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1. Voorwoord 

De zomer is in aantocht: de eerste lentestralen hebben er alvast voor gezorgd dat onze bleke 
winterhuid weer wat kleur heeft gekregen. De natuur staat lekker vroeg in een fris groen 
kleedje en dat doet een mens deugd. Het blijft al heel wat langer licht en dus hebben we ’s 
avonds tijd en goesting om in de tuin nog wat aan te klooien of  beter, een zalig terrasje te 
doen. Kortom we mogen binnenkort voor enkele maanden het pingponggebeuren laten voor 
wat het is en ons concentreren op andere vermakelijkheden. 
Onze voorzitter heeft uiteraard voor een woordje gezorgd en zijn pennevruchten zijn 
hieronder na te lezen. 
 
Woordje van de voorzitter: 
 
Het seizoen 2008-2009 zit er weeral op! Wat is het toch weer allemaal snel gegaan… Stonden 
we in september onze eerste match te spelen, hebben we ondertussen onze laatste weeral 
achter de rug.  In “den belgische” is onze A-ploeg op een 2e plaats gestrand.  Een zeer 
verdienstelijke prestatie en onze Wim heeft individueel zelfs lang op de 1e plaats gestaan.  
Uiteindelijk werd hij 2e, nipt gevolgd door Robke die individueel 3e werd.   
Onze B-ploeg (die vorig jaar nog kampioen werd en dus een reeks hoger speelde dit jaar) wist 
zich niet te kunnen redden.  Het werd wel spannend tot en met de laatste match, doch onze 
ploeg eindigde op de 1 na laatste plaats en daar bij VTTL er naar de onderlinge matchen 
wordt gekeken bij gelijke stand, is het onze B-ploeg die afzakt…  Deze regel was dan weer 
wel in het voordeel van onze C-ploeg die zich nipt wist te redden en dus volgend jaar in 
dezelfde reeks blijven spelen. 
Onze A-ploeg in KVKT werd helaas laatste dit jaar en onze B-ploeg eindigde met 3 ploegen 
op een voorlaatste plaats.  Zij hadden echter meer gewonnen matchen dan de andere ploegen 
alsook de onderlinge confrontaties draaiden in hun voordeel uit, zodat ze volgend jaar 
wederom in hun vertrouwde afdeling zullen spelen.  De C-ploeg wist zich vlotjes te 
handhaven in 3e afdeling en gaan volgend jaar dus op hun elan verder.  Ditzelfde scenario kan 
worden gezegd over onze D-ploeg in 4e afdeling en onze E-ploeg in 5e !  Onze F-ploeg gaf 
verstek dit jaar en onze G-ploeg wist net als vorig jaar kampioen te spelen. Zo bezorgen zij 
TTK Rijkevorsel toch nog een kampioenenploeg !  Een dikke proficiat aan Seppe, Boris en 
Ivan.  Individueel zat er helaas geen titel bij, maar onze jonge gasten eindigden toch alle 3 
vlotjes binnen de top 10 van hun reeks. Onze iets oudere gasten van de H-ploeg stijgen 
eveneens met hun ploeg want ze werden knap 2e.  Individueel werden Lu en Edwin zelfs 3e en 
4e.  Ge ziet het: pingpongen verleert ge zomaar niet!  Bij onze I-ploeg in 9e was het ook 
spannend tot de laatste match en ook zij zijn zeker dat de ze volgend jaar weer in hun zelfde 
reeks aantreden.  Onze J-ploeg tenslotte eindigde 5e, doch Werner wist zich net als vorig jaar 
individueel tot de sterkste van zijn reeks te bekronen. Proficiat ! 
Zo heeft Rijkevorsel toch weer zowel een kampioenenploeg als een individuele kampioen! 
Vorig seizoen waren er dat wel een paar meer, maar we kunnen nu niet éénmaal elk jaar voor 
een berg kampioenen zorgen, nietwaar!  Ook nog zeker een vermelding waard is dat Sam 
Verboven provinciaal kampioen werd van de D-reeks.  Prachtig! 
Onze 3 jeugdploegen hebben ook voortreffelijk gespeeld.  De reglementen zijn hier enigszins 
anders dan bij de volwassenen want zij wisselen reeds halverwege het seizoen van reeks. 
Tot zover het competitiegedeelte.  

TTK-INFO 
Nummer: 115 

MEI -JUNI 2009 



TTK-INFO 

TTK-INFO 
Pagina 2 van 6 

 

Ondertussen hebben jullie alweer een inschrijving voor volgend seizoen in de bus gekregen 
en tracht het bestuur werk te maken bij de bonden van uw opmerkingen en wensen zodat er 
ook volgend seizoen weer competitie kan gespeeld worden. 
In deze info kunt u verder nog verslagen vinden over ons eigen leden tornooi, 
clubkampioenschap, bowling jeugd,…. En nog veel meer !!! 
Vergeet u niet in te schrijven voor onze 2e TTK Quiz op 15 mei… 
 
Een in memoriam voor Diane Mortelmans 

Het lijkt ons zeer gepast om vooraan in deze info een kort in memoriam te schrijven over 
Diane Mortelmans. Onze club telt al vele jaren een flink ledenaantal maar natuurlijk is hier 
ook het onvermijdelijke verloop: mensen sluiten aan en nemen daarna weer afscheid van onze 
club. Daarom zullen vele leden en zeker de jongeren,  Diane Mortelmans niet (meer) kennen. 
Gelukkig zijn er ook nog veel anciens in onze vereniging en zij zullen ongetwijfeld wel de 
nodige herinneringen hebben aan Diane. 
Diane was samen met haar man Cyriel Lambrechts bij de oprichting van de club betrokken. 
Aanvankelijk aan de zijlijn maar toen Cyriel na enkele jaren het voorzitterschap op zich nam, 
engageerde Diane zich voor het secretariaat. Eind jaren zeventig en in de jaren tachtig was dat 
nog niet computer gestuurd maar werd alles netjes met papier en pen in allerlei log- en 
dagboeken bijgehouden. Heel precies weten we het niet maar het secretariaat is toch wel een 
tiental jaar in haar handen geweest, een job die Diane met heel veel ernst en 
verantwoordelijkheidszin heeft ingevuld. Toen Cyriel het voorzitterschap doorgaf en zich uit 
het bestuur terugtrok was dit voor haar ook het sein om het secretariaat over te geven aan de 
jonge toekomst van toen, in de persoon van Jan Adriaensen. Cyriel en Diane bleven nog een 
aantal jaren lid maar geraakten daarna toch wat voeling kwijt en zo verdwenen beiden uit het 
ledenbestand van onze club.  
Cyriel en Diane woonden in de Kasteelweg en in de marge van het leven konden we hun 
handel en wandel nog steeds volgen. Hun pad liep helaas niet altijd over de figuurlijke rozen 
want ze hebben hun deel van pech en tegenslag best wel gehad. Nog maar enkele jaren 
geleden besloten ze om hun huis te verkopen en een appartement te betrekken in de 
Bochtenstraat en eindelijk eens flink te genieten. Het lot van het leven bleef hen echter 
achtervolgen want Diane kreeg al spoedig te horen dat de vreselijke ziekte die kanker heet, 
haar leven was binnengedrongen. Diane heeft uiterst moedig gevochten maar ze heeft deze 
strijd niet kunnen winnen. In maart van dit jaar verloor Cyriel zijn vrouw en hun drie kinderen 
een moeder. Op de gebedswake en de begrafenis waren heel wat leden en ex-leden aanwezig, 
een bewijs dat Diane niet uit het collectieve geheugen was verdwenen. Laat ons hopen dat 
onze aanwezigheid een troost is geweest voor Cyriel, Dirk, Gerd en Hild! 
 
2. De toogbeurten voor mei 2009 

dag datum naam dag datum naam 
DO 07/05/09 SVEN SOMERS WO 20/05/09 INGE VAN LEUVEN 
DO 14/05/09 ERIC KIVIT DO 28/05/09 CHRIS VERHOEVEN 
     
3. Mededelingen van de club - secretariaat 

* Rudi Viskens treedt toe tot het jeugdbestuur en vervangt daar Koen Janssens die dit seizoen 
zijn ontslag had aangeboden. 
* Willy zorgt voor het herstel van een aantal paletten die nog op zolder lagen weg te kwijnen. 
Op die manier hebben we een valabele voorraad oefengerief dat zeker van pas komt tijdens de 
diverse voor- en namiddagen in april en mei wanneer scholen gebruik wensen te maken van 
ons lokaal tijdens hun respectievelijke sportdagen. 



TTK-INFO 

TTK-INFO 
Pagina 3 van 6 

 

* Er wordt contact opgenomen met Mireille Slootmans om een aantal geleide trainingen te 
komen geven in de aanloop naar het nieuwe seizoen. 
* April beloofde een drukke maand te worden met ondermeer het jaarlijkse teerfeest, 
clubkampioenschap voor seniors en de beker van Rijkevorsel. 
* Naar jaarlijkse gewoonte is KVKT erg snel met het meedelen van de nieuwe klassementen. 
Hieronder een overzicht: 
 
          Van         Naar   
Adams Marianne Rijkevorsel E6  E4 
Adriaensen Werner Rijkevorsel F  E6 
Breugelmans Erwin Rijkevorsel D6  E2 
De Vrij Ludo Rijkevorsel E2  E0 
Heremans Joseph Rijkevorsel D6  E0 
Jansen Ivan Rijkevorsel D6  E0 
Janssens Koen Rijkevorsel D2  D4 
Kivit Lander Rijkevorsel C4  C2 
Marissen Rudy Rijkevorsel E2  E4 
Peeters Stefaan Rijkevorsel E4  E6 
Somers Sven Rijkevorsel C4  C6 
Van Ammel Wim Rijkevorsel C6  C2 
Van Eijnden Yannick Rijkevorsel E6  E2 
Van Leuven Ilse Rijkevorsel D6  E0 
Verboven Sam Rijkevorsel D0  C2 
Vervoort Dirk Rijkevorsel D6  E0 
Voorspoels Boris Rijkevorsel E2  E0 
 
4. Clubagenda 

dag datum activiteit 
WO  06/05/09 EINDRONDE VETERANEN HALVE EN FINALE IN ONS LOKAAL 
DO 07/05/09 ALGEMENE LEDEN VERGADERING 
VR 15/05/09 TWEEDE TTK QUIZ 
MA 25/05/09 WERKINGSVERGADERING SPORTCREA 
VR 05/06/09 AFSLUITENDE VERGADERING SPORTCREA  
 
5. Beker van het Bisdom   

Onze laatste overgebleven ploeg heeft in de achtste finale tegen Schoten de duimen moeten 
leggen. Daarmee is een einde gekomen aan de bekercampagne. We hebben helaas geen 
uitslag van deze westrijd. 
 
6. Het lentetornooi van zondag 8 maart: een verslag 

Ons eigen ledentornooi werd dit jaar beslecht op zondag 8 maart. Met z’n 23 inschrijvingen 
was het qua aantal zeker geslaagd. Er waren 6 NG en 1 F speler zodat deze werden 
samengevoegd tot 1 poule van 7 personen.  Dat bij deze F speler (Rudi Viskens) de druk dan 
zeer hoog ligt, maakt het voor hem niet gemakkelijk.  Hij dient namelijk ‘normaal gezien’ als 
sterkste speler deze reeks te winnen.  Niets is echter minder waar… Lag het aan de zenuwen, 
de drank of het feit dat hij ’s morgens al was komen supporteren voor onze jeugd (wat 
uiteraard ten zeerste geapprecieerd wordt), onze Rudi werd pas 5e in zijn poule.  Grote 
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winnaar van deze poule werd Jef Matthé, nipt gevolgd door Paul Marissen.  Leentje Somers 
werd voortreffelijk 3e, Maria Wauters 4e, Rudi 5e, ons nieuw lid Quirijnen Kristof 6e en de 7e 
plaats was voor Caroline Fransen.  Overigens, van plaats 3 tot 6 had ieders 3 matchen 
gewonnen en diende de voorzitter setten te tellen (dus die plaatsen konden ook anders 
ingedeeld zijn uiteraard) 
Dit jaar hadden we de D en E reeks samen geplaatst.  Reden hiervoor was dat we ook een B-
speler hebben (Bart Jacobs) en indien we de B, C en D zouden laten samen spelen, dan zou dit 
een té groot verschil geven.  Bovendien waren er 3 D6 en 1 D4 en de E-spelers waren 
allemaal “dikke” E’s (E0, E2 en 1 E4) zodat dit dichter tegen mekaar leunt. 
Zo hadden we een leuke poule van 10 personen.  Deze volledig laten afwerken, zou te lang 
duren (81 matchen) maar iedereen van deze poule speelde 5 matchen.  Dat het dan wederom 
voor de voorzitter “setten tellen” wordt, is volledig normaal daar niet “iedereen tegen 
iedereen” heeft gespeeld en ge dus een beetje chance of tegenslag kunt hebben natuurlijk. 
Uiteindelijk kwam Peter Mattheeusen als sterkste uit de reeks, gevolgd door Lu De Vrij. Op 
de 3e plaats kwam Dirk Vervoort, 4e werd Jef Heremans en 5e Frank Bogaerts, 6e werd Edwin 
Michielsen, 7e de eveneens Oostmallenaar Edgard Poelmans, 8e Stef Peeters, 9e Raf Fransen 
en als 10e noteerden we Rudy Marissen. (lag het ook hier aan de drank of  ook omdat hij reeds 
van ’s morgens op pad was om de ouders en jeugd van het nodige vocht te voorzien ?) 
 
Onze laatste poule tenslotte bestond uit 5 C spelers en 1 B speler.  Dat Jef Van Bergen met 
een diesel rijdt, wisten we al… maar dat hij als een “diesel” pingpongt, weten we vanaf heden 
ook.  Hoe anders te verklaren dat hij zijn 1e match verliest van de Chris, maar vervolgens al 
zijn matchen weet te winnen (zelfs van Louis en Bart) ?  Helaas voor Jef, won Bart evenveel 
matchen en in de sets wist Bart er net 1 meer te winnen dan Jef, zodat Bart als 1e eindigde, 
nipt gevolgd door Jef dus; 3e werd Chris en op de 4e plaats vinden we Louis, 5e werd Raoul en 
ons Svenneke werd uiteindelijk 6e! (maar ook hier geldt het excuus dat hij reeds van ’s 
morgens aan het helpen was voor onze jeugd) 
 
Al bij al wederom een geslaagde namiddag met het nodige vocht en hot-dogs waarbij iedereen 
zich geamuseerd heeft.  Voor herhaling vatbaar dus. 
 
7. Het clubkampioenschap op tweede Paasadag 

Traditiegetrouw is 2e Paasdag voor TTK Rijkevorsel een synoniem voor Clubkampioenschap!  
Voor de 3e maal na mekaar werden er weer 32 inschrijvingen genoteerd, doch ondertekende 
zelf moest wegens een ambetante terugkomende ziekte staken zodat we met 31 aan de aftrap 
waren.  De onschuldige hand van Svenneke Somers zorgde voor de verdeling van de poules 
zodat we tijdig konden beginnen.  Dat door middel van ‘trekking’ er sterke en zwakkere 
poules zijn, maakt het des te spannender doch er wordt gespeeld met voorgift tot 21 zodat 
elke speler even “sterk” (of zwak) is. 
Dat de éne poule al spannender was dan de andere (van de 8 poules in totaal) is vrij normaal 
en na het nodige tel- en puzzelwerk gingen er 16 spelers naar de winnaarsronde en 15 naar de 
verliezerstabel. 
In deze laatste ging het er spannend aan toe en de uiteindelijke finale werd hier beslecht door 
Bart Jacobs (deze had wel een héél straffe poule als hij in deze tabel speelt) en Frank 
Bogaerts.  Uiteindelijk wist Frank te winnen van Bart zodat Frank de winnaar werd van de 
“niet-winnaars” ronde ! 
Bij de winnaars ging het er eveneens zeer spannend aan toe. Zo was er de thriller in de 
kwartfinale tussen Rob en Wim waar Rob zeer nipt wist te winnen… doch dan zelf weer het 
onderspit moest delven tegen Kristof Quirijnen die zich een mooie weg naar de finale wist te 
banen. Onze andere finalist is geen onbekende want vorig jaar wist hij ook al ver te geraken. 
Yannick wist achtereenvolgens te winnen van Raf Fransen, Peter Lambregts en Sven Somers 
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zodat hij in de finale oog in oog kwam te staan met de zeer sterk spelende (en momenteel nog 
ondergeklasseerde) Kristof.  Een onverwachte doch zeer spannende finale dus die nipt werd 
gewonnen door Yannick en deze dus zichzelf als de clubkampioen van het seizoen 2008-2009 
mag kronen… Proficiat ! 
Hieronder vinden jullie nog de volledige einduitslag: 
 

1. Yannick Van Den Eynde   17. Frank Bogaerts 
2. Kristof Quirijnen    18. Bart Jacobs 
3. Sven Somers     19. Werner Adriaensen  
4. Rob Lambrechts    20. Lu De Vrij 
5. Peter Lambregts    21. Jef Matthé 
6. Boris Voorspoels     22. Dirk Vervoort 
7. Stef Peeters     23. Erwin Breugelmans 
8. Wim Van Ammel    24. Edgard Poelmans 
9. Raf Fransen     25. Paul Marissen  
10. Jef Van Bergen    26. Eric Van Hove 
11. Louis Janssens    27. Rudy Marissen  
12. Bob Van Den Eynde    28. Marianne Adams 
13. Lucien Kivit     29. Caroline Fransen 
14. Patrick Luyckx    30. Maria Wauters 
15. Edwin Michielsen    31. Jef Heremans 
16. Ingrid Vervloet 

 
Wederom een heel geslaagde en gezellige namiddag/avond en rond 20.30 uur was alles 
opgeruimd en gekuist waarvoor dank aan ons bestuur om alles in goede banen te leiden en om 
iedereen van drank en spijs te voorzien. Zie dat je er volgend jaar zeker bij bent! 
 
8. 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. 
 
9. Bowling met de jeugd: een verslag 

Het jeugdbestuur organiseerde haar jaarlijkse bowlingnamiddag voor de jeugd. Rudi stuurde 
ons volgende impressie door: 
Zaterdag 28 maart was het weer zover om met de jeugd nog eens een balleke te gaan gooien 
op de bowlingbaan waar we vier banen hadden afgehuurd. 
Met een record aantal inschrijvingen van 20 jeugdleden, zagen wij als bestuur de ballen aan 
onze neus voorbijvliegen. 
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Vijf personen per baan voor 2 uur bowling, het ging er hevig aan toe. 
Dat dit een sport is die niet voor iedereen is weggelegd, zagen we al direct (he Kim), maar 
onder begeleiding van ons nieuw bestuurslid Rudi Viskens, kwamen de puntjes toch nog op 
het scorebord. 
De volledige uitslag gaan we zeker niet meedelen, anders wordt de info te lang. 
Het was zeker voor groot en klein een aangename namiddag en natuurlijk voor herhaling 
vatbaar volgend seizoen. 
Groeten van het jeugdbestuur 
 
Lucien,Rudi,Sven en Rudy 
 
PS: Rudi met de I achteraan is Viskens en met de Y is Marissen: misschien goed om weten, of 
misschien soms niet!!??? 
 
10. Wist je dat… 

* Er weer verschillende scholen gebruik maken van ons lokaal om te komen pingpongen 
tijdens hun sportdagen. Wie weet krijgen hierdoor weer enkele jongeren de kriebels te 
pakken.  
* Op zaterdag 28 maart kwamen de leden van KWB St. Jozef ook een balletje slaan. Naar het 
schijnt was het een gezellige bedoening en konden de tappers van dienst (weer) niet naar huis. 
* Rudy Marissen een accidentje gehad heeft en nu met zijn been in de gips zit. Pintje 
bestellen, Rudy bellen: het zal nu niet zo simpel zijn !! 
* De beker van Rijkevorsel gespeeld werd over drie dinsdagen en gewonnen werd door de A-
ploeg VTTL.  
* We van dit gebeuren nog een verslagje en algemene uitslag verwachten zodat dit kan 
gepubliceerd worden in de volgende info. 
* De jongens van de B-ploeg VTTL na een mooie remonte zich bijna konden handhaven in 
tweede provinciale. Ze wonnen hun laatste wedstrijd maar hun directe degradatietegenstander 
uit Geel speelde ‘diplomatisch’ gelijk tegen een veel hoger gerangschikte ploeg uit...Geel. 
Voor dergelijke weliswaar niet bewezen praktijken bestaan mooie uitdrukkingen die we hier 
maar achterwege zullen laten zeker!? 
* Voor de jongens van de C-ploeg was het dan weer net andersom: zij konden na een 
desastreuse terugronde in extremis hun hachje redden in vierde provinciale. 
* De A-ploeg VTTL heeft zich uiteindelijk op de tweede plaats kunnen handhaven. Deze 
tweede plaatse gaf hen recht op een eindrondewedstrijd tegen Tecemo. Inzet: stijgen naar 
Landelijker. Gelukkig voor Tecemo hebben onze jongens forfait gegeven voor deze match 
want niemand zag het zitten om volgend jaar half België rond te rijden. 
* Eric Van Hove zich uit de naad gemeten en getekend heeft om de verbouwingsplannen van 
ons lokaal mooi op papier te krijgen. 
* Wim Van Ammel met heel veel terechte trots aankondigde dat hij papa gaat worden 
van....een tweeling.  
* Dat diezelfde Wim op het voorbije clubkampioenscap een fantastische wedstrijd speelde 
tegen zijn ploegmakker Rob. Voor mij met lengten voorsprong één van de beste matchen van 
het ganse seizoen. 
* We hier stiekem nog wat reclame maken voor de 17° Zwart Goor Zomerfeestenquiz die 
doorgaat op vrijdag 19 juni. Dat dit een uitstekende quiz is – al zeggen we het zelf – en die je 
toch eens moet meegemaakt heben: met meer dan 100 ploegen in een tent, het geeft wel iets!! 
* We er nu een punt onder zetten en dat de volgende info eind juli en dus bij de start van het 
nieuwe seizoen zal verschijnen. Geniet van de twee maanden pingpongrust en laat 
ondertussen de berichtjes, nieuwtjes en andere roddels maar komen: 
louisjanssens@hotmail.com 


