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Wie zijn wij ?  

 

Onze club bestaat ondertussen reeds 50 jaar.  In 1970 nam de Katholieke Werk-

liedenbond (KWB) het initiatief om de werkende mensen uit Essenbeek een 

paar ontspanningsmogelijkheden aan te bieden. Daarom werd er een tafelten-

nistafel aangekocht en werd er ook gelegenheid aangeboden om te volleybal-

len (recreatief). Beide kenden onmiddellijk een groot succes, zodat er snel een 

tweede en een derde tafeltennistafel werd aangekocht. 

 

Na een aantal omzwervingen  langs verschillende parochiale lokalen zijn we 

uiteindelijk terecht gekomen in de parochiezaal van Essenbeek. Daar is dan het 

idee ontstaan om naast het recreatieve ook met competitie te starten. Zo zijn 

we schoorvoetend gestart in de competitie van het Katholiek Sportverbond (nu 

SPORTA) met één ploeg (3 spelers). Dit viel zo goed mee dat we het jaar nadien 

ook startten in de competitie van de Koninklijke Belgische Tafeltennisbond 

(KBTT - later VTTL). Wij startten daar met één ploeg (4 spelers) in 4de  

provinciale, en werden onmiddellijk kampioen in onze reeks. Het volgende jaar 

schreven we een tweede ploeg in en na een paar jaar speelden we met vier 

ploegen in de KBTT  en twee ploegen in het Katholieke Sportverbond.  

 

De club draaide dan op volle toeren tot wij in het jaar 1990 bericht kregen van 

de KBTT dat onze parochiezaal niet meer voldeed (qua afmetingen) om met 

vier ploegen competitie te spelen. Dus stonden wij voor de keuze: ofwel twee 

ploegen schrappen in de competitie, ofwel een ander lokaal vinden. 

  

Na lang zoeken zijn wij dan terechtgekomen in de oude cinemazaal Plaza op de 

St Rochusstraat in Halle. Dit was ook de glorieperiode van Jean-Michel Saive. 

Hierdoor kreeg ons ledenaantal een formidabele boost. Wij hebben enkele  

jaren met elf en soms twaalf ploegen competitie gespeeld.  
 



In 2017, wegens de slechte staat van het gebouw,  zijn we genoodzaakt 

geweest opnieuw uit te zien naar een ander lokaal. Na een lange zoektocht 

zijn we tenslotte in ons huidig lokaal beland in het Heilig Hart & College. En dit 

beklagen we ons absoluut niet ! Onze club heeft een nieuwe boost gekregen !  

We zijn momenteel een bloeiende club met een 65-tal leden waaronder een 

groot aantal jeugdspelers. Onze jeugdtrainingen op woensdag en zaterdag 

kennen veel succes ! Ook voor onze trainingen op dinsdag moeten we soms 

mensen op een wachtlijst plaatsen.   

Sinds dit seizoen, hebben we onze intrek genomen in de nieuwe moderne 

turnzaal van het Heilig Hart & College!   

 

 

 

 

 

 

 

 



Trainingen 

 

Onze begeleide trainingen gaan door op dinsdag en woensdagavond,  en  

zaterdagvoormiddag.  

 

De trainingen op dinsdagvond staan onder begeleiding van toptrainers Karine 

Bogaerts (voormalig 8 x Belgische Kampioene) en Erik Nijs (officiële trainer van 

de VTTL). De trainingen op woensdag worden begeleid door  

Trainers Jasper en Jan) ,de jeugdtrainingen op zaterdag staan respectievelijk 

onder leiding van Trainers Bart, Steve en Christophe. 

 

De trainingsdagen zijn als volgt:  

 

Ma:aandag  19u30-22u30 Training & Recreatie  

 

Dinsdag   19u30-21u30 Training Competitiespelers   

 

Woensdag :  19u00-20u15 Training Beginners  

                  20u15-21u30 Training Gevorderden  

 

Vrijdag     20u00          Competitie VTTL  

 

Zaterdag 10u00-11u30 Training Beginners 

   11u30-13u00 Training Gevorderden 

 

Al onze medewerkers, bestuur en trainers zijn vrijwilligers met een passie voor 

de tafeltennissport ! 



Competitie 
 

PPK Essenbeek is aangesloten bij  de Vlaamse Tafeltennis Liga (VTTL). 

 

In VTTL wordt aangetreden op vrijdagavond en zaterdag namiddag . PPK Essenbeek 
heeft 7 ploegen in VTTL (elke ploeg bestaat uit 4 spelers) : 

* Ploeg A in 1ste provinciale  
* Ploeg B in 2de provinciale  
* Ploeg C in 2de provinciale  
* Ploeg D in 3de provinciale  
* Ploeg E in 5de provinciale  
* Ploeg F in 5de jeugd provinciale  
* Starters Jeugd Competitie 

De resultaten van onze ploegen kan je volgen op de competitiesite van VTTL. 

Onze Activiteiten  

Naast onze uitgebreide aanwezigheid in de tafeltennis competitie in de   

Vlaamse Tafeltennis Bond (VTTL), organiseert onze club ook tal van sport-

promotionele activiteiten zoals opendeurdagen, initiatiedagen, zomer- en kerst-

stages,..  

 

Tijdens onze opendeurdagen (’Maand van de Sportclub’)  in het Heilig-Hart & Colle-

ge, konden we reeds Robin en Laurens De Vos, samen  met Kilomo Vitta strikken voor 

een tafeltennisinitiatie en demonstratie match  tegen onze Trainer Karine Bogaerts 

voor een groep enthousiaste jonge tafeltennisspelertjes.   

 

Ook naast onze sportieve activiteiten organiseren wij eveneens twee eetfestijnen, 

waarbij we onze talrijke sympathisanten trakteren op  een gezellig samenzijn met lek-

ker eten en drinken. (Spaghettifestijn in de maand april-mei, Kaasfestijn eind oktober)  

 

Jammer genoeg heeft Corona dit jaar reeds veel roet in het eten gegooid waardoor 

we onze eetfestijnen en opendeurdag niet hebben kunnen organiseren. Dit is een be-

langrijke financiële aderlating voor onze club. Eind December zal ons kaasfestijn door-

gaan onder de vorm van een Take-Away event. 
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Hoe kan je ons helpen ?  

 

We zijn momenteel een bloeiende club met een 65-tal leden waaronder een 

groot aantal jeugdspelers. De nadruk ligt bij onze  club dan ook vooral op de 

jeugdwerking!  

 

Maar ook het sociale aspect is voor ons zeer belangrijk. Wij houden ons lidgeld 

bewust laag om de sociale en financiële drempel zo laag mogelijk te houden.  

Het lidgeld voor een competitiespeler ouder dan 16 jaar bedraagt momenteel 

115 €. Dit is een zeer laag bedrag  als je vergelijkt met andere sporten. De jeugd 

betaalt slechts 85 €.  

We zijn ook ingestapt op het sociaal Kom!Pas project van de Stad Halle. 

 

Als sportvereniging met een groeiend aantal leden hebben we een aantal vaste 

kosten zoals huur van ons sportlokaal, aankoop materiaal zoals tafels, speel 

veldomrandingen, trainingsmateriaal, paletjes voor onze beginnende spelertjes, 

netposten, tafeltennis trainings- en competitieballen,..   

Ook voorzien we onze spelers van een club T-shirt en trainingspak om de  

kleuren van onze club uit te dragen telkens wanneer ze spelen, zowel recreatief 

als in  competitie- verband, op tornooien, kampioenschappen,  over gans de 

provincie Vlaams-Brabant & Brussel.  

Wegens het  groeiend aantal leden hebben dringend nood aan nieuw materiaal 

en sportkledij, dit om  een blijvende  kwalitatieve ondersteuning en begeleiding 

te bieden aan onze jongste spelertjes. Om dit allemaal te financieren zonder de 

last volledig op onze clubleden te leggen en onze lidgelden niet te moeten ver-

hogen, hebben we jullie hulp nodig. 

 

Alle hulp en ondersteuning in de dagelijkse werking van onze club is meer dan 

welkom! 

 



Wat kunnen wij voor jullie betekenen ?  

 

Onze club is zoals reeds gezegd actief in twee sportbonden en verdedigt onze 

kleuren over de hele provincie Vlaams Brabant en Brussel.  Ook zijn we stee-

vast aanwezig op de talrijk georganiseerde tornooien over gans België.  

 

Als tegenprestatie dachten we aan het volgende: 

 

• Advertentie op onze vernieuwde website en sociale media 

• Logo op onze club T-Shirt, Trainingspak, sportzak,.. 

• Reclame druk op onze speelveldomrandingen in ons clublokaal. 

• Reclame in  het clublokaal, door middel van reclamebord, spandoek,.. 

• Advertentie op al het marketing materiaal (de onderleggers, bestekzakjes 

en dergelijke ) tijdens onze eetfestijnen (2 eetfestijnen per jaar) 

• enz…  

 

In bijlage vinden jullie een sponsorblad met de verschillende standaard  

sponsormogelijkheden. Elke sponsor kan zijn eigen pakket op maat  

samenstellen.  

 

Wij bespreken dit graag verder met jullie.   

Hierna vindt je onze contactgegevens.  



Contact 

 

Nancy Lockkamper, Voorzitter, Penningmeester 

Tel. 0468 073 425 

Email : nancy.lockkamper@telenet.be 

 

Patrick Tordeurs, Vice-Voorzitter, afgevaardigde Sportraad 

Tel. 0473 49 35 80 

E-mail:patrick.tordeurs@hotmail.com 

 

Dirk Depever, clubsecretaris, VTTL verantwoordelijke  

Tel. 0497 48 68 44 

E-mail:dirk.depever@bpost.be 

 

Christophe Deckx, Materiaalmeester 

E-mail: christophe.deckx@gmail.com 
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