
OPGELET :  er is geen clubavond de eerste week van juni – dus niet op 

woensdag 5 juni en ook niet op donderdag 6 juni !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magdalenastraat 19       2550 Kontich 

 

Nieuwsbrief                      juni 2019 
 

Beste sportvrienden, 

in deze nieuwsbrief kan je de kalender en de volgende artikels vinden: 

❖ Kalender van de maand 

❖ Woordje van de voorzitter 

❖ Training voor competitiespelers 

❖ Jaarwerking 2019-2020 

❖ Verslag bestuursuitstap 

 

 

 

 

 

Het maandblad wordt ook gepubliceerd op 

de clubwebsite : http://www.ttkmartinus.be.  

Wij vernemen het overlijden van Guy Gelaes.  Hij overleed op 75-jarige leeftijd in 

woonzorgcentrum Cantershof te Hove.  Guy was medestichter van TTK Martinus.  De club 

biedt haar medeleven aan bij echtgenote Frieda Vekemans en de ganse familie. 



Kalender van de maand 

JUNI 2019 

Za 1     

Zo 2     

Ma 3     

Di 4 20.00 Lentecompetitie   

Wo 5 GEEN CLUBAVOND !!!  

Do 6     

Vr 7     

Za 8     

Zo 9     

Ma 10     

Di 11 20.00 Lentecompetitie   

Wo 12     

Do 13 19.30 Clubavond Marc 

Vr 14     

Za 15     

Zo 16     

Ma 17     

Di 18     

Wo 19     

Do 20 19.30 Clubavond Sandra 

Vr 21     

Za 22     

Zo 23     

Ma 24     

Di 25     

Wo 26     

Do 27 19.30 Clubavond + Kwb Kontakt Frans 

Vr 28     

Za 29     

Zo 30     

 

  

 

  



Woordje van de voorzitter 

 

Beste vrienden 
 
Vooreerst wil ik een medestichter herdenken.  
Guy Gelaes stond mede aan de start van onze KWB onderafdeling tafeltennis. Helaas heeft hij 
op 76 jarige leeftijd van ons afscheid genomen. Als afdeling bieden we echtgenote Frieda en 
de familie onze oprechte gevoelens van medeleven aan. 
De lentecompetitie loopt nog tot half juni en blijkt dat de resultaten wisselend zijn. Dus er is 
zeker veel speelgenot. 
Ook even terug naar ons slotfeest. Een mooie opkomst, lekker eten, een kort ledengedeelte 
en mooi afgesloten met een quiz. 
Het deed ons echt plezier dat we verschillende ouders van onze jongeren mochten 
verwelkomen. Deze steun is zeer belangrijk zodat onze jeugdverantwoordelijke er ook het 
volgend jaar weer volop kan tegenaan gaan. Door een quizgedeelte was de ruimte kleiner om 
de nodige problemen voor de ploegvorming op te lossen maar alles kwam uiteindelijk toch in 
orde zodat onze secretaris haar werk goed kon doen. 
En dan zijn we bij de voorbereiding voor een volgend werkjaar. Bij de senioren valt onze A 
ploeg weg en zullen op woensdagavond steeds de beschikking hebben voor de 
nevencompetities. Bij de jongeren hebben we één ploeg meer ingeschreven. We hopen dat 
iedereen nu de afspraken zal nakomen. Het kalender boekje voor volgend jaar zal opgemaakt 
worden na de KWB kalender.  
We zijn op de werkvergadering van Sporta geweest en hebben de nodige aanpassingen voor 
onze werking gekregen. 
A ploeg in 7e afdeling, B ploeg in 9e afdeling, C ploeg in 10e afdeling en D ploeg in 12e afdeling. 
De jeugdploegen worden ingedeeld per ploegsterkte en voor de jeugd A zit er dan 1e afdeling 
in. 
 
In juni zijn er nog de clubavonden op donderdag nl: 13, 20 en 27 juni steeds vanaf 19.30 uur.  
 

WOENSDAG 5 juni is er GEEN tafeltennis 
 
Graag tot een volgende 
TTK groetjes FH 

 
 

 



Training voor competitiespelers 

Wij denken er aan, om zoals vorig jaar, de mogelijkheid te bieden training te volgen op 

dinsdagavonden 6 -13 -20 en 27 augustus. 

De trainingen zullen door Frans gegeven worden. 

Indien je de training zou willen volgen, graag een bevestiging via mail of persoonlijk aan Frans Helsen 

voor 15/06. 

Ook graag vermelden of je elke week kan trainen en indien niet de data opgeven wanneer je niet 

kan. 

De trainingen kunnen pas doorgaan als er voldoende inschrijvingen zijn. 

 

Het bestuur 

 

 

 
 
 
 

 
Jaarwerking 2019-2020 : een tipje van de sluier 

 
Het volgende werkjaar dat start op 1 augustus wordt druk voorbereid door het bestuur. 

 

U kan misschien al volgende data aankruisen in uw agenda : 

Dinsdag 3 september 2019  vergadering ouders en competitiespelers om 20u00 

Zondag 20 oktober 2019  dubbelkampioenschap vanaf 13u30 

Maandag 11 november 2019  clubkampioenschap vanaf 10u00 

Zondag 17 november 2019  solidariteitsinstuif 

Zondag 24 november 2019  KWB kinderfeest 

Donderdag 26 december 2019  blacklight 

Ofwel 8 ofwel 15 februari 2020  verrassingstornooi 

Zondag 1 maart 2020   KWB lenteontbijt vanaf 10u00 

Zaterdag 25 april 2020   jeugddag 

Zaterdag 9 mei 2020   slotfeest vanaf 18u00 

en niet te vergeten in oktober 2019 : verkoop van marsepein en speculoos. 

 



Verslag uitstap voor bestuur en vrijwilligers op 04/05/2019 

Afspraak om 15u aan de AED studio’s voor een rondleiding ter plaatse. 

Er werd eerst wat over de geschiedenis van de studio’s verteld, Alfacam dat failliet ging en de nieuwe 

ideeën van Glenn Roggeman de CEO van de AED studio’s. 

Een heel groot terrein dat in verschillende fases werd vernieuwd, met aandacht voor het milieu. 

Sommige gebouwen werden behouden en dienen als opslagplaats. 

Ook is er een hotel aan verbonden met catering zodat, indien nodig, er mogelijkheid is om te 

overnachten.  

Grote studio’s, ‘black boxes’, zoals ze worden genoemd, waar een aantal bekende programma’s 

worden opgenomen, ook soms rechtstreeks, zoals: de MIA’s, De Gouden Schoen, Belgiums Got 

Talent, So You Think You Can Dance, …. 

Ook de film ‘Kursk’ met Mathias Schoenaerts en een een budget van 40 miljoen USD, werd in de 

studio met een ‘grote watertank of zwembad’ opgenomen. 

Wij hebben in de studio van ‘The Voice’ kunnen binnenkijken... 

De studio waar ‘Familie’ wordt opgenomen konden we spijtig genoeg niet bezoeken. 

We werden allemaal toch wel wat duizelig toen Jan ons vertelde, wat men moest betalen om een 

studio te huren of een evenement wou organiseren en hoeveel er per minuut verdiend werd bij een 

optreden van bv ‘The Voice’. 

Nog even iets drinken, dan met 8 aan een shottertafel een wedstrijdje gespeeld en dan naar Hove 

centraal voor een lekker diner. 

Hierna vertrek naar de volkssterrenwacht ‘URANIA’. 

Door een deskundige gids werd er uitleg gegeven over de stand van de aarde ten opzichte van de zon 

en andere planeten, de snelheid van het licht, hoe lang het duurt voor wij een ster kunnen 

waarnemen … 

In het geïmproviseerd planetarium konden we van die avond de stand van de sterren zien, de 

satellieten volgen, de verschillende sterrenbeelden ontdekken, de Melkweg …… 

Daarna de uitkijktoren op, er was geen wolkje aan de lucht, om naar een groep sterren te kijken. 

Gelukkig was Patrick er om ons op dat moment wat uitleg te geven, spijtig maar ik ben de naam 

alweer vergeten! 

                                      

Wat ik wel heb onthouden: 

• als we aan een wereldbol draaien, we dat van links naar rechts moeten doen 

• ik de sterren niet kan tellen 

• vanaf 1 bepaalde ster van de grote beer je de lijn 5 keer moet verlengen en dan zie je de 

poolster …..  

• er te veel lichtvervuiling is om een mooie sterrenhemel te kunnen zien 

• door één meteorietinslag de aarde verwoest kan worden 

• dat er slimme mensen zijn die dat allemaal kunnen uitleggen en onthouden 

• dat mijn portemonnee te klein is om ooit een feestje te geven in de AED studio’s! 

Bedankt Frans voor de organisatie van weeral een leuke dag.                                                           

Verslaggever, Maud  



Op 4 mei was er een uitstap voor het bestuur en de vrijwilligers met partner. 

We kregen van Jan, rechterhand van de baas van de AED studio’s een heel interessante rondleiding. 

Hier even rondkijken in de studio van The Voice waar gisteren de eerste live show opgenomen is. 

 

 

 

Kandidaat Patrick was niet te houden !!! 

                                                               Een kleinere studio 

 

 

 

                                                                De maquette 

 



In deze ingerichte black box kan je voor 16 000 eurokes per dag gerust een feestje geven 

                                          (kristallen lusters inbegrepen!!).    

 

 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            Jos en Marina zien het hier wel zitten of    

                                                                                                                          misschien nog beter liggen! 

                                                                                                                                                    

 

 

 

 



              Een lekker etentje in Hove Centraal waar Jenny  duidelijk in het zonnetje zit.     

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot slot naar Urania waar we een voordracht kregen en Patrick voor ons de M 13 in de kijker zette! 

                                               

 Willy zag dat het goed was! 

 

 

                                                                   Als afsluiter nog een drankje en van Frans en de federatie nog                 

                                                                              een bedankje  (pen en potloodset) voor alle vrijwilligers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedankt voor de leuke namiddag. 

Marc en Els. 


