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1. Voorwoord 

Hoewel er een  aangenaam winterzonnetje schijnt, is het  vandaag pokkekoud buiten. Het is 
dus lekker wandelweer en als je dat kan afsluiten met enkele pittige jenevers kan zo’n dag 
eigenlijk niet meer stuk. Toch roept op het einde van december onze plicht en dat betekent dat 
we eerst een nieuwe info voor jullie in elkaar moeten boksen. Gelukkig krijgen we de nodige 
copij binnen van de mensen van het bestuur zodat met het betere knip en plakwerk we toch al 
snel één en ander op papier hebben staan. Als het dus een beetje meezit – het is nu elf uur in 
de voormiddag – kan onze geplande wandeling annex jenever deze namiddag alsnog 
doorgaan! 
 
Woordje van de voorzitter: 
 
Tussen al het lekkere eten en drinken door in deze kerst- en nieuwjaarsperiode vindt uw 
voorzitter toch nog even tijd om een woordje voor zijn favoriete blad te schrijven.  Continu 
feesten kan hij immers ook niet (meer).  Bij deze wens ik jullie dan ook een fantastisch 2009 
en dat al jullie wensen en verlangens mogen uitkomen!  
Wat het tafeltennisgebeuren betreft, zijn we halfweg het seizoen.  De eerste conclusies, 
verwachtingen, prognoses,… kunnen gemaakt worden. Als de éne pas tevreden is met “kans 
op een titel”, zal de andere al heel content zijn met “behoud in eigen reeks”.   Hopelijk hebben 
we ook dit seizoen weer een paar kampioenen die gevierd kunnen worden.  Zo vindt de 
“kampioenenviering van Rijkevorsel” (waar alle kampioenen van alle sporten worden 
gehuldigd) dit jaar plaats op vrijdag 6 februari 2009 in het gemeentehuis om 20.00 uur! 
Alle kampioenen van TTK (van het seizoen 2007-2008) zullen hierop uitgenodigd worden 
door de gemeente Rijkevorsel en onze club heeft dan ook een aanvraag ingediend om 
kampioenenploeg van het seizoen 2007-2008 te worden. We hebben deze aanvraag 
gemotiveerd  omdat er vorig seizoen maar liefst 20 kampioenen waren te vieren waren in onze 
club!  Daarom willen we ook vragen om die avond met veel volk van TTK aanwezig te willen 
zijn.  Of we effectief “kampioenenploeg” zullen worden, wordt die avond beslist want er zijn 
uiteraard ook andere sportploegen kandidaat. 
Verder in dit blad kunnen jullie een uitgebreid verslag lezen over onze “fameuzen dubbel” die 
op 13 december plaats vond,  alsook een verslag van het kerstfeestje van onze jeugd waar ook 
veel spelers aanwezig waren en dat dan ook meer dan geslaagd was. 
Nog veel leesplezier ! 
 
2. De toogbeurten voor januari en februari 2009 

dag datum naam dag datum naam 
ZA 03/01/09 LUCIEN KIVIT DO 29/01/09 ERWIN BREUGELMANS 
MA 05/01/09 BOB VAN DEN EYNDEN VR 30/01/09 DIRK VERVOORT 
DO 08/01/09 ERIC KIVIT MA  02/02/09 MARIANNE ADAMS 
VR 09/01/09 ILSE VAN LEUVEN DO 05/02/09 SVEN SOMERS 
MA 12/01/09 INGE VAN LEUVEN VR  06/02/09 RUDI VISKENS 
DI 13/01/09 WILLY LAURIJSSEN MA 09/02/09 RAOUL WAGEMANS 
DO 15/01/09 FRANK BOGAERTS DI 10/02/09 WILLY LAURIJSSEN 
VR 16/01/09 ROB LAMBRECHTS DO 12/02/09 RAF FRANSEN 
ZA 17/01/09 RUDI MARISSEN VR 13/02/09 GERDA VAN DAM 
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MA 19/01/09 WERNER ADRIAENSEN ZA 14/02/09 SVEN SOMERS 
DO 22/01/09 RUDI MARISSEN MA 16/02/09 WIM VAN AMMEL 
VR 23/01/09 KEVIN HEREMANS DO  19/02/09 EDWIN MICHIELSEN 
MA 26/01/09 LUCIEN KIVIT VR 20/02/09 MARIA WAUTERS 
DI 27/01/09 CAROLINE FRANSEN DO 26/02/09 INGE VAN LEUVEN 
 
      
3. Mededelingen van de club - secretariaat 

* Na Nieuwjaar komt zoals reeds aangekondigd en verwacht een derde jeugdploeg in actie die 
dan de tweede helft van de kompetitie kan proefdraaien. 
* Op vraag van verschillende mensen wordt opnieuw Tourtel opgenomen in het gamma 
dranken. 
 
4. Clubagenda 

dag datum activiteit 
DI 20/01/09 VERGADERING JEUGDBESTUUR 
WO 21/01/09 BESTUURSVERGADERING 
VR 06/02/09 KAMPIOENENVIERING SPORTRAAD (allen daarheen!!!) 
ZA 25/04/09 TEERFEEST TTK RIJKEVORSEL 
 
5. Beker van het Bisdom   

De 1/64 finale heeft het aantal nog in koers zijnde ploegen gehalveerd. Nog drie ploegen gaan 
door naar de 1/32 finale. Waar ze vorige keer bijna allemaal thuis mochten aantreden dienen 
nu onze overlevers een verplaatsing te maken. De wedstrijden werden medio december 
afgewerkt maar er bereikten ons nog geen uitslagen. In de wandelgangen hebben we wel 
opgevangen dat er nog één ploeg zou doorgaan. Normaliter zullen de correcte uitslagen in een 
volgende info verschijnen. 
 
VR 14/11 20.00U RIJKEVORSEL B LINTSE B  7-2  
MA 10/11 20.00U RIJKEVORSEL D VORSELAAR B 3-6 
MA 10/11 20.00U RIJKEVORSEL F ORKA J  0-9 
MA 10/11 20.00U RIJKEVORSEL G KBTS B  8-1 
VR 14/11 20.00U RIJKEVORSEL H OMNIVREMBO A 7-2 
MA 10/11 20.00U SCHOTEN C RIJKEVORSEL E 7-2 
 
MA 8/12 20.00U BASF B RIJKEVORSEL B 
DI 9/12 20.00U NIEL D RIJKEVORSEL H 
VR 12/12 20.00U BEERSE B RIJKEVORSELG 
 
Bij de jeugd speelde de A-ploeg op 25/10 tegen Bart B en ze wonnen deze confrontatie met 7-
2. In de volgende ronde, begin december was Schilde A duidelijk een maatje te groot want er 
werd met 9-0 verloren. Daarmee verdwijnt onze laatste jeugdploeg uit de bekerkompetitie. 
 
6. Het jaarlijkse dubbelkampioenschap: een terugblik met een verslag van Chris 

Naar jaarlijkse gewoonte wordt rond Sinterklaas altijd onze fameuze dubbel gepland. Dit jaar 
was het niet anders en vond dit gebeuren plaats op zaterdag 13 december.  Dat dit steeds een 
aangenaam gebeuren is, bewijst het aantal inschrijvingen.  Maar liefst 18 personen hadden 
zich (al dan niet tijdig) ingeschreven. Voor de ingeschrevenen werd dan ook een appelbol of 
worstenbrood voorzien. 
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Als er dan “maar” 17 personen komen opdagen, is dat spijtig en bovendien vervelend voor 
diegene die het tornooi organiseert.  Iemand “niet” te laten spelen (het is tenslotte een 
dubbeltornooi) is ook geen oplossing en daarom hadden we een “Jean Mie” gecreëerd: een 
persoon die EN als zichzelf speelde EN dus als Jean Mie ! 
Omdat niet iedereen zomaar een hele avond en halve nacht kan pingpongen, hadden we die 
eer gegeven aan onze fitste, jonge, goed uitziende maar vooral héél lenige persoon… Frank 
Bogaerts dus!  Frank zal het geweten hebben want hij speelde dus OF met Lu De Vrij OF met 
Rudy Marissen en tijd voor een pintje had hij niet.  Er werd een poule van 5 teams voorzien 
en een poule van 4 teams.  De 2 winnende teams speelden dan nog eens allemaal tegen elkaar 
in een poule en ook de 5 overblijvende teams speelden nog allemaal tegen elkaar zodat er dus 
veel getafeltennist werd die avond.  Ook dit jaar stond er een goede en een héél goede speler 
bij mekaar en werd er met voorgift gespeeld.  Dat de sterksten niet gewonnen hebben en de 
zwaksten niet laatst waren, maakte heel de avond des te plezanter.  Elke match in detail 
vertellen is teveel van het goede, maar gelachen werd er in ieder geval.  De afwezigen hadden 
alweer ongelijk, zorg dus dat je de volgende keer ook aanwezig bent. 
De uitslag willen we u uiteraard niet nalaten: 
 
1 ) Dave Van Eersel en Stef Peeters 
2 ) Raf Fransen en Rudi Viskens 
3 ) Dirk Vervoort en Leentje Somers 
4 ) Jean Mie en Lu De Vrij  
5 ) Chris Verhoeven en Jef Matthé 
6 ) Frank Bogaerts en Rudy Marissen 
7 ) Patrick Luyckx en Caroline Fransen 
8 ) Raoul Waegemans en Ingrid Vervloet 
9 ) Jef Van Bergen en Maria Wauters 
 
7. Uitbreidingsplannen lokaal 

Ondertussen zijn alle offertes binnen en heeft men de optelsom kunnen maken. Een eerste 
maar ook wel betrouwbare raming geeft een bedrag van 37.000 euro. Dat is uiteraard een 
omvangrijke som geld voor onze club. Alweer een klein jaar geleden werd door het bestuur 
een open vergadering belegd voor alle leden waarop men zich kon en mocht uitspreken over 
de plannen. De respons was toen eerder klein en dit gegeven, gekoppeld aan het royale bedrag 
motiveert het bestuur om in deze niet over één nacht ijs te gaan. Een definitieve beslissing 
werd op de laatste bestuursvergadering dan ook nog niet genomen. Er werd daarentegen 
beslist om een enquete onder de leden te verspreiden waarop iedereen nogmaals zijn mening 
over de bouwplannen kan geven. Deze enquete zal begin januari verspreid worden en dient 
ingevuld terug bezorgd te worden aan de mensen van het bestuur voor 15 januari. 
 

8. Wist je dat… 

* De fiets die wekenlang aan het lokaal stond weg te roesten eigendom is van Peter 
Lambreghts. 
* De eigenaar ondertussen de bewuste fiets terug heeft meegenomen. 
* De kerstboom weer in zijn volle glorie in de cafétaria staat. 
* We de mensen van het bestuur niet kunnen betichten van een spilziek beheer want dat deze 
kerstboom reeds voor het vierde jaar op rij wordt gerecycleerd.  
* Wij dat nen straffen boom vinden: je wordt immers elke jaar even uit de grond gehaald 
nadat je pas bent bekomen van de vorige ingreep. Ge moet toch maar de moed vinden om 
telkens opnieuw wortel te schieten. 
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* De mensen van het jeugdbestuur een geslaagd kerstfeestje achter de rug hebben maar dat we 
nog in blijde verwachting zijn van een verslag. 
* Koen Janssens ontslag heeft genomen uit het jeugdbestuur omdat hij het, zoals dat zo mooi 
heet, zowel op professioneel als privé vlak erg druk heeft. 
* Ondanks alle afspraken terzake af en toe toch nog eens een uitschuiver van formaat te 
‘vieren’ viel. Wat te denken immers van volgend voorval: doordeweekse kompetitieavond 
wordt afgesloten met het nodige gerstennat. De hangijzers van het laatste uur ruimen de boel 
niet meer op zodat een ‘slagveld’ aan glazen en flesjes achterblijft. De enveloppe (met sleutels 
maar zonder geld) wordt niet in maar naast de brievenbus gedeponeerd. Twee conclusies: 
ofwel was het plots laat en werd er in alle haasten naar huis gereden met de gekende 
gevolgen, ofwel was er teveel bier in de man, wijsheid in de kan met dezelfde gekende 
gevolgen alweer. Hoedanook vragen we in beide gevallen graag toch iets meer 
verantwoordelijkheidszin van onze leden! 
* De politieke crisis in België onze leden evenin onberoerd laat. Wat anders te denken van het 
feit dat zes niet nader te noemen sujetten tot half vier ’s nachts met elkaar in debat gingen 
waarbij we ondertussen ook weer weten voor welke partij ze doorgaans stemmen. 
* Wie zich de vorige info nog herinnert weet bij deze dat één van de sujetten Eric Van Hove 
is, die zoals bekend iets na middernacht nog ‘even’ langskomt na een avondje bridge. 
* Louis de tweede pingpongquiz voor drievierde reeds klaar heeft. Er moet alleen nog een 
datum geprikt worden en hiermee geven we alvast één agendapunt cadeau voor de volgende 
bestuursvergadering. 
* Willy nog grote plannen heeft. We hebben immers uit betrouwbare bron vernomen dat hij in 
2009 nog aan een splinternieuw bouwproject begint. Voor alle duidelijkheid, het gaat hier niet 
om het mogelijke bouwproject van de club maar wel een nieuw huisje voor zijn Maria en 
hemzelf. 
* Volgens Stan Floren de Willy tijdens zijn beroepsloopbaan een ‘hogere ambtenaar’ was en 
vandaag dus recht heeft op een zeer hoog netto pensioen.  
* Dit natuurlijk veel verklaart! 
* De jongens van A-ploeg VTTL naast hun schoenen aan het lopen zijn, nu ze na de 
heenronde op een onwaarschijnlijke tweede plaats prijken in de rangschikking. 
* Er al wilde verhalen circuleren naar volgend jaar toe: auto met chauffeur om de 
verplaatsingen te doen in landelijke, telkens fatsoenlijk warm eten na de wedstrijd en het 
bestuur moet maar eens eindelijk voor echte douches zorgen omdat je de bezoekers toch niet 
ongewassen terug naar pakweg Oostende kan sturen. 
* Hier alweer een ander gezegde van toepassing is: ‘de val komt na de hoogmoed’ jongens! 
* Nicole, de vrouw van Patrick Luyckx, aan de beterhand is. Ze wordt de laatste weken meer 
en meer buitenshuis gespot, tot op de kerstmarkt toe waar overigens niet veel te zien was, 
enkele drank en eetstanden niet te na gesproken en Nicole zelf natuurlijk. 
* Sam en Lander dit seizoen nog wat extra training krijgen om hun niveau bij te spijkeren. 
* Dit initiatief er komt om beloftevolle jonge spelers kansen te geven om verder door te 
groeien zodat de top van de club weer iets breder kan worden. 
* We iedereen ook langs onze kant een voorspoedig, gezond en succesvol 2009 toewensen. 
* We er hier een punt onder zetten en dat de volgende info eind februari zal verschijnen. Laat 
de berichtjes, nieuwtjes en andere roddels maar komen: louisjanssens@hotmail.com 


