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1. Voorwoord 

Buiten is het flink aan het stormen en regenen. Kortom, geen weer om een hond door te jagen 

en dus de ideale tijd om het zoveelste infonummer af te werken. Als je het openingswoord 

van onze Chris leest, was het bij hem ook al slecht weer blijkbaar!! 

 De eerste ronde is bijna afgewerkt en de maand december kondigt zich aan: Sinterklaas, de 

Kerstdagen en Nieuwjaar zijn in aantocht en dus is het voor iedereen feest.  

Onze voorzitter heeft gelukkig ook weer de tijd gevonden om een woordje te ‘placeren’ en dat 

drukken we hieronder maar al te graag af! 

 

Woordje van de voorzitter: 

Na net het verslag van de bestuursvergadering te hebben ingetikt, blijf ik verder tikken op 

mijn computer voor het woordje van de voorzitter.  Het is zondagnamiddag en het regent 

pijpenstelen.  Wat moet een mens anders al doen ? 

Tot zover het “niet-pingponggedeelte” ! 

De héénronde zit er weeral bijna op. We zijn eind november.  Bij KVKT dient er nog 1 match 

te worden afgewerkt en dan begint men reeds begin december al aan de terugronde.  Bij den 

“Belgische” dienen er nog meerdere matchen afgewerkt te worden alvorens aan de terugronde 

te beginnen. Den “Belgische” speelt dan ook tot einde april terwijl men bij KVKT reeds einde 

maart gedaan heeft. Voorspellingen doen over al dan niet (eventuele) kampioenenploegen, ligt 

niet in mijn aard, maar onze B-ploeg van den Belgische is toch wel héél sterk bezig !  Hun 

“zwakste” resultaat beste lezers tot hiertoe was een 13-3 OVERWINNING !  Logisch dan ook 

dat er op heden 3 van de 4 spelers individueel op een eerste plaats staan. Van de week 

wonnen ze nog vlotjes met 14-2 van de 2
e
 sterkste van hun reeks.  Kampioenenploeg in zicht?  

Niet te vroeg victorie kraaien want zoals gezegd, het duurt  nog tot eind april ! 

En men weet nooit wat er boven het hoofd hangt… Zo ook dit jaar kampen er verschillende 

ploegen met kwetsuren.  Sam Verboven heeft reeds enkele malen forfait dienen te geven, 

Rudy Marissen kwam ten val met zijn motor en zit reeds weken in het gips met zijn voet en 

zal de héénronde niet meer kunnen spelen….  

Edgard Poelmans diende ook terug onder het mes te gaan en zo kunnen we over elke ploeg 

wel iets schrijven. Zo is het in de B-ploeg van KVKT blijkbaar héél spannend om op 

verplaatsing te geraken wanneer Sven Somers dient te rijden… 

(uitgebreid verslag verder in dit clubblad) 

Afin, kampioenenploegen en individuele kampioenen zijn uiteraard zéér welkom, maar de 

overige ploegen zijn uiteraard even waardig ! 

Verder dienen jullie reeds enkele data te onthouden zodat geen enkel excuus geldig is om niet 

mee te doen.  Op zaterdag 15/12/07 vindt ons jaarlijks dubbeltornooi plaats vanaf 19.00 uur.  

Inschrijven in ons lokaal ! 

Op zondag 17/02/08 vanaf 13.00 uur heeft ons eigen ledentornooi plaats. 

Maandag 24/03/08 (paasmaandag): clubkampioenschap en het teerfeest gaat door op zaterdag 

19/04/08. Noteer alvast ! 

  

2. De toogbeurten voor december/januari 

 

dag datum naam dag datum naam 
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DO 06/12 KOEN JANSSENS DO 10/01 STAN ADRIAENSEN 

MA  10/12 STEF PETTERS VR 11/01 ILSE VAN LEUVEN 

DO 13/12 LOUIS JANSSENS MA 14/01 BOB VAN DEN EYNDEN 

VR 14/12 SEPPE VAN GILS DI 15/01 STAN FLOREN 

MA 17/12 BJORN HEREMANS DO 17/01 ERIC KIVIT 

DO 20/12 KRISTOF HOEFNAGELS VR 18/01 GERDA VAN DAM 

VR  21/12 RAOUL WAGEMANS DO 24/01 FRANK BOGAERTS 

DO 27/12 CAROLINE FRANSEN VR 25/01 FRANK BROSENS 

DO 03/01 DENNIS DE VRIJ MA 28/01 LUDO DE VRIJ 

MA 07/01 INGRID VERVLOET  DO 31/01 WILLY LAURIJSSEN 

    

3. Mededelingen van de club - secretariaat 

* Alle ploegen hebben inmiddels een forfaitair bedrag in het boetefonds gestort. Nu maar 

hopen dat er zo weinig mogelijk ‘gebruik’ van moet gemaakt worden. 

* Alle boetes die men oploopt – welke de aanleiding ook mag zijn – worden door de 

betrokken ploeg betaald.. 

* Er werd uitgekeken naar een luchtontvochtiger voor de speelzaal maar de kostprijs ligt 

behoorlijk hoog. In het kader van mogelijke verbouwingen (aanbouw) is elke cent welkom en 

wordt er voorlopig afgezien van deze extra kosten. 

* Frank Bogaerts zorgt voor een kerstboom in het lokaal. 

* Het subsidiedossier voor de gemeente heeft nogal wat voeten in aarde dit jaar. Men zal en 

moet een officieel document/diploma hebben van onze trainers Louis en Lucien. 

* Jef deelt mee een statistiekje mee omtrent ons ledenbestand wat we hieronder meegeven. 

 

CATEGORIE Totaal/soort M V     

JEUGD 35 19 16 54% mannen 

VOLWASSENEN 65 52 13 80% mannen 

Totaal aantal 
leden 100 71 29 71% mannen 

 

* Nieuw lid: Van Looveren Eline, Hoogstraatsesteenweg 25, 2310 Rijkevorsel. 

* Nieuw lid: Willem Van der Linden, Mutsaardweg 6, 2310 Rijkevorsel. 

 

 

4. Clubagenda 

dag datum activiteit 

 

DI 11/12/07 BESTUURSVERGADERING 

ZA 15/12/07 DUBBELKAMPIOENSCHAP OM 19.00U IN ONS LOKAAL 

ZA 29/12/07 KERSTFEEST VOOR DE JEUGD VAN 14.00U – 18.00U 

DI 08/01/08 VERGADERING JEUGDBESTUUR OM 19.00U 

ZO 17/02/08 CLUBTORNOOI VOOR ALLE LEDEN 

MA 24/03/08 CLUBKAMPIOENSCHAP SENIORS 

ZA 19/04/08 TEERFEEST IN ONS LOKAAL 

 

5. Beker van het Bisdom  1/64 finale 

We kregen van Jef de uitslagen door van de voorbije gespeelde ronde. Onze secretaris was 

zelfs zo vriendelijk om bij elke wedstrijd enige commentaar te schrijven. 

 

A-ploeg heeft forfait moeten geven. Een boete zullen ze er allicht aan over houden. 
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B-ploeg moest naar en tegen Lierse B. Dennis, Chris en Raf zorgden voor 3-6  winst en 

bekeren dus verder. Wegens een foute ploegopstelling werd deze winst echter omgezet in een 

9-0 verlies!! 

C-ploeg ontving thuis BASF C. Eric en Lander Kivit samen met Benny Van Bruggen zorgden 

voor 6.3 wisnt en bekeren ook verder. 

E-ploeg speelde met Jef Heremans, Peter Mattheeussen en Lucien Kivit en moesten helaas 

thuis de duimen leggen tegen Tecemo H met 1-8. 

F-ploeg ontving thuis ORKA C. Erwin Breugelmans, An Saerens en Frank Bogaerts, met een 

gezamelijke puntenwaarde van 16, hebben nipt verloren met 4-5 tegen de ploeg van Orka met 

een puntenwaarde van 28. 

G-ploeg met Ilse Van Leuven, Dirk Vervoort en Edgard Poelmans ontvingen ’s Gravenwezel 

C thuis en wonnen met 6-3. 

J-ploeg liet Henricus F met 3-6 winst naar huis keren. Stef Peeters, Ingrid Vervloet en Rudi 

Viskens bekeren dus ook niet meer verder. 

K-ploeg moest optornen tegen Schilde E met puntenwaarde 24. Werner Adriaensen, Maria 

Wauters met Ludo Van Rompaey moesten met 4 punten ploegwaarde na blijkbaar 

verschillende spannende wedstrijden met overdreven 8-1 verlies naar huis keren.  

H-ploeg moest naar Tecemo en de I-ploeg naar Henricus. Zij gingen naar Henricus B met 

Edwin, Ludo en Marianne en zijn blijkbaar 

zeer nipt verloren met 5 - 4 tegen 3 D-spelers. Edwin moest tegen een D4 

in de belle het onderspit delven met 23/21, terwijl Ludo tegen dezelfde D4 

won met 19. 

 

dag datum uur thuisploeg bezoekers  uitslag 

  
VR 02/11 20.00 RIJKEVORSEL A KONINGSHOF A 0-9 

DI 30/10 20.00 LIERSE B RIJKEVORSEL B 9-0 

VR 02/11 20.00 RIJKEVORSEL C BASF C  6-3 

MA 29/10 20.00 RIJKEVORSEL E TECEMO H  1-8 

MA  29/10 20.00 RIJKEVORSEL F ORKA C  4-5  

MA 29/10 20.00 RIJKEVORSEL G GRAVENWEZEL C 6-3 

VR  02/11 20.00 NODO E RIJKEVORSEL H ??? 

VR 02/11 20.00 HENRICUS B RIJKEVORSEL I 5-4 

VR  02/11 20.00 RIJKEVORSEL J HENRICUS F  3-6 

DI 30/10 20.00 SCHILDE E RIJKEVORSEL K 8-1 

 

Er werd dus grote kuis gehouden onder onze bekerploegen. De C en G ploeg bekeren alvast 

verder en wel in de eerste week van december. Bij de jeugd gaat enkel de A-ploeg verder in 

de beker en zoals je kan lezen hebben ze inmiddels al gewonnen en gaan ze door naar de 1/8 

finale. 

 

dag datum uur thuisploeg bezoekers  uitslag 

 

ZA 01/12 9.30 RIJKEVORSEL A BORSBEEK C 8-1 

DI 04/12 20.00 KONINGSHOF A RIJKEVORSEL G 

VR 07/12 20.00 RIJKEVORSEL C BASF B 

 

6 Sterk verhaal van Sven Somers  

Zoals wel vaker gebeurt op verplaatsing, speelt onze B-ploeg KVKT op verplaatsing vaak in’t 

Stad !  Zo was dat ook op donderdag 27 september het geval.  De Chris (werkzaam in 
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Berchem) blijft dan vaak langer op zijn werk om dan ineens van daaruit rechtstreeks naar 

plaats van bestemming te rijden.  Dat was die bewuste donderdag: Wilrijk (Valaarhof) 

Meestal komt Svenneke met de bus en nog stukske tram naar het werk van de Chris gereden, 

maar die dag was afgesproken dat Svenneke met zijn auto naar Berchem zou komen en zo 

gingen Chris en Sven samen nog hapje eten in’t stad (Quick) en van daaruit zouden ze dan 

den Bjorn oppikken (woont in Mortsel) om dan samen met 1 wagen naar Wilrijk te rijden. 

Althans, dat was de bedoeling.   

Het is geen geheim dat Sven slecht tot zéér slecht met de wagen rijdt en hij was dan ook al 3 

dagen op voorhand “zenuwachtig” omdat hij naar Berchem zelf moest rijden ! Hij had met de 

Chris rond 18.00 uur afgesproken en hij zou al rond 15.30 uur vertrekken…. Kwestie van 

goed op tijd te zijn, rekening houdende met al de mogelijke files en druk verkeer. 

Om 15.30 uur belde hij nog naar de Chris om te vragen welke afrit hij juist moest nemen en 

waar hij het beste op de autosnelweg kon… De Chris raadde hem aan om in Zoersel op de 

autobaan te gaan, daar men er in Brecht niet op kan richting Antwerpen…. 

Zo gezegd, zo gedaan en rond 16.10 uur kreeg de Chris terug telefoon van Svenneke… “Goed 

op tijd” dacht de Chris, doch Svenneke vertelde dat hij “plotseling” richting Breda aan het 

rijden was en dat hij op de pechstrook stond aan het Sportpaleis… in de verkeerde richting 

dus !  De Chris zei hem dat hij best de volgende afrit kon nemen en dan de oprit terug richting 

Antwerpen moest nemen, maar de Sven zijn stem sloeg al over. Hij ging dat proberen 

(Antwerpen is tenslotte de andere kant van de wereld voor Sven) en ging onze voorzitter dan 

later wel terug opbellen…. Om 16.30 uur terug telefoon bij de Verhoeven van  een totaal 

“buiten zichzelfde zijnde” Sven die helemaal in paniek was.  Hij was nog net de afrit 

afgeraakt, bijna 2 ongevallen veroorzaakt en in paniek geslagen toen hij aan het 

SPOOKRIJDEN was op een TRAMSPOOR !!  Alle chauffeurs in de buurt deden teken naar 

hem dat hij “gek” was en/of staken hun langste vinger in de lucht richting Svenneke…. 

(ocharme toch)  Hij stapte koste wat kost zijn auto NIET meer in…. Wist totaal niet waar hij 

was verzeild geraakt en zou wel met den tram naar Berchem komen.  Zijn voertuig had hij 

geparkeerd aan een café (dat hij WEL kende… wil weer lukken natuurlijk) en hij “dacht” dat 

hij in Merksem was.  De Chris (ook onder den indruk van dit verhaal) vond dit misschien toch 

maar de veiligste oplossing en belde den Bjorn reeds op om te vragen of hij dan niet kon 

rijden naar Wilrijk, want de Chris was ‘s morgens met zijn collega meegereden en dus zonder 

auto in Berchem… Uiteindelijk kwam de Sven rond 17.30 uur bij de Chris op zijn werk aan 

met de tram (hopelijk “niet” degene die hij van zijn rails wou rijden… ;-)  zijn ze samen nog 

een hapje gaan eten en heeft uiteindelijk den Bjorn hen veilig naar Wilrijk gevoerd. 

‘s Nachts echter moest den Bjorn nog langs Merksem om den auto van Svenneke nog te gaan 

zoeken want anders geraakten die 2 niet terug in Veussel.  Na enig zoekwerk kwamen we de 

Golf van Svenneke tegen en is de Chris maar met deze auto naar huis gereden, nog een foto 

laten maken in Veussel want het was net de avond van Q-music in Rijkevorsel op het 

dorpsplein en waren we om 02.45 uur thuis !!! Van een “competitieavond” gesproken !! 

Ahja, we zijn 6-4 gaan winnen in Wilrijk en voortaan komt de Sven ALTIJD wel met bus en 

tram naar Berchem en zal hij wel met de Chris meerijden….  Groetjes van de B-ploeg ! 

 

 

7. Wist je dat… 

* Clublid Caroline Fransen moeder werd van een flinke Meredith. 

* Sandra De Vrij – jaar en dag lid van onze club geweest – heeft samen met haar vriend 

Ronny ook al voor gezinsuitbreiding gezorgd. Hun spruit luistert naar de naam Nathan 

* Edgard Poelmans nog maar eens het ziekenhuis in mocht voor een operatie. Mogelijks is 

Edgard zelf de tel nog niet kwijtgeraakt, wij alvast wel! 

 * Ten huize Louis Janssens de vier jonge katten – zie vorige info – vlot het huis uitgingen. 

Veertien dagen later gaf echter moeder poes de geest en zat men in de Biekorfweg zonder kat. 
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Eén van de vier kittens werd dan maar terug opgeëist en nu heeft men opnieuw een pracht van 

een jonge poes in huis. 

* Frank Bogaerts van de C-ploeg VTTL er geweldig zin in had om competitie te spelen. 

Woensdag om 19.00u was de Frank de zaal al aan het klaarzetten waarbij hij versterking 

kreeg van een toevallig binnenvallende Eric Van Hove. Helaas viel Frank zijne frank pas een 

half uur later toen er nog steeds geen ploegmaats waren opgedaagd, dat hij zich van 

speelweek had vergist. Er moest helemaal niet gespeeld worden! 

* We een uniek moment mochten beleven met de familie Kivit: door allerlei omstandigheden 

werd er een competitiematch gespeeld door opa, vader en kleinkind in één en dezelfde ploeg. 

Lucien, Eric en Lander zorgden zo voor een onuitgegeven driegeslacht aan de tafeltennistafel. 

* Lander trouwens goed bezig is: hij won onlangs de lagere open op een KVKT tornooi en in 

kompetitie begint hij al C-spelers te kloppen.  

* Hij van ons de boodschap krijgt om nu gene dikke nek te krijgen maar flink verder te doen 

zodat hij ooit de mannen van de A-ploeg het vuur aan de schenen kan leggen. 

* Sam wat op de sukkel is met zijn knie maar dat we van hem uiteraard hetzelfde verwachten. 

* De B-ploeg VTTL haar topmatch tegen Zoersel met de nodige stress aan vatte. Gelukkig 

kregen ze vocale en andere steun van de volledige A-ploeg die forfait hadden gekregen van 

Geelse  en coach Eric, zodat toch nog een vlotte 13-3 winst werd geboekt. 

* Jef van Bergen 25 jaar getrouwd was en daar een leuk feestje voor organiseerde waar heel 

wat TTK leden present tekenden. 

* Raf en Patrick tegenwoordig met de fiets komen pingpongen zodat ze wat meer kunnen 

drinken. Ze bovendien samen naar huis rijden en onderweg nog één en ander uit de doeken 

doen zodat het blijkbaar knap laat kan worden eer de twee in bed zitten. 

* Frank Bogaerts de kerstboom van vorig jaar bij Louis mag komen terug halen. Het boompje 

van vorig werd door Louis keurig geplant en overleefde wonderwel. Als beloning mag ie dus 

terug de pot in!? 

* Na een zoektocht van meerdere uren is Louis erin geslaagd zijn diploma tafeltennistrainer 

terug te vinden. Daarvoor zijn diverse kartonnen dozen op zolder onderste boven gehaald. 

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

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

 


