
 

 

       

 

Beste sportvrienden, 

in deze nieuwsbrief kan je de volgende artikels vinden: 

❖ Woordje van de voorzitter 

❖ Kalender september 

❖ Nieuws van de KWB 

❖ Wanneer zijn tafeltennissers verzekerd ? 

❖ Woordje van de redactie 

❖ Competitie - kalenders 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   Het maandblad wordt ook gepubliceerd op de 

clubwebsite :   http://www.ttkmartinus.be                                       

 

Magdalenastraat 19          2550 Kontich 



Woordje van de voorzitter 

Beste leden van TTK Martinus, 

De zomervakantie zit er bijna op, en we kijken uit naar de start van de competities. 
Vooreerst een woordje van dank aan Els en Marc om in juli het lokaal te openen voor het 
zomertafeltennis. 
In augustus waren er de trainingsavonden op dinsdag voor de competitiespelers, en onze 
clubavond op donderdag. De opkomst was wat wisselend, maar het is natuurlijk verlofperiode 
en waarschijnlijk zal ook het warme weer er voor iets tussen gezeten hebben. 
  
Op dinsdag 6 september om 19.30 uur starten we officieel met onze openingsvergadering. Hier 
krijg je alle info over de competities, openen lokaal, vervoer jeugdspelers, nevencompetities en 
andere activiteiten. Wij hopen op een goede opkomst. Een verslag van de vergadering 
verschijnt in de volgende nieuwsbrief. 
Ook dit jaar zal Walter de maandelijkse nieuwsbrief verzorgen. Hierbij een oproep aan alle 
ploegen om wat info, foto’s, wedstrijdverslagen, enz…. aan Walter te bezorgen zodat iedereen 
de prestaties van de ploegen kan meevolgen.  
Intussen heeft iedereen het kalenderboekje ontvangen. Dit is een leidraad voor alle competities 
en activiteiten. Elke maand verschijnt de kalender voor de volgende maand met alle laatste 
wijzigingen in de nieuwsbrief. 
 
De jeugdtrainingen starten op woensdag 7 september onder leiding van onze nieuwe trainer 
Maarten. Van 17 tot 18 uur is het training voor de recreanten, en van 18 tot 19.30 uur voor de 
competitie spelers. De eerste wedstrijden voor onze 2 jeugdploegen zijn op zaterdag 10 
september. 
In de senioren competitie zijn er zoals vorig jaar 5 ploegen ingeschreven. Zij starten de 2de week 
van september. 
 
De KWB instuif elke zondag van 10 tot 13 uur rekent ook op TTK voor de bediening. Zondag 28 
augustus was het bestuur van dienst. De volgende instuif voor TTK is op zondag 11 september, 
en daar rekenen we op onze jeugd onder leiding van Karl om alles in goede banen te leiden. 
 
Tenslotte nog een dienstmededeling : 
Frans zet na 42 jaar een (kleine) stap terug, en heeft het voorzitterschap aan mij doorgegeven. 
Bedankt Frans voor die 42 jaar vanwege heel TTK Martinus. 
Ik zal deze taak met veel enthousiasme op mij nemen, en samen maken we er een gezellig, 
sportief en gezond sportjaar van. 
 
Met sportieve groeten, 
Je nieuwe voorzitter 
Marc Van Nieuwenhove 

 

  



Kalender 

 

 

SEPTEMBER 2022

Do 1 KWB Kontakt

Vr 2

Za 3 Jeugdbeker

Zo 4 10u00 KWB instuif volley

Ma 5 19u30 KWB ledenavond

Di 6 19u30 openingsvergadering 20u00 Heikant E-Mart. C (W5) Frans

Wo 7 17u00 en 18u00 training jeugd Maarten VdV

Do 8 19u30 clubavond Maarten Spr

Vr 9

Za 10 9u30 Tecemo A - Mart. A Sint-Lenaarts A - Mart. B

Zo 11 10u00 KWB instuif TTK jeugd

Ma 12

Di 13 20u00 Mart.B-Orka H / Mart.E-G roenenhoek B / Lintse D-Mart. C Frans

Wo 14 17u00 en 18u00 training jeugd Maarten VdV

Do 15 19u30 clubavond Frans

20u00 Omni Vrembo A - Mart. A      Antonius H - Mart. D

Vr 16

Za 17 09u00 Mart. A - Omni Vrembo A      Mart. B - Bevel A Marc

Zo 18 11u30 KWB Lunner

Ma 19 20u00 Nodo I - Mart. E

Di 20 20u00 Mart. C - Antonius G Mart. D - Groenenhoek A C ploeg

20u00 Bart Merksem D - Mart. B

Wo 21 17u00 en 18u00 training jeugd 20u00 Mart. A - Henricus B Maarten VdV

Do 22 19u30 clubavond Arlette

Vr 23

Za 24 09u30 Schoten A - Mart. A Schoten B - Mart. B

Zo 25 10u00 KWB instuif kook

Ma 26

Di 27 20u00 Mart. B - Vorselaar C Mart. E - Rupel D Frans

20u00 Orka F - Mart. A Groenendaal B - Mart. D

Wo 28 17u00 en 18u00 training jeugd Maarten VdV

Do 29 19u30 clubavond KWB Kontakt Maud

Vr 30 20u00 Sitn Lenaarts B - Mart. C



Nieuws van de KWB 

 

PRIJSSTIJGING IN HET KWB LOKAAL 

Zoals overal de prijzen de hoogte ingaan kon KWB niet anders dan een aanpassing doorvoeren. 
De vorige prijzen dateerden reeds van het jaar 2017.  
Dus we mogen niet echt klagen maar het moest er eens van komen.  
In doorsnee stijgen de prijzen met 20 cent en blijven hoe dan ook nog steeds KWB vriendelijk 
te noemen. 
 
Ook bij het huren van ons lokaal zijn er wijzigingen maar daar gaan we hier niet verder op in. 
Ingeval van interesse krijg je die automatisch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONDAG 18 SEPTEMBER – KWB HERFSTLUNNER 

Ingeschreven leden worden om 11.30 verwacht voor een uitgebreide maaltijd, beginnend met 

een aperitief, en vervolgens rond 12.00 uur als voorgerecht een Noors visschoteltje.  

Daarna heb je het hoofdgerecht met keuze tussen vlees (varkenshaasje archiduc) of vis 

(gebakken zalm met garnaalsaus).  

Het geheel wordt afgerond met een dessertenbordje. 

Het culinair gedeelte zal afgewisseld worden met 2 maal een live-optreden van het   “TRIO 

INTERMEZZO”.  

De prijs voor deze middag bedraagt 30,00 euro. Dranken die niet inbegrepen zijn in het menu 

zijn te verkrijgen aan onze klantvriendelijke KWB-prijzen. Er is die dag geen instuif. 

Inschrijven kan bij Frans met de opgave van de hoofdschotel (vis of vlees). 

Betalen kan cash of door overschrijving op rekening BE56 9730 2360 5588, en dit ten 

laatste op donderdag 8 september 2022.  

In het verleden nam tafeltennis steeds met een mooie delegatie deel aan deze KWB activiteit. 

 

 

  



Nieuws van de KWB 

SOLIDARITEITSINSTUIF – ZONDAG 20 NOVEMBER 2022 

 

Het KWB bestuur is op zoek naar een aantal vrijwilligers die tijdens de solidariteitsinstuif ten 

voordele van CASA DI MAURO mee willen helpen aan de AFWAS. 

Jarenlang heeft onze onderafdeling voetbal deze taak op zich genomen, waarvoor heel veel 

dank, maar jammer genoeg bestaat deze onderafdeling niet meer. 

Dus gaan we trachten enkele teams van een drietal mensen te vinden om tussen 12.00 uur en 

(maximum) 16.00 uur deze taak op hun te nemen. 

Dus indien we twee teams zouden hebben dan wordt dat van 12.00 tot 14.00 uur en van 14.00 

tot 16.00 uur. 

En in geval van drie teams zal het telkens maar een anderhalf uurtje zijn. 

Wie wil er helpen ???  

Laat het ons aub weten, liefst aan iemand van het Dagelijks Bureau of een bestuurslid van onze 

onderafdeling kook. 

Op voorhand heel veel dank. 

Trouwens even veel dank aan de verschillende onderafdelingen die reeds vele jaren hun hulp 

aanbieden tijdens deze solidariteitsinstuif. 

Wie interesse heeft kan dit kenbaar maken aan Frans zodat we dit kunnen overmaken aan onze 

KWB. 

Onze tafeltennisafdeling zorgt reeds meerdere jaren voor het afruimen en draagt zo een 

steentje bij voor het verwezenlijken van deze activiteit voor het goede doel. De ploeg die dit al 

meerdere jaren doet is ook dit jaar van de partij waarvoor heel veel dank.  

Dit wil niet zeggen dat onze leden door deel te nemen hun steentje ook kunnen bijdragen om 

dit initiatief van onze kookafdeling te steunen. 

Een artikel en het formulier om in te schrijven zal in de KWB Kontakt en onze nieuwsbrief van 

oktober verschijnen. 

 

 

  



Wanneer zijn tafeltennissers verzekerd ? 

Het voorbije seizoen kregen we verschillende vragen over de verzekering van de aangesloten 

tafeltennisspelers.  

Daarom willen we dit voor jullie nog eens even verduidelijken: 

1. Clubtrainingen: Uiteraard zijn alle aangesloten leden verzekerd tijdens de wekelijkse 

clubtrainingen. Verandert er eens een keertje een training? Geen probleem, maar duid 

dit wel goed aan in de clubagenda in Mijn Beheer! 

  

2. Clubactiviteiten: Organiseren jullie ook eens een andere activiteit in de club, zoals een 
pasta-avond, sinterklaasfeestje, bestuursvergadering, een eigen tornooi, …?  Ook hier 
zijn alle leden verzekerd, op voorwaarde dat deze activiteiten werden ingegeven in de 
clubagenda van Mijn Beheer. 
  

3. Individuele gezondheidssporten: Bij Sporta zijn alle leden ook 24/24u verzekerd 

wanneer zij individueel een gezondheidssport beoefenen. Deze zijn: Wandelen, Lopen, 

Fietsen, Zwemmen, Fitness, Yoga en Rolschaatsen. Mochten ze een ongeval krijgen, dan 

kunnen ze dit zelf  rechtstreeks aangeven via het formulier dat ze in hun persoonlijke 

account vinden. Indien de club dit wenst, kan deze aangifte ook via de club gebeuren. 

  

4. Competitiewedstrijden: Tijdens alle competitiewedstrijden (bij Sporta) zijn de leden 

automatisch verzekerd. 

  

5. Federale/Masters/Jeugdtornooien georganiseerd door de federatie: Tijdens deze 

tornooien zijn alle leden automatisch verzekerd. (Deze activiteiten hoeven niet 

ingebracht te worden in de agenda!) 

  

6. Tornooien van Sporta-clubs: Nemen jullie leden deel aan een tornooi georganiseerd 

door een Sporta-club? Dan moeten jullie vanaf nu ook niets meer doen dit wordt 

automatisch verzekerd. (let wel op! Als organiserende club moet je het tornooi 

natuurlijk wél doorgeven aan Sporta!) 

  

7. Tornooien van clubs buiten Sporta: Indien jullie leden deelnemen aan een tornooi 

georganiseerd door een andere club kunnen zij ook verzekerd zijn, als jullie dit opnemen 

in de clubagenda. 

  

Leden zijn niet automatisch verzekerd als ze deelnemen aan een tornooi van een andere club 

en/of activiteiten bij een andere club! 

Maud 

 

 

 

  



Kalender en nevencompetities 

Het nieuwe kalenderboek staat online op ttonline.sporta.be 

Trekking Beker Bisdom 1/64 finale is eveneens beschikbaar. 

Tevens reminder voor de inschrijvingen voor de extra competities. 

De inschrijvingen van de extra competities (Hologne of Masters) moeten binnen zijn bij het 
verbond tegen vrijdag 16 september dus bezorg je naam of namen zo snel mogelijk aan Maud. 

Wens je de kalender van je ploeg te downloaden op je tablet, smartphone en/of outlook 
kalender?   Ga naar:  

                  1. Kalender 
                  2. Kader links bij Type: per ploeg 
                  3. Selecteer je ploeg  
                  4. Klik daarna op ical-knop (Kalender exporteren)  

Importeer het ical bestand in je persoonlijke digitale agenda en automatisch zullen de 
wedstrijden met bijhorende aanvangsuur, wedstrijdnummer en adres van de thuisploeg 
verschijnen in je agenda. 

 

 

  



Woordje van de redactie 

Beste clubgenoten, 
 
ter gelegenheid van de allereerste nieuwsbrief van het nieuwe seizoen ga ik jullie nog eens vragen 
om wat extra input voor deze maandelijkse brief. 
 
Het zou bijvoorbeeld leuk zijn om in het begin van het seizoen een foto te kunnen publiceren 
waarop alle spelers van een ploeg glunderen. 
 
Na elke wedstrijd een kort verslagje van wat er gebeurd is, hebben jullie verdiend gewonnen of 
verloren, wie was de uitblinker, hoe gezellig was de after-pingpong-party. 
Nu en dan ook eens een foto van een speler-in-actie of van een dubbel-in-actie of van een teller-
in-actie kan ook wel eens aangenaam zijn. 
 
Maar als je iets meemaakt dat absoluut niet met tafeltennis te maken heeft : ook dat kunnen we 
een plaatsje geven in deze brief.  Misschien een speciale hobby die je hebt …. 
 
Ik krijg dus eigenlijk graag alles wat jou interesseert, begeestert, aangrijpt, …..  Ook op deze 
manier kan je de andere clubleden wat beter leren kennen. 
 
Jullie kennen mijn mailadres : er is plaats genoeg in mijn mailbox ! 
 
Hieronder kan je de kalenders terugvinden voor alle ploegen.  Het was heel wat typwerk, dus als 
er ergens een foutje is ingeslopen mag je mij dat altijd melden. 
 
Sportieve groeten, 
 
Walter   



Competitie – kalenders 

 

 

 

 

 

wk 01 15-09-2022 Omni Vrembo C  - Martinus A 14-12-2022 wk 12

wk 02 21-09-2022 Martinus A  - Henricus B 23-12-2022 wk 13

wk 03 27-09-2022 Orka F  - Martinus A 18-01-2023 wk 14

wk 04 05-10-2022 Martinus A  - Antonius B 26-01-2023 wk 15

wk 05 13-10-2022 Tecemo H  - Martinus A 01-02-2023 wk 16

wk 06 17-10-2022 Schoten E  - Martinus A 08-02-2023 wk 17

wk 07 26-10-2022 Martinus A  - Wuustwezel A 15-02-2023 wk 18

wk 08 16-11-2022 Bevel C  - Martinus A 01-03-2023 wk 19

wk 09 23-11-2022 Martinus A  - Tisselt B 06-03-2023 wk 20

wk 10 29-11-2022 Groenendaal A  - Martinus A 15-03-2023 wk 21

wk 11 07-12-2022 Martinus A  - Koningshof A 21-03-2023 wk 22

PLOEG A    afdeling 7

wk 01 13-09-2022 Martinus B  - Orka H 15-12-2022 wk 12

wk 02 20-09-2022 Bart Merksem D  - Martinus B 20-12-2022 wk 13

wk 03 27-09-2022 Martinus B  - Vorselaar C 20-01-2023 wk 14

wk 04 05-10-2022 Wuustwezel B  - Martinus B 24-01-2023 wk 15

wk 05 Martinus B  - V R I J wk 16

wk 06 15-10-2022 Antonius D  - Martinus B 07-02-2023 wk 17

wk 07 25-10-2022 Martinus B  - De Gilden B 15-02-2023 wk 18

wk 08 18-11-2022 Rijkevorsel C  - Martinus B 28-02-2023 wk 19

wk 09 22-11-2022 Martinus B  - Beerse D 10-03-2023 wk 20

wk 10 30-11-2022 Schoten G  - Martinus B 14-03-2023 wk 21

wk 11 06-12-2022 Martinus B  - Antonius F 23-03-2023 wk 22

PLOEG B    afdeling 9A

wk 01 06-09-2022 Heikant E  - Martinus C 31-01-2023 wk 12

wk 02 13-09-2022 Lintse D  - Martinus C 13-12-2022 wk 13

wk 03 20-09-2022 Martinus C  - Antonius G 22-12-2022 wk 14

wk 04 30-09-2022 St-Lenaarts B  - Martinus C 17-01-2023 wk 15

wk 05 04-10-2022 Martinus C  - Nodo H 23-01-2023 wk 16

wk 06 18-10-2022 Martinus C  - Tecemo K 10-02-2023 wk 17

wk 07 25-10-2022 Putte B  - Martinus C 14-02-2023 wk 18

wk 08 15-11-2022 Martinus C  - Omni Vrembo D 02-03-2023 wk 19

wk 09 23-11-2022 Bevel E  - Martinus C 07-03-2023 wk 20

wk 10 29-11-2022 Martinus C  - Virtus C 17-03-2023 wk 21

wk 11 05-12-2022 Borsbeek D  - Martinus C 21-03-2023 wk 22

PLOEG C    afdeling 10B



 

 

 

 

 

 

 

 

wk 01 15-09-2022 Antonius H  - Martinus D 13-12-2022 wk 12

wk 02 20-09-2022 Martinus D  - Groenenhoek A 22-12-2022 wk 13

wk 03 27-09-2022 Groenendaal B  - Martinus D 17-01-2023 wk 14

wk 04 04-10-2022 Martinus D  - Schoten I 23-01-2023 wk 15

wk 05 10-10-2022 Balder F  - Martinus D 31-01-2023 wk 16

wk 06 18-10-2022 Martinus D  - Lintse E 07-02-2023 wk 17

wk 07 24-10-2022 Bart Merksem F  - Martinus D 14-02-2023 wk 18

wk 08 15-11-2022 Martinus D  - Bart Merksem H 27-02-2023 wk 19

wk 09 25-11-2022 Henricus G  - Martinus D 07-03-2023 wk 20

wk 10 29-11-2022 Martinus D  - Kruispunt C 14-03-2023 wk 21

wk 11 05-12-2022 Zwijndrecht D  - Martinus D 21-03-2023 wk 22

PLOEG D    afdeling 11A

wk 01 13-09-2022 Martinus E  - Groenenhoek B 15-12-2022 wk 12

wk 02 19-09-2022 Nodo I  - Martinus E 20-12-2022 wk 13

wk 03 27-09-2022 Martinus E  - Rupel D 19-01-2023 wk 14

wk 04 05-10-2022 Wuustwezel C  - Martinus E 24-01-2023 wk 15

wk 05 11-10-2022 Martinus E  - Henricus F 03-02-2023 wk 16

wk 06 20-10-2022 Antonius I  - Martinus E 07-02-2023 wk 17

wk 07 25-10-2022 Martinus E  - Bart Merksem G 14-02-2023 wk 18

wk 08 15-11-2022 Koningshof E  - Martinus E 28-02-2023 wk 19

wk 09 22-11-2022 Martinus E  - Putte C 07-03-2023 wk 20

wk 10 28-11-2022 Leugenberg C  - Martinus E 14-03-2023 wk 21

wk 11 06-12-2022 Martinus E  - Brasgata D 22-03-2023 wk 22

PLOEG E    afdeling 11B

wk 01 10-09-2022 Tecemo A  - Martinus A 15-10-2022 wk 06

wk 02 17-09-2022 Martinus A  - Omni Vrembo A 22-10-2022 wk 07

wk 03 24-09-2022 Schoten A  - Martinus A 12-11-2022 wk 08

wk 04 01-10-2022 Martinus A  - Borsbeek A 19-11-2022 wk 09

wk 05 08-10-2022 Beerse A  - Martinus A 26-11-2022 wk 10

JEUGDPLOEG A    afdeling 2

wk 01 10-09-2022 St-Lenaarts A  - Martinus B 15-10-2022 wk 06

wk 02 17-09-2022 Martinus B  - Bevel A 22-10-2022 wk 07

wk 03 24-09-2022 Schoten B  - Martinus B 12-11-2022 wk 08

wk 04 01-10-2022 Martinus B  - Borsbeek B 19-11-2022 wk 09

wk 05 08-10-2022 Orka D  - Martinus B 26-11-2022 wk 10

JEUGDPLOEG B    afdeling 3A


