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1. Voorwoord 

Er zijn ondertussen weeral enkele maanden voorbij en dus de hoogste tijd om een nieuwe info 

van de persen te laten rollen. Onze voorzitter heeft voor de nodige kopij gezorgd en we laten 

hem dan ook meteen aan het woord.  

 

Woordje van de voorzitter: 

De drukke feestperiode is weeral achter de rug.  Waarschijnlijk hebben we weer allemaal (te 

veel) gegeten en gedronken, maar iedereen zal het op zijn manier hebben overleefd.  Voor 

diegene die ik nog niet gezien of gesproken heb dit jaar: de beste wensen voor 2008! 

De winterstop is dan ook ondertussen weeral voorbij en de terugronde volop bezig. 

In ons volgend clubblad begin april zal de KVKT reeds volledig afgehandeld zijn en zullen er 

al dan niet kampioenen gevierd kunnen worden.  De VTTL stopt pas eind april en ook hier 

zullen er (vrij zeker) kampioenen vallen.  De kampioenenviering in Rijkevorsel van onze 

“champs” van 2006-2007, vindt dit jaar plaats op vrijdag 15 februari.  Alle kampioenen van 

TTK zullen een persoonlijke uitnodiging krijgen van de sportraad van Rijkevorsel en wij 

hopen dat deze zo talrijk mogelijk present zullen zijn.  Er is een hapje en een drankje voorzien 

en het is altijd plezant uiteraard als we goed vertegenwoordigd zijn.  Plaats van gebeuren: in 

de grote vergaderzaal (1
e
 verdiep) van het gemeentehuis.  Bij deze zijn jullie reeds verwittigd.  

Tot zover het competitiegedeelte, waar we volgende keer uiteraard veel meer over zullen 

weten te vertellen. 

De uitbreiding van ons lokaal beste vrienden, begint ook stilaan van de grond te komen. 

Zo hebben we op donderdag 3 januari 2008 in ons eigen lokaal een uitgebreide uiteenzetting 

gegeven wat we van plan waren.  Deze uiteenzetting hebben we dezelfde week nog naar 

iedereen met een e-mail adres doorgezonden en ze hangt reeds verscheidene weken uit aan 

ons prikbord in het lokaal.  Wie nu nog zegt van niets te weten over onze uitbreiding, kan ons 

alleszins  niets verwijten.  Veel reacties hebben we echter niet gekregen. Er waren 

verscheidene positieve mails en/of commentaren, maar ook mails met opbouwende kritiek die 

we uiteraard appreciëren en grondig bekeken hebben. Dit alles doet ons concluderen dat we 

mogen verder doen met hetgeen we bezig zijn.  Momenteel zijn we bezig met een 

“bouwcomité” op te richten met verschillende mensen alsook werden er reeds verscheidene 

bestekken en offertes aangevraagd en bestudeerd.  Er is natuurlijk nog veel werk aan de 

winkel en alle hulp is welkom! Wordt ongetwijfeld vervolgd in onze volgende clubinfo’s ! 

Verder in dit blad leest u een verslag van ons “dubbeltornooi” van 15/12/07 alsook natuurlijk 

weer leuke weetjes en data om te onthouden.  Zo dient u zich dringend in te schrijven voor 

ons plaatselijk tornooi op 17/02/08 (moest dit nog niet gebeurd zijn) en dient 2
e
 paasdag 

aangekruist te staan in jullie agenda als “clubkampioenschap” ! (24 maart)  

Ons teerfeest is voorzien op zaterdag 19 april en TTK organiseert dit jaar “een kwis (of is het  

quiz ?) voor onze eigen leden op vrijdag 23 mei 2008 !  Verdere details en uitleg volgen later 

nog… Veel leesplezier in dit blad ! 

  

2. De toogbeurten voor februari/maart 

 

dag datum naam dag datum naam 

 

VR 01/02 BJORN HEREMANS ZA 01/03 JEUGDBESTUUR 
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DO  07/02 RUDY VISKENS VR 29/03 MARIA WAUTERS 

MA 11/02 LUCIEN KIVIT MA 03/03 TOOS SMULDERS 

DO 14/02 CHRIS VERHOEVEN DI 04/03 INGE VAN LEUVEN 

VR 15/02 PETER LAMBREGHTS VR 07/03 RUDI MARISSEN 

ZA 16/02 KOEN JANSSENS MA 15/03 CHRIS VERHOEVEN 

MA  18/02 RAF FRANSEN DI 11/03 FRANK BOGAERTS 

DI 19/02 STEF PEETERS DO 13/03 PETER MATHEEUSSEN 

DO 21/02 BOB VERPOORTEN VR 14/03 ILSE VAN LEUVEN 

VR 22/02 ERIC POELS DO 20/03 LEEN SOMERS 

MA 25/02 WIM VAN AMMEL DO 27/03 STAN ADRIAENSEN 

DO  28/02 JOHN VERMEYLEN 

    

3. Mededelingen van de club - secretariaat 

* Donderdag 3 januari werd een algemene vergadering belegd voor alle leden waarop de 

uitbreidingsplannen van ons lokaal door het bestuur werden toegelicht. Naar slechte gewoonte 

waren er maar een beperkt aantal belangstellenden. Aan de hand van een power Point 

presentatie werd een mooi overzicht geschetst. Alle leden met een emailadres kregen nadien 

de nodige informatie toegestuurd en konden één en ander alsnog via hun pc bekijken. Het 

bestuur kreeg voldoende positieve reacties en is dan ook van plan om door te gaan met de 

verbouwingen. 

* De clubavond van donderdag 6 maart wordt om uitzonderlijke redenen verschoven 

naar dinsdag 4 maart van diezelfde week. We schrijven het hier expliciet in het vet zodat 

het goed opvalt !!!! 

* Zoals steeds krijgen onze competitieploegen een maximumwaarde aangesmeerd die geldig 

is voor de terugronde. Iedereen zou die waarde intussen moeten kennen maar we geven ze 

hier nogmaals mee: A(40) – B(33) – C( 24) – D(24) – E(22) – F(19) – G(19) – H(14) – I(13) 

– J(6) – K(4) 

* Er wordt nogmaals gevraagd om de wedstrijdbaden KVKT te gebruiken zoals het hoort: het 

origineel (eerste blad) gaat in een groene enveloppe en wordt opgestuurd, het tweede blad is 

voor de bezoekers en het derde gaat in de brievenbus (cafetaria) en dient voor het eigen 

clubsecretariaat. 

 

4. Clubagenda 

dag datum activiteit 

DI 12/02/08 VERGADERING JEUGDBESTUUR OM 19.00u 

ZO 17/02/08 CLUBTORNOOI VOOR ALLE LEDEN: aanvang 13.00u 

MA 24/03/08 CLUBKAMPIOENSCHAP SENIORS 

ZA 19/04/08 TEERFEEST IN ONS LOKAAL 

VR 23/05/08 QUIZAVOND VOOR ALLE TTK LEDEN 

 

5. Beker van het Bisdom  1/32 finale (volwassenen) en 1/16 finale (jeugd) 

Zoals jullie hieronder kunnen lezen zijn er nog twee ploegen in de running, eentje bij de 

volwassenen en eentje bij de jeugd. Bij de volwassenen is de volgende ronde (1/16) 

ondertussen bekend. Ze gaan het niet onder de markt hebben tegen de jongens van Antonius 

A maar wie weet, met de nodige vorgift!? De jeugd speelt de 1/8 en bij winst de 1/4 finale op 

zaterdag 9/2. Tegenstander van onze A-ploeg jeugd is Nodo A. De wedstrijd wordt op 

neutraal betwis, in het lokaal van TTC Tecemo! 

dag datum uur thuisploeg bezoekers  uitslag 

 

ZA 01/12 9.30 RIJKEVORSEL A BORSBEEK C 8-1 
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DI 04/12 20.00 KONINGSHOF A RIJKEVORSEL G 5-4 

VR 07/12 20.00 RIJKEVORSEL C BASF B  5-4 

 

 

MA 04/02 20.00 ST ANTONIUS A RIJKEVORSEL C 

ZA  09/02 9.30 NODO A RIJKEVORSEL A 

 

6 Het dubbelkampioenschap van zaterdag 15/12: een verslag 

Op zaterdag 15 december werd er weer gedubbeld in ons eigen lokaal.  Er waren 13 

deelnemers waarvan er de dag zelf nog 1 wegviel, zodoende schoten we nog met 12 

tafeltennissers over.  De goei en de “heel goei” werden verdeeld en de onschuldige hand van 

Joke (van den Dave) zorgde ervoor dat er telkens duo’s gevormd werden met 1 goede en een 

heel goede.  Op deze manier hadden we toch (min of meer) evenwaardige ploegen. 

Er werd op 2 tafels gespeeld en iedereen speelde tegen iedereen zodat we op het einde 

makkelijk een rangschikking konden maken.  Althans, dat dacht onze voorzitter!  Den Bart en 

den Dave werden getipt als favoriet en wisten bijna al hun matchen te winnen tot de laatste 

wedstrijd.  

Toen kwamen ze de Raoul tegen met Jef Matthé aan zijn zijde.  Deze mannen wisten als 

enigen tegen het duo Bart/Dave te winnen ! 

De Chris en Frank (verloren van Bart en Dave) wonnen echter van Raoul en Jef die op hun 

beurt ook al een andere wedstrijd hadden verloren. 

Bijgevolg hadden zowel Chris/Frank als Bart/Dave ieder 1 match verloren.  Telden dan de 

onderlinge match of dienden we de sets te tellen ? 

Omdat we toch zo graag spelen, werd besloten dat we nog een keer tegen mekaar gingen 

dubbelen en deze match was dan ineens de finale ! 

Die finale werd uiteindelijk nipt door Bart en Dave gewonnen met 11-7 in een belle en 

meteen was onze winnaar bekend.  De Raoul en de Jef werden mooi 3
e
 

voor Lu (Frits) en Patrick.  Maria (enige vrouw die meedeed) stond samen met de Raf  en zij 

wisten géén enkele match te winnen  waardoor ze op de 6
e
 plaats eindigden.  Op de 5

e
 plaats 

eindigde ons oudste (en kleinste) koppel van de avond, namelijk Lucien en Edwin ! 

Al bij al een zéér geslaagde avond waar de gezelligheid bovenaan stond en het worstenbrood 

goed gesmaakt heeft.  Om 12 uur sloten we de keet en wij danken Stan Floren die de hele 

avond getapt heeft ! 

 

Hieronder volgt nog voor de geïnteresseerden de uitslag: 

 

1. Bart en Dave 

2. Chris en Frank 

3. Raoul en Jef 

4. Lu en Patrick 

5. Edwin en Lucien 

6. Raf en Maria 

 

 

7. Kerstfeestje van de jeugd: een verslag 

Hej allemaal, 

Een berichtje schrijven over het kerstfeestje, kan dit jaar alleen maar zeer kort zijn. 

Naar jaarlijkse gewoonte zochten we naar een geschikte datum, en dat werd zaterdag 

29/12/2007. 
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Was de datum fout? Of was het omdat Kerstmis al gepasseerd was? Wie zal het zeggen , want 

er waren maar 11 inschrijvingen.(misschien volgend jaar maar eens een weekje Turkije 

voorstellen????). 

Toch werd het krik-krak tornooi nog een geweldig succes en heeft iedereen zich goed 

geamuseerd. De pakjes werden verloot en de krokskes gebakken, en het was al weer vlug tijd 

om rond 18 uur af te ronden. 

We hebben er dit jaar geen wedstrijd van gemaakt, en daarom nog even de namen van de 

deelnemers vermelden. 

 

Eline   Yenthe 

Yana   Nele 

Gilles   Stef 

Kim   Tibo 

Marthe  Esther 

Shari 

 

De krokbakkers van dienst,Viv en Rita, en de aanwezige ouders worden ook bedankt, en tot 

volgende Kerstmis. 

 

Het jeugdbestuur, Lucien,Koen,Sven en Rudy. 

 

8. Wist je dat… 

* Fred Mertens op 7 januari 2008 75 jaar oud werd en daarmee het oudste clublid van TTK 

Rijkevorsel is. We zien Fredje niet meer op de reguliere clubavonden maar hij speelt nog 

steeds mee als reserve van zijn competitieploeg (Ilse, Edgard en Dirk) Fred volgt zelfs de 

uitwedstrijden mee en is dus nog steeds in de running. We geven hier nog mee dat Fred een 

gewaardeerd en actief clublid is met een flinke staat van dienst: manusje van alles en altijd 

bereid geweest om de handen uit de mouwen te steken. 

TTK Rijkevorsel wenst hem bij deze nog een goede gezondheid en dat hij nog lang lid van 

onze club kan blijven!! 

* Een viertal jeugdspelers deelnemen aan de jaarlijkse tafeltenniskampen van KVKT die 

doorgaan tijdens het paasverlof. 

* Enkele spelers opvallende tornooiresultaten hebben neergezet de laatste maanden: zo won 

Yannick Van Den Eynden de NG reeks op het federaal tornooi van TTK Stemat en ging 

Lander Kivit met de overwinning lopen in de D4/D6 reeks op een VTTL tornooi in Herentals 

(Sam werd op dat tornooi nog vijfde) en won hij de lagere open reeks op een federaal tornooi 

KVKT.  

* KVKT volgende clubleden selecteerde voor een interprovinciale ontmoeting: Ilse Van 

Leuven en Lander Kivit in de reeks D en Stien Kivit in de reeks jeugd miniemen. 

* Sven Somers zijn toogbeurt op zaterdag ‘vergeten’ was en Willy Laurijssen zo goed was om 

in te springen. Naar het schijnt heeft de Willy de Sven wel even naar de maan gewenst en dus 

is Sven zijn excuses gaan aanbieden bij de Willy. Naar het schijnt zijn die excuses aanvaard!! 

* Wim Van Ammel aan het verbouwen geslagen is en dat zijn ploegmaats nu hun hart 

vasthouden. Wim is immers zo’n kluns dat alles mogelijk is gaande van in een nagel trappen 

tot hele ledematen afzagen!! 

* Onze voorzitter op 14 februari toog heeft. Wedden dat hij die toogavond gaat verpatsen aan 

iemand anders!? 

* Dennis De Vrij tegenwoordig de bloemetjes buiten zet. Na een avondje pingpongen ’ s 

anderendaags maar amper op tijd op het werk aankomen, noemen wij toch ‘de bloemetjes 

buiten zetten’! 
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* Frank de kerstboom achter ons lokaal heeft gepland. Hopelijk blijft hij daar ook in leven 

zodat hij volgende keer nogmaals kan gebruikt worden. 

* Louis hoopt op minstens één quizploeg per competitieploeg zodat we minimaal een 

vijftiental ploegen kunnen mobiliseren. 

* Hij bij deze verklaart een quiz te maken van ‘Blokken’ niveau, kortom poepmakkelijk met 

hier en daar een lastige vraag om het verschil te kunnen maken. 

* De ijskast het heeft begeven naar jarenlange trouwe dienst en ze ondertussen vervangen is 

door een nieuw exemplaar. 

* We nu de bedenking maken dat het interessant zou zijn om te weten hoe vaak de deur van 

ijskast wel open en dicht gegaan is al die jaren.  

* De jongens van B-ploeg VTTL een nek aan nek race voeren in de individuele rangschikking 

waar ze nu met zijn vieren aan de kop staan. Momenteel staat Bob eerst en maakt hij de 

meeste kans om de individuele titel te pakken.  

* Rudy Marissen zijn gazettentoer vaarwel heeft gezegd maar nog wel last heeft van zijn been 

en dat die twee zaken niks met elkaar te hebben. 

* Naar het schijnt gaat de Rudy iets met pakjes rondbrengen doen. Zo kennen we nog wel een 

paar leden.  

* We er hier een punt onder zetten en dat de volgende info einde maart zal verschijnen. Laat 

de berichtjes, nieuwtjes en andere roddels maar komen: louisjanssens@hotmail.com 

 


