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1. Voorwoord 

Het seizoen 2007-2008 is ondertussen al flink van start gegaan. De eerste puntjes zijn reeds 

gewonnen of verloren maar het seizoen is gelukkig nog lang om hier nog iets aan te doen! Bij 

onze voorzitter is het blijkbaar nog volop komkommertijd want zijn inspiratie was ditmaal 

aan de beperkte kant. Hieronder kunnen jullie zijn pennevruchten lezen! 

 

Woordje van de voorzitter: 

Weeral een nieuw seizoen gestart. Wat gaat het snel. Het lijkt nog maar net of we onze laatste 

wedstrijd van vorig seizoen hebben gespeeld, of we zijn opnieuw een seizoen verder. 

Dit  wil ook wel zeggen dat de zomer (voor zover we deze gehad hebben dit jaar) op z’n einde 

loopt… Na de trainingen van Mireille in augustus, onze jaarlijkse ontmoeting met Tios en 

onze fameuze BBQ, is het ondertussen weeral september, bijna oktober en hebben we  er 

reeds een paar matchen opzitten. Sommige ploegen zijn favoriet voor de titel, anderen 

trachten gewoon in hun reeks te blijven en wellicht zullen er ploegen “blij” zijn als ze dit jaar 

niet afzakken. 

Nu reeds uitspraken hierover doen, zou een beetje voorbarig zijn. 

Laat er ons een sportief en gezellig seizoen van maken.  Succes allemaal ! 

Voor de rest valt er bij de opening van een nieuw seizoen nog niet veel te zeggen en daarom 

wens ik jullie veel leesgenot in ons clubblad ! 

 

2. De jarigen van september en oktober 

dag  naam dag  naam 

01/09/07 PHILIPPE VAN LEUVEN 03/10/07 LEEN BOLCKMANS 

03/09/07 EDWIN MICHIELSEN 10/10/07 STAN ADRIAENSEN 

07/09/07 GERT HEYLEN 14/10/07 YOERI CHRISTIAENSEN 

08/09/07 DANNY DE VRIJ 19/10/07 BOB VAN DEN EYNDEN 

16/09/07 LEEN SOMERS 26/10/07 YVAN JANSSEN 

03/10/07     NIKI CHRISTIAENSEN       

    

3. De toogbeurten voor oktober/november 

 

dag datum naam dag datum naam 

 

MA 01/10 WIM VAN AMMEL DO 08/11 JOHN VERMEYLEN 

DO  04/10 JEF VAN BERGEN VR 09/11 JAN ADRIAENSEN 

VR 05/10 ERIC POELS ZA 10/11 DANNY DE VRIJ 

MA 08/10 STEF PEETERS MA  12/11 MARIANNE ADAMS 

DI 09/10 WERNER ADRIAENSEN DI 13/11 ERIC KIVIT 

DO 11/10 ERWIN BREUGELMANS DO 15/11 BOB VERPOORTEN 

VR  12/10 ROB LAMBRECHTS VR 16/11 ILSE VAN LEUVEN 

MA 15/10 TOOS SMULDERS MA 19/11 WERNER ADRIAENSEN 

DO 18/10 INGE VAN LEUVEN DO 22/11 ROB LAMBRECHTS 

VR 19/10 INGRID VERVLOET  VR 23/11 RAF FRANSEN 

ZA 20/10 AN SAERENS ZA 24/11 DIRK VERVOORT 
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MA 22/10 PETER LAMBREGHTS MA 26/11 LOUIS JANSSENS 

DO  25/10 PAUL MARISSEN DI 27/11 KEVIN HEREMANS 

VR 26/10 KEVIN HEREMANS DO 29/11 LUCIEN KIVIT 

MA 05/11 LUDO DE VRIJ VR 30/11 FRANK BROSENS  

DI 06/11 CAROLINE FRANSEN 

    

4. Mededelingen van de club - secretariaat 

* Ploegkapiteins die nog niet in orde zouden zijn met het nieuwe boetesysteem (forfaitair 

bedrag op voorhand te storten/overhandigen) dienen dit zo snel mogelijk te regelen met Raf 

Fransen. 

* Het prikbord werd verhangen en prijkt nu tegen een muur in de cafétaria. Het is allicht 

handiger om nu de berichten te lezen terwijl je daar vroeger voor in het speellokaal moest 

gaan staan. 

* De bordjes voor zondagparkeren zijn eveneens vervangen en dus vernieuwd. 

* Wie graag een tweede clubshirt aanschaft moet daarvoor bij Willy Laurijssen zijn en 20 

euro meebrengen! 

* In vorige info werd verkeerdelijk medegedeeld dat Raf Fransen het secretariaat VTTL van 

Jef Van Bergen had overgenomen. Integendeel, Jef blijft dit secretariaat gewoon verder doen 

en heeft er nog wat job bij gekregen: hij heeft immers het secretariaat KVKT van Eric Kivit 

‘geërfd’!  

* Er is nog geen verder nieuws omtrent de mogelijke uitbreiding van ons lokaal. Hopelijk 

komt er snel schot in de zaak zodat er hopelijk volgend seizoen kan gedoucht worden!! 

 

5. Onze jaarlijkse ontmoeting met TIOS Tilburg: een terugblik 

Begin september wordt telkens de vriendschappelijke interland met onze Tilburgse 

tafeltennissers georganiseerd. Van Chris kregen we volgend verslag binnen van deze 

happening! 

 

Traditiegetrouw wordt er de eerste zaterdag van september tegen onze vrienden uit Holland 

(TIOS) gespeeld, wat dit jaar op 1 september viel.  Sommigen onder ons waren dit compleet 

vergeten want waren juist dat weekend op “stage” in de Ardennen.  Niet getreurd echter, de 

sfeer was er niet minder om. De Chris had de hollanders “gewaarschuwd” dat we niet met 

onze sterkste ploeg aan de aftrap konden komen en TIOS had hier rekening mee gehouden, 

want hun 2 sterkste teams hadden ze omgebouwd tot 1 sterk team ! 

Dat TIOS goede spelers in huis heeft, hebben ze reeds meermaals bewezen want de 2 voorbije 

jaren wonnen ze vlotjes van Rijkevorsel.  Als ze ditmaal wederom zouden winnen van ons, 

dan bleef de wisselbeker definitief in Holland.  Chris had in zijn openingsspeech de 

Tilburgers er nog op gewezen dat “als” ze weer zouden winnen, ze in de kosten zouden vallen 

(nieuwe beker kopen) maar hier werd door hen geen rekening mee gehouden. Opzettelijk 

matchen verliezen zou overigens niet sportief zijn. 

Afin, uiteindelijk kregen we 4 ploegen opgesteld waarvan 2 met 3 spelers en 2 met 4 spelers. 

Ook kreeg onze A-ploeg nog een “hollander” cadeau, want we kwamen nog een mannetje 

tekort.  Onze A-ploeg bestond uit Robke en Svenneke en Ramon Clijssen (een sterke speler 

van Tios)  Volgens Svenneke verloor de Ramon zijn 3 matchen NIET opzettelijk, wat wil 

zeggen dat hun tegenstanders wel “beresterk” waren. (of zei de Sven dat omdat hij ook geen 

enkele match kon binnenslepen voor Veussel…;-)  Robke wist de eer nog hoog te houden 

door 2 matchen te winnen en uiteindelijk werd het dus 2-8 voor Tios. 

In onze B-ploeg hadden we “sterk wapen” Eric Van Hove opgesteld. Zo’n type verdediger 

kennen ze blijkbaar in Nederland nog niet, want Eric wist alle drie zijn matchen te winnen! 
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Chris en Jef Van Bergen deden wat ze moesten doen (namelijk toch nog 1 matchke winnen) 

zodat het hier een 5-5 gelijkspel werd, maar de pluim werd hier wel verdiend door Eric, 

proficiat!  

Onze C-ploeg kon in het begin nog goed mee met de hollanders met 2 overwinningen van de 

Koen en 2 van de Frank (Brosens) zodat het nog 4-4 stond. Toen duwde Tios C op het 

gaspedaal en enkel Peter Mattheeusen wist nog een match te winnen. Dirk Vervoort speelde 

de pannen van het dak, doch verloor telkens echter nipt tot zéér nipt. Einduitslag hier was 5-

11 ! 

Bij de D-ploeg zagen we hetzelfde scenario met ook hier op een gegeven moment een 

tussenstand van 4-4 (beide “Fritsen” Lu en Edwin zorgden voor 2 overwinningen) waarna de 

einduitslag 6-10 in het voordeel van de hollanders werd. Zowel Jef Matthé als Lucien wisten 

ook nog een match te veroveren. Of lag het hier aan het feit dat in de late namiddag de 

“gezelligheid” de bovenhand nam van de drang om te winnen ? 

Niettegenstaande we reeds voor de 3
e
 opeenvolgde maal de boot ingingen (Tios won 3 

wedstrijden en 1 gelijkspel)  werd het wederom een “leuke” en heel gezellige namiddag, met 

dank aan Willy om voor de toog te zorgen. 

Volgend jaar zijn we weer van partij in Nederland en dit op de 1
e
 zaterdag van september 

2008 !  Sla deze datum alvast op in uw geheugen en zorg dat je niet op “stage” bent dat 

weekend… ;-) 

 

6. Barbeque donderdag 6 september 

Voor dit festijn hadden zich een 25 tal mensen ingeschreven. Men had de keuze uit worst, saté 

en kipfilet, aangevuld met groenten allerlei, sausen en stokbrood. Vaste bakker van dienst was 

Louis die overigens die dag niet aan zijn proefstuk was. Hij had immers op de middag voor de 

bewoners en aanwezig personeel (al gauw 250 man) van het Zwart Goor al een barbequetje 

gedaan. Met andere woorden: hij was opgewarmd!  

Voor zover we konden nagaan heeft iedereen zijn buikje goed volgegeten en werd er nadien 

nog flink gepingpongd om de calorieën er weer af te krijgen. 

 

7. Clubagenda 

dag datum activiteit 

 

ZA 29/09/07 BOWLINGEN VOOR DE JEUGD IN BREEBOS 

DI 16/10/07 BESTUURSVERGADERING OM 20.00U 

DI 16/10/07 VERGADERING JEUGDBESTUUR OM 19.00U 

 

8. Beker van het Bisdom 1/128 finale en 1/64 finale 

In deze eerste ronde waren enkele ploegen van Rijkevorsel vrij. De meeste ploegen moesten 

natuurlijk wel aantreden en enkel de D-ploeg heeft zicht laten verrassen. In de volgende ronde 

(1/64 finale) komen we dus ei zo na voltallig aan de start. 

Hieronder vinden jullie eerst de uitslagen en vervolgens de planning voor de tweede ronde. 

 

dag datum uur thuisploeg bezoekers 

  

   RIJKEVORSEL A VRIJ  

   HEMIKSEM A RIJKEVORSEL B (2-7) 

   RIJKEVORSEL C HENRICUS A (6-3) 

   RIJKEVORSEL D GRAVENWEZEL C (4-5) 

   TECEMO O RIJKEVORSEL E (1-8) 

   RIJKEVORSEL F VRIJ 
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   RIJKEVORSEL G GROENENDAAL (9-0) 

   RIJKEVORSEL H ST ANTONIUS O (6-3) 

   LINTSE C RIJKEVORSEL I (3-6) 

   RIJKEVORSEL J VRIJ 

   RIJKEVORSEL K KONINGSHOF G  (6-3) 

 

dag datum uur thuisploeg bezoekers 

  

VR 02/11 20.00 RIJKEVORSEL A KONINGSHOF A 

DI 30/10 20.00 LIERSE B RIJKEVORSEL B 

VR 02/11 20.00 RIJKEVORSEL C BASF C 

MA 29/10 20.00 RIJKEVORSEL E TECEMO H 

MA  29/10 20.00 RIJKEVORSEL F ORKA C 

MA 29/10 20.00 RIJKEVORSEL G GRAVENWEZEL C 

VR  02/11 20.00 NODO E RIJKEVORSEL H 

VR 02/11 20.00 HENRICUS B RIJKEVORSEL I 

VR  02/11 20.00 RIJKEVORSEL J HENRICUS F 

DI 30/10 20.00 SCHILDE E RIJKEVORSEL K 

 

Ook drie jeugdploegen zijn nog aktief op het bekerfront. Zij betwisten op zaterdag 27/10 hun 

1/32 finale. 

 

dag datum uur thuisploeg bezoekers 

 

ZA 27/10 9.30 HENRICUS A RIJKEVORSEL A 

ZA 27/10 9.30 GRAVENWEZEL B RIJKEVORSEL B 

ZA 27/10 9.30 TECEMO D RIJKEVORSEL C 

 

9. Trainingen Mireille Slootmans 

De voorbije trainingen in augustus werden druk bijgewoond, getuige het feit dat de speelzaal 

telkens netjes vol zat. Enkel de laatste dinsdag, toevallig met Rijkevorsel kermis, was er wat 

minder volk maar toen lagen de prioriteiten duidelijk elders! 

Iedereen was tevreden over het geboden aanbod en het moet gezegd: het waren leerrijke, 

plezante maar ook wel vermoeiende trainingssessies die we voorgeschoteld kregen van 

Mireille. Volgend seizoen zonder twijfel meer van dat! 

 

10. Wist je dat… 

* Peter Lambreghts en zijn vrouw Tessa Verlinden de trotse eigenaars zijn geworden van een 

flinke zoon die met de naam Warre door het leven zal gaan. Proficiat!! 

 * Bij het ter perse gaan van deze info, clublid Caroline Fransen nog niet bevallen is. In een 

volgend clubblad kunnen we ongetwijfeld naam en geslacht van de boreling wel meegeven. 

* We helaas ook minder prettig nieuws hebben: de moeder van Jef Nuyts en de schoonmoeder 

van Raf Fransen zijn onlangs overleden. Namens de club wensen wij betrokken mensen en 

familie veel sterkte. 

* Louis een vraag kreeg van tegenstander Zoersel om hun wedstrijd te verplaatsen, hiervoor 

een massa telefoontjes pleegde maar dat uiteindelijk alles een maat voor niets bleek te zijn. Er 

werd gespeeld zoals gepland.  

* De Chris volgend jaar geen schrik moet hebben dat de weekendgangers er niet bij zullen 

zijn tegen Tios. Het weekend in 2008 werd reeds vastgelegd op het tweede weekend van 

september. Die gasten zijn echt wel van goede wil! 



TTK-INFO 

TTK-INFO 

Pagina 5 van 5 

 

* Rob Lambrechts het ouderlijk huis is uitgevlogen en nu samenwoont. 

* Ten huize Janssens de kat nog niet in de menopauze zit en een prachtige nest van vier 

kittens heeft bij elkaar geworpen. Geen nood echter want de vier (drie rosse en één zwarte) 

exemplaren zijn al besteld. 

* De palm helemaal uit de mode is en dat de kriek blijkbaar ook al van zijn 

aantrekkingskracht heeft verloren. Het is voortaan al jupiler dat de klok slaat en er wordt ook 

verdacht veel Duvel gedronken. Niks voor niks dat ze daar jaarlijks 85.000.000. flesjes 

produceren! 

* De A-ploeg VTTL een vlotte 3-13 winst bij elkaar speelde in Schoten en ze daarbij flink 

werden geholpen door thuisspeler Paul De Smet die in slaap was gevallen en er om 21.30u 

pas aan kwam. Hij mocht uiteraard niet meer spelen want de match was om 19.00u reeds 

begonnen en de stand was intussen 1-11.  

* De B-ploeg speelt na de degradatie van vorig seizoen in derde en dat blijkt echt wel het 

vagevuur te zijn: volgens de betrokken spelers zit er geen enkele fatsoenlijke pingponger bij, 

wordt er veel met ‘materiaal’ (noppen...) gespeeld enz. Gewoon kampioen spelen en maken 

dat ge terug weg zijt uit derde!! 

* Ex lid Louis Heremans en ondertussen de 80 gepasseerd dit jaar noodgedwongen terug 

aantreedt in ....landelijke. Bij Mortsel was er blijkbaar een leegloop en moeten nu de spelers 

uit eerste provinciale de gaten opvullen. Afin, Louis is het levende bewijs dat pingpong kan 

gespeeld worden totdat ze uw palet gewoon afpakken of de banden van uw karretje plat 

zetten!! 

* Hiermee deze info weer volgeschreven is en we graag allerlei nieuwtjes, verslagen en wist 

je datjes binnenkrijgen op mijn mailadres (louisjanssens@hotmail.com) 

 


