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1. Voorwoord 

Bij deze leest u de honderdste TTK info.Dit is met andere woorden een jubileumnummer en 

daar past een woordje uitleg bij. 

In een ondertussen ver verleden hadden we als clubblad ‘het pingpongerke’. Dat blad was zijn 

naam meer dan waardig want het bestond telkens uit een respectabel aantal bladzijden. Na 

enkele jaren ging het pingpongerke echter ter ziele, ten onder gegaan aan het vele werk dat er 

iedere keer opnieuw werd ingestoken. Omdat we de clubleden toch niet zonder informatie 

wilden zetten, werd het initiatief genomen om een soort nieuwsbrief op te starten. In deze 

‘brief’ kwam allerlei relevante en interessante informatie te staan waardoor de clubleden op 

de hoogte bleven van het reilen en zeilen van de club. Bovendien was en is het nog steeds een 

handig instrument om belangrijke gegevens door te spelen. De redactie van het pingpongerke 

en nadien het informatieblad is steeds in handen geweest van onze vroegere secretaris, Jan 

Adriaensen. Na zijn ontslag hebben we zijn werk voortgezet en zo zijn we op nummer 100 

aangeland. Een kleine berekening leert ons dat we à rato van 6 info’s per kalenderjaar, ruim 

zestien jaar aan de slag zijn met deze TTK-info! 

Onze nieuwe voorzitter heeft zich na de oproep in vorige info niet laten pramen. Hij stuurde 

ons een ‘woordje van de voorzitter’ door dat we bij deze dan ook graag publiceren. 

‘ik start met nummer “100” van het TTK-INFO blad.  Zo kan ik dat makkelijk onthouden, 

en pas nu begint mijn termijn definitief te lopen hé… Zo heeft de Louis zijn periode helemaal 

uitgedaan!  Er wacht mij een meer dan moeilijke opdracht… Een “monument” als de Louis 

vervangen… doe dat maar eens!!  Meer dan eens zal ik nog regelmatig beroep op hem moeten 

doen, denk ik. Hoewel ik reeds meer dan 20 jaar in de club zit en ook 95% van de mensen 

persoonlijk ken, is het voorzitterschap voor mij een nieuw gegeven! 

Er komt héél wat bij kijken (heb ik reeds ondervonden) en voor “iedereen” een perfecte 

oplossing hebben, is een utopie.  Toch willen wij (het bestuur) er het beste van maken en 

iedereen bijstaan en helpen waar het kan. Iedereen kent ons ( Jef, Willy, Frank, Eric en 

mezelf) en men kan steeds bij ons terecht ivm vragen, voorstellen, verbeteringen,…  

We zullen trachten een oplossing te vinden.  Langs deze weg wensen wij Louis nogmaals te 

bedanken voor de vele jaren dienst en het zal voor mij héél moeilijk worden om deze te 

evenaren… maar we zullen zeker ons best doen!!  Laten we er tot slot een competitief maar 

vooral een sportief seizoen van maken’ 

 

2. 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  

 

3. De toogbeurten voor september en oktober 

Vooraleer we de toogbeurten overlopen, enkele belangrijke opmerkingen: 
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- er is massaal positief gereageerd op de oproep van het clubbestuur om een toogbeurt op zich 

te nemen. Dit heeft dan ook als gunstig resultaat dat het aantal beurten per clublid zeer 

beperkt is. Hiermee is nog maar eens aangetoond dat vele handen licht werk maken. 

- ten overvloede wijzen we de toogmensen er op dat zij tijdig aanwezig moeten zijn. Voor de 

donderdagavond is dat 19.30u, voor de competitieavonden 20.00u. Op donderdagavond is 

men verplicht te blijven tot 24.00u. Daarna mag men sluiten of den toog doorgeven aan een 

vrijwilliger die de verantwoordelijkheid overneemt. De praktijk wijst echter uit dat 

bovenstaande afspraak quasi een dode letter is omdat bijna alle toogmensen op donderdag 

aanwezig blijven tot het laatste clublid huiswaarts gaat. Zo af en toe kan je natuurlijk wel eens 

pech hebben als het drie uur in de nacht wordt en ’s anderendaags het werk roept! 

Tijdens de competities mag je echter naar huis zodra de laatste wedstrijd gespeeld is. 

- zorg er ook voor dat alles steeds netjes is opgeruimd, ijskast aangevuld enz. Kortom, denk 

aan de mensen die na jou in het lokaal komen! 

 

dag datum naam dag datum naam 

 

MA 04/09 RAF FRANSEN MA 02/10 TOOS SMULDERS 

DO 07/09 ERIC KIVIT DO   05/10 ERWIN BREUGELMANS 

VR 08/09 RUDY VISKENS VR 06/10 LUDO DE VRIJ  

ZA 09/09 BORIS VOORSPOELS MA 09/10 SVEN SOMERS 

  DIRK VERVOORT 

MA 11/09 LUDO VAN ROMPAEY DI 10/10 ERIC VAN HOVE 

DO 14/09 PETER MATHEEUSSEN DO 12/10 CAROLINE FRANSEN 

VR 15/09 KEVIN HEREMANS VR 13/10 GERDA VAN DAM 

MA 18/09 KOEN JANSSENS MA 16/10 LUC VISKENS 

DI 19/09 MARIANNE ADAMS DO 19/10 BOB VERPOORTEN 

DO 21/09 JOHN VERMEYLEN VR 20/10 BOB VAN DEN EYNDEN 

VR 22/09 RAOUL WAGEMANS MA 23/10 DAVE VAN EERSEL 

MA 25/09 SEPPE VAN GILS DO 26/10 PAUL MARISSEN 

DO  28/09 INGRID VERVLOET VR 27/10 DENNIS DE VRIJ  

VR 29/09 STEF PEETERS DI 31/10 RUDY MARISSEN 

ZA 30/09 LINDE JANSSENS 

  AN SAERENS 

 

4. Zaterdag 2 september: TIOS Tillburg - TTK Rijkevorsel: een terugblik 

De eerste zaterdag van september staat synoniem voor een vriendschappelijke ontmoeting met 

de Hollanders uit Tilburg. Tot nog toe dienden we éénmaal af te wijken van deze gewoonte 

wegens te weinig kandidaten maar dit jaar hadden we 17 liefhebbers om de grens over steken. 

In het lokaal van Tios toegekomen bleek dat onze tegenstanders ditmaal maar slapjes in de 

was zaten. Ze hadden slechts 13 spelers kunnen optrommelen zodat we onze twee reserves 

voor een namiddag hebben mogen uitlenen. Na enige ruggespraak waren Boris Voorspoels en 

Lucien Kivit (als ex Tiosser) bereid om de Tilburgse kleuren te verdedigen.  

De vorige ontmoeting was geëindigd op een nederlaag voor ons maar met twee ‘spionnen’ in 

het vijandelijke kamp waanden we ons alvast op de goede weg om de overwinning mee naar 

Rijkevorsel te nemen. De einduitslag gaf echter weer dat we vier nederlagen mochten 

incasseren en daar slechts één zege tegenover konden stellen. We gingen dus met 8-2 de boot 

in wat meteen de tweede opeenvolgende nederlaag  impliceerde. Hierdoor zijn we volgend 

jaar absoluut verplicht om nog eens te winnen, zoniet gaat de wisselbeker definitief naar Tios. 

Dat zou overigens al de tweede beker zijn die we door de neus geboord krijgen wat we 

eigenlijk toch wel willen vermijden. Vandaar nu reeds een oproep: volgend jaar alle hens aan 

dek en de ploegen zo sterk mogelijk opstellen!! 
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Tot slot en voor de volledigheid een kort overzicht van de prestaties van onze ploegen: 

Rijkevorsel 1 ging met 6-4 de boot in. Nochtans zag het er aanvankelijk behoorlijk uit want 

men liep uit naar een 1-3 voorsprong. De voorsprong werd echter teniet gedaan na enkele 

spannende vijfsetters die op het einde in ons nadeel verliepen. Bart kon geen enkele 

overwinning versieren, Wim (1), Louis (2) en de dubbel waren verantwoordelijke voor de 

Rijkevorselse puntjes.  

Rijkevorsel 2 was nooit in de wedstrijd en stevende af op een zware nederlaag. Toen het 8-0 

stond vonden de tegenstanders het welletjes zodat Eric (1) en Jef (1) nog ieder een matchke 

konden meepakken. Voor Raoul zat er jammer genoeg geen gewin in en dus 8-2. 

Rijkevorsel 3 kwam niet verder dan een 6-4 nederlaag ondanks het gegeven dat met Boris 

Voorspoels een ‘bondgenoot’ aan de andere kant van de tafel stond. Jef Nuyts haalde twee 

overwinningen binnen, Chris ééntje en ook Sven kwam niet verder dan één zege. Het ergst 

van al was dan nog dat onze Sven met een royale pamper stond te spelen want hoe verklaar je 

anders in hemelsnaam dat hij verloor van clubgenoot Boris. Uiteraard met alle respect voor 

Boris maar voor een Sven met een klein beetje niveau zou dat geen probleem mogen zijn. 

Gelukkig was op de andere tafels het kalf  reeds verdronken zodat een nederlaag meer er niet  

toe deed. We mogen er niet aan denken dat deze verliesmatch bepalend had kunnen zijn! 

Rijkevorsel 4 ging de sociale toer op met de andere ploegen en verloor ook al met 6-4. Peter 

Matheeussen won één wedstrijd en dat werd hem nagedaan door de youngsters en de 

toekomst van de club: zowel Sam als Lander konden ook een wedstrijdje meepikken. Het 

vierde spel werd binnen gehaald via het dubbelspel. 

Rijkevorsel 5 tenslotte deed wel wat er moest gedaan worden: winnen. Via Dirk Vervoort (1), 

Ludo en Edwin (beide 2) en de dubbel werd het 4-6. Ook hier stond langs de andere kant van 

de tafel een TTK’er, ditmaal in de persoon van Lucien. Lucien won zelfs twee matchen maar 

die waren gelukkig van geen invloed op de uitslag. 

In de marge geven we nog mee dat Tios dit seizoen zijn 55 jarig bestaan viert. Om dit extra in 

de verf te zetten kregen alle spelers twee consumptiebonnen en tijdens de namiddag konden 

we genieten van nootjes, een lekker bordje gemengd en belegde sandwiches. Kortom, we 

werden in de watten gelegd door onze Tilburgse vrienden. 

 

5. Mededelingen van de club - secretariaat 

* KVKT  heeft haar computersoftware vernieuwd. Het nieuwe programma vertoont echter 

nog een aantal kinderziektes waardoor nieuwe aansluitingen en dgl nog niet verwerkt zijn. 

* Wie deelneemt aan de federale tornooien kan inschrijven in de eigen reeks of een reeks 

hoger en de open reeks. De open reeks wordt op tabel gespeeld met rechtstreekse 

uitschakeling. De andere reeksen verlopen via het poulesysteem. De damesreeksen werden 

afgeschaft. 

* Alle leden worden nog eens verzocht om de kartonnen doos op het sportzakkenrek te 

inspecteren op verloren voorwerpen. Wat er eind september nog in zit gaat onherroepelijk 

weg. 

* Het huishoudelijk reglement werd omwille van de bestuurswissels herschreven en 

aangepast. 

* In vorige info werd de bezetting van de E en F ploeg verkeerdelijk weergeven. Bij deze de 

juiste invulling: E-ploeg = Peter, Kevin en Jef, F-ploeg = Ilse, Dirk, Fred en Edgard. 

* Danny en enkele mensen van het bestuur zijn volop bezig om de website van TTK te 

updaten. Je kan deze site steeds bezoeken op http://users.telenet.be/tttc_rijkevorsel/ 

Je kan er allerlei info vinden over onze club: zeker doen!! 

 

6. Beker van het bisdom 
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De eerste week van september stond de eerste ronde geprogrammeerd. In volgende info zullen 

we de uitslagen van deze eerste ronde meegeven en wellicht kunnen we dan ook de 

wedstrijden van de volgende ronde meegeven. 

  
 

7. Clubagenda 

dag datum activiteit 

WO 11/10/06 BESTUURSVERGADERING 

ZA 09/02/06 DUBBELKAMPIOENSCHAP 

 

8. Wist je dat… 

* de ooievaar een verlengstukje aan zijn drukke zomer heeft gebreid: hij bedacht onlangs Joke 

en Dave met een dochter, Anouk. 

* in vorige info gaven we al mee dat ie ook bij Bjorn en Leen was langs gevlogen maar we 

waren wel vergeten te vermelden wat onze klepper had achter gelaten: een meisje dat mag 

luisteren naar de naam Trijn! 

* we uit betrouwbare bron hebben vernomen dat er binnen het bestuur wordt gedacht aan een 

rookruimte. Vanaf 1 januari 2007 mag er immers niet meer gerookt worden van 

overheidswege in sportlokalen. 

* het seizoen nog maar amper gestart is en de eerste ziektemeldingen al binnen stromen. 

- Frank Brosens heeft een aantal dagen in het ziekenhuis gelegen en is voorlopig out. 

- Maria Wauters mocht ook al naar het ziekenhuis voor een heelkundige ingreep en is tijdelijk 

niet aan spelen toe. 

- Paul Marissen heeft een meniscusprobleem en is hiervoor onder het mes geweest.  

- Stan Floren mocht eveneens bij de dokter langs. De ingreep is geslaagd en binnenkort kan 

en mag de Stan weer aan de slag. 

- Edgard werd in het tussenseizoen voor de zoveelste keer op de operatietafel gelegd maar hij 

geraakt normaliter wel speelklaar. 

* de opkuis aan het begin van dit seizoen werkelijk van een leien dakje liep. Chris, Louis, 

Frank, Daniëlle, Willy en Edwin zorgden er met zijn allen voor dat gans het lokaal, binnen en 

buiten een grondige poetsbeurt kreeg. 

* de jaarlijkse barbecue mocht rekenen op dertig inschrijvers. Louis heeft tot na den tienen 

iedereen kunnen voorzien van haring, saté, kipfilet en worst. De mensen van het bestuur 

hadden voor voldoende groenten, sausen en brood gezorgd zodat iedereen ruimschoots het 

bordje kon volladen. 

* de trainingen van Mireille een succes waren en tot ieders tevredenheid verliepen. Volgend 

jaar nieuwe afspraak!? 

* het lijmen in 2008 zal afgeschaft worden. Benieuwd wat dat gaat worden. 

* onze club is aangeduid voor een demonstratiewedstrijd tussen Saive en Tim Janssens in het 

kader van tafeltennispropaganda voor de jeugd. Meer bijzonderheden rond dit initiatief volgen 

allicht later. 

* Louis 50 jaar geworden is en dat hij dat geweten heeft: in het lokaal hadden ‘onbekenden’ 

een jeugdfoto van Louis opgehangen.  

* onze ex-voorzitter het niet aan zijn hart heeft laten komen en de aanwezigen tijdens een 

clubavond trakteerde op enkele rondjes en belegde sandwiches. 

* de C-ploeg  VTTL eind september weer op stageweekend vertrekt naar de Ardennen. Er 

wordt dan op zaterdag en zondag getraind maar ook veel en lekker eten, drinken, wandelen en 

quizzen zullen op de agenda staan. 

* info nummer 100 hiermee afgerond is.  

 


