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1. Voorwoord 

Allé, hop met de geit, we zijn weer vertrokken voor een vers seizoen tafeltennisplezier. Voor 

de nieuwe leden zal het geen aanpassing geweest zijn maar de meeste andere pingpongers 

hadden toch wel wat last om de ingang van het lokaal te vinden. De bouwwerken die aan de 

gang zijn hebben immers ingrijpende gevolgen en zo is de vertrouwde inkomsas afgebroken 

en dienen we de zaalingang te nemen! Als je al ruim 15 jaar blindelings de weg wist, dan is 

dus niet onlogisch dat we enige oriëntatieproblemen ontwaarden bij onze leden. 

 

Woordje van de voorzitter: 
De trainingen zijn voorbij… De zomer is voorbij, maar we genieten nog wel volop van een 

mooie na-zomer!  Ondertussen zijn de eerste competitiewedstrijden reeds gespeeld en de 

eerste puntjes gewonnen (of verloren).  Feit is dat we weeral aan een volgend seizoen 

begonnen zijn. En dat het seizoen 2009-2010 geen ‘normaal’ seizoen zal worden, dat kunnen 

jullie zelf ook zien. Nu hebben we het niet over kampioenen of dergelijke of om sportclub van 

het jaar te worden, maar over ons lokaal zelf.  Zoals jullie reeds gemerkt hebben, zijn we al 

begonnen met onze bouw voor douches en kleedkamers. En dat dit ontzettend snel vooruit 

gaat, zullen jullie ongetwijfeld ook al opgemerkt hebben. De ruwbouw verloopt héél vlot en 

wanneer jullie dit lezen zal men vermoedelijk al met het dak bezig zijn… 

Daarna volgt dan uiteraard nog de afwerking hetgeen ook nog heel wat werk met zich 

meebrengt.  Een datum voorop stellen wanneer alles af is, is zéér moeilijk uiteraard… maar 

voorlopig draait alles nog heel goed en zijn we volop bezig. Dit proberen we dan ook zo te 

houden! Hulp en handen zullen we nog dikwijls kunnen gebruiken en graag willen wij ook al 

iedereen bedanken die met het één of het ander al een handje heeft toe gestoken. De (kleinere) 

ongemakken die zo’n verbouwingswerken met zich meebrengen (zoals het tijdelijk 

binnenkomen langs de andere deur) nemen we er dan ook graag bij! 

Omdat al deze werken veel geld kosten, is ons jeugdbestuur dan ook met een prachtige actie 

op de proppen gekomen om onze bouw te sponseren.  Op ZATERDAG 7 NOVEMBER 

wordt er voor onze jeugd een PINGPONGDISCO georganiseerd.  Deze datum dient zowel 

door jeugd en volwassenen al in DRUKLETTERS te worden aangekruist in hun agenda! 

In de namiddag wordt er door onze jeugd op een plezante, spontane, zotte,… manier 

getafeltennist, gevolgd wordt door muziekoptredens van onze plaatselijke jeugdgroepen! 

Rond 18 uur worden dan de volwassenen verwacht om nog een pintje te consumeren en wat 

na te kaarten over de gezellige namiddag en rond 22 uur ruimen we de boel terug op. 

Frisdranken, snoep en normale bieren worden die dag verkocht tegen 1 euro en “zwaardere 

bieren” tegen 1,50 euro.  Dit om extra geld binnen te krijgen voor onze bouw ! (en ook om het 

onze tappers gemakkelijk te maken om te tellen… ☺ 

Verdere en meer gedetailleerde informatie hierover volgt nog, maar verlies deze datum zeker 

niet uit het oog ! 

Onze BBQ op  3 september was weer een geweldig succes met maar liefst 30 inschrijvingen ! 

Op zaterdag 5 september boekten we weeral een ander succes,  met name een 

OVERWINNING in TILBURG !  Een uitgebreid verslag hierover lezen jullie verder in dit 

blad… 

Rest mij nog iedereen veel geluk te wensen met de competitie waarbij niet mag vergeten 

worden dat sportiviteit en fair-play minstens even belangrijk zijn dan de resultaten zelf ! 
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2. De toogbeurten voor oktober en november 2009 

 

dag datum naam dag datum naam 
DO 01/10/09 CAROLINE FRANSEN DI 27/10/09 ERIC KIVIT 

VR 02/10/09 RUDI VISKENS DO 29/10/09 PATRICK LUYCKX 

MA 05/10/09 WIM VAN AMMEL VR 30/10/09 SEPPE VAN GILS 

DI 06/10/09 ERIC VAN HOVE DO 05/11/09 PETER MATHEEUSSEN 

DO 08/10/09 ERWIN BREUGELMANS DO 12/11/09 BART JACOBS 

VR 09/10/09 MARIA WAUTERS MA 16/11/09 PETER LAMBREGHTS 

MA 12/10/09 MARIANNE ADAMS DO 19/11/09 FRANK BOGAERTS 

DO 15/10/09 DANNY DE VRIJ VR 20/11/09 KRISTOF QUIRIJNEN 

VR 16/10/09 RAOUL WAGEMANS ZA 21/11/09 IVAN JANSSEN 

MA 19/10/09 LUCIEN KIVIT MA 23/11/09 DENNIS DE VRIJ 

DO 22/10/09 PAUL MARISSEN DO 26/11/09 KOEN JANSSENS 

VR 23/10/09 INGRID VERVLOET VR 27/11/09 FRANK BROSENS 

ZA 24/10/09 BORIS VOORSPOELS ZA 28/11/09 BORIS VOORSPOELS 

MA 26/10/09 WERNER ADRIAENSEN MA 30/11/09 RAF FRANSEN 

 

3. Mededelingen van de club - secretariaat 

* Het ledenaantal is ondertussen weer licht gestegen. De teller staat nu op 85 leden. 

* Sportcrea heeft de werkwijze rond het doorgeven van de competitieuitslagen aangepast. De 

werkwijze hangt voor onze leden aan de deur van de ijskast. 

* De F-ploeg heeft een maximumwaarde van 21 punten opgelegd gekregen. Gelieve hier 

zeker rekening mee te houden. 

* Er werd beslist om de toog af te sluiten, één uur na het beëindigen van specifieke 

clubactiviteiten zoals het dubbeltornooi, clubkampioenschappen, beker van Veussel enz.  

* Chris bestelt bij de gemeente de nodige materialen voor het jaarlijkse teerfeest. Op de 

volgende vergadering wordt het aanbod van de traiteur bekeken. 

* Jef woonde de openingsvergadering bij van Sportcrea en bundelde één en ander in een kort 

verslagje dat we hieronder weergeven. 

Het bestuur van Sporcrea is sedert mei 2009 nogmaals gewijzigd. De nieuwe secretaris sedert 

mei 2009 (Yves Thomas) is nu voorzitter geworden. Arthur Van Rossem is tot 

ondervoorzitter benoemd. Andy Michielsen is de nieuwe secretaris. Jonas De Bock is de 

nieuwe jeugdverantwoordelijke (voorzitter van de jeugdcommissie). Tussen Walter Van 

Eygen en zijn echtgenote S. Bal zijn alle plooien weer gladgestreken en zij komen ook terug 

in het bestuur. 

De nieuwe voorzitter ziet het helemaal zitten met de nieuwe verjongde ploeg en geeft hiermee 

gelijk het VTTL bestuur een veeg uit de pan dat ze te oud is. 

Yves Herssens had de belangrijkste wijzigingen al bij aankomst op een brief samengevat, 

zodat ook zijn toespraak kort en bondig bleef. Na een korte voorstelling en woordje van elke 

verantwoordelijke, was het al tijd om de diverse bestelde documenten af te halen. 

* VTTL heeft beslist om na het seizoen 2010-2011 de twee reeksen eerste provinciale om te 

vormen naar slechts één reeks. 

* Tussen Kerst en Nieuwjaar wordt er telkens op woensdagavond gespeeld in plaats van de 

traditionele donderdagavond. Noteer dus woensdag 23en 30 december! 

* Er wordt gestart met een nieuw tooginitiatief: ‘het bier van de maand’ Er wordt gestart met 

een Keizer Karel! 
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* De toogprijzen die reeds ‘eeuwenlang’ op hetzelfde lage peil stonden, worden vanaf dit 

seizoen licht aangepast met 0,10 eurocent. 

* We stellen vast dat er af en toe terug gerookt wordt in de cafétaria. Het is door de 

verbouwingen voor de rokers onder ons een eindje wandelen maar dat wil niet zeggen dat er 

opnieuw kan gerookt worden binnen.  

 

4. Clubagenda 

dag datum activiteit 
DI  06/10/09 BESTUURSVERGADERING JEUGDBESTUUR OM 19.00U 

WO 28/10/09 BESTUURSVERGADERING 

ZA 05/12/09 DUBBELKAMPIOENSCHAP MET AANVANG OM 19.00U 

ZA 24/04/10 TEERFEEST TTK RIJKEVORSEL 

 

5. Jeugdbestuur steunt de verbouwingen 

Omdat het verbouwen van ons lokaal toch wel wat onkosten met zich meebrengt, hebben wij 

met het jeugdbestuur besloten om iets te organiseren voor de jeugd en de volwassenen, om zo 

“een steentje” bij te dragen aan de verbouwing. 

 

Op zaterdag 7 november aanstaande, zal er in de namiddag een “DISCO PING PONG” 

worden georganiseerd voor alle jeugdspelers. Aanvang is voorzien om ongeveer 14.30u en het 

einde rond 17.00u. Nadien zijn er hot-dogs te verkrijgen aan 1€. 

Muziek, licht, dans, ping-pong……alles is mogelijk op deze namiddag. 

(Iedereen kan dan natuurlijk al een kijkje komen nemen). 

Vanaf 17.30u vragen we ook aan IEDEREEN die iets met de club te maken heeft(spelers, 

partners, ouders, oma’s en opa’s…..) om naar ons lokaal af te zakken. Vanaf ongeveer 18.30u 

is er een optreden voorzien van een jeugdbandje “AXISS” en die gasten doen dat voor onze 

club volledig gratis!! We willen daarom ook zoveel mogelijk volk in het lokaal hebben. 

 

Voor één keer zullen ook de prijzen van de drank een beetje aangepast worden, zodat er een 

(klein) beetje meer winst gemaakt kan worden. 

Bier en frisdrank aan 1€ en zware bieren aan 1.50€. 

 

Afronden doen we omstreeks 22.00u. 

Volledige organisatie is van het jeugdbestuur 

Opkuisen, jeugdbestuur(+eventuele vrijwilligers) 

 

WIJ REKEN OP EEN VOLTALLIGE OPKOMST 

 

Lucien ,Sven, Rudi en Rudy 

 



TTK-INFO 

TTK-INFO 

Pagina 4 van 7 

 

 
 

6. Het ziekenfonds komt tussen in het lidgeld  

Een gedeelte van je lidgeld recupereren via jouw ziekenfonds 
Via je ziekenfonds kan je al naar gelang jouw ziekenfonds en al naar gelang jouw leeftijd een 

deel van je lidgeld van TTK Rijkevorsel terugkrijgen.  Ben je bijvoorbeeld lid van de "CM" 

dan krijg je tot en met het jaar dat je dertig wordt 30 euro ( bij cumulatie van meerdere 

inschrijvings-, deelname- of abonnementsgelden blijft de tegemoetkoming beperkt tot 

maximaal 30 euro ( tot je 30 jaar ) en 15 euro ( tot je 55 jaar )).  Je kan ook niet meer 

terugkrijgen dan je lidgeld bedraagt. Ben je ouder dan 30 maar nog geen 56 jaar dan krijg je 

15 euro terug.  Aanvraagformulieren voor de "CM" kan je bij Raf Fransen krijgen, ben je bij 

een ander ziekenfonds aangesloten dan kan je de juiste documenten daar aanvragen. 

 

7. De verbouwingswerken aan ons lokaal 

Ondertussen zijn de bouwwerken reeds flink opgeschoten maar er blijft nog flink wat werk op 

de plank liggen. Frank Bogaerts coördineert de werken en hij laat via deze info weten hoe één 

en ander in elkaar steekt. 

INFO ivm de verbouwingen aan ons lokaal. 
Voorwoord: 

Al wie het lokaal de laatste tijden bezocht heeft zal gemerkt hebben dat het er zeker niet 

fraaier op wordt. Er staan hekken, een bouwkeet van Mattheeussen, nen hoop zand en andere 

rommel. 

Met andere woorden: DE BOUWWERKEN ZIJN GESTART. 

De plans zijn net voor augustus goedgekeurd en dan is alles vrij snel in zijn werk gegaan, 

waaronder hier een klein relaas tot op heden. 

Start bouwwerken: 

We zijn eerder schuchter begonnen met het afbreken van het fietsrek, den inkom, het uitzagen 

van den asfalt, het aanpassen van de inkom langs de andere deur ( inclusief verlichting ), het 

wegzetten van de ijzeren kast uit het lokaal, het steken van de waterput, het verleggen van de 

afwatering,... 

Stand van zaken: 

Vandaag ( 29/8 ) is de fundering gemetst ( waarvoor dank aan de bereidwilligen ) en gaan 

volgende zaken verder gaan: 

• Het leggen van de afwatering van de douches 

• De welfsels zullen begin september gelegd worden 

• En dan begint het metselwerk boven de grond 

Manier van werken: 

Frank zal een papier uithangen in de kantine wanneer er hulp gevraagd wordt. Zo kan je zien 

wat er aan komt en of je je geroepen voelt voor een bepaalde klus. Ook zal er steeds een 
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aantal namen ingevuld kunnen worden van bereidwilligen. Als je tijd hebt, weet je steeds 

wanneer wie komt bij een volgend werk. 

� Het is momenteel zo dat we een metser hebben die ook in de week tijd heeft, maar dan wel 

graag een “diender” bij de hand heeft. Als je in de volgende weken een dag ( of  halve dag ) 

tijd hebt, laat je het me dan even weten? Dan spreek ik af met de metser zodat er afgesproken 

wordt wanneer er kan gemetst worden. Des te sneller is alles klaar. Aarzel niet en bel me maar 

als je tijd hebt: 

GSM Frank Bogaerts: 0475 573 381 

 

Op de valreep laat Frank nog onderstaande mededeling weten. We drukken ze ‘in het vet’ af, 

goed leesbaar voor alle leden. 

Alvast bedankt aan alle bereidwilligen tot op heden en tot volgende info. 

 

Wie kent er nog mensen die onderstaande zaken willen/kunnen opknappen? Als iemand 

van de club dit kan, zoveel te beter. Maar het mag ook iemand van buitenaf zijn 

natuurlijk. 

Geef even aan mij door zodat ik één en ander kan beginnne plannen nu de metselwerken 

en het dak bijna voltooid zijn. Waar zoeken we nog handige mensen voor of wie kent er 

dergelijke personen in zijn/haar omgeving? 

  

• sanitair  

• tegels voorzien op de muren van de kleedkamers/douches  

• chapper  

• vloerder  

• elektriciteit ( dit zal ik doen = Frank Bogaerts )  

• plaatsen van boilers voor de douches ( zullen we Gupa voor contacteren, die     

hebben ook de verwarming vroeger gelegd denk ik )  

• buitendeur ( firma Cuylaerts van Sint-Jozef, die hebben vroeger ook deuren en 

ramen gemaakt )  

• als ik nog zaken/werken vergeten ben, mag je me dit gerust melden 

  

We hopen de ongemakken tot een minimum te beperken, maar volledig onopgemerkt zullen de 

zaken niet kunnen gebeuren. 

 

8. Nieuws van het Bestuur 

* Na jarenlang bestuurswerk heeft Willy Laurijssen aangegeven dat het vergaderen voor hem 

niet langer aan de orde is. Hij blijft wel actief, op de achtergrond weliswaar maar met niet 

onbelangrijke deeltaken: 

- klaarleggen van geld en sleutels 

- de toogbladen nakijken 

- afval en andere rommel in de cafétaria opruimen 

- bewaring en verdeling van shirts, sportzakken 

* Boris Voorspoels komt het bestuur versterken en brengt daarmee een flinke verjonging 

teweeg. 

 

9. Beker Bisdom 

De eerste ronde bij de senios wordt eind deze maand gespeeld. Een kalender van de 

wedstrijden hebben we nog niet in ons bezit. 
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Bij de jeugd speelden de A en B ploeg een voorronde. De A-ploeg won met 9-0 tegen Schilde 

B, de B-ploeg verloor dan weer met dezelfde cijfers van Schoten B. 

Op zaterdag 31/10 speelt de A-ploeg in de volgende ronde tegen Nodo D, de C-ploeg die vrij 

was speelt dan tegen Bart Merksem B 

 

10. Verslag Tios Tilburg –TTK Rijkevorsel 

De 1
e
 zaterdag van september staat steevast genoteerd als TIOS-ontmoeting ! 

Normaal gezien was het dit jaar in Veussel te doen, doch wegens onze verbouwingswerken 

ging onze afspraak in Tilburg door dit jaar.  We wisten allemaal wel dat onze Nederlandse 

vrienden een nieuw lokaal hadden, maar bij aankomst waren we écht wel aangenaam verrast. 

Zelden zo’n mooi lokaal gezien! Een prachtige hall met 9 tafels, veel plaats naar achter, 

ernaast, omhoog,… kortom: een lokaal om “U” tegen te zeggen ! 

Ook de accommodatie rondom (cafetaria, toiletten, douches,… ) was allemaal tot in de 

puntjes afgewerkt.  Proficiat voor de mensen van TIOS !! 

 

Na verschillende jaren na elkaar “verloren” te hebben tegen de Nederlanders, leek ons dit jaar 

“HET MOMENT” (in “hun” nieuw lokaal) om nog eens te WINNEN !! 

Als we nu wederom zouden verliezen, hadden we geen excuses meer om ons achter te 

verschuilen. 

Wij waren met 15 en TIOS met 19 personen.  Er werden 5 teams samengesteld waarbij 

sommige teams wel met 4 tegen 3 dienden te spelen, maar zo werd de kans gegeven om 

iedereen te laten spelen, hetgeen toch de bedoeling is uiteraard.  De “fair-play” primeert nog 

altijd boven het resultaat. 

Onze A-ploeg (Robke, Bart, Wim en Louis) wist nipt met 6-7 te winnen, hetgeen een 

voortreffelijke prestatie is. 

Leuk om weten is dat er bij Tios “een zeer sterke gast” bij was die reeds jaren niet meer had 

gespeeld en dan toch zomaar in hun A-ploeg staat.  Hij wist dan ook droogjes met 3-0 tegen 

Wim en Robke te winnen, doch onze Bart daarentegen veegde “hem” met 3-0 van tafel. 

Nog een leuk detail van deze ploeg was dat Bart op een gegeven moment 10-1 “achter” stond 

tegen Leon (en deze naam vermelden we graag ☺) en deze set toch nog wist te winnen ! 

Onze B-ploeg, bestaande uit Raoul, Jef en Eric wisten de buit ook binnen te halen met 5-8 ! 

Hier werden de matchen ook serieus bevochten met prachtige lange rally’s (vooral den 

dubbel) en nipte tot zéér nipte uitslagen.  Hun tegenstanders waren ook zeker niet de minste 

gaande van jong talentvol geweld tot oude(re) knarren met jarenlange ervaring. 

Eveneens een prachtige uitslag ! 

Onze C-ploeg (Sven, Chris en Peter Mattheeusen) wisten vlot te winnen van hun 

tegenstanders. Lag het aan de zaal of aan de trainingen van Mireille, maar alle 3 speelden ze 

zeer sterk waarbij in het dubbelspel een 8-0 achterstand ook nog in een 10-12 winst werd 

omgezet.  Enkel Peter was sportief genoeg om onze hollandse vrienden een match te gunnen 

zodat het hier een 1-9 werd.  Proficiat ! 

De D-ploeg bestond uit Lucien samen met Danny en Lu De Vrij.  Ook hier werd het vrij 

spannend tot op een gegeven moment onze jongens een kleine voorsprong uitbouwden die 

groter en groter werd.  Uiteindelijk werd het 4-9 voor ons.  Goed gedaan ! 

Onze E-ploeg bestond Kristof (die overigens op weekend was in Tilburg), Maria en Caroline. 

Tios had ons gezegd dat ze een “beginnersploeg” hadden, doch zo “jong en beginners” waren 

ze nu ook weer niet. Ze konden al aardig een balletje slaan en onze E-ploeg bood heftig 

weerwerk, doch kwam telkens een paar puntjes tekort, zodat het uiteindelijk een 10-0 

overwinng werd voor Tios !  Een uitslag die misschien wel iets overdreven is, maar zo zal ze 

toch de statistieken in gaan.  Een klein excuus vinden we hier dat Kristof geblesseerd is 

uitgevallen (voet) en zijn laatste wedstrijd niet meer gespeeld heeft. 

Al bij al weer een zeer geslaagde namiddag waar iedereen van genoten heeft. 
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Vanaf heden werken we niet meer met een wisselbeker, die we toch telkenmale verloren… 

maar met een prachtige “plaquette”,  te bezichtigen in ons lokaal, en waarop we dan jaarlijks 

de uitslag in graveren… Zo kunnen we er nog 30 jaar tegenaan !! 

 

 

11. Wist je dat… 

* Wim Van Ammel het einde van de tunnel in zicht heeft. Zijn vrouwtje ligt al een poos in het 

ziekenhuis waar de zwangerschap van de tweeling van nabij opgevolgd wordt. In de volgende 

info zullen we zeker de geboorte van het tweetal kunnen aankondigen. 

* Peter Lambreghts mag wel met suikerbonen trakteren want hij werd voor de tweede keer 

vader, dit keer van Vic. 

* Kristof Quirijnen minder goed nieuws had. Hij brak op drie plaatsen zijn pols en kan zijn 

palet alvast tot Kerstmis in de kast steken. 

* Paul Marissen onze burgemeester het lokaal binnensmokkelde om hem de pingpongclub 

nog eens te tonen. Toevallig was er die avond best veel volk en dus kon Gustje diep in zijn 

portemonnee graaien om er ene te geven. 

* Dat de C-ploeg VTTL haar wedstrijd tegen Gierle niet kon verplaatst krijgen toen ze op 

weekend gingen naar de Ardennen. Geen nood echter: er werd een complete reserveploeg 

opgetrommeld die netjes ging winnen in Gierle. Ge moet het maar gedaan krijgen. 

* De barbeque dit keer niet mocht rekenen op goed weer. Wind en geregeld wat regen 

maakten dat er flink wat geïmproviseer aan te pas kwam maar uiteindelijk liep alles toch 

behoorlijk naar wens. 

* Ingrid Vervloet ook gebeten is door de Zumba-rage. Eerst zumba, dan pingpongen. Ingrid in 

topvorm straks! 

* Sven Somers een nieuwe auto heeft gekocht. Als ie nu nog naar Antwerpen durft rijden, dan 

kunnen zijn ploegmaats ook al eens iets drinken. 

*  De kosten van de verbouwing goed onder controle zijn: links en rechts wat gratis stenen 

krijgen helpt natuurlijk wel. 

* We er wederom een punt onder zetten en dat de volgende info eind november zal 

verschijnen. Laat ondertussen de berichtjes, nieuwtjes en andere roddels maar komen: 

louisjanssens@hotmail.com 


