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1. Voorwoord 

Alweer zijn er twee maanden verstreken en dus de hoogste tijd dat jullie weer wat TTK 
nieuws mogen en kunnen lezen. Blijkbaar is onze voorzitter niet zinnens om elke nieuwe info 
te stofferen met een woordje. Dit heeft uiteraard tot gevolg dat dit voorwoordje aan de korte 
kant zou  zijn ware het niet dat de vorige voorzitter van de vrijgekomen ruimte gebruik zal 
maken. Er is immers nog één en ander te vertellen over de naweeën van zijn voorzitterschap! 
 
Zoals jullie nog wel weten werd afscheidnemend bestuurslid en voorzitter Louis uitgebreid in 
de bloemetjes gezet tijdens het teerfeest vorig seizoen. Namens de club maar ook namens heel 
veel leden werd een bedrag bij elkaar gebracht waarmee Louis en zijn madame – Karine, voor 
de niet ingewijden – een heus verwenweekend kregen aangeboden. Plaats van gebeuren was 
een chique viersterren luxe hotel nabij het Duitse Bernkastel, gelegen in de Moezelstreek. 
Inbegrepen in het arrangement waren: een wijndegustatie, een driegangenmenu de eerste 
avond, een vijfgangenmenu met aangepaste wijnen de tweede avond en tweemaal een 
uitgebreid ochtendbuffet.  
Het weekend van 13-15 oktober kwam mooi uit in de agenda en zo togen we vrijdagmiddag 
autogewijs richting Moezelstreek, op zoek naar hotel Richtershof. Zelfs zonder GPS 
geraakten we vlot op onze bestemming in Mollheim, een klein dorpje nabij Bernkastel. Het 
hotel maakte meteen de nodige indruk en dat we niet tussen Jan en klein Peerke – bij wijze 
van spreken en met alle respect trouwens – zouden logeren bleek ook al bij het oprijden van 
de ruime parking. Geen Daihatsu’s en andere Kia’s maar wel de luxe uitvoeringen van BMW, 
Audi en Mercedes stonden er geparkeerd. Gelukkig rijden we sinds enkele maanden met een 
Renaul Mégane grand tour zodat het verschil binnen de perken bleef!! 
Het inchecken verliep vlot maar helaas niet in vlekkeloos Duits. De vriendelijke dame aan de 
balie maakte er geen punt van en vervolgens werden we door een al even vriendelijke en 
correcte juffrouw naar onze kamer begeleid. Die gaf nog wat tekst en uitleg over de inrichting 
en mochten we nog vragen hebben: de balie is 24u bemand (bevrouwd eigenlijk) en daar 
konden we ons ei altijd kwijt. 
In afwachting van de wijndegustatie die om 18.30u geprogrammeerd stond maakten we een 
eerste kennismaking met Möllheim. Het dorpje zelf had niet veel om het lijf zodat we na een 
uurtje al terug waren om een fris pintje te nuttigen op het terras naast de bar. Stiptere mensen 
dan Duitsers bestaan er niet want klokslag halfzeven kwam een gepensioneerd maar ook 
gepassioneerd exemplaar de geschiedenis van het Richtershof en zijn vermaarde wijnkelder 
uit de doeken doen. Na een kwartier geschiedenisles werden we kelderwaarts geleid waar een 
plaatselijke wijnbouwer een vijftal wijnen liet proeven. Moezelwijnen hebben nogal de 
reputatie aan de zoete kant te zijn en dat bleek ook. Zelfs de wijnen, aangekondigd als 
‘droog’waren voor iemand die van droge Franse wijnen houdt, al relatief zoet. De zoete wijn 
die we als laatste mochten proeven was in onze ogen dan ook bijna limonade! 
Vervolgens togen we naar een prachtige eetzaal waar het driegangenmenu van de avond 
geprogrammeerd stond. We gaan hier niet in détail neerschrijven wat er op ons bord lag maar 
geloof ons: het was zeer lekker. 
Na een verkwikkende nachtrust annex douche, stond er ’s morgens een uitgebreid ontbijt op 
ons te wachten. Je kon het zo gek niet bedenken of het was terug te vinden op het buffet: spek 
met eieren, vlees, vis, kaas, allerlei soorten fruit, confituren en broodjes. Zelfs de champagne 
ontbrak niet! Het laat geen twijfel dat er stevig werd ontbeten, één omdat het er allemaal erg 
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smakelijk uit zag en twee om de dag goed door te komen want ’s avonds wachtte ons nog het 
vijfgangenmenu. 
Na het ontbijt doken we de auto in om in de buurt een stevige wandeling te maken. Die 
wandeling was rond tegen de klok van enen zodat we nog ruim de tijd hadden om de stad 
Trier te bezoeken. Trier bleek na enige prospectie een levendige en behoorlijk toeristische 
stad te zijn. Naast de obligate kerken en enkele andere oude gebouwen is vooral de Porta 
Nigra de blikvanger van Trier. Deze toegangspoort tot de stad is een uitstekend bewaard 
monument en het levende bewijs dat de Romeinen er ooit verbleven hebben. Op het 
plaatselijk marktplein verkocht een wijnbouwer een assortiment aan wijnen. De man had er 
goed te doen en wij hebben daar aardig toe bijgedragen! 
Terug naar het Richtershof waar we verwacht werden voor het avonddiner. We werden alweer 
uitstekend bediend en telkens werd uitgebreid verteld wat er op ons bord lag en welke wijn 
we in de glazen geschonken kregen. Duits spreken mag dan wel niet onze sterkste kant zijn, 
het verstaan ging nog zeer goed zodat we er zeker van waren dat er eend geserveerd werd en 
geen kwartel om zo maar een ander gevogelte te noemen! 
Na afloop van het diner doken we de bar in om de avond in stijl af te sluiten met een prima 
sigaar en dito calvados. Karine liet de sigaar aan haar voorbijgaan en opteerde voor een 
afsluitend wijntje. 
De volgende ochtend konden we ons opnieuw verheugen in het ondertussen gekende ontbijt 
om nadien de koffers te pakken en uit te checken. Om de rest van de zondag nog zinvol door 
te brengen werd in de voormiddag een wandeling gemaakt en in de namiddag werd een 
bezoekje gebracht aan het nabijgelegen Bernkastel. Dit kleine maar zeer pittoreske stadje ligt 
aan weerszijden van de Moezel waarbij de ene kant duidelijk de woonkant is waar geen 
flikker te beleven valt terwijl de andere kant de oude stadskern blijkt te zijn  met authentieke 
huizen en zeer gericht op het toerisme. Rond een uur of vier zochten we de auto terug op om 
huiswaarts zu fahren. 
Aan de hand van bovenstaand verslag en in extenso bij deze willen we nogmaals en zeer 
uitdrukkelijk onze dank en waardering uitspreken voor het prachtige cadeau dat ons door het  
clubbestuur en de vele leden werd aangeboden. Het was geen alledaags gebeuren, integendeel 
we werden ongelooflijk in de watten gelegd en hebben er even ongelooflijk van genoten. Om 
een cliché te gebruiken: men had erbij moeten zijn om het allemaal in zijn kader te kunnen 
meebeleven! 
 
 
2. De jarigen in november en decemberdag  naam dag  naam 

 
03/11/06 GILLES SWAEGERS  06/12/06 ROB LAMBRECHTS 
13/11/06 TESSA VERLINDEN 08/12/06 LENZ BOLCKMANS 
13/11/06 TOOS SMULDERS 08/12/06 GERDA VAN DAM 
17/11/06 PATRICK LUYCKX 14/12/06 GLENN VISKENS 
21/11/06 EDGARD POELMANS 15/12/06 PETER LAMBREGHTS 
03/12/06 RAF FRANSEN 20/12/06 LIZE BOLCKMANS 
04/12/06 DIRK FILLIERS 26/12/06 BOB VERPOORTEN 
  
 
3. De toogbeurten voor november en december 

 

 

dag datum naam dag datum naam 
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DO 02/11/06 DANNY DE VRIJ MA 27/11/06 MARIA WAUTERS 
MA 06/11/06 EDWIN MICHIELSEN DO   30/11/06      INGE VAN LEUVEN 
DO  09/11/06 JEF NUYTS VR 01/12/06 BJORN HEREMANS 
MA 13/11/06 BART JACOBS DI 05/12/06 PATRICK LUYCKX 
DI 14/11/06 STAN FLOREN DO 07/12/06 STAN ADRIAENSEN 
DO 16/11/06 LEEN SOMERS ZA 09/12/06 LUCIEN KIVIT 
     BORIS VOORSPOELS 
VR 17/11/06 ROB LAMBRECHTS MA 11/12/06 KURT HOFMANS 
ZA 18/11/06 AN SAERENS DO 14/12/06 ERWIN BREUGELMANS 
  LINDE JANSSENS 
MA 20/11/06 WIM VAN AMMEL VR 15/12/06 SEPPE VAN GILS 
DO 23/11/06 DANNY DE VRIJ VR 22/12/06 GLENN VISKENS 
VR 24/11/06 ILSE VAN LEUVEN DO 28/12/06 JOHN VERMEYLEN 
ZA 25/11/06 DIRK VERVOORT  
  JEF HEREMANS 
 
4. Nieuwe leden 

naam adres plaats 

 

MITTLER LOÏC MEIRAKKERWEG 24 2390 MALLE 
ROYENS ESTHER SINT JOZEF 57 2310 RIJKEVORSEL 
SWAEGERS GILLES ASTERWEG 3 2310 RIJKEVORSEL 
MICHELSEN KAAT STEVENNEKENS 169 2310 RIJKEVORSEL 
LORENZ HENDERICKX OOSTMALSESTWG 39 2310 RIJKEVORSEL 
LAEVEREN YANA KLEINE MARKWEG 18 2310 RIJKEVORSEL 
BEVERS YENTHE OTTERDAELSTRAAT 13B 2310 RIJKEVORSEL 
GRIETEN VINCENT VONDERSTRAAT 9 2310 RIJKEVORSEL 
VERLINDEN THIJS BERGSKEN 4 2310 RIJKEVORSEL 
FRAETERS STIJN OUDE BRAAK 3 2310 RIJKEVORSEL 
SCHRAUWEN ESTHER HOEK 8 BUS 3 2310 RIJKEVORSEL 
VERLINDEN TESSA BOCHTENSTRAAT 8 BUS 8 2310 RIJKEVORSEL 
VAN DE PLAS PETER OUDE BRAAK 3 2310 RIJKEVORSEL 
 
5. Mededelingen van de club - secretariaat 

* Aan de zuid-west kan van het lokaal werd een afdak geplaatst. Vanaf 1/01/07 is het immers 
verboden om nog te roken in sportlokalen en cafétaria’s. Onze rokers en bezoekende rokers 
zullen dan voortaan buiten hun sigaretje moeten opsteken. Om hen niet helemaal in de kou te 
laten staan, werd er dus een afdak voorzien. 
* Bij de jeugd is er een grote toename aan nieuwe leden. Om iedereen voldoende trainingstijd 
te kunnen geven werd beslist om de eerste groep (beginnelingen) te splitsen. Lucien begint 
voortaan dus reeds om 17.30u met een eerste groep, traint vervolgens een tweede groep vanaf 
18.30u en Louis behoudt zijn uur van 19.30u tot 20.30u. 
 
6. Beker van het bisdom 

De beker van het bisdom zal dit seizoen quasi zeker niet voor TTK zijn want na een eerste en 
een tweede ronde blijft er nog maar één ploeg in de running. Alle hoop gaat dus naar de C-
ploeg die de taak krijgt bovenstaande bewering te ontkrachten! 
Hieronder staat nog het programma dat afgewerkt werd in de week van 30/10/06 – 03/11/06 
Van alle wedstrijden zijn ons de preciese uitslagen niet bekend maar zoals reeds aangegeven 
is enkel de C-ploeg er in geslaagd om deze ronde te overleven. 
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dag datum uur thuisploeg bezoekers  

VR 03/11 20.00 RIJKEVORSEL A ST. ANTONIUS M 
VR 03/11 20.00 RIJKEVORSEL C SCHOTEN D 
MA 30/10 20.00 RIJKEVORSEL D  
MA 30/10 20.00 RIJKEVORSEL E ST. ANTONIUS 
DO 02/11 20.00 PIPOKA RIJKEVORSEL G 
DO 02/11 20.00 ORKA RIJKEVORSEL H 
VR 03/11 20.00 RIJKEVORSEL I HENRICUS D 
 
Ook de jeugdploegen speelden hun Beker van het Bisdom. Na de 1/32 finale bleven van de 
vier ploegen nog de A en B ploeg over na makkelijke 5-0 winst. De C ploeg verloor nipt met 
4-5. In de aansluitende 1/16 finale die in de namiddag gespeeld werd bleef enkel de A ploeg 
nog overeind. Ze wonnen met 5-2 van Free Club A. De B ploeg verloor op de valreep met 4-5 
tegen Hemiksem B. 
 
7. Clubagenda 

 

dag datum activiteit 

WO 08/11/11 BESTUURSVERGADERING 
ZA 04/11/06 OPENDEURDAG VOOR DE JEUGD IN ONS LOKAAL 
WO 22/11/06 INITIATIENAMIDDAG MET J-M SAIVE 
ZA 09/02/06 DUBBELKAMPIOENSCHAP VOOR SENIORS 
ZA 13/01/07 NIEUWJAARSRECEPTIE (mogelijks wordt dit 27/1/07) 
ZA 14/04/07 TEERFEEST 
 
8. Initiatiedag met Jean – Michel Saive: woensdag 22 november 14.00 u– 16.00u 

Onze club kreeg samen met enkele andere clubs uit de omgeving de unieke kans aangeboden 
om een initiatiedag met J – M Saive te organiseren. Het opzet gaat uit van de VTTL met de 
bedoeling  het brede jeugdpubliek kennis te laten maken met de tafeltennissport. De initiatie 
richt zich dan ook in de allereerste plaats naar de jeugd die nog niet vertrouwd is met het 
tafeltennis. 
Om deze dag tot een succes te maken rekenen we vooral op al onze jeugdspelers om bij hun 
vrienden, klasgenoten ...reclame te maken. Er zijn affiches en flyers beschikbaar om uit te 
delen en om het evenement bekend te maken. 
Als blikvanger en uithangbord van de tafeltennissport zal ook J-M Saive aanwezig zijn. Hij 
zal er een demonstratiematch spelen en het geheel mee ondersteunen. Het is een unieke kans 
voor al onze jeugdleden maar in het bijzonder ook voor de jeugd die de weg naar het 
tafeltennis nog niet gevonden heeft. Verdere afspraken en regelingen gebeuren via de mensen 
van het jeugdbestuur. Tot slot nogmaals de juiste coördinaten: 
 
 
 
 
WOENSDAG 22 NOVEMBER 2006  - 14.00u tot 16.00u 

SPORTHAL BALSAKKER 

BALSAKKER 46 A 

2275 LILLE 
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9. Wist je dat… 

* De C-ploeg van de VTTL alweer een uitstekend trainingsweekend achter de rug heeft. Dat 
zo’n training echt wel zijn vruchten afwerpt werd meteen bewezen de eerstvolgende 
thuismatch die overtuigend gewonnen werd. 
* Wim Van Ammel zijn kleine teen gebroken had maar dat dit geen beletsel was om toch een 
competitiematch te spelen. Achteraf bleek ijzeren Wim dan toch een mens van vlees en bloed 
want hij heeft nadien geweldig afgezien! 
* Lucien gestopt is met competitietafeltennis omdat hij het plezant wil houden voor zichzelf 
maar ook voor zijn ploegmaats. Marianne  Adams gaat nu vast in zijn plaats meespelen. 
* De A-ploeg VTTL tijdens de competitie tegen Blue Rackets Mechelen een oud clublid 
mocht bekampen in de persoon van Eric Segers. De mensen die Eric nog kennen mogen 
gerust zijn, het is nog steeds dezelfde: speelt met noppen, tracht je in slaap te ‘zeveren’ aan 
tafel... 
Achteraf werden we vergast om een Thaise maaltijd, klaargemaakt door de partner van Eric. 
Zo’n ne kwaaie is hij dan ook weer niet! 
* Jeugdspeler Sam Verboven aan zijn Nederlandse tegenstander uit Tios Tilburg 
belangstellend en nietsvermoedend vroeg met welk ‘palet en welke lappen’ hij wel speelde. 
Dat de Tiosser geen jota van Sams vraag snapte omdat Nederlanders het nu éénmaal nooit 
hebben over paletten en lappen maar wel over ‘batjes en velletjes’!! 
* Stan Floren weer helemaal de oude is na zijn ingreep en weer volop aan de tafeltennistafel 
staat. 
* Paul Marissen weeral in de lappenmand zit. Na een eerdere operatie aan de knie verzeilde 
hij onlangs terug in het ziekenhuis. 
* Op de voorbije opendeurdag oud voorzitter en ex lid Cyriel Lambrechts zijn opwachting 
maakte om zijn kleindochter aan het werk te zien. Hij er zichtbaar deugd aan beleefde en zelfs 
sprak van een keertje meer terug te komen. Eerst zien en dan geloven natuurlijk!! 
* De huidige voorzitter binnenkort de plaat poetst en voor enkele maanden op vakantie gaat 
naar Australië. Vrijgezel zijn heeft dan blijkbaar toch zijn positieve kanten! 
* Marianne Adams principieel niet deelnaam aan de geleide trainingen van Mireille 
Slootmans. Marianne kent Mireille al van de jeugdreeksen destijds en ze heeft van het mens 
een heus trauma overgehouden! 
* Diverse TTK leden ook politiek actief zijn, afgaande om de verkiezingslijsten die we 
voorafgaand aan 8 oktober in de brievenbus kregen. 
* Bob Van Den Eynden de succesvolste kandidaat was en dat Bob de volgende zes jaren in de 
gemeenteraad zal zetelen. 
* De familie Heremans aan uitbreiding toe is. Uit welingelichte bron hebben we immers 
vernomen dat de vrouw van Kevin voor de tweede maal zwanger is.  
* Patrick Luyckx zich een blitse en sportieve Audi heeft aangeschaft en dat daar de Willy zo 
zijn gedacht over had. 
* We hier dat ‘gedacht’ van de Willy niet verder verduidelijken, kwestie van mevrouw 
Luyckx niet te compromitteren.  
* Dave Van Eersel van job veranderd is en voortaan met bulldozers, traktors en ander zwaar 
materieel over de wegen dendert. 
* We het hier bij houden : tot de volgende keer! 


