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1. Voorwoord 

We starten deze info met een inleidend woordje van voorzitter Chris die na twee maanden 

kangoeroekijken terug in het land gearriveerd is. 

 

Woordje van de voorzitter: 

Door allerlei omstandigheden is mijn vorig “woordje” niet verschenen in het clubblad. 

Nu, veel kon ik toen ook moeilijk vertellen want het werd reeds geschreven half november 

2006 en het clubblad verscheen in januari 2007.  Reden hiervoor was dat ik 2 maanden in 

Australië aan het rondtrekken was en van daaruit onmogelijk vanop de voet het 

tafeltennisgebeuren in Rijkevorsel kon volgen.  Nu echter mijn verlof (zelfs dat van 2007) 

reeds achter de rug is, kan ik me weer met volle goesting op de pingpong storten. 

Het competitieseizoen loopt op zijn einde… Sommige ploegen hebben nog titelambities, 

andere dienen nog te spelen om niet af te vallen en nog andere staan tamelijk “safe” in het 

midden. Hierover reeds concrete uitspraken doen, zou voorbarig zijn want elke match dient 

tenslotte gespeeld te worden en onverwachts ergens gaan “winnen” (of verliezen) kan altijd 

gebeuren.  Laten we hopen dat er in ieder geval kampioenenploegen bij zullen zijn alsook nog 

1 of meerdere individuele titels.  Meer hierover in ons volgend clubblad, wanneer de strijd 

volledig uitgestreden is ! 

Verder in dit clubblad vinden jullie een verslag van ons plaatselijk tornooi van zondag 18 

februari alsook een kort verslag van de winterwandeling. Noteer alvast nog 14 april in jullie 

agenda, want dan vindt ons jaarlijks teerfeest plaats. 

Veel leesplezier ! 

 

2. De jarigen van januari en februari 

dag  naam dag  naam 

 

03/03/07 RUDY MARISSEN 30/03/07 LUCIEN KIVIT 

04/03/07 STAN FLOREN 13/04/07 AN SAERENS 

23/03/07 MARIA WAUTERS 19/04/07 KANE BREUGELMANS 

26/03/07 LANDER KIVIT 19/04/07 LINDE JANSSENS 

27/03/07 CHRIS VERHOEVEN  

  

3. De toogbeurten voor januari en februari 

Beste leden: we stellen jammer genoeg vast dat de laatste maanden verschillende 

toogverantwoordelijken hun kat hebben gestuurd. Tot nader order hebben we helaas nog geen 

kat gezien die ook effectief pintjes kan tappen, glazen omspoelen, de aanwezigen voorzien 

van eten en drinken, laat staan de koelkast aanvullen. 

We zijn en en blijven ervan overtuigd dat hierin geen kwade wil schuilt maar veeleer 

vergetelheid. Toch willen we met aandrang vragen om de tooglijst die jullie allemaal bij het 

begin van het seizoen krijgen ergens zichtbaar op te hangen, de bewuste data in uw agenda te 

noteren en deze info goed te lezen. Per twee maanden krijgen jullie in het infoblad  nog eens 

een geheugensteuntje mee, dus kansen genoeg om die enkele keren dat je van toogdienst bent, 

goed uit te voeren. 
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Het liedje is tot in den treure gekend: vele handen maken licht werk en als iedereen zijn 

steentje bijdraagt en zijn verantwoordelijkheid neemt, dan blijft het meteen voor iedereen 

prettig. 

 

dag datum naam dag datum naam 

 

DO 01/03/07 TOOS SMULDERS DI 20/03/07 STAN FLOREN 

VR 02/03/07 MARIA WAUTERS DO   22/03/07     RAF FRANSEN 

MA  05/03/07 WIM VAN  AMMEL DO 29/03/07 BOB VERPOORTEN 

DO 08/03/07 ERIC POELS DO 05/04/07 CAROLINE FRANSEN 

VR 09/03/07 KURT HOFMANS DI 10/04/07 STEF PEETERS 

MA  12/03/07 MARIANNE ADAMS DO 12/04/07 PETER LAMBREGHTS 

DO 15/03/07 FRANK BOGAERTS DO 19/04/07 PETER MATHEEUSSEN 

VR 16/03/07 FRANK BROSENS DO 26/04/07 LEEN SOMERS 

   

 

4. Mededelingen van de club - secretariaat 

* Om de rokers buiten uit de wind te zetten zal er binnenkort nog een afsluiting geplaatst 

worden. Overigens dient vermeld te worden dat alle rokers zich gedisciplineerd aan het 

rookverbod binnen houden. Zij krijgen van bestuurswege dan ook een dikke (rook)pluim! 

* Het prikbord dat nu in het speellokaal zelf hangt zal verhuizen naar een muur in de cafétaria 

zelf. Het bestuur hoopt dat op die manier de berichten en andere info iets beter zullen gelezen 

worden door de leden. 

* Er zijn opnieuw boetes te noteren en deze kunnen en moeten betaald worden bij de 

penningmeester. Hieronder is een overzicht terug te vinden van de zondaars, hun zonden en 

wat die zonde zoal heeft gekost! 

 

Boetes KVKT 

 

Ploeg/Persoon Wedstrijdnr. Reden Bedrag in euro 

Rijkevorsel K 1273 Forfait 12,50 

Rijkevorsel K 2272 Lidnummer Hofmans Kurt 2,50 

Rijkevorsel J 7262 Verplaatsen wedstrijd 2,50 

Rijkevorsel K 16271 Verplaatsen wedstrijd 2,50 

Rijkevorsel I(i) 16241 Verplaatsen wedstrijd 2,50 

 

Gelieve uw boetes te betalen ofwel door storting op het rekeningnr. 787-5105521-83 van TTK 

Rijkevorsel ( Kruispad z/n ) met vermelding van Boete, uw ploegnaam en de wedstrijdnum-

mer ofwel rechtstreeks aan Raf Fransen.  Je kan ook het bedrag meegeven met de kas van de 

dag maar steek dan het geld in een gesloten enveloppe. 

 

 

 

5. Beker van het bisdom 

Bij de jeugdploegen houdt zich nog wel één ploeg staande, met name de A-ploeg. Zij 

speelden hun volgende ronde – 1/8 finale – op 24/02/07 en overleefden met succes. Dezelfde 

dag werd ter plaatse ook nog de kwartfinale afgewerkt welke ook gewonnen werd. Nog 

knapper wordt de prestatie als we weten dat beide wedstrijden slechts met twee spelers 

werden betwist. Lander en Sam stonden er immers alleen voor omdat derde man Yvan niet 
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kon aantreden. Op naar de halve en wie weet finale jongens!!! Hieronder nog een korte 

impressie die we van Lucien toegstuurd kregen. 

‘A ploeg jeugd heeft de halve finale van de Beker Bisdom Jeugd gehaald. In het lokaal van 

BASF wisten Lander Kivit en Sam Verboven, ondanks dat ze met twee moesten spelen omdat 

Ivan Jansen verhinderd was en er geen vervanger beschikbaar was, zowel de 1/8e als ook de 

1/4e finale te winnen. 

In de 1/8e finale werd met 5-2 van Nodo B gewonnen en 

in de 1/4e finale werd met 5-4 van Borsbeek A gewonnen. 

  

In mei worden in Schelle de 1/2e finale en de finale afgewerkt.’ 

  

6. TTK 30 jaar!! 

Onze club viert dit jaar haar dertigjarig bestaan en dat zullen de leden geweten hebben. Twee  

initiatieven dienaangaande zijn reeds achter de rug. Hieronder vinden jullie een korte 

impressie terug van beide activiteiten. 

 

1. NIEUWJAARSRECEPTIE OP ZATERDAG 13 JANUARI 2007 

 

Ruim 70 mensen schreven zich in voor de nieuwjaarsreceptie. Onze huiskok die er overigens 

mee ophoudt, liet zich voor de laatste maal nog eens van zijn beste zijde zien. Er waren 

warme en koude hapjes van allerlei aard en niet onbelangrijk voor onze leden, ze waren ook à 

volonté te verkrijgen. Hetzelfde kon en mocht gezegd worden van het assortiment drank, 

kortom de schuimwijn vloeide rijkelijk. 

Naast de vele leden was ook de nieuwe burgervaarder uitgenodigd, evenals een 

vertegenwoordiger van de Sportraad, kwestie van de gemeentelijke overheden op de hoogte te 

houden van het reilen en zeilen van TTK. 

Omdat voorzitter Chris op reis was aan de andere kant van de wereld, nam bestuurslid Frank 

Bogaerts de honneurs waar en mocht hij vanop het spreekgestoelte een speechke afsteken. 

Ondertussen liepen de mensen van de catering af en aan en werd er gezellig gebabbeld onder 

de aanwezigen. Tegen de negenen liep deze geslaagde  receptie ten einde en kunnen we alleen 

maar besluiten met het eeuwige cliché: de afwezigen hadden eens te maar ongelijk! 

 

2. WINTERWANDELING OP ZONDAG 25 FEBRUARI 2007 

 

Er zijn geen winters meer en dus konden we de wandeling op zondag 25 februari bezwaarlijk 

een winterse aangelegenheid noemen. Met flink wat wind en dreigende regenbuien leek het 

eerder op een herfstwandeling. 

Slechts een twintigtal liefhebbers hadden zich ingeschreven voor deze activiteit, net 

voldoende om het geheel plezant te maken maar toch wel wat povertjes als je weet dat onze 

club meer dan honderd leden telt. De aanwezigen hebben het allicht niet aan hun hart laten 

komen en bliezen verzamelen om 13.00u aan het lokaal. Van daaruit werd gewandeld richting 

Merret om via het Bergske terug richting dorp en meer bepaald gemeentehuis te wandelen. 

Daar werden we opgewacht door een gids die ons de rijke inhoud en geschiedenis van het 

Heemkundig Museum liet zien. Het blijft een geweldige ervaring om te kunnen zien en horen 

op welke korte tijd onze wereld er helemaal anders is gaan uitzien! 

Na een rondleiding van een dik uur maakten we nog een korte verplaatsing naar de Molen. 

Eerst kregen we een consumatie aangeboden van de club in de kantine aan de Molen en 

vervolgens startte de rondleiding in de Molen zelf. Er werd bovenaan begonnen om zo 

verdiep per verdiep naar het gelijkvloers terug te keren. Enkele deskundige 

Molenmedewerkers legden van naaldje tot draadje de werking van de Molen uit, wat wellicht 

voor de meesten onder ons een openbaring werd. 
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Daarna werd er terug naar het lokaal gewandeld waar we door de club op broodjes en enkele 

consumaties werden getrakteerd. Voor de liefhebbers was er zelfs een jeneverke te verkrijgen. 

Samenvattend, een leuk evenement dat eigenlijk meer belangstelling verdiende. Wij wachten 

alvast op de volgende activiteit! 

 

7. Clubagenda 

dag datum activiteit 

WO 28/03/07 BESTUURSVERGADERING 

MA 09/04/07 CLUBKAMPIOENSCHAP VOOR DE VOLWASSENEN 

ZA 14/04/07 TEERFEEST 

 

8. Het TTK tornooi van zondag 18 februari: een terugblik  

Dit jaarlijkse tornooi dat al verschillende jaren de stille opvolger geworden is van ons 

jaarlijkse tornooi in het PC (waar zijn de tijden!!) ging ditmaal door op zondag 18 februari. In 

de voormiddag kwamen de jeugdspelers aan hun trekken en in de namiddag was het aantreden 

geblazen voor de seniors. Zowel via Lucien – voor de jeugd – als van Chris voor de seniors 

kregen we een verslag binnen. Beide verslagen zijn hieronder te lezen. 

 

Verslag van de jeugd: 

 

Lag het aan het krokusverlof of het aan het vroege aanvangsuur, dat minder dan een kwart van 

onze jeugdspelers aan ons eigen jeugdtornooi deelnamen? Toch wel een heel erg 

teleurstellende lage opkomst. Hopelijk veel meer belangstelling voor het te houden 

clubkampioenschap op 1 mei aanstaande. 

Het tornooitje zelf dan: in totaal hadden zich een tiental spelers aangemeld, die ingedeeld 

werden in twee groepen. Een groep oudere ( Jan Adriaensen en Rob Lambrechts kwamen ook 

opdagen, maar mochten niet meedoen omdat zij enkele jaren te oud zijn om nog bij de jeugd 

te mogen spelen)  en een groep jongere spelers. In allebei de groepen werd fel gestreden voor 

de punten en er waren een paar heel mooie wedstrijden te zien.  

In de groep met de jongere spelers moest Gilles ( de jongste deelnemer), het als enige jongen 

opnemen tegen vier meisjes, helaas is het hem niet gelukt om een overwinning te behalen, 

maar toch moedig en goed gespeeld Gilles. Nele Renders was voor iedereen te sterk en 

behaalde 4 overwinningen en werd daardoor winnares van deze groep. Proficiat Nele! 

Bij de oudere spelers zorgde Robin Bevers voor een grote verrassing door competitiespeelster 

Stien Kivit te verslaan. Robin won ook zijn overige drie wedstrijden en dus verdiende 

winnaar van deze groep. Ook voor jou proficiat Robin. 

 

De uitslagen: 

Jongere spelers: 

1. Nele Renders 

2. Nele Torremans 

3. Marthe Royens 

4. Esther Royens 

5. Gilles Swaegers. 

Oudere spelers : 

1. Robin Bevers 

2. Stien Kivit 

3. Astrid Bevers 

4. Cis Bogaerts 

5. Daan Jansen. 



TTK-INFO 

TTK-INFO 

Pagina 5 van 6 

 

 

Verslag van de seniors 

 

Zondag 18 februari was het weer zover… Ons jaarlijks tornooi in ons eigen lokaal ! 

We bestaan dit jaar 30 jaar en er waren dan ook exact 30 inschrijvingen… Mooi is dat ! 

We waren met 7 NG’s en 1 F-speler  (Benny Van Bruggen) die we samen in een poule 

hadden geplaatst zodat deze met 8 waren. De E-spelers waren met 12 komen opdagen en er 

verschenen 8 C-spelers en 2 D-spelers die we samen plaatsten zodat deze ook met 10 waren. 

In de NG – F reeks lag de druk uiteraard bij Benny die net iets beter is dan de andere en dat 

diende hij ook te bewijzen uiteraard. In zijn poule wist hij dan ook maar 1 set prijs te geven en 

dan nog wel aan een sterk opkomende Jef Matthé die de weg naar de tafel terug heeft 

gevonden.  De tweede plaats werd hier weggekaapt door Yannick Van Den Eijnden. 

In de andere poule wist Maria Wauters iedereen te overtroeven.  Maria kwam echter in de 

“winnersronde” den Yannick tegen die Maria wist te verschalken.  Benny deed wat hij moest 

doen en uiteindelijk werd de finale door Benny tegen Yannick gewonnen. 

 

In de E-reeks deed onze jeugd het meer dan voortreffelijk.  Niettegenstaande Sam en Lander 

in dezelfde poule zaten, wisten beide zich te plaatsen voor de winnaarstabel.  In de andere 

poules deden Dirk Vervoort en Edwin Michielsen dit eveneens alsook David Van Eersel en 

Raf Fransen. Uiteindelijk werd elke match hard bevochten en dit eveneens in de 

“verliezersronde”.  Groot (maar terecht) was dan ook ieders verbazing toen Lander en Sam 

mekaar terug tegenkwamen in de finale.  Wat iedereen had verwacht, gebeurde NIET ditmaal 

en deze keer wist Sam te winnen van Lander in een zeer spannende match. Proficiat Sam ! 

 

In de C en D reeks gebeurde alles in der beginne “volgens het boekje”. Bart was veruit de 

beste in zijn poule gevolgd door Bob en dan nipt door Raoul. In de andere poule wist zowel 

Wim als Jef Van Bergen en Louis ieders 3 matchen te winnen en 1 te verliezen.  Na setten te 

tellen kwam Wim hier als 1
e
 uit de bus gevolgd door Jef en dan Louis.  Den Bart ging in zijn 

rally naar de finale vlotjes verder maar de Wim verloor echter van een sterk spelende Raoul 

zodoende dat de finale werd gespeeld door Bart tegen Raoul.  Bart was hier een maat te sterk 

zodat deze voor de 2
e
 opeenvolgende keer de CD reeks wist te winnen. Proficiat. 

 

Al bij al een zeer geslaagde namiddag en om 20.00 uur was den boel opgekuist.  1 anecdote 

willen we jullie echter niet nalaten te vertellen.  De Chris had in zijn openingsspeech 

gevraagd om GEEN belles te spelen (om zeker geen tijd te verliezen, maar vooral “om te 

lachen” had hij dit verteld)  Toen dan ook de 1
e
 match tussen Rudy Marissen en Lucien Kivit 

werd gespeeld en het 2-2 was in de sets, vroegen beide spelers aan een heel serieuze David 

Van Eersel wie er nu gewonnen had (een belle spelen mocht nu éénmaal niet) Den David 

(héél ambetant want hij moest een winnaar kiezen) gaf uiteindelijk de voorkeur aan de Rudy 

daar deze met meer punten verschil zijn 2 sets had gewonnen dan de Lucien de zijne.  Waarop 

Lucien dan weer replikeerde: “Is dat nu een reden om Rudy als winnaar te kiezen ?” Den 

David voelde zich ambetanter en ongemakkelijker worden waarop beide (de Rudy en de 

Lucien) dan maar toegaven dat dit een “grapke” was van onze voorzitter…  Uiteindelijk werd 

de belle dan nog gewonnen door de Rudy, maar vooral toch een proficiat aan David ditmaal !! 

 

Hieronder vinden jullie nog de totale uitslag: 

 

NG – F     E –reeks 

 

1. Benny Van Bruggen   1.Sam Verboven  

2. Yannick Van Den Eijnden  2. Lander Kivit 

3. Rudi Viskens    3. Dave den arbitter 
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4. Maria Wauters   4. Dirk Vervoort 

5. Leentje Somers   5. Raf Fransen  

6. Jef Matthé    6. Edwin Michielsen 

7.   Caroline Fransen   7. Stef Peeters 

8. Kristof Hoefnagels   8. Rudy Marissen 

9. Lu De Vrij 

     10. Lucien Kivit 

      11. Frank Bogaerts 

      12. Marianne Adams 

 

C-D reeks 

 

1. Bart Jacobs 

2. Raoul Waegemans 

3. Bob Van Den Eijnden 

4. Wim Van Ammel 

5. Louis Jannsens 

6. Jef Van Bergen 

7. Svenneke Somers 

8. Eric Kivit 

9. Frank Brosens 

10. Chris Verhoeven 

 

9. Wist je dat… 

* De broer van Willy Laurijssen en tevens vader van onze huiskok onlangs overleden is. Bij 

deze condoleren wij hen en wensen de nodige sterkte toe. 

* Edgard Poelmans na een zware ingreep goed aan het herstellen is. Volgend seizoen is 

Edgard hopelijk terug op post. 

* Caroline Fransen en Tessa Verlinden (partner van Peter Lambregts) zijn beide zwanger. Het 

wordt weer een duur jaar voor de clubkas want eerder vertelden we al dat ook An Saerens een 

dikke buik aan het krijgen is. 

 * Louis naar het schijnt een petanquebaan gaat aanleggen naast zijn pas opgetrokken carport. 

Er signaleren reeds geruchten dat er een zomerse competitie gaat opgestart worden waar naast 

het obligate ballengooien ook ruimte zal zijn voor du pain du vin et du boursin. 

* De C-ploeg van den Belgische reeds hun voorbereiding van het nieuwe seizoen hebben 

ingepland. Het traditionele trainingsweekend ligt immers al vast! 

* Erwin Breugelmans een tafeltennistafel te koop had aangeboden. Leen Somers toonde 

belangstelling en Erwin vertrouwde haar in al zijn verkooptechnieken zelfs toe dat je ze recht 

kon zetten en er dus alleen op kon spelen. Dit argument speelde echter tegen hem want Leen 

besloot daarop de tafel toch niet te willen kopen omdat ze vond dat je beter met zijn tweeën 

op een tafel kon spelen. Uiteindelijk zouden alle misverstanden toch opgelost zijn en heeft 

Leen de tafel alsnog aangeschaft. 

* Nicole van de Patrick ’s middags nog moest informeren om welk uur de wandeling van start 

zou gaan. Ze belde om kwart na twaalf, stond nog in pyama en de wandeling begon dus om 

één uur. Driemaal raden wie er laatst arriveerde aan het lokaal. Wij willen wel niet weten 

waarom Nicole om dergelijk uur nog in nachtkledij steekt. Blijkbaar tracht Patrick zijn 

statistieken op zondagvoormiddag op te poetsen! 

* De A-ploeg van de VTTL goed zijn best gedaan heeft in Gierle. Hoewel ze verloren hebben 

doken met name Wim en Louis nadien in het bier van de maand: Achouffe voor de kenners. 

* We ditmaal heel wat tekst en uitleg toegestuurd kregen wat het voor ons wat makkelijker 

maakt. Doe zo voort zouden we zeggen 


