
 

 

 

 

 

Nieuwsbrief   Oktober 2017 
 

 

Beste vrienden 

 

In deze nieuwsbrief kun je volgende artikels vinden.  

 

 Kalender van Oktober 

 Woordje van de Voorzitter 

 Oplossing kruiswoordraadsel vorige nieuwsbrief  

 Woordje van de Secretaris 

 Verrassingstornooi 

 Woordje van de Jeugdverantwoordelijke 

 Competitie jeugd 

 Verslag tornooi Sint Pauwels 10/9/2017 

 Verslag Federaal tornooi Henricus 24/9/2017 

 Competitie senioren 

 Verjaardagen Oktober 

 Kruiswoordraadsel 

 

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 Oktober 2017 

 

Zo 1 Masters te Stekene   

Ma 2 19.30 Kwb jaarvergadering / 20.00 Borsbeek H  MD   

Di 3 20.00 MC - Groenenhoek A / ME - Koningshof G E ploeg 

Wo 4 18.00 Training / 20.00 Vrij - MA Michael 

Do 5 20.00 Gravenwezel B - MB   

Vr 6     

Za 7 9.30 Orka B - Mart A / Martinus oktoberfeesten   

Zo 8     

Ma 9 20.00 Pipoka E - MC   

Di 10 
20.00 MB - Nodo E / MD - Kruispunt E Frans 

20.00 Koningshof H - ME    

Wo 11 18.00 Training / 20.00 MA - Orka F Michael 

Do 12 19.00 Clubavond Maud 

Vr 13     

Za 14 9.00 Mart A - Rijkevorsel B / 14.00 Verrassingstornooi   

Zo 15 10.00 KWB Instuif / Federaal tornooi Nodo te Schelle D ploeg 

Ma 16 19.30 Kwb DB / 20.00 Schoten E - MA   

Di 17 20.00 MC - Virtus E / ME - Liberpas G C ploeg 

Wo 18 18.00 Training Michael 

Do 19 19.00 Clubavond Marc 

Vr 20 20.00 Henricus C - MB / Henricus G - MD   

Za 21 9.30 Wuustwezel A - Mart A   

Zo 22 Masters te Wemmel / 11.00 KWB Lunner   

Ma 23     

Di 24 20.00 MB - St. Lenaerts A / MD - Lierse D / Vrij - ME Frans 

Wo 25 18.00 Training / 20.00 MA - Diest E Michael 

Do 26 19.00 Clubavond / 20.00 Antonius E - MC Sandra 

Vr 27     

Za 28 9.00 Mart A - KBTS A    

Zo 29     

Ma 30     

Di 31 19.00 Clubavond Maarten 

 

 

 

 



Beste vrienden 

 

De start van een nieuw seizoen is nu echt begonnen. Recreatief met veel sfeer, 

trainingen die goed verlopen en de competities waarvan we de eerste resultaten zien 

binnen lopen. Heb je de start gemist is er geen enkel probleem en kan je het tij 

beslist nog doen keren. Heb je een goede start gekend dan is volharden de 

boodschap. Gelijk hoe je het ziet, er telt  eigenlijk maar één ding: zin en plezier 

hebben in je sportieve uitdaging. 

 

Ook de gegevens voor de verschillende nevencompetities zijn aangekomen en 

kunnen de afspraken door de verschillende ploegen van start gaan. Vanaf nu zal ik 

op de clubavonden de lijst met mogelijkheden bij me hebben. Ook wanneer je 

afspraken maakt met tegenstrevers vraag ik om mij in CC te plaatsen zodat ik een 

beetje met de kalender kan volgen. We wensen hier iedereen veel succes.  

 

Ook KWB rekent op zijn onderafdelingen. 

Op zondag 15 oktober heeft onze D ploeg de zondagse instuif.  

Op zondag 22 oktober is er de KWB Herfstlunner vanaf 12.30 uur. Tijdig inschrijve n 

is de boodschap en we hopen weer met een mooie delegatie aanwezig te zijn.  

 

Oktober is de maand van onze MARSEPEIN en SPECULAAS verkoop. Ook hier 

rekenen we opnieuw op een goede verkoop om onze jeugdwerking mogelijk te 

maken. 

 

Op zaterdag 14 oktober zal ook ons verrassingstornooi er zijn vanaf 14.00 uur. De 

deelname is gratis en fun is gegarandeerd. Karl heeft reeds plannen om er iets leuk 

van te maken. 

 

Verder kijken betekent dat ook ons clubkampioenschap er aan komt. Hier tijdig 

inschrijven is de boodschap. We sluiten deze dag af met een barbecue. 

 

Veel leesgenot met hopelijk toch wat nieuws van de verschillende ploegen.  

Frans 

 

 

Oplossing kruiswoordraadsel vorige nieuwsbrief 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 P R O   G O K L U S T 

2   O P E E N   A R T   

3 O D E   L O S   I R A 

4 K E N A U   T E N O R 

5 T Z   K I M O N O   R 

6   E R E   R U Z I E   

7 H E E N R I T   R U I 

 

 

 

 

 



 Het toppunt van recreatiesport 

...is jouw favoriete sport gezond en plezant beoefenen op jouw manier. Sporta-

federatie maakt er een punt van om iedere Vlaming voluit van zi jn of haar sport te 
laten genieten. Daarvoor plaatst zij sportclubs in het middelpunt van de aandacht en 

omkadert hen met een gouden vierhoek aan toppunten: 

1. een optimale verzekering tegen sportongevallen 
2. een verbazend aansluitingstarief 
3. een sportieve waaier exclusieve voordelen  

4. een eigen recreatief sportaanbod met voor elk wat wils  

Een klavertje vier dat echt geluk brengt. Vraag het maar aan de ruim 1350 clubs en 
hun 70 000 hobbysporters uit alle mogelijke sporttakken die hún sportieve ding doen bij 

Sporta. Dankzi j hen is Sporta-federatie de gezondste multisportfederatie van Vlaanderen. 
Een titel, die dat gouden viertal extra glanzend uit de hoek laat komen. Want hier zit 
sportgeluk, niet in één, maar vier kleine hoekjes met een grootse inhoud! 

 
 Verslagen van wedstrijden of andere interessante dingen 

Graag zouden we zoals altijd, van elke competitieploeg een leuk verslagje ontvangen 

om in de nieuwsbrief te plaatsen. Dit geldt ook voor de nevencompetities en andere 

activiteiten, zodat iedereen op de hoogte blijft van wat er zoal reilt en zeilt binnen 

onze club. 

Natuurlijk mogen er ook andere dingen die van belang voor onze club in de 

nieuwsbrief verschijnen. 

Wacht ook niet tot je van Maarten een mailtje krijgt om dit binnen te sturen.  

 

 HERFSTLUNNER 22/10/2017 

Elk jaar opnieuw organiseert KWB de herfstlunner.  

Graag hadden we jullie hiervoor uitgenodigd op zondag 22/10/2017 om 12.30u. in 

het KWB lokaal. Een gezellig samenzijn staat centraal met lekker eten en een 

optreden van Patrick De Deken en dit alles voor 25 euro. 

Het zou fijn zijn moesten we met een mooi aantal TTK’ers aanwezig kunnen zijn. 

Inschrijven kan via het formulier in ‘contact’ of via Frans Helsen.  

 

 MARSEPEIN EN SPECULAASACTIE 
Het is bijna zo ver ….. Sinterklaas komt er bijna aan!! Elk jaar opnieuw doen we beroep op 

jullie om de jeugdwerking te ondersteunen.  

Ook dit jaar is dat niet anders! 

Tijdens de marsepein/speculaasactie zijn er enkele topverkopers onder ons, hopelijk doen zij 

het evengoed als vorig jaar. 

Maar we hopen natuurlijk dat iedereen, ook dit jaar, zijn best doet om zoveel mogelijk 

marsepein en speculaas te verkopen. 

In deze nieuwsbrief vinden jullie het nodige bestelformulier . In het lokaal zullen ook enkele 

exemplaren liggen indien nodig. 

Graag bestellingen binnenbrengen ten laatste 26/10/2017 bij Frans Helsen. 

Alvast bedankt voor jullie inzet.  

 

Vriendelijke groet, Maud  



 
 

 

GROOTSE    MARSEPEIN   EN    SPECULAASVERKOOP  
 

Tafeltennisclub Martinus organiseert ten voordele van de jeugd 

een marsepein en speculaasverkoop. 
 

MARSEPEIN  : wordt verkocht - per kilo aan   11.00 EURO.      

            - per halve kilo aan 6.50 EURO.  

SPECULAAS : wordt verkocht per 2 ventjes van 23 cm. grootte. 

       De verkoopprijs bedraagt  1.70 EURO 

De bestelde goederen worden geleverd de week van  11 november 2017 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    verkoopt voor TTK Martinus vzw 

 

_____ x 1 kilo marsepein  aan 11.00 EURO de kilo  =  __________ €. 

_____ x 1/2 kilo marsepein aan 6.50 EURO de ½ kilo =  __________ €. 

_____ x pakjes speculaas aan 1.70 EURO per pakje =  __________ €. 

 

     TOTAAL     =  __________ €.  

        

Het tafeltennisbestuur dankt U voor uw steun aan onze jeugdwerking 
 

 

strookje voor TTK Martinus  

 

Naam : _____________________Adres: __________________________ 

 

bestelt aan TTK Martinus vzw 

 

_____ x 1 kilo marsepein  aan 11.00 EURO de kilo  =  __________ €. 

_____ x 1/2 kilo marsepein aan 6.50 EURO de ½ kilo =  __________ €. 

_____ x pakjes speculaas aan 1.70 EURO  per pakje =  __________ €. 

 

     TOTAAL   =    __________ €.  

 

LEVERING : de week van 11 november 2017 VERKOPER :  _ _ _ _ _ _ _  

 

Bestelling ten laatste binnen bij Frans Helsen, op 26 oktober 2017 

TTaaffeelltteennnniisscclluubb    MMaarrttiinnuuss    KKoonnttiicchh 



Kom mee genieten van een 

fantastische dag op ons 3de 

editie van het 

Waarmee tafeltennis tot een 

nieuw niveau wordt getild. 

 

Kom mee genieten op  

zaterdag 14 oktober 

 

Ons moto is  

‘’De gekste ideeën zullen 

werkelijkheiD worDen’’ 
 
 



Jeugdwerking 

Beste, 

 

We zi jn aan ons eerste clubblad beland. Dit wil zeggen dat we ondertussen volop in 

de competitie zijn beland. Zo is de jeugd actief bezig in de volwassenen competities 

en bij de jeugd.  

Tot nu toe is alles goed verlopen en is de jeugd onmisbaar in alle afdelingen waarin 

we spelen. Zo heeft Jasper zich bewezen bij de volwassenen in afdeling 9A waarin 

ze momenteel 7de staan. Karl, Nicolay, Robin en Stijn hebben in de jeugdafdeling 2A 

zich niet laten schrikken door de hogere spelers in deze afdeling, zo zijn we met hard 

werken op de 3de plaats beland. Bij de trainingen is iedereen hard bezig om zichzelf 

te verbeteren, zodat we steeds belangrijker zullen worden in alle competities  

We zi jn samen met verschillende jeugd samen weg geweest zo zijn we een aantal 

keer naar de cinema geweest waar we ons altijd goed geamuseerd hebben. 

Graag had ik nog reclame gemaakt voor het verrassingstornooi op zaterdag 14 

oktober dat we met een deel van de jeugd zullen organiseren. 

 

Ik wens iedereen veel succes in zi jn competitie, 

Jeugdverandwoordelijke 
Karl gryp 

 

 

Jeugd A 

 
Beste schattekes van TTK Martinus, 

Ik zeg het niet graag maar de zomer is voorbij. De tijd dat we gezellig op een 

zonovergoten terrasje kunnen zitten met ons favoriete drankje en die verbrande 

plekken uiteindelijk toch plaats maken voor een tintje bruin op onze huid moet nu 

worden ingerui ld voor de tijd dat we ons door weer en wind naar school of naar het 

werk moeten slepen en dat we met fond de teint de schi jn van dat mooie bruine 

kleurtje hoog moeten houden. Gelukkig is er een lichtpunt in de duisternis: een 

gloednieuw tafeltennisseizoen biedt zich aan! Gelukkig is er weer dat excuus om ’s 

avonds het vrouwtje te kunnen verlaten om een balletje te kloppen en een 

maandbiertje te drinken. Ook de jeugd heeft hier weer enorm hard naar uitgekeken, 

al spelen wij ’s morgens, hebben wij geen vrouwtje en drinken we aquarius i.p.v. 

maandbier, wij moeten het vooral hebben van een balletje te kloppen met de maten 

en daar draait het uiteindelijk om. Ze zi jn u waarschijnlijk al bekend maar sta me toch 

toe om die maten nog eens voor te stellen. Stijn, Robin en Nicolay van de B-ploeg 

van vorig jaar hebben afscheid moeten nemen van Wouter en hebben Karl –met véél 

tegenzin (grapje, hoor)- in zijn rangen opgenomen. Aangezien er maar één 

jeugdploeg meer is, mogen wij onszelf vanaf heden dé enige echte A-ploeg van TTK 



Martinus noemen. Een ploeg van vier Martinus’ers in hart en nieren, vier volharders 

die de club boven de triviale zaken, zoals, ik zeg nu maar iets, school of vrienden en 

familie, stellen (akkoord, dat laatste was misschien iets overdreven). Menig oud  B-

speler (vooral Nicolay) stoeft er al eens graag over dat hij deel uitmaakt van die 

enige, echte A-ploeg van TTK Martinus. Daarbij vergeet hi j echter vaak te vermelden 

dat er maar één jeugdploeg is maar het geeft wel aan hoe trots ieder van ons is om 

deel te mogen uitmaken van die fantastische groep. Maar jullie zi jn natuurlijk vooral 

geïnteresseerd in de competitie dus bij deze. Onze ploeg startte in de 2e 

jeugdafdeling van de competitie. Dat betekent een afdeling volg geklasseerde 

spelers. Voor Karl dagelijkse kost maar voor Stijn, Robin en Nicolay, die traditioneel 

in 3e en 4e afdeling maar sporadisch een F-speler en voor de rest NG’s 

tegenkwamen, was dat toch ineens andere koek. Karl, die vaak maar half wakker 

achter de tafel stond, slaagde erin om zonder veel moeite in om op één na alle 

matchen te winnen. Zijn bijdrage voor de ploeg bleef echter niet beperkt tot zijn 

overwinningen achter de tafel maar als jeugdverantwoordelijke houdt hij de moraal 

van de ploeg hoog door ons geregeld mee te nemen naar de kinepolis en daarbij ook 

de Burger King natuurlijk (we zullen het nefaste effect van de immers calorierijke 

burgers op de conditie van de spelers door de vingers zien). Stijn, die nog maar net 

zijn F-klassement heeft verkregen, toonde dat hij dat klassement meer dan waard 

was met talrijke overwinningen op andere F’en, E6’en, E4’en en zelfs bijna een E0. 

Robin moet de reputatie hebben opgebouwd van de meest venijnige NG ooit. Het 

maakt niet uit hoe goed de tegenstander is, Robin vecht terug en de stress op het 

gezicht van de tegenstander wordt duidelijk merkbaar. Hij slaagt er misschien niet 

altijd in om het af te werken maar elke wedstrijd is spannend. De prestaties van 

Nicolay zijn het best te beschrijven door een sinusfunctie (voor de niet-wiskundigen 

onder ons: dat gaat altijd op en neer), de ene match komt hij precies niet uit de 

startblokken en maakt hij de ene fout na de andere en de andere match doet hij 

verbazen en wint hij van een F of E6. Zijn voornaamste taak naast het spel is dan 

weer zorgen voor de sfeer, dat is ook belangrijk. Kortom, we vullen elkaar perfect aan 

en dat vertaalt zich ook in de resultaten. Momenteel staan we op een verdiensteli jke 

3e plaats met amper een puntje verschil t.o.v. van de ploeg op de 2e plaats. Geen 

slecht resultaat, wetende dat drie spelers een jaar geleden nog geen E-speler tegen 

zich hebben gehad. 

Hoogachtend, 

Karl, Sti jn, Robin en Nicolay 
 

2A CLUB   MW MV MG PTN 

1 Wuustwezel A  4 0 1 38 

2 Bart A 3 0 2 29 

3 Martinus A 3 2 1 28 

4 Orka B 2 3 0 20 

5 K.B.T.S. A 0 4 1 18 

6 Rijkevorsel B  1 3 1 17 

 

2A NAAM M MW % 

6 Huysmans Stijn 12 8 66,7 

7 Grijp Karl  9 8 88,9 

17 Geeraerts Robin 6 3 50,0 

19 Van Reckem Nicolay  9 2 22,2 

 



Tornooi Sint-Pauwels: 
 

We zi jn van Martinus uit met 3 personen naar het tornooi op Sint-Pauwels gegaan. 

Maarten Spriet, Karl Gryp en Bart Peeters. Karl kwam ons al vroeg ophalen om naar 

het tornooi te gaan. Toen we aankwamen zagen we dat er 3 reeksen van 5 waren en 

zodus zat ieder van ons in een aparte poule. 

De poules begonnen goed voor Karl en voor Bart ze wonnen beide hun eerste twee 

matchen. Maarten had minder geluk met de loting en zat in de zwaarste poule. En 

had ook niet veel geluk in zijn matchen en verloor zijn eerste twee matchen nipt.  

Karl kreeg een dipje na zijn eerste twee matchen en had zo in zijn poule twee 

matchen gewonnen en was daardoor jammer genoeg niet door. 

Maarten kwam nog dicht bij een zege maar zag deze in een belle hem nipt 

ontglippen. 

Bart won nog 1 wedstrijd in zijn poule en verloor er ook nog 1 in zijn poule en ging zo 

als 2e door naar de volgende ronde. 

In de kwartfinales kwam hij tegen een E4 uit waar hij niet veel moeite mee had en zo 

dus met 3-0 richting de halve finale ging. In deze halve finale had hij zeker niet 

gemakkelijk maar won toch met 3-0 van een E0. Daarmee ging hij naar de finale. 

De finale was tegen een andere E4 en het was een finale om duimen en vingers van 

af te likken. Het was een zeer gelijk opgaande match waar beide spelers hun eigen 

opslagpunten haalden. De eerste set ging naar de tegenstander. Vervolgens won 

Bart de volgende 2 sets maar in de vierde set trok de tegenstander aan het langste 

eind zo kwam het dat de finale beslecht werd in een belle. 

In deze laatste set was Bart goed begonnen en kon deze ook goed beëindigen en  

zo dus won Bart het tornooi. En hebben we met zen allen genoten en ons 

geamuseerd op het tornooi van Sint-Pauwels. 

 

Auteur: Bart Peeters 

 
Federaal tornooi Henricus 24/09/2017 

Deelname: Grijp Karl, Peeters Bart, Spriet Maarten 

 

Open Lager:  

Ronde 2 (1/32 finale): 

Spriet Maarten – Sels Arno (E4): 1-3 

Peeters Bart – Van Hecke Wouter (E6): 0-3 

Grijp Karl – Van Deun Luc (E6): 3-2 

Ronde 3 (1/16 finale) 

Grijp Karl – Andries Agnes (NG): 3-1 

Ronde 4 (1/8 finale) 

Grijp Karl – Van Strydonck Elke (D6): 1-3 

 

E-reeks:  

Bart zat in een poule van 6 spelers. Hij won 5 (E6, E4, E2, E2 en E0) van zijn 5 

matchen en eindigde op de 1ste plaats in zijn poule. Hij gaat dus door naar de 

volgende ronde. 

 

 



Karl zat in een poule van 6 spelers. Hij won 1 (E6) van zijn 5 matchen en 

eindigde op de 5de plaats in zijn poule.  

 

Maarten zat in een poule van 5 spelers. Hij won 2 (E4 en E4) van zijn 4 matchen 

en eindigde op de 3de plaats in zijn poule. 

 

1/8 Finales: 

Peeters Bart - vrij 

1/4 Finales:  

Peeters Bart – Eestermans Maarten (E4): 3-1 

1/2 Finales: 

Peeters Bart – Heirman Jonathan (E0): 0-3 

 

Punten: 

Spelers: Peeters Bart heeft 5 punten in de E reeks verdient. 

Club: Bart 6 + Karl 3 + Maarten 2 =  11 zeges = 11 punten 

 

 
 

 

Senioren A 

 
6B CLUB MW MV MG SW SV PTN 

1 Kruispunt A 3 0 0 20 10 6 

2 Virtus C 3 0 0 24 6 6 

3 Vorselaar 2 1 0 18 12 4 

4 New Pw Diest E 1 1 0 14 6 2 

5 Borsbeek D 1 2 0 14 16 2 

6 Orka F 1 1 0 10 10 2 

7 Groenendaal A  1 2 0 10 20 2 

8 Schoten E 1 1 0 7 13 2 

9 Martinus A 0 1 2 11 19 2 

10 Tisselt B 0 2 1 13 17 1 

11 Bevel C 0 2 1 9 21 1 

 

 



6B NAAM M MW % 

10 Peeters Bart  9 4 44,4 

18 Van Nieuwenhove Marc  6 3 50,0 

25 Ceulemans Danny  6 2 33,3 

33 Rypens Eduard 6 1 16,7 

 

 

Senioren B 
 

Je moet het maar doen. Kampioen spelen en voor het eerst naar 7e afdeling 
promoveren. Sporta dacht er anders over en een hertekening in de reeksen 

waardoor de 7e afdeling van verleden jaar 8e afdeling werd scheurde onze droom 
aan flarden. Dus willen we in 7e afdeling spelen dan moeten we dit jaar zeer scherp 

voor de dag komen en trachten mee over te gaan. We rekenen hier op onze jong 
talent en we hopen dat Karl er een knap seizoen van kan maken. 
Een zware klus wachtte ons en we leefden dan ook vol moed naar de eerste 

wedstrijd. Pech vanaf week 1. Karl moest in allerijl forfait geven. Na vier uur op 
intensive was rusten voor hem de enige uitweg. Gelukkig voor ons kon Eduard 

inspringen en deed zijn duit in het zakje door één wedstrijd te winnen. De wedstrijden 
tegen De Gilden gingen gelijk op maar draaiden meestal uit in ons voordeel. Bert 
formuleerde het als zi jnde twee punten van de degradatie.  

Een week later op Antonius was Patrick voorzien i.p.v. Karl. Hier had Karl  
verplichtingen voor de school. Opnieuw een invaller die een wedstrijd wist te winnen. 

Frans kon zoals de eerste week er twee winnen en de rest was voor Bert. Tweemaal 
winst bij de start van een seizoen is zeker niet slecht. Nu met beide voeten op de 
grond blijven en hopen dat we niet de zwaksten uit de reeks hebben gehad.  

De derde wedstijd tegen Nodo sterkte ons vermoeden. Er zouden nog wel hele goeie 
ploegen in de reeks zijn. Leuke wedstrijden tegen een gezellige ploeg begon met 0-2 

achter en deed niet echt op puntenwinst rekenen. Bert en Karl brachten toch wat 
verbetering maar onze vroeger zo sterke dubbel was geen succes zodat we met 3 - 4 
de laatste wedstrijden moesten starten. 

Frans en Karl lukte hun laatste wedstrijd en jawel we kwamen voor het eerst  die 
avond op voorsprong. Bert kon dan proberen tegen hun eerste man om zijn 

maximum te behouden. Jammer want ook Bert moest de sterkte van de tegenstrever 
ondergaan. Niettemin 5 punten uit 3wedstrijden is voorlopig toch een bonus waar we 
in het begin van het seizoen niet op gerekend hadden. 

 
B ploeg 

 

8A CLUB MW MV MG SW SV PTN 

1 Sint-Lenaarts A 3 0 0 18 12 6 

2 Martinus B 2 0 1 18 12 5 

3 Henricus C 2 0 1 17 13 5 

4 De Gilde A 2 1 0 17 13 4 

5 Wuustwezel B  2 1 0 19 11 4 

6 Nodo E 2 1 0 18 12 4 

7 Antonius C 1 1 1 15 15 3 

8 Leugenberg E 1 2 0 13 17 2 

9 Lintse D 1 2 0 15 15 2 

10 Nodo G 0 2 1 12 18 1 

11 K.B.T.S. F 0 3 0 7 23 0 

12 s Gravenwezel B  0 3 0 11 19 0 

 

 

 

 



8A NAAM M MW % 

1 Goyvaerts Albert 9 8 88,9 

10 Helsen Frans 9 5 55,6 

31 Grijp Karl  3 2 66,7 

37 Rypens Eduard 3 1 33,3 

37 Kielbaey Patrick 3 1 33,3 

 

Senioren C 

 
Beste tafeltennissers 

 

Het is tijd voor ons eerste verslag. Zoals jullie weten zijn zowel Jordi als Wouter weg 

gevallen. We hebben gelukkig Marc en Jasper bereid gevonden om met ons mee te 

spelen. We spelen terug in 9de afdeling  en die is een stuk sterker geworden dan 

vorig jaar door dat er wat verschoven is met de ploegen. Ons doel voor dit seizoen is 

in 9de blijven en met maar 2 ploegen die zakken hebben we daar zeker kans op.  

Op speeldag 1 mochten we op bezoek bij Bevel E en dat is vermoedeli jk de zwakste 

ploeg uit onze reeks. Zij speelde met 2 F en een NG.  Met onze 2 E6 die speelde 

mocht dit geen probleem zijn, maar niets was minder waar. Al na de 2de match was 

duidelijk dat dit een spannende avond ging worden, want Maarten verloor die.  Zo 

kwamen we aan de dubbel met een 3-3 stand. Na een spannende belle wisten 

Patrick een Maarten dan toch den dubbel binnen te halen. Vervolgens slaagde Marc 

er dan in om ons 1ste punt van het seizoen binnen te halen. Daarna hebben Patrick 

en Maarten nog hun laatste match gewonnen. Dus we hebben met 3-7 gewonnen. 

Patrick won ze alle 3, Maarten won er 2 en Marc won er 1. De eerste overwinning en 

de eerste punten zijn binnen. 

Op speeldag 2 kregen we bezoek van Rupel H, waar we vorig jaar ook al tegen 

gespeeld hebben. We hebben geluk, want hun E6 en E4 zijn er niet bij en daardoor 

speelde zij met 2 F en een NG. Al hebben zij ook geluk, want wij speelde maar met 1 

E6. In de eerste 6 matchen waren er geen verrassingen en dus begonnen we aan de 

dubbel met een 2-4 achterstand. De dubbel werd gespeeld door Maarten en Jasper 

en dat was de eerste keer dat zij samen dubbelde. Toch slaagde zij er in om de 

tegenstanders te verrassen en met 3-0 te winnen. Daarna mocht Jasper tegen die 

NG spelen. In de eerste 2 sets kwam hij telkens juist te kort, maar daarna was er hij 

Jasper geen houden meer aan en won hi j dus de volgende 3 sets. Zo kwamen we 

dus op 4-4. Zowel Marc als Maarten mochten voor een punt spelen. Marc moest nog 

tegen de beste van de 3 tegenstanders spelen en hij kreeg geen kans van die 

persoon. Daarna was het aan Maarten en ondanks een mindere 2 de set won hi j de 

match met 3-1. Eindstand was dus 5-5 en dus onverwacht nog een punt voor onze 

ploeg binnen gehaald. 

Op speeldag 3 mochten we op bezoek bij Liberpas C. Zij speelde met 2 E4 en een 

E2. Met andere woorden zij hadden zowat een dubbele ploegwaarde dan ons. Bij 

deze ploeg speelde een oude bekende van onze club, namelijk Jean Pierre. Wij 

hadden dus niets te verliezen en gingen proberen om een 10-0 te vermeiden. In de 

eerste match mocht Maarten meteen tegen Jean Pierre spelen. De eerste set heeft 

hij ondanks een 10-6 achterstand toch nog kunnen binnen halen, maar daarna was 

het gedaan. Dus 3-1 verloren. Daarna mocht Patrick tegen die andere E4 spelen. Hij 

won nipt de eerste set, verloor nipt de 2de set, won nipt de 3de set, verloor nipt de 

vierde set om dan ook de vijfde set nipt te verliezen. Daarna was het aan Marc om 

tegen die E2 te spelen. In set 1 ging het nog een beetje te snel voor hem, maar in set 



2 en 3 heeft hij goed kunnen meespelen en veel punten kunnen halen. Daarna mocht 

Patrick tegen Jean Pierre spelen. Hij won nipt de eerste set, verloor nipt de 2de set, 

won vlot de 3de set, verloor nipt de vierde set om dan ook de vijfde set nipt te 

verliezen. Het mocht blijkbaar niet zijn voor Patrick. Daarna mocht Marc tegen de 2de 

man spelen. Hier hetzelfde verhaal als in zijn eerste match, namelijk de eerste set 

ging het nog te snel, maar daarna kon hij goed mee spelen en nog heel wat punten 

verzamelen. In match 6 mocht Maarten dan tegen die E2 spelen. Wat er in set 1 

gebeurde dat weet ik niet, maar Maarten won die vlot met 4-11. Set 2 wist Maarten 

dan nipt te winnen om er in set 3 dan niet meer aan te pas te komen en te verliezen 

met 11-5. Gelukkig stond hij in set 4 weer goed te spelen en wist die nipt te winnen 

en zo dus de match te winnen met 1-3. Wij waren alle 3 blij dat we een match 

hadden. De dubbel werd gespeeld door Patrick en Marc. In de eerste set was 

duidelijk te zien dat ze elkaar nog moesten leren kennen en dus verloren ze met 11-

6. Om vervolgens in set 2 er niet aan te pas te komen en met 11-1 te verliezen. Maar 

in de 3de set hadden ze elkaar gevonden en werd er maar nipt met 12-10 verloren. 

Daarna mocht Marc tegen Jean Pierre spelen en in de eerste set ging het gelijk op 

kwam Marc met 11-9 juist te kort om te winnen. In de volgende 2 sets kreeg hij geen 

kans meer van Jean Pierre. In match 9 mocht Maarten dan tegen de 2de man spelen. 

De eerste set won hij vlot met 5-11 om dan even vlot te verliezen met 11-4. De 3de 

set wist hij dan heel nipt binnen te halen met 11-13 om vervolgens ook de 4de set nipt 

te winnen met 8-11 en zo zijn 2de match van de avond te winnen. In de laatste match 

mocht Patrick dan nog tegen die E2 spelen. Ondanks een goede 3de set (7-11 

gewonnen) moest hij in set 1, 2 en 4 toch telkens de duimen leggen met 11-5. We 

verloren dus met 8-2 van een ploeg die duidelijk sterker was dan ons en we zijn blij 

dat we 2 matchen hebben kunnen winnen.  

Na 3 speeldagen hebben we al 3 punten dat is heel mooi. Daarmee staan we in de 

middenmoot. 

Ik heb ook minder goed nieuws, namelijk Maarten heeft zich op speeldag 3, zonder 

het te weten, geblesseerd. Bli jkbaar heeft hij toen een spier verrokken of zoiets. Hij 

heeft er dus al een aantal pijnlijke dagen op zitten en het is dus nog niet zeker of hij 

dinsdag kan spelen, maar hij zal zeker aanwezig zijn om voor zijn ploegmaten te 

supporteren. 

Dan zeggen ze nog dat sporten gezond is. 

 

De C ploeg. 

 

9A CLUB MW MV MG SW SV PTN 

1 Dam C 3 0 0 18 12 6 

2 Liberpas C 2 0 1 21 9 5 

3 St-Antonius E 2 1 0 21 9 4 

4 Koningshof D 2 1 0 21 9 4 

5 Pipoka E 2 1 0 13 17 4 

6 Nodo H 1 1 1 17 13 3 

7 Martinus C 1 1 1 14 16 3 

8 Bart E 1 2 0 14 16 2 

9 Virtus E 1 2 0 15 15 2 

10 Rupel H 0 1 2 12 18 2 

11 Groenenhoek A 0 3 0 6 24 0 

12 Bevel E 0 3 0 8 22 0 

 

 



9A NAAM M MW % 

2 Spriet Maarten 9 7 77,8 

23 Kielbaey Patrick 6 3 50,0 

39 Jacobs Marc  9 1 11,1 

45 Jasper Ballet  3 1 33,3 

 

 

Senioren D 

 
12 CLUB MW MV MG SW SV PTN 

1 Martinus E 3 0 0 22 8 6 

2 Lierse D 3 0 0 25 5 6 

3 Koningshof G 2 2 0 15 5 4 

4 Liberpas G 2 1 0 19 11 4 

5 Henricus G 2 1 0 15 15 4 

6 Martinus D 1 1 0 14 6 2 

7 Borsbeek H 1 2 0 11 19 2 

8 Leugenberg G 1 2 0 11 19 2 

9 Kruispunt E 0 3 0 6 24 0 

10 Virtus G 0 2 0 6 14 0 

11 Koningshof H 0 3 0 6 24 0 

 

 

12 NAAM M MW % 

10 Rewers Maud 6 5 83,3 

13 Kets Francine 6 4 66,7 

21 Scheurwegs Sandra 3 3 100,0 

40 Van Den Bussche Arlette 3 0 0,0 

 

Senioren E 

 
Verslag wedstrijden Martinus E 

05/09/2017  Martinus E  tegen  Martinus D  :   6 - 4 

Wij zijn op vraag van onze lieve con-collega’s van Martinus een weekje vroeger 

begonnen met de competitie.  Deze onderlinge ontmoeting werd 2 weken naar voor 

geschoven naar 5 september.  Wij wisten ook wel dat onze clubgenoten stevig 

hadden getraind tijdens de zomerperiode, dus kon het een spannende avond 

worden.  Zo draaide het ook uit.  Viviane zorgde tegen Arlette voor de eerste 

matchwinst maar Maud zette tegen Rita meteen de bordjes terug gelijk. Walter 

zorgde tegen Francine opnieuw voor een voorsprong.  Voor de dubbel stond het 4-2 

maar het duo Maud-Francine won een spannende wedstrijd in de belle van Walter-

Viviane. 

Het bleef spannend tot in de voorlaatste wedstrijd Rita ons tegen Arlette het zesde 

punt bezorgde.  Het werd uiteindelijk 6-4.  We sloten de spannende avond af met 

nog een gezellige babbel met een hapje en een drankje, en daarmee was het 

seizoen op gang geschoten. 

Walter 2-1    Rita 1-2   Viviane 3-0   Walter/Viviane 0-1 

 

15/09/2017  Henricus G  tegen  Martinus E  :  0 - 10 



Onze sympathieke tegenstanders zijn 3 jonge kerels die al wel enkele maanden 

getraind hadden maar vandaag hun eerste échte competitiewedstrijd zouden spelen.  

De einduitslag doet anders vermoeden maar deze jongens weten echt wel wat 

tafeltennis is.  Wij hebben het hun trouwens gezegd : jullie gaan dit seizoen zeker 

wedstrijden winnen.  De daaropvolgende week hebben zij ook alvast hun eerste 

wedstrijd al gewonnen.   

Uiteindelijk hebben Viviane, Walter en Ben alles gewonnen, meestal in 3 sets 

behalve tegen éne Maxim die toch telkens wel zijn setje kon winnen.  Vooral de 

dubbel was erg spannend en konden Walter-Ben pas beslechten in een belle. 

Walter 3-0    Viviane 3-0   Ben 3-0   Walter/Ben 1-0 

 

26/09/2017   Virtus G  tegen  Martinus E  :  4 – 6 

De rit naar de chalet van TTK Virtus in Wechelderzande moet zowat onze verste 

verplaatsing zijn.  Wij komen al direct op achterstand en het wordt al snel duidelijk 

dat het geen gemakkelijke avond zal worden.  Nick van Virtus die blijkbaar zijn eerste 

seizoen competitie speelt zal trouwens al zi jn wedstrijden winnen.  Dan weet je dat 

de dubbel weer superbelangrijk wordt.   

Wij hebben wat dat betreft een beurtrol en vanavond is het aan de girlpower om het 

laken naar ons toe te trekken.  Viviane en Rita maken het wel heel spannend maar 

winnen de dubbel in de belle.  Op dat moment wordt het 2 -5 en zijn we toch al zeker 

van een puntje.   

Van de laatste 3 wedstrijden zouden we er nog 2 moeten kunnen winnen.  Maar 

Walter verslikt zich in Wendy die, naar eigen zeggen, zelden wint.  Maar door een 

Duvel vlak voor de wedstrijd speelt zij zonder stress, slaagt zij op alles wat beweegt, 

en ook tot verwondering van haar ploegmaat is het meestal op tafel.   

Viviane mag nog de laatste wedstrijd spelen tegen de zwakste schakel bij Virtus en 

wint.  Met de hakken over de  sloot kunnen wij dan toch de twee puntjes meepakken 

naar Kontich. 

Viviane 2-1    Walter 1-2   Rita 2-1   Viviane/Rita 1-0 

 

12 CLUB MW MV MG SW SV PTN 

1 Martinus E 3 0 0 22 8 6 

2 Lierse D 3 0 0 25 5 6 

3 Koningshof G 2 2 0 15 5 4 

4 Liberpas G 2 1 0 19 11 4 

5 Henricus G 2 1 0 15 15 4 

6 Martinus D 1 1 0 14 6 2 

7 Borsbeek H 1 2 0 11 19 2 

8 Leugenberg G 1 2 0 11 19 2 

9 Kruispunt E 0 3 0 6 24 0 

10 Virtus G 0 2 0 6 14 0 

11 Koningshof H 0 3 0 6 24 0 

 

12 NAAM M MW % 

2 Pittoors Viviane 9 8 88,9 

4 Velle Walter 9 6 66,7 

20 Min Rita 6 3 50,0 

21 Jacobs Ben 3 3 100,0 



Verjaardagen oktober 

 

 Scheurwegs Sandra                    02/10/2017 

 Peeters Bart                                27/10/2017 

 Teugels Els                                 31/10/2017 

 

Kruiswoordraadsel 

Horizontaal: 

1.   IJslandse kroon, venter 

2.   voertuig, echtgenoot 

3. voorzetsel, voor, een zekere 
4. bazige vrouw, stralingsversterker 
5.   geheel, schaaldier 

6.   Balt, spoedig 

7.   moeskruid, eenheid van weerstand 

 

Vertikaal: 

1. te koop aangeboden 
2. rolschaats met vijf wieltjes  
3.   kuip voor boterbereiding, soort onderwijs  

4.   officieel stuk 

5.   vulmiddel 

6.   grondsoort, eventueel (afk.) 

7.   uitroep ter aanmoediging 

8.   poste meridiem, afdeling 

9.   virtuoos musicus 

10. Clouseau-hit, uitroep van verwondering 

11. jaartelling 
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