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1. De jarigen in september en oktober 

 

dag  naam dag  naam 

01/09/05 PHILIPPE VAN LEUVEN 03/10/05 LEEN BOLCKMANS 

03/09/05 EDWIN MICHIELSEN 08/10/05 LUC VISKENS 

07/09/05 GERT HEYLEN 10/10/05 STAN ADRIAENSEN 

08/09/05 DANNY DE VRIJ 14/10/05 YOERI CHRISTIAENSEN 

16/09/05 LEEN SOMERS 19/10/05 BOB VAN DEN EYNDEN 

21/09/05 JEF NUYTS 26/10/05 IVAN JANSSEN 

03/10/05 NIKI CHRISTIAENSEN 30/10/05 ELMO GOOSSENS 

 

2. De toogbeurten 

De lijst van de toogbeurten wordt tegelijk met deze info bezorgd. Zoals voorgaande jaren 

blijven de afspraken ter zake dezelfde: 

- als je op de aangegeven datum niet kan, gelieve dan zelf met iemand anders op de lijst te 

verwisselen. Het verdient aanbeveling om deze wissel even te melden aan iemand van het 

bestuur, bij voorkeur secretaris Jef Heremans. 

- de toogman of vrouw dient bij kompetitie avonden om 20.00u aanwezig te zijn en hij of zij 

mag na afloop van de wedstrijden naar huis. De thuisspelende ploegen nemen daarna het 

tooggebeuren over. 

- op donderdagavond dient men vanaf 19.30u op het appel te verschijnen. Men dient minimaal 

tot 24.00u te blijven. Nadien heeft men het recht om de toog af te sluiten en/of een vrijwilliger 

te zoeken onder de aanwezigen om de honneurs verder waar te nemen. De praktijk leert echter 

dat dit zelden gebeurt. De meeste mensen stellen zich blijkbaar reeds op voorhand in op een 

lange en gezellige avond tot een uur of twee! 

- hou ook rekening met de aanbevelingen die op de ijskast geplakt zijn: voorraden aanvullen 

in de ijskast, afwassen, afdrogen, verwarming en verlichting uitzetten enz… 

 

dag datum naam dag datum naam 

 

MA 05/09/05 LOUIS JANSSENS DI 04/10/05 FRANK BOGAERTS  

WO 07/09/05 BOB VERPOORTEN WO 05/10/05 EDWIN MICHIELSEN 

DO 08/09/05 PETER LAMBREGHTS DO 06/10/05 DANNY DE VRIJ 

VR 09/09/05 SEPPE VAN GILS VR 07/10/05 MARIA WAUTERS 

MA 12/09/05 LEEN SOMERS ZA 08/10/05 BJORN HEREMANS 

DI 13/09/05 DENNIS DE VRIJ MA 10/10/05 ERIC KIVIT 

DO 15/09/05 ERWIN BREUGELMANS WO 12/10/05 LUDO DE VRIJ 

VR 16/09/05 BOB VAN DEN EYNDEN DO 13/10/05 INGRID VERVLOET 

ZA 17/09/05 DRIES FRANSEN VR 14/10/05 PETER MATHEEUSSEN 

MA 19/09/05 LUDO VAN ROMPAEY ZA 15/10/05 GLENN VISKENS 

WO 21/09/05 ERNA BUYS MA 17/10/05 MARIANNE ADAMS 

DO 22/09/05 JOHN VERMEYEN DO 20/10/05 STAN ADRIAENSEN 

MA 26/09/05 RAF FRANSEN VR 21/10/05 LUCIEN KIVIT 

DI 27/09/05 STAN FLOREN MA 24/10/05 ROB LAMBRECHTS 

DO 29/09/05 JEF NUYTS WO 26/10/05 JEF VAN BERGEN 
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VR 30/09/05 RUDI VISKENS DO 27/10/05 PAUL MARISSEN 

ZA 01/10/05 SERGE ROOMAN VR 28/10/05 FRANK BROSENS 

MA 03/10/05 TOOS SMULDERS DO 03/11/05 SIEN LUYCKX 

 

3. Jaarlijkse ontmoeting met Tios Tilburg op zaterdag 3 september: een terugblik 

 

Vorig jaar slaagden wij er niet in op voldoende ploegen op de been te krijgen voor dit 

evenement. Dit jaar daarentegen stond het inschrijvingsblad al snel vol en moesten we niet de 

bedeltoer op om aan de nodige manschappen te geraken. Het schoentje wrong echter ditmaal 

aan Nederlandse kant want onze contactpersoon wist ons te melden dat hij slechts vier 

ploegen in stelling kon brengen. Er werd dan maar beslist om de ontmoeting te beperken tot 

vier wedstrijden en niet tot verdaging over te gaan. 

Ruim te laat kwamen de Tiossers ons lokaal binnengewandeld. De wegenwerken in het 

centrum van Rijkevorsel hadden hen danig parten gespeeld en na ommetjes via Oostmalle en 

Sint Lenaarts was men alsnog tot aan de Kruispad gesukkeld.  

Nadat de troepen geschouwd waren bleek aan Hollandse zijde nog een mannetje tekort. Van 

onze kant hadden we reserven zat zodat afgesproken werd om drie ploegen van Rijkevorsel 

met vier spelers te laten aantreden en het vierde team van Tios een rasechte Rijkevorselaar 

cadeau te doen. Rudy Marissen werd manu militari tot overloper gebombardeerd, een statuut 

waarmee hij aanvankelijk niet blij was maar naarmate de namiddag vorderde verdween alle 

weerstand daaromtrent. Onze Rudy praatte om 18.00u hollandser dan zijn 

gelegenheidsploeggenoten! 

Vorig jaar hadden we nog eens met groot overwicht gewonnen en dus stond de wisselbeker in 

ons lokaal te pronken. Helaas is het verblijf van deze beker beperkt gebleven tot een jaartje. 

De A, B en C ploeg gingen met zijn allen nipt de mist in want er werd telkens verloren met 5-

7. Enkel de D ploeg wist met 8-2 te winnen en kon alzo de Rijkevorselse eer redden.  

Volgend jaar staat de ontmoeting ingepland op zaterdag 2 september 2006. Tios bestaat 

uitgerekend die dag 55 jaar en bij monde van hun voorzitter konden we vernemen dat de club 

dat gebeuren speciaal in de verf wil zetten. Afin, de Hollandse grootspraak kennende, zullen 

we maar even afwachten wat het gaat worden. Koffie met gebak lijkt me immers realistischer 

dan champagne met een toastje zalm, om maar te zwijgen over kaviaar. Aan Tios om mijn 

pessimisme de kop in te drukken! 

 

4. September: een nieuw kompetitie seizoen is van start gegaan 

 

De nieuwe kersverse kompetitie is zopas op gang gefloten. Elke maandag en vrijdag, dinsdag 

en woensdag om de veertien dagen vinden er wedstrijden plaats in ons lokaal. Op 

zaterdagvoormiddag om de veertien speelt onze jeugd met vier ploegen thuis. Het is altijd 

prettig om eens langs te komen om de spelers aan te moedigen, een pintje te drinken en een 

klapke te doen met de aanwezigen. Kom dus eens uit je luie – weldra winterse – zetel en zak 

eens af naar de Kruispad. Uw vocale supporterssteun zal zeker gewaardeerd worden door 

onze competitiespelers.  

 

5. Clubnieuws 

 

* er werden vier nieuwe telborden aangeschaft. Gebruik en behandel ze met de nodige 

zachtheid zodat we weer enkele jaren gerust zijn. 

* er werd ook een nieuw snelkoker gekocht. De huidige heeft het laten afweten na jaren van 

intensief gebruik. Je zou er immers van staan kijken hoeveel tassen koffie, soep en warme 

chocomelk werden geproduceerd. 
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* voor dit seizoen konden we geen trainer strikken om trainingen te geven doorheen het ganse 

seizoen. We gaan op zoek naar kandidaten om tegen het volgende seizoen het zaakje rond te 

krijgen. 

* er zijn nog enkele clubshirts over van de vorige lichting. Deze zullen op één van de 

volgende donderdagen bedeeld worden aan leden die er ééntje wensen. 

 

6. World cup 2005 in Luik: vrijdag, zaterdag en zondag 21-23 oktober 

  

Tijdens het weekend van 21-23/10 vindt in Luik de World cup tafeltennis plaats. Dit is een 

uniek gebeuren waar je de beste spelers van de wereld aan het werk kan zien. Als club willen 

we dit evenement promoten bij onze leden en geven wij hen de gelegenheid om één van deze 

dagen gratis, ja gratis, bij te wonen! 

Op vrijdag en zaterdagnamiddag worden de kwalificaties gespeeld. Zaterdagavond worden de 

kwartfinales betwist en op zondag de halve finales en uiteraard de finale. 

Binnen het bestuur werden hierover volgende afspraken gemaakt: 

 

- men kan inschrijven tot 30 september voor één van de vier opties: vrijdag, 

zaterdagnamiddag, zaterdagavond of zondag (uren en verdere détails zijn trouwens terug te 

vinden in de catalogus van Dandoy die in het lokaal ter beschikking ligt). Wie reeds een 

abonnement voor gans het weekend heeft genomen of zinnens is om meerdere dagen te gaan 

krijgt van de club natuurlijk maar één sessie (10 of 15 euro – zie hieronder) terug betaald.  

- de club bestelt vervolgens tickets van rang twee, zijnde 10 euro voor een lid onder de 16 jaar 

en 15 euro voor een lid van 16 jaar en ouder. 

- de leden die zich hebben ingeschreven spreken onder elkaar best af om samen te rijden. Het 

vervoer is immers ten laste van de ingeschrevenen zelf. 

- wie zich heeft ingeschreven maar zonder geldige reden uiteindelijk niet naar het tornooi gaat 

kijken, dient de inkomkaart wel aan de club terug te betalen. 

 

Zijn we zot geworden!? Natuurlijk niet, we willen graag het tafeltennis promoten en je mag 

gerust zijn: op het volgende teerfeest zullen nog evenveel grijze garnalen terug te vinden zijn 

in uw tomaat-crevête! 

 

7. Clubagenda 

 

dag datum activiteit  

DI 11/10/05 BESTUURSVERGADERING 

ZA 26/10/05 OFFICIELE OPENING GEMEENSCHAPSHUIS ST JOZEF 

 

8. Wist je dat… 

 

* de eerste donderdagen van het nieuwe seizoen geweldig druk werden bezocht door onze 

leden. Het was geregeld aanschuiven en lang wachten vooraleer je aan tafel kon. 

* de gevolgen van de donderdagdrukte waren navenant: de clubkas kent alweer hoogdagen en 

het sluitingsuur situeerde zich ergens in de buurt van drie uur ’s nachts. 

* je samen met deze info ook de toogbeurtenlijst in de postbus dient te vinden.  

* de barbecue een succes was. Er schreven zich 26 leden in en die konden genieten van 

uitstekend gebakken vlees en haring. 

* het overigens schitterend barbecue weer was die bewuste clubavond. 

* de ziekenboeg onder de competitiespelers nog voor de start van het seizoen behoorlijk vol 

zit. Een opsomming: 



TTK-INFO 

TTK-INFO 

Pagina 4 van 4 

 

- Serge Rooman geraakt na een kijkoperatie aan de knie niet speelklaar en wellicht wordt de 

heenronde zelfs problematisch. 

- Dennis De Vrij is in hetzelfde bedje ziek. Ook hij sukkelt met de knietjes maar het zou naar 

verluidt niet te wijten zijn aan het veelvuldig parachutespringen. Wij vragen ons af waar het 

dan wel aan kan liggen. 

- Inge Van Leuven gooit zichzelf ook onder het mes. Het zou best kunnen dat we haar binnen 

enkele maanden niet meer herkennen.  

- Lucien Kivit heeft een akkefietje aan zijn ogen waardoor de ballen niet meer scherp in het 

vizier komen. Ook hier afwachten wat het wordt. 

- Links en rechts horen we ook nog geluiden over een pijnlijke rug, een peesontsteking in de 

schouder…kortom, treurnis alom. 

* Kurt Hofmans terug is van weggeweest. Na een jaar Australië en Nieuw-Zeeland verblijft 

hij opnieuw in ons Vlaamse landje.  

* Kurt wel een globetrotter blijft want nu gaat hij over heel Europa de bekende spiegeltenten 

van Klessens rechtzetten en afbreken. 

* de geleide trainingen voor de jeugd opnieuw gestart zijn. Lucien geeft aan de beginnelingen 

les, Louis aan de gevorderden. 

* Lucien ook op woensdagnamiddag de besten van de jeugdlichting training wil geven, 

kwestie van deze leden extra speelgelegenheid te gunnen. Het gaat wel om een proefperiode 

die enkel bij voldoende opkomst en inzet behouden zal blijven. 

* de club deelnames aan de federale tornooien wil promoten. Wie vijfmaal deelneemt aan een 

federaal tornooi krijgt van de clubkas 15 euro cadeau.  

* Julia Aardappel, alias de Vedeka ermee ophoudt op 1 oktober. De zaak wordt overgenomen 

door GB Carrefour. Het wordt dus afwachten hoe we in de nabije toekomst aan onze dranken 

en snoeperijen gaan geraken. Willy en Jef gaan alvast poolshoogte nemen. 

 * we hier niks meer over Stan Floren schrijven omdat hij anders toch maar boos wordt op de 

redacteur. 

* aan onze oproep in vorige info geen gehoor werd gegeven. We kregen van niemand enige 

reactie of lectuur binnen om in deze info te publiceren. 

* dit ons eigenlijk niet kon verbazen. 

* in volgende info een overzicht van onze nieuwe leden zal gegeven worden. 

* we niks meer horen van een ontbijtpingpong gebeuren en we langs deze weg dus een heel 

doorzichtig ballonnetje oplaten. 

* het adoptiekindje van Wim Van Ammel en zijn vrouw Chantal een prachtig en pittig 

Chineesje is.  

* we niet zullen nalaten haar als clublid aan te sluiten. 

* we dus binnen enkele jaren gaan uitgroeien tot een topclub omdat Chinezen per definitie 

hele goede pingpongers zijn. 

* de heren van C-ploeg VTTL weldra weer op trainingsweekend gaan in de Ardennen.  

* dat dit initiatief zowat het meest overroepen gebeuren van het jaar is: zeg nu zelf, op 48 uren 

wordt er welgeteld vier uren effectief getraind. De anderen uren worden besteed aan eten 

klaarmaken, het vervolgens opeten, wandelen, slapen, quizzen, spelen met de kinderen en 

discussiëren over onbenulligheden, c.q. de wereldverbeteraars uithangen!  


