
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magdalenastraat 19       2550 Kontich 

 

Nieuwsbrief                      oktober 2018 
 

Beste sportvrienden, 

in deze nieuwsbrief kan je de kalender terugvinden en de volgende artikels 

terugvinden. 

 

❖ Kalender van de maand 

❖ Woordje van de voorzitter 

❖ Woordje van de voorzitter van de KWB 

❖ Woordje van de redactie 

❖ Clubavonden 

❖ Clubkampioenschap 

❖ Competitie uitslagen, verslagen en rangschikkingen 

❖ Speelkalender masters 

❖ Wedstrijden De Hollogne 2018-19 

❖ Marsepein en speculoos 

 

 

Het maandblad wordt ook gepubliceerd op de 

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



Kalender van de maand 

OKTOBER 2018 

Ma 1     

Di 2 20.00 MB - Balder D / ME - Kruispunt C / Bart I - MD Frans 

Wo 3 18.00 Training/20.00 MA - Borsbeek E/Brasgata C - MC Frans 

Do 4     

Vr 5     

Za 6 9.00 Mart - Pipoka A Marc 

Zo 7 10.00 Fed. Masters - Stekene   

Ma 8 20.00 Bart J - ME   

Di 9 
20.00 MC - Tecemo K / MD - Vlug Vooruit A   

20.00 Bart C - MA   

Wo 10 18.00 Training  Frans 

Do 11 19.30 Clubavond / 20.00 Rupel H - MB Maud 

Vr 12     

Za 13 9.30 Rijkevorsel A - Mart   

Zo 14     

Ma 15 20.00 Rijkevorsel F - MD   

Di 16 20.00 MB - Wuustwezel / ME - ROJM A   

Wo 17 18.00 Training / 20.00 MA - Orka G / Schoten H - MC  Frans 

Do 18 19.30 Clubavond Bert 

Vr 19     

Za 20 9.00 Mart - Beerse A Marc 

Zo 21  10.00 KWB instuif / 13.30 Dubbelkampioenschap E ploeg 

Ma 22 20.00 Liberpas G - ME   

Di 23 20.00 MC - Groenenhoek C / MD - Nodo J /Bart D - MB   

Wo 24 18.00 Training Frans 

Do 25 19.30 Clubavond / 20.00 Free Club A - MA Arlette 

Vr 26     

Za 27     

Zo 28 10.00 Fed. Masters - Wemmel   

Ma 29     

Di 30 19.00 beker  MB - Antonius A / MD - Omni Vrembo C Frans 

Wo 31 18.00 Training / 20.00 Beker Wuustwezel B - ME Michael 

  



Woordje van de voorzitter 

Beste vrienden, 

De maand september zit er op en dit wil zeggen dat alle activiteiten op volle snelheid lopen. Wat de 
competitie betreft kunnen jullie wellicht alles terug vinden in de verschillende verslagen. 
 
Onze  clubavonden kennen een goede toeloop. Elk seizoen ervaren we dat bij de seizoenstart er een 
grotere opkomst is dan wanneer het seizoen even gevorderd is.  
Dit jaar hebben we enkele nieuwe gezichten mogen verwelkomen zowel bij onze jongeren als bij de 
senioren. Laat ons hopen dat de nieuwelingen zich vlug thuis voelen in ons midden. 
 
Ook de trainingen zijn goed van start gegaan. Er is één groep en de trainingen lopen van 18.00 tot 
19.30 uur.  
 
Toch even terug blikken naar september. Tijdens de viering van 70 jaar KWB hebben onze jongeren 
de toogdienst verzekerd zowel bij de receptie als tijdens het avondfeest.  
Nen dikke proficiat mannen! 
Op het avondfeest was het als voorzitter heel aangenaam dat tafeltennis er met een mooie delegatie 
aanwezig was. 
 
Verder kunnen we zeggen dat de nieuwe tafels er zijn. Draag er zorg voor en indien er toch eens iets 
misloopt gelieve dan steeds de voorzitter hiervan op de hoogte te brengen. Gebeurt er iets tijdens de 
wedstrijden dan zet je dit best op het wedstrijdblad. 
 
Op 21 oktober vanaf 13.30 uur komt ons dubbelkampioenschap er aan. Maud en Bert nemen hier de 
verantwoordelijkheid. Verder in deze nieuwsbrief lees je er beslist meer over. 
 
Ook onze marsepein en speculaas verkoop is gestart. De opbrengst dient om de trainingen en uitstap 
voor onze jongeren te financieren. Wanneer iedereen een kleine inspanning doet en onze 
topverkopers in goede doen zijn komt dit beslist weer in orde. 
 
Nog even verder en dan spreken we reeds van november en is er ons clubkampioenschap.  
Op 11 november vanaf 10.00 uur gaan we van start.  
Meer hierover verder in deze nieuwsbrief. 
 
Wat mij betreft, geniet verder van de nieuwsbrief en noteer zeker de verschillende activiteiten 
waardoor we een hechte club zijn. 
 
Tot op één van de clubmomenten 
 
Voorzitter Frans 
 
 



Woordje van de voorzitter van de KWB 

 

Vrienden, 

 

in naam van het ganse Dagelijks Bureau van KWB wil ik jullie van harte bedanken voor de 

schitterende manier waarop jullie jeugd de TAP heeft verzorgd ter gelegenheid van 70 jaar KWB, 

zaterdag laatstleden, zowel in het lokaal tijdens de receptie als nadien tijdens de BBQ en het 

avondfeest in de grote zaal. 

Het doet goed te zien dat enkele jonge gasten dit voor KWB willen doen!  

En bovendien ook de manier waarop ze het weer hebben gedaan, de glimlach nooit ver weg! 

 

EEN HELE DIKKE DANK JULLIE WEL ! 

 

Zeg het aub voort aan die jonge mannen, het was schitterend… 

 

Vriendelijke Groeten, 

 

Johan De Hert 

Voorzitter KWB Sint-Martinus Kontich vzw 

 

 

 

 

 

 

 

Woordje van de redactie 

Dezer dagen heeft toch iedereen een gsm met fototoestel op zak, zelfs meestal in de hand. 

Trek eens (regelmatig) een foto van jullie ploeg in actie, of een selfie van jullie ploeg die uit de bol 

gaat na een overwinning. 

Bezorg ze ons tesamen met jullie verslagen, en dan plakt er voor iedereen een gezicht op elke ploeg !   



Clubavonden 

  

Het lokaal wordt geopend in een beurtrol met : Arlette, Maud, Marc Jacobs, Els, Sandra, Rita, Bert, 

Marc Van Nieuwenhove bij de jeugdcompetitie en Frans. 

Indien iemand niet kan door omstandigheden gelieve dan Bert (03 458 38 36) te verwittigen. 

De verantwoordelijke op donderdag hoeft niet te blijven om het lokaal af te sluiten.  

Het afsluiten is voor de laatavond ploeg.  

Zij doen de afwas, vullen de toog bij en verzorgen het financiële gedeelte. 

 

RESPECTEER DE VRIJWILLIGER 

Ga niet zomaar achter de toog,  er is wel steeds een verantwoordelijke aanwezig. 

 

AFREKENEN EN BEDIENING 

We vragen dat zij die open doen ook de toog verzorgen tot omstreeks 20.30 uur. 

Het afrekenen gebeurt bij de verantwoordelijken dus reken niet zelf af. Bij discussie kan je dan steeds 

op hem of haar terug vallen. 

We hebben een verantwoordelijke die open doet en verder zijn er de bestuursmensen.  Het is dus niet 

de bedoeling dat zodra er niemand beschikbaar is (aan het spelen zijn) dat anderen zich achter de toog 

nestelen. Geef dan liever je naam op zodat we je kunnen inplannen in onze beurtrol. 

Laat ook de ruimte op het verhoog aan de toog vrij zodat de verantwoordelijke vlot de dienst kan 

verzorgen.  

Hou het plezant maar ook voor de vrijwilliger die tracht te helpen. 

Het bestuur 



Clubkampioenschap 

 

Beste vrienden, 

 

op 11 november is er weer ons jaarlijkse clubkampioenschap. 

Zoals het een traditie is geworden zal 11 november in het teken staan van de combinatie “spelen met 

een titel voor ogen” en “veel spelplezier”. 

We beginnen er aan om 10.00 uur stipt in de grote zaal van het Parochiaal centrum. We spelen in 

poules tot 21 punten met voorgift. Nadien schakelen we over naar plaatsingspoules. 

Tijdens de middag zij er broodjes  te verkrijgen tegen democratische prijzen en na de finale 

omstreeks 17.30 uur sluiten we de dag af met een warme maaltijd. 

Een brief met inschrijvingsmodaliteiten hieromtrent zal nog via onze secretaris bij onze leden komen. 

We hopen ook dit jaar weer op een goede belangstelling zodat we weer een hoogdag in onze 

werking hebben. 

 

Het bestuur. 

  



Competitie 

 

  klassement 
aantal 

wedstrijden 
aantal 

overwinningen percentage 

KARL GRYP E0 9 9 100,0% 

STIJN HUYSMANS E2 9 6 66,7% 

NICOLAY VAN RECKEM F 6 2 33,3% 

BERTEN TORFS NG 3 0 0,0% 

 

 
 

Trainingen voor onze jongeren 
 
De trainingen zijn goed gestart met volle overtuiging. 
Wat de samenstelling van de groep betreft zijn er wel enkele verschuivingen. 
Voor alle zekerheid geven we nu de namen van onze jongeren die hebben ingeschreven en 
effectief de trainingen volgen. 
 
Het principe blijft : niet komen is verwittigen aan Frans (0498 120 479). 
Enkele keren niet komen zonder verwittigen is geen GRATIS deelname aan de jeugddag op het 
einde van het werkjaar. 
 
Ook voor de jongeren die de trainingen volgen is het een extra waarde wanneer zij aanwezig 
kunnen zijn op de clubavond. Eén of twee  keer spelen per week maakt een enorm verschil in 
de vordering van de speler. 
 
Volgende jongeren hebben wij genoteerd voor de trainingen : 

Gryp Karl  -  Huysmans Stijn  -  Torfs Berten  -  De Bruyn Robbe  - 
Gryp Maarten  -  Moonens Kyran  -  Helala Jamil 

 
We wensen onze jongeren veel spelplezier. 

 
Het bestuur 

  



Competitie 

 

  klassement 
aantal 

wedstrijden 
aantal 

overwinningen percentage 

BART PEETERS D4 8 3 37,5% 

MARC VAN NIEUWENHOVE D6 5 3 60,0% 

DANNY CEULEMANS D4 5 1 20,0% 

STIJN HUYSMANS E2 3 0 0,0% 

 

Resultaten 

 

 

 

 

 

  



Competitie 

 

  klassement 
aantal 

wedstrijden 
aantal 

overwinningen percentage 

ALBERT GOYVAERTS D6 9 7 77,8% 

KARL GRYP E0 9 1 11,1% 

FRANS HELSEN E2 9 1 11,1% 

 

Resultaten 

 

 

 

Het verlof was vlugger voorbij dan we dachten. Het  zal zijn omdat het zo 

een goed weer is geweest. Dit seizoen begonnen we met vier trainingen 

voor de competitiespelers. Hopelijk brengt het iets op. In ieder geval 

bedankt voor onze beide trainers, Ann en Michael. 

Op 11 september was het zover, met de komst van St. Lenaarts hadden we 

een ploeg die we vorig jaar ook moesten bekampen. Het werd een 

spannende wedstrijd waarbij we de hele avond moesten achtervolgen. De eindstand was 5 – 5 en 

ons eerste puntje was binnen. We zullen ze nodig hebben want voor het tweede jaar op rij spelen we 

een reeks hoger. 

De tweede week moesten we normaal naar Vorselaar maar daar deze ploeg niet over hun zaal kon 

beschikken werd de wedstrijd bij ons op woensdag gespeeld. Deze wedstrijd had voor ons weinig om 

het lijf, met een droge 8- 2 konden we huiswaarts vertrekken. Volgende keer beter. 

Derde week weer thuis tegen een onbekende ploeg voor ons namelijk Brasgata. Deze ploeg heeft 

nog geen punten,  dus hier zouden we ons puntenaantal zeker moeten verbeteren. Maar tussen 

hoop en werkelijkheid is er toch een groot verschil, weerom verloren we met 2 – 8. 

Dit was het dan voor de eerste wedstrijden van het nieuwe tafeltennis jaar. 

Groetjes van de  B ploeg.  



Competitie 

 

  klassement 
aantal 

wedstrijden 
aantal 

overwinningen percentage 

PATRICK KIELBAEY E4 9 8 88,9% 

MAARTEN SPRIET E4 9 7 77,8% 

MARC JACOBS NG 6 2 33,3% 

STEVEN VELLE NG 3 1 33,3% 

 

Resultaten 

 

 

 

 

 

  



Competitie 

 

  klassement aantal wedstrijden 
aantal 

overwinningen percentage 

BEN JACOBS NG 6 5 83,3% 

WALTER VELLE NG 6 4 66,7% 

VIVIANE PITTOORS NG 3 3 100,0% 

RITA MIN NG 3 1 33,3% 

 

Resultaten 

 

 

 

Terwijl Rita nog cocktails zat te drinken in de bar van haar hotel in Mallorca, moesten haar 3 

teamgenoten Ben, Viv en Walter zich al in het zweet zetten om de eerste 

wedstrijd van het seizoen binnen te halen. Borsbeek was een maatje te 

klein en de D-ploeg haalde met 2-8 een makkelijke zege binnen.  

 

De tweede wedstrijd van het seizoen was iets minder gemakkelijk.  Lierse is de enige ploeg 

waarvan wij vorig seizoen in twaalfde afdeling hadden verloren.   

Tijd dus voor revanche op “ons zwarte beest”.   

Ben, Rita en Walter haalden het laken toch naar hun kant en hielden met enkele spannende 

wedstrijden de 2 punten in Marinus met 6-4.  

De D-ploeg is goed begonnen aan het seizoen! 

 

  



Competitie 

 

  klassement aantal wedstrijden 
aantal 

overwinningen percentage 

FRANCINE KETS NG 9 6 66,7% 

MAUD REWERS NG 3 2 66,7% 

SANDRA SCHEURWEGS NG 6 5 83,3% 

ARLETTE VAN DEN 
BUSSCHE NG 9 6 66,7% 

 

Resultaten 

 

 

 

Na een fijne vakantie van rust en de aangename warmte, kunnen we er 

weer tegen aan voor een nieuw seizoen.  

 

Wij begonnen al vast goed. 

 

Onze eerste wedstrijd thuis en dit tegen Borsbeek I, 9-1 eindstand .Het waren spannende sets. 

De week daarop gingen we bij Koningshof F op bezoek en de eindstand werd  3-7. 

Dit begin gaf ons toch al wat meer ademruimte om verder te komen. 

 

Onze volgende match speelden we thuis tegen Koningshof G. Het ging er spannend aan toe. 

We wonnen met 6-4. 

Het was een sportieve avond met nog een gezellige babbel en knabbel erbij.  

 

Groetjes van de E ploeg   

  



Speelkalender Masters 

 

 

 

  



Wedstrijden De Hollogne 2018-19 

 

 



 
 

GROOTSE ‘MARSEPEIN’ EN ‘SPECULAAS’ VERKOOP  

Tafeltennisclub Martinus organiseert ten voordele van de jeugd 

haar jaarlijkse 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  1.90 EURO 
 

De bestelde goederen worden geleverd de week van 11 november 2018 

 

……………………………………………………………………..    verkoopt voor TTK Martinus vzw 

_____ x 1 kilo marsepein  aan 11.00 EURO per kilo =  € __________  

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

_____ x pakjes speculaas aan 1.90 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 per kilo =  € __________  

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

_____ x pakjes speculaas aan 1.90 EURO per pakje =  € __________  

     TOTAAL   =  € __________   

LEVERING: de week van 11 november 2018       VERKOPER:  ………………………………………………..  

 

Bestelling graag ten laatste binnen bij Frans Helsen, op 25 oktober 2018 


