
 

 

       

 

 

Beste sportvrienden, 

in deze nieuwsbrief kan je de volgende artikels vinden: 

 Woordje van de voorzitter 

 Woordje van de federatie 

 Woordje van de redactie 

 

  

  

 

 

 

 

 

 
Onderafdeling van 

KWB Kontich 

 

   Het maandblad wordt ook gepubliceerd op de 
clubwebsite :   http://www.ttkmartinus.be                                      

 

Magdalenastraat 19          2550 Kontich 



Woordje van de voorzitter 

 

Beste Vrienden, 

 
Wanneer we verleden maand een beetje optimistisch werden met het vaccin in aantocht is er 
toch weer een opdoffer. Telkens de overheid denkt wat vooruitzichten te geven drukken de 
cijfers alles weer in een andere richting. Om moedeloos van te worden. Inderdaad straks zitten 
we een gans jaar met allerlei dingen die niet meer mogen/kunnen en toch is er steeds na een 
beetje hoop de terugval. De hoop op vaccins wordt ook niet echt verwezenlijkt want terwijl je 
hoort dat op zovele plaatsen in de wereld de vaccinaties goed en massaal verlopen krijgt ons 
eigenzinnig landje er te weinig of doet er niet voldoende mee. Of worden we nogmaals, al of 
niet gewild, met twijfels opgezadeld. 
 
Op deze manier mijn 40e werkjaar trachten vol te houden is niet simpel maar we hopen toch 
dat tegen maart of toch ten laatste april terug recreatief tafeltennis mogelijk wordt. We 
hebben al dikwijls deze hoop gekoesterd en steeds werden we teruggefloten. Dit kan zo toch 
niet blijven duren zou ik dan denken en kan alleen maar hopen dat er ooit eens een einde aan 
komt.  
 
Ik schreef vorige maand dat we hoopvol naar 2021 moesten kijken maar moeten nu toch voor 
de tweede maand slecht nieuws brengen. Ik durf er zelf geen planning op plakken maar blijf 
hopen want dit is het enige lichtje aan het eventuele eind van de tunnel. 
 
Onze federatie heeft ook net beslist om de competitie definitief te annuleren met een opening 
op een eventuele lentecompetitie. 
 
Dus beste vrienden laat ons toch nog even de regeltjes handhaven en trachten gezond te 
blijven. Verder blijf ik hoopvol om onze tafeltennisafdeling terug op sleeptouw te nemen van 
zodra het mag en kan. 
 
Tot een volgende 
Frans 

 

  



Woordje van de federatie 

Deze boodschap werd onlangs gecommuniceerd aan de secretariaten van alle clubs : 

 

Beste secretaris, beste spelers, 

 

Het beloven nog woelige maanden te worden, maar na regen komt zonneschijn. Met de 
massale vaccinaties die op komst zijn ziet de nabije toekomst er iets rooskleuriger uit. 

Het federaal bestuur is gisteren bijeengekomen om te beraadslagen over een eventuele 
heropstart van de competities. Na alle meningen gehoord te hebben en in samenspraak met 
Sporta-federatie heeft het federaal bestuur beslist om alle competities en federale 
tornooien dit seizoen definitief stop te zetten. 

Uiteraard houden we jullie op de hoogte vanaf er opnieuw indoor gesport en getraind kan 
worden. Afhankelijk van de evolutie van het virus, bekijken we de mogelijkheden om een 
alternatieve format (lentecompetitie, …) te lanceren vanaf competitief sporten toegestaan 
is. 

Hopelijk kunnen we in september een normaal competitieseizoen aanvatten. We zullen 
binnenkort een bevraging organiseren om te kijken of we bepaalde elementen kunnen 
verfijnen of verbeteren. 

Hou vol en draag zorg voor jezelf en voor anderen. 

Met sportieve groeten, 

Het Federaal Bestuur 

 

  



Woordje van de redactie 

 

Beste clubgenoten, 

 

In de vorige nieuwsbrief sprak ik nog over licht aan het einde van de tunnel.  Dat licht is er 
nog steeds, maar het is precies kleiner geworden, en de tunnel lijkt plots langer te zijn. 

Vaccinatie is ons redmiddel, maar die redding loopt een beetje op z’n Belgisch, dus niet van 
een leien dakje. 

Eerst wou ik dit woordje in het Engels of in het Afrikaans schrijven, kwestie van een beetje 
mee te zijn met de varianten.  Maar ik blijf wijselijk toch maar bij het Nederlands. 

Het ziet er naar uit dat tafeltennis nog een tijdje niet aan de orde zal zijn.  De hoop dat wij 
rond 1 april terug recreatief kunnen spelen is hopelijk geen grap.  Vroeger zou leuk zijn, 
maar is dat wel haalbaar ?  Tenzij morgen heel België zich strikt aan de maatregelen houdt.  
Het zou helpen wanneer mensen, behalve noodzakelijk contact op het werk, op school en in 
de winkel al het andere zouden laten.  Dus geen feestjes meer, niet illegaal naar de kapper, 
geen familie meer zien, geen onnodige uitstapjes meer maken.  Maar dat is ijdele hoop want 
niet-Belgisch vrees ik ….. 

Geen tafeltennis is één, maar dat je de clubleden niet meer ziet of hoort is .  Waarschijnlijk 
zijn wij allemaal wel aan het wandelen, aan het lopen, onze conditie op peil proberen te 
houden ?  Op Facebook zie ik al eens iets verschijnen …. 

Daarom deze oproep : trek een foto, zet iets op papier over hoe jij corona beleeft zonder 
pingpong en bezorg dit aan de redactie.  Dan kunnen wij daarmee de volgende nieuwsbrief 
een beetje opfleuren en toch wat “nieuws” brengen.  Als wij clubgenoten niet lijfelijk kunnen 
zien dan moet het maar virtueel. 

Hopelijk  zal de volgende nieuwsbrief dan uit minstens 15 bladzijden bestaan   

 

Hou jullie alvast gezond en veilig bezig ! 

Groetjes, 

Walter 

 

 



 

 

 

 



 


