
 

TTK-INFO 
Pagina 1 van 5 

 
 

 
 
 
 
 
1. Voorwoord 

We zijn twee maanden verder en het is blijkbaar weeral vakantie. De vorige info schreven we 
bij elkaar tijdens de Kerstperiode en nu zitten we in het krokusverlof. Deze winter was het 
echt wel winter met vele dagen diepvriestemperaturen en geregeld een sneeuwbuitje. Met 
andere woorden: het mag dan wel krokusverlof heten, veel krokussen zijn er nog niet op het 
appél. Gelukkig dat tafeltennis een zaalsport is en we eigenlijk niet zoveel last hebben van het 
winterse seizoen, tenzij je uitgerekend op een sneeuwrijke dag de baan op moet voor een 
verplaatsing ergens ten lande! 
Onze voorzitter heeft vanzelfsprekend voor een woordje gezorgd wat we hieronder knip en 
plakgewijs weergeven. 
 
Woordje van de voorzitter: 
 
Het competitieseizoen loopt op z’n einde… Dat we niet zo veel kampioenen zullen hebben als 
vorig seizoen is ondertussen een zekerheid. Vorig seizoen hadden we extreem veel “champs” 
en dat gebeuren werd dan ook terecht bekroond op 06/02/09. Op het jaarlijks 
kampioenengebeuren van de gemeente Rijkevorsel werden we uitgeroepen werden tot 
“kampioenenploeg van het jaar”!  Jawel beste lezers, u leest het goed: TTK RIJKEVORSEL 
was de kampioenenploeg van het seizoen 2007-2008 van onze gemeente. 
Dit werd uiteraard gevierd op het gemeentehuis met de nodige hapjes en drankjes en langs 
deze weg willen we uiteraard onze kampioenen hiervoor bedanken, maar ook alle leden en 
alle aanwezigen die deze bewuste avond ons kwamen steunen/supporteren. Zonder hun 
aanwezigheid en support, was dit allemaal niet mogelijk geweest. Aan allen: dankuwel !! 
Over de mogelijke titels en individuele sterke prestaties van dit seizoen zullen jullie een 
uitgebreid verslag vinden in ons volgend blad wanneer het competitie-gedeelte erop zit… 
Om het hele tafeltennisgebeuren nog beter te kunnen volgen alsook allerhande activiteiten van 
onze club, kunnen jullie onze website http://users.skynet.be/TTKRijkevorsel raadplegen. Zo 
blijf je voortdurend op de hoogte. 
Onze verbouwingswerken gaan door.  De kogel is door de kerk.  Momenteel zijn we volop 
aan het onderhandelen.  Waar, wanneer, van wie, hoeveel,… subsidies we (eventueel) kunnen 
bekomen, besprekingen en onderhandelingen met de sportraad, gemeentebestuur, schepenen 
en burgemeester,… Er komt héél wat bij kijken en dit dient dan uiteraard nog altijd “buiten” 
de kantooruren te gebeuren daar de leden van het bestuur nog allemaal een job hebben ook 
natuurlijk ! 
In deze info kunnen jullie verder een uitgebreid verslag lezen van ons tornooi van de “ouders 
van de jeugdleden” hetgeen een gigantisch succes was. 
Ook zijn zondag 08/03/09 en zaterdag 25/04/09 een datum om in jullie agenda te noteren, 
want op zondag 8 maart vindt het tornooi plaats voor onze eigen leden (in ons lokaal) en op 
zaterdag 25/04/09 staat ons jaarlijks teerfeest op de agenda.  Voor dit laatste krijgen jullie ten 
gepaste tijde nog een uitnodiging in de bus. Ons clubkampioenschap gaat zoals elk jaar door 
op 2e paasdag en dit valt dit jaar op maandag 13 april. 
De beker van Veussel gaat door op de dinsdagen 07/04, 14/04 en 21/04 en onze 2e “kwis” (of 
quiz) vindt plaats op vrijdag 15 mei ! 
Rest mij enkel nog jullie veel leesplezier te wensen…. 
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2. De toogbeurten voor maart en april 2009 

dag datum naam dag datum naam 
MA 02/03/09 LUCIEN KIVIT DO 19/03/09 RUDY MARISSEN 
DI 03/03/09 FRANK BROSENS DO 26/03/09 PETER GEERTS 
DO 05/03/09 JEF VAN BERGEN DI 31/03/09 STAN FLOREN 
VR 06/03/09 STEF PEETERS DO 02/04/09 CHRIS VERHOEVEN 
MA 09/03/09 LUDO DE VRIJ DO  09/04/09 PETER MATHEEUSSEN 
DO 12/03/09 STAN ADRIAENSEN DO 16/04/09 LEEN SOMERS 
VR   13/03/09 ILSE VAN LEUVEN DO 23/04/09 JOHN VERMEYLEN 
MA 16/03/09 BJORN HEREMANS DO 30/04/09 PATRICK LUYCKX 
 
      
3. Mededelingen van de club - secretariaat 

* De modaliteiten rond het nakende teerfeest worden de volgende vergadering uitgewerkt. 
Iedereen zal tijdig een uitnodiging in de bus krjgen.. 
* Men kreeg een invitatie om naar de opening van het nieuwe lokaal te komen van onze 
Nederlandse vrienden uit Tilburg. Enkele bestuursmensen gingen er naar toe op zondag 1 
februari. 
 
4. Clubagenda 

dag datum activiteit 
ZO 08/03/09 TORNOOI VOOR DE EIGEN JEUGDLEDEN START OM 9.00U 
ZO 08/03/09 TORNOOI VOOR DE EIGEN LEDEN MET START OM 13.00U 
DI 07/04/09 BEKER VAN VEUSSEL EERSTE RONDE 
MA 13/04/09 CLUBKAMPIOENSCHAP VOLWASSENEN  
DI  14/04/09 BEKER VAN VEUSSEL TWEEDE RONDE 
DI 21/04/09 BEKER VAN VEUSSEL DERDE EN LAATSTE RONDE 
ZA 25/04/09 TEERFEEST TTK RIJKEVORSEL 
VR 15/05/09 TWEEDE TTK QUIZ  
 
5. Beker van het Bisdom   

Nog twee ploegen hebben zich door de volgende ronde kunnen knokken. Zij komen in actie 
tijdens het krokusverlof en moeten beide op verplaatsing. De clubkas komt er alweer bekaaid 
vanaf natuurlijk. Bij het ter perse gaan van deze info hebben we nog net een uitslag van deze 
wedstrijden opgevangen. Nog één ploeg kan een vervolg breien aan deze bekercampagne! 
 
MA 8/12 20.00U BASF B RIJKEVORSEL B 3 - 6 
DI 9/12 20.00U NIEL D RIJKEVORSEL H 7 - 2 
VR 12/12 20.00U BEERSE B RIJKEVORSEL G 2 - 7 
 
DI 25/02 20.00U VORSELAAR B RIJKEVORSEL G 4 - 5 
DI 25/02 20.00U WHIFF’S B RIJKEVORSEL B 6 - 3 
 
6. Het kerstfeestje van de jeugd: een terugblik met een verslag van het jeugdbestuur 

Zaterdag 20 december was het weer zover voor onze jeugdspelers, het jaarlijks kerstfeestje 
stond  op het programma. 
De kerstboom was al versierd en de jongens en meisjes stroomden binnen met een pakje 
onder de arm. 
We hadden dit jaar 19 inschrijvingen,  een groot aantal in vergelijking met de vorige jaren. 
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(Hoe meer zielen hoe meer vreugde zeggen we dan he). 
Zoals gewoonlijk houden we ons krik-krak tornooi en werd er weer goed gelachen met onze 
speciale palletjes. 
Iedereen werd verdeeld over 5 poules, een nummerke trekken voor de palletjes en om 14 uur 
werd er begonnen. 
Een rangschikking houden we natuurlijk niet bij want iedereen wint en niemand is verliezer. 
Rond 16 uur arriveerden dan onze krokmadammen met 72 krokmeneren en iedereen kon zijn 
buikje volstoppen. De opkomst van ouders en supporters was dit jaar ook een groot sucses en 
de kantine zat goed vol.(Er werd zelfs een kleine jokprijskamp gespeeld, vraag maar aan 
Frank Bogaerts). 
Iedere speler had bij het binnenkomen zijn prijsje overhandigd (waar iedereen wel blij mee 
was volgens ons) en de pakjes werden nadien onderling verloot. 
Rond 18 uur werd het kerstfeestje afgefloten, zoals gepland trouwens en konden we 
terugblikken op een toffe namiddag. 
Nog even in de vlucht de bakkers van dienst, Rita (ma van Ivan en Daan) en Viv (Ma van 
Jeroen en vrouw van mij) bedanken voor de hulp met de krokskes en ook alle aanwezigen die 
de moeite gedaan hebben om even langs te komen. 
 
Rudy, Lucien, Koen en Sven 
 
7. Pingpongtornooi voor de ouders van onze jeugdspelers: een verslag 

Primeurverslag van een Primeur-pingpong-gebeuren van de reporter ter plaatse. 
 
Na lang overleggen is het er eindelijk van gekomen om eens iets nieuws uit te testen in ons 
lokaal. 
Op zaterdag 21/2/2009 organiseerden we een tornooi voor de ouders van alle jeugdspelers. 
De meesten onder hen hebben dan ook geen of heel weinig ping-pong ervaring. 
Met 15 inschrijvingen(wat we zeker niet verwacht hadden) kon onze namiddag al niet meer 
stuk. 
Er werd eerst gespeeld in verschillende poules en daarna werd er voor de plaatsen gespeeld. 
Bijna iedereen was op tijd en blijkbaar goed gezind want er werd al wat afgelachen voordat 
we begonnen waren. 
Echte sportkledij waren de meesten wel vergeten (buiten sportschoenen natuurlijk), maar de 
vrouwelijke deelnemers zagen er bijna even sexy uit als de heren ! 
Onze jeugdspelers zelf waren goed vertegenwooordigd wat wel makkelijk was om te tellen bij 
papa of mama aan de tafel. 
De catering draaide op volle toeren en de voorziene hot dogs aan 1 € gingen allemaal de deur 
uit. Daarnaast kregen we nog een onverwacht extraatje want met de goede connecties van een 
niet nader te vermelden bestuurslid, werden er ook nog gratis fritten aangevoerd die toevallig 
in de buurt van ons lokaal te verkrijgen waren. 
Een emotioneel moment was wel het afscheid van jeugdbestuurslid Koen Janssens, die in de 
bloemetjes gezet werd met een cadeaubon van het bestuur. Bij deze bedankt voor de mooie 
jaren Koen. 
Volgend jaar gaan we zeker een vervolg breien aan dit gebeuren en de datum zal ik (Rudy) 
wel beslissen. De meesten weten wel waarom!!!!  
 
Uitslag ouders jeugd 
 
1.  Ilse De Vrij  ma van Shari en Jorne Hillen 
2.  Chris Laeveren  pa van Yana laeveren 
3.  Christel Goetschalckx ma van Tibo Laurijssen 
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4.  Dirk Renders  pa van Nele en Lotte Renders 
5.  Raf Bevers   pa van Eline en Yenthe Bevers 
6.  Paul Swaegers  pa van Gilles en Axelle swaegers 
7.  Karin Goetschalckx ma van Jan en Hanne Van Dijck 
8.  Ria Rombouts  ma van Gilles en Axelle Swaegers 
9.  Luc Royens  pa van Marthe,Esther en Judith Royens 
10. Danny Helsen  pa van Stef Helsen 
11. Johan Hillen  pa van Shari en Jorne Hillen 
12. Ann Schellekens  ma van Stef Helsen 
13. Jan Laurijssen  pa van Tibo Laurijssen  
14. Peggy   ma van Marthe,Esther en Judith Royens 
15. Jacqueline Snoeys ma van Eline en Yenthe Bevers 
 
PS: Volgende keer is iedereen verplicht om in korte broek te spelen, en de ouders die daar 
problemen of suggesties over kwijt willen, geen probleem. 
marissen.rudy@skynet.be 
Bedankt en tot de volgende: Lucien,  Sven, Rudy en Koen. 
 
8. Uitbreidingsplannen lokaal 

Ruim de helft van de aangeschreven leden reageerden op onze enquête. Bijna alle reacties 
waren positief en er was een grote respons om mee te werken aan dit project. Het bestuur 
beslistte dan ook op het licht op groen te zetten zodat we in de (nabije) toekomst de 
bouwplannen kunnen concretiseren. 
 
9. Tweede TTK quiz op vrijdag 15 mei 

Na het succes van vorig jaar was Louis bereid om een tweede quiz voor de club in elkaar te 
boksen. Succes is uiteraard relatief want vorig jaar deden slechts een zestal ploegen mee waar 
we toch stiekem gehoopt hadden op één ploeg per competitieploeg. Dit jaar moet het dus 
beter kunnen en mikken we op het dubbele aantal ploegen. 
De afspraken zijn zonder in détail te treden in grote lijnen hetzelfde: 
* er wordt ad valvas een inschrijvingslijst uitgehangen waarop men zich als ploeg kan 
inschrijven, liefst met vermelding van een ‘originele’ ploegnaam. 
* de ploeg moet voor de helft uit eigen leden bestaan aangevuld met partners, vrienden of 
vriendinnen. 
* de organisatie berust bij Louis die naar het schijnt de quizvragen reeds zo goed als klaar 
heeft. Zijn madam zal wederom als (streng) jurylid fungeren. 
* het bestuur verzorgt den toog zodat niemand dorst of honger hoeft te lijden. 
* geen schrik hebben om in te schrijven: het is een erg toegankelijke quiz met zeer doenbare 
vragen en af en toe een kuitenbijtertje om het verschil te maken natuurlijk. 
 
10. Wist je dat… 

* An Saerens en Serge Rooman aan gezinsuitbreiding hebben gedaan en de trotse ouders 
werden van Elias. Gefeliciteerd An en Serge. 
* De jongens van de C-ploeg KVKT rare jongens zijn: verliezen tegen de laatste in de 
rangschikking maar wel drie op vier pakken tegen de twee leidersploegen. 
* De wedstrijd tegen één van de leiders (Wuustwezel) heel wat voeten in aarde heeft gehad 
eer deze wedstrijd werd gespeeld. In eerste instantie hadden de gasten van Wuustwezel laten 
verstaan dat ze niet konden komen en dus forfait zouden geven. Onze jongens gingen 
vervolgens uit van een forfait maar op de bewuste dag stonden de mannen van Wezel er wel. 
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Consternatie, communicatiestoornissen alom en uiteindelijk beslistte de federatie dat de 
wedstrijd toch moest gespeeld worden op een latere datum. O ja, de uitslag nog: het werd 5-5. 
* Onlangs alle records werden gebroken na de zondagvoormiddagtraining. Normaliter gaat 
het lokaal dicht rond 13.00u en is iedereen braaf naar huis om de beentjes onder tafel te steken 
thuis. Zo af en toe liep die zondag wel eens uit tot een uurtje of twee maar nu was het einde 
compleet zoek. Uit welingelichte bron vernamen we dat het zowat vier uur moet geworden 
zijn vooraleer de laatste de deur achter zich dicht trok. 
* Naar het schijnt op enkele plaatsen die dag nog enkel beeld te zien was maar zeker geen 
klank meer. We hebben gelukkig geen weet van dreigende echtscheidingen zodat we mogen 
aannemen dat de plooien overal weer glad zijn gestreken! 
* Stan Floren nog eens langs de dokter mocht passeren voor een ingreep en dat hij het de 
volgende maanden rustig moet aandoen.  
* De jeugdspelers die we vandaag begeleiden veel steun hebben van hun ouders. We hebben 
opnieuw een generatie in huis waar ouders en familie actieve belangstelling tonen voor de 
sport van zoon of dochter. 
* Dit goed te merken is aan de drukte op de zaterdagvoormiddagcompetitie en de grote 
belangstelling voor het pingpongtornooi voor ouders dat doorging op zaterdag 21 februari. 
* De netposten  stilaan aan vervanging toe zijn. 
* Hetzelfde kan gezegd worden van enkele telborden waar het vet ook van de soep is. 
* Caroline Fransen en vriendin van onze voorzitter in de negentiende week van de lopende 
competitie haar eerste wedstrijd kon winnen. Als je weet dat er 22 weken in een seizoen zijn, 
dan komt deze overwinning maar net op tijd. Hopelijk is hiermee de ban gebroken en volgen 
er binnenkort of volgend seizoen meer zeges! 
* In de wedstrijd Rijkevorsel C – Minderhout (VTTL) maar liefst zes TTK spelers op het 
wedstrijdblad stonden. Boris Voorspoels en Yannick Van Den Eynden spelen echter VTTL 
bij Minderhout en deden mede door hun toedoen onze thuisjongens flink de das om. Van je 
vrienden moet je het hebben, zeggen ze dan! 
* De mannen van de A-ploeg VTTL hun titelambities kunnen opbergen na verlies in de 
topwedstrijd in hun reeks tegen BASF. Het zal dus de tweede plaats worden dit jaar. 
* Ze dit verlies blijkbaar niet echt erg vonden omdat anders de landelijke competitie om de 
hoek kwam kijken en veertiendaagse verplaatsingen door Vlaanderen niet direct een cadeau 
zijn. 
* Naar het schijnt ook het thuisfront (lees de respectievelijke vrouwen van deze heren) niet 
opgezet zouden geweest zijn met promotie naar landelijke. Iedereen tevreden dus!! 
* We dit jaar veel kampioenen en kampioenenploegen hadden op de voorbije viering van de 
sportraad maar dat we weinig kampioenen hebben in afvalsortering. Soms blijkt het niet altijd 
even duidelijk te zijn wat wat hoort gesorteerd te zijn, afgaande op de diversiteit aan afval die 
we soms achter den toog aantreffen. 
 * We niets meer horen van eventuele kandidaat trainers binnen de club die bereid zijn om een 
cursus tafeltennistrainer te volgen. 
* Het niet onbelangrijk is om toch stilaan opvolging voor de heren Kivit en Janssens te 
voorzien want deze mensen geven reeds sinds mensenheugenis jeugdtraining maar zijn 
anderzijds ook weer niet van plan om dit tot het einde der tijden vol te houden. 
* We wel iemand kennen die tot het einde der tijden doorgaat met tafeltennissen en wel Louis 
Heremans. Voor de leden die hem niet kennen: Louis is vele jaren lid geweest van onze club 
en was in ‘zijne jonge tijd’ een topspeler in België. Vandaag is hij 82 jaar oud, heeft nog een 
C0 klassement en speelt nog in tweede provinciale VTTL. 
* We iedereen aanraden om eens naar de website van TTK te surfen. Het adres staat vooraan 
in deze info en op de site kan je allerlei zaken lezen die onze club aanbelangen. 
* We er hier een punt onder zetten en dat de volgende info eind april zal verschijnen. Laat de 
berichtjes, nieuwtjes en andere roddels maar komen: louisjanssens@hotmail.com 


