtgenotes. 

Eens goeiendag komen zeggen doet onze werkers altijd een plezier. 

Op 15 april hebben voor de laatste keer de instuif en hiervoor zoeken we nog vrijwilligers. Niet 

twijfelen want enkele namen zouden we graag zien binnen komen. 

Tevens willen we de verschillende ploegen in competitie danken om deze taak één keer voor 

hun rekening te nemen. 

 

JEUGDDAG op zaterdag 21 april. Hou de datum vrij en Karl doet de rest (met een beetje steun 

van het bestuur). 

 

SLOTFEEST op zaterdag 28 april is een must voor elke doorgewinterde ttker 

 



Verder aan alle competitiespelers nog het nodige succes maar vooral hou het sportief en plezant 

voor iedereen 

 

Tot een volgende 

Frans 
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