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1. Voorwoord 

Vorig weekend hebben we het zomeruur voor een tijdje in de diepvriezer gestopt. Dit 
betekent dat de bomen volop hun bladeren aan het verliezen zijn, dat we nog nauwelijks de 
tien graden zullen halen de komende maanden, dat de donkere avonden voor Kerst en 
Nieuwjaar er weer aankomen en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Natuurlijk hebben 
herfst en winter ook hun positieve kanten:  gezellig binnen zitten bij een warm haardvuur, een 
lekker stoofpotje klaarmaken en de eerste feestelijke plannen in elkaar steken als het eindejaar 
in zicht komt. Uiteraard wordt er ook nog gepingpongd maar daar zal onze voorzitter verder 
over uitweiden. 
 
Woordje van de voorzitter: 
 
Voorlopig weinig nieuws van het tafeltennisfront. We zitten in het eerste kwart van de 
kompetitie en alles gaat zijn gewone gangetje.  De eerste overwinningen zijn binnen alsook 
het eerste puntenverlies… Veel valt er dus ook nog niet te vertellen. 
Nu reeds uitspraken doen over kampioenen en/of degradatie zou veel te vroeg zijn. 
En hadden we vorig jaar niet héél veel kampioenen? 
Onze jaarlijkse BBQ was wederom zéér geslaagd (dankzij onze bakker van dienst: Louis 
Janssens) en ook onze ontmoeting met Tios was weer een leuke gebeurtenis. Een 
gedetailleerd verslag lees je verder in dit blad. 
Noteer ook alvast zaterdag 13 december in jullie agenda want dan vindt ons “dubbeltornooi” 
weer plaats in ons lokaal om 19.00 uur.  Inschrijven hiervoor aan ons prikbord.  Ook kunnen 
we jullie melden dat we een nieuwe website hebben waar alle belangrijke data en activiteiten 
op staan vermeld. 
Deze kan geraadpleegd worden op: users.skynet.be/ttkrijkevorsel  
Ook wil ik jullie reeds melden dat er tussen Kerstmis en Nieuwjaar op DINSDAG de vrije 
clubavond zal gehouden worden, daar beide dagen dit jaar op een donderdag vallen.  Het 
lokaal zal dus geopend zijn op dinsdag 23/12 en dinsdag 30/12. 
Verder wens ik jullie veel leesplezier en valt er in onze volgende info hopelijk meer nieuws te 
vermelden, want dan zijn we toch weeral half het seizoen. 
. 
  
2. De toogbeurten voor november en december 

dag datum naam dag datum naam 
MA 03/11/08 RAOUL WAGEMANS DO 27/11/08 PATRICK LUYCKX 
DI 04/11/08 FRANK BOGAERTS VR 28/11/08 TOOS SMULDERS 
DO 06/11/08 ERWIN BREUGELMANS ZA  29/11/08 ANN SAERENS 
VR 07/11/08 LUDO VAN ROMPAEY MA 01/12/08 INGRID VERVLOET 
ZA 08/11/08 DANNY DE VRIJ DO  04/12/08 JOHN VERMEYLEN 
DO 13/11/08 ROB LAMBRECHTS VR 05/12/08 FRANK BROSENS 
ZA 15/11/08 BORIS VOORSPOELS DO 11/12/08 PETER GEERTS 
MA 17/11/08 JEF VAN BERGEN MA 15/12/08 LOUIS JANSSENS 
DI 18/11/08 KOEN JANSSENS DO 18/12/08 STAN ADRIAENSSEN 
DO 20/11/08 BART JACOBS VR 19/12/08 LUDO VAN ROMPAEY 
MA 24/11/08 MARIANNE ADAMS DI 23/12/08 WILLY LAURIJSSEN 
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DI 25/11/08 STAN FLOREN DI 30/12/08 FRANK BOGAERTS 
      
 
3. Mededelingen van de club - secretariaat 

* Na Nieuwjaar wordt er mogelijks een derde jeugdploeg opgericht die dan de tweede helft 
van de kompetitie kan proefdraaien. 
* Reeds aangegeven in deze info: omwille van het feit dat zowel Kerstmis als Nieuwjaar dit 
jaar op een donderdag vallen en zodoende de clubavond in het gedrang komt, worden deze 
avonden verplaatst naar de dinsdagavond van betrokken week. Dit betekent dat het lokaal 
geopend zal zijn op dinsdag 23 en 30 december. 
* Raf zal de mensen die een mailadres hebben een herinnering sturen wanneer ze een 
toogbeurt hebben. 
* Alle bestekken in verband met de geplande verbouwingen zijn nu binnen. Op een volgende 
vergadering gaat het totale plaatje besproken worden en zullen mogelijks een aantal knopen of 
‘de knoop’ doorgehakt worden. 
* De beker van Veussel – telkens gespeeld na het lopende seizoen – zal dit jaar betwist 
worden met een heuse beker als inzet. 
* De club werd verrijkt met een aantal nieuwe leden. We geven ze hieronder weer. 
 
�
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4. Clubagenda 

dag datum activiteit 
DI 02/12/08 BESTUURSVERGADERING 
ZA 13/12/08 DUBBELKAMPOENSCHAP MET AANVANG 19.00u 
ZA 25/04/09 TEERFEEST TTK RIJKEVORSEL 
 
5. Beker van het Bisdom   

De 1/128 finale heeft drie slachtoffers gemaakt onder onze ploegen. Vijf ploegen stoten door 
naar de volgende ronde. Ditmaal zal de clubkas er wel bij varen want alle betrokken ploegen 
mogen thuis aantreden 
 
dag datum uur thuisploeg bezoekers  uitslag 
 
DI 02/09 20.00U STABELINO G RIJKEVORSEL D 0-9 
DI 02/09 20.00U BART MERKSEM F RIJKEVORSEL E 0-9 
DO 04/09 20.00U GRAVENWEZEL D RIJKEVORSEL F 4-5 
DI 02/09 20.00U NODO H RIJKEVORSEL G 4-5 
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DI  02/09 20.00U VORSELAAR B RIJKEVORSEL I 8-1 
VR 05/09 20.00U AFP KOBELCO B RIJKEVORSEL J 7-2 
VR 05/09 20.00U RIJKEVORSEL A DAM B  4-5 
 
VR 14/11 20.00U RIJKEVORSEL B LINTSE B 
MA 10/11 20.00U RIJKEVORSEL D VORSELAAR B 
MA 10/11 20.00U RIJKEVORSEL F ORKA J 
MA 10/11 20.00U RIJKEVORSEL G KBTS B 
VR 14/11 20.00U RIJKEVORSEL H OMNIVREMBO A 
 
Bij de jeugd werd de B-ploeg uitgeschakeld na 9-0 verlies tegen ’s Gravenwezel A. De A-
ploeg speelde op 25/10 tegen Bart B maar hier ontbreekt voorlopig de uitslag. 
 
6 TTK barbecue: donderdag 4 september  

Zoals steeds een plezante en aangename activiteit. De inschrijvers hadden de keuze uit drie 
stuks vlees aangevuld met een portie groenten en stokbrood. Een enkeling had natuurlijk 
vergeten dat hij zich had ingeschreven en had thuis twee borden spaghetti op. Gevolg: geen 
grote honger meer en dus kon de weinige overschot in de loop van de avond aan den toog 
verdeeld worden. De bakker van dienst dankt bij deze de lovende woorden van de voorzitter 
over de geleverde kwaliteit. 
 
7. Ontmoeting met Tios Tilburg op zaterdag 6 september: een verslag 

Traditiegetrouw staat de 1e zaterdag van september gekend als onze ontmoeting met onze 
hollandse vrienden, namelijk Tios.  Dit jaar was het niet anders en om 12 uur stipt werd er 
vertrokken aan ons lokaal richting Nederland. Na wat gevloek op de GPS zijn we er 
uiteindelijk toch tijdig geraakt en werden we hartelijk welkom geheten door Toon, de 
voorzitter van Tios.  Hij liet al in zijn openingsspeech verstaan dat het steeds een leuk 
weerzien is met de Belgische vrienden en waar kameraadschap en sportiviteit primeert boven 
de resultaten.  Dat vonden wij van Rijkevorsel wel goed, want het is al jaaaren geleden dat we 
nog eens gewonnen hebben…. En dit jaar ging de zege wederom naar de Tiossers !! 
Onze A-ploeg (Bart, Louis en Raoul) verloor nipt met 6-4 van de sterkste ploeg van Tios. 
De B-ploeg  (onze jonge gasten) met Lander, Sven en Sam kon eveneens niet winnen en ging 
met 7-3 de boot in.  Onze C-ploeg (Eric Van Hove, Chris en Frank) wist de eer toch nog hoog 
te houden (net als vorig jaar) door met 5-8 te WINNEN.  Onze D-ploeg met Eric Kivit, David, 
Peter en Dirk) verloor met 9-4 en tenslotte onze E-ploeg (Lu, Edwin, Yannick en Jef) had 
eveneens tegenslag en verloor zeer nipt, namelijk met 7-6. 
In totaal dus een 4-1 nederlaag.  Vanaf dit jaar echter gaan we in de toekomst met een plakette 
werken waar dan telkens de winnaar opkomt.  Dit komt waarschijnlijk goedkoper uit voor 
ons, daar we nu telkens de wisselbeker dienen te betalen… ;-) 
Een dikke proficiat voor Tios dus en we kijken uit naar de opening van hun nieuw lokaal. 
Al bij al dus wederom een zeer geslaagde namiddag en we willen ook nog even vermelden dat 
we daar zeer goed ontvangen werden met een gratis consumptie en broodjes (met dubbel 
beleg) à volonté… Dankjewel !! 
 

8. Wist je dat… 

* We na het overlijden van Benny de aanwezigheid van Gerda in de club toch wel missen. De 
ouders van Benny, Peter en Gerda zijn nog vaak in onze gedachten aanwezig!!  
* We momenteel 35 jeugdleden en 64 volwassen leden in onze rangen hebben. 
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* De mannen van de C-ploeg VTTL weer hun jaarlijkse stageweekend in de Ardennen hebben 
georganiseerd en dat het ditmaal wel zijn vruchten heeft afgeworpen: de ploeg draait 
momenteel vlot mee in vierde provinciale. 
* Bob Van Den Eynden en zijn vrouwtje Leen onlangs 50 jaar zijn geworden en dat gevierd 
hebben met familie, vrienden en een aantal pingpongmaten. 
* Chris Verhoeven nog altijd op de sukkel is met zijn gezondheid en dat we hieruit moeten 
afleiden dat het voorzitterschap zijn tol eist!?? 
* Jef Van Bergen de eerste kompetitiematch al meteen moest missen wegens een verlengd 
weekend er tussenuit met vrouwlief. Hij heeft naar het schijnt nog getracht om een 
vervroegde terugkomst te regelen maar botste daarbij op een categorieke ‘nee’ van zijn Rit. 
* Wij hiermee meteen weten wie daar in Hoogstraten de broek draagt. 
* De ploeg van Rudi Marissen, Erwin Breugelmans en An Saerens algemeen forfait hebben 
moeten geven. An is immers zwanger en het bleek vrij ingewikkeld te zijn om haar te 
vevangen zonder de ploegvolgorde overhoop te gooien. 
* Wij langs deze weg An en Serge proficiat wensen met de nakende nieuwe spruit. 
* Ingrid Vervloet op haar werk een geslaagde quiz in elkaar had gestoken. 
* Ze vergeten was om de professionele quizzers van Psychoburger uit te nodigen maar 
hierdoor vooral de andere ploegen de kans gaf om voor de overwinning te spelen. 
* We het hier toch over quizzen hebben:Louis heeft alvast aan het bestuur voorgesteld om een 
tweede pingpongquiz in elkaar te steken.  
* Patrick Luyckx lelijk in de patatten zit nu zijn madame in de lappenmand ligt na een hernia 
operatie. Patrick moet nu naast zijn boekhoudkantoor ook thuis de handen uit de mouwen 
steken: wassen, plassen, kuisen en koken. Naar het schijnt heeft hij wel wat hulp van zijn 
ouders! 
* We dit natuurlijk niet voor te lachen vinden maar Nicole een volledig en spoedig herstel 
toewensen. 
* De clubavonden op donderdag tegenwoordig maar matig bezocht worden. Op sommige 
dagen zijn de zes tafels maar amper gevuld en dat zou toch beter moeten kunnen. 
* Dat gelukkig in de late uurtjes Eric Van Hove nog even langs loopt om te outchillen van het 
bridgen.  
* Er al een weken een fiets aan het lokaal blijft staan zonder dat de eigenaar hem komt 
ophalen. 
* Paul Marissen nog even het rokerskot kon proper maken vooraleer hij na zijn tapbeurt naar 
huis kon: blijkbaar had iemand de inhoud van zijn drankverbruik nagemeten op een 
ongelukkige plaats. Bij deze een oproep om dit niet meer te doen en wie zich aangesproken 
voelt mag de Paul alsnog op een Leffe trakteren om het goed te maken. Afin, we gaan er toch 
vanuit dat het hier om een clublid gaat. 
* Willy de eerste lading nieuwe sporttassen heeft verdeeld onder de leden die er qua 
clubancienniteit recht op hadden. 
* Volgend seizoen de tweede lading komt en dan al de andere leden kunnen geriefd worden 
maar dat we dit toch met enige reserve moeten nemen: de sportzakken zijn immers 
gesponsord door Dexia en rekening houdend met al die bankperikelen van de laatste maanden 
weet je maar nooit! 
* We bijzonder weinig, zeg maar, geen wist je datjes ontvangen van onze leden en dus alles 
zelf uit onze duim mogen zuigen. 
* We er hier een punt onder zetten en dat de volgende info rond de eindejaarsperiode zal 
verschijnen. Laat de berichtjes, nieuwtjes en andere roddels maar komen: 
louisjanssens@hotmail.com 


