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1. Voorwoord 

Met Sinterklaas en de Kerstman in aantocht weten we zonder op de kalender te moeten kijken 

dat de laatste maand van het jaar 2009 is aangebroken. Lekker vroeg donker, koude, regen en 

misschien wel sneeuw buiten, de ideale moment om de houtkachel op te porren en gezellig bij 

elkaar te gaan zitten in een warme zetel. Voeg daar nog een zalig wijntje en een fijne 

versnapering aan toe en de dag of avond kan niet meer stuk! Of onze voorzitter hier ook zo 

over denkt,  kan je lezen in zijn traditioneel woordje. 

 

Woordje van de voorzitter: 

Begon ik vorig keer met de zin: “de zomer is voorbij…”, dan kan ik nu zeker beginnen met: 

“de winter staat voor de deur”. Jawel, het is al vroeg donker, regelmatig nat en veel wind en 

ons competitieseizoen is reeds half.  Er zijn ploegen en individuen die aan de top staan, maar 

er zijn ook ploegen die helemaal onderaan bengelen! Dat lijkt de nomale gang van zaken 

zeker? 

Tegen die eerste ploegen zou ik zeggen: “doe zo voort !”  Tegen de laatste: “probeer er in te 

blijven en er nog het beste van te maken !”...en ikzelf behoor bij die tweede categorie. 

De bouwwerken schieten ondertussen ook heel goed op. De muren zijn ‘bezet’ zoals dat dan 

heet en nu volgt het sanitaire gedeelte.  Nog even geduld en we hebben prachtige 

doucheruimtes! 

Onze pingpongdisco – een initiatief van het jeugdbestuur -  op 7 november was een geweldig 

succes.  Een uitgebreid verslag vinden jullie verder in dit nummer.  Ook op onze vaste 

clubmomenten,  donderdagavond en zondagvoormiddag  is het tegenwoordig enorm druk.  

Het is soms aanschuiven om een balletje te kunnen slaan. Dit allemaal wil zeggen dat onze 

club goed draait en we goed bezig zijn, hetgeen we ook merken aan het grote aantal 

deelnemers van onze activiteiten zoals de BBQ, ontmoeting met Tios, pingpongdisco, 

tornooken,… 

Kortom: houden zo!! 

Hieronder vinden jullie alvast nog enkel data om te noteren in jullie agenda: 

Zondag 21/02:  ons leden tornooi in eigen reeks 

Paasmaandag: clubkampioenschap voor volwassenen 

Zaterdag 24/04: teerfeest  

 

Ook houden we na de competitie nog een “beker van Veussel” en zijn we wederom van plan 

om ergens in mei onze jaarlijkse quiz te organiseren, maar die data volgen later nog! 

Veel leesplezier en alvast prettige feestdagen! 

 

2. De toogbeurten voor december en januari 2009-2010 

 

dag datum naam dag datum naam 

DO 03/12/09 FRANK BOGAERTS MA 11/01/10 MARIANNE ADAMS 

VR 04/12/09 KEVIN HEREMANS DI 12/01/10 STAN FLOREN 

MA 07/12/09 ILSE VAN LEUVEN DO 14/01/10 ERWIN BREUGELMANS 

DI 08/12/09 LUCIEN KIVIT VR 15/01/10 SEPPER VAN GILS 

DO 10/12/09 WILLY LAURIJSSEN MA 18/01/10 WIM VAN AMMEL 

VR 11/12/09 RUDY MARISSEN DO 21/01/10 DANNY DE VRIJ 
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DO 17/12/09 LOUIS JANSSENS VR 22/01/10 WILLY LAURIJSSEN 

WO 23/12/09 EDWIN MICHIELSEN MA 25/01/10 WERNER ADRIAENSEN 

WO 30/12/09 ROB LAMBRECHTS DI 26/01/10 ERIC VAN HOVE 

DO 07/01/10 STAN ADRIAENSEN DO 28/01/10 PATRICK LUYCKX 

DO 08/01/10 STEF PEETERS 

 

3. Mededelingen van de club - secretariaat 

* Het ledenaantal is ondertussen weer gestegen. Hieronder een overzicht van de nieuwkomers 

die hopelijk ook allemaal blijvers mogen worden! 

 

1 Wouters Chris M Zwartvenstraat 23 2310 Rijkevorsel 14/06/1965 VOLWASSENEN

2 Wilms Fred M Eikendreef 79 2310 Rijkevorsel 4/04/1960 VOLWASSENEN

3 Wilms Tony M Donk 6 2310 Rijkevorsel 13/12/1972 VOLWASSENEN

4 Liekens Erwin M Prinsenpad 53 2310 Rijkevorsel 1/08/1955 VOLWASSENEN

5 Van Boxel Jonas M Kleine Markweg 45 2310 Rijkevorsel 6/04/1998 JEUGD 

6 Sysmans Jens M Van Pulstraat 24 2960 Brecht 14/08/1995 JEUGD 

7 De Winter Quentin M Looiweg 27 2310 Rijkevorsel 24/06/1996 JEUGD 

8 Viskens Kaat V Oud Lo 18 2310 Rijkevorsel 12/01/2001 JEUGD 

9 Van Den Kieboom Levi M Leopoldstraat 38 2330 Merksplas 1/03/1997 JEUGD 

10 Lenaerts Tom M Sint Luciestraat 23 2310 Rijkevorsel 6/11/1979 VOLWASSENEN

11 Keuppens Jef M St. Lenaartsesteenweg 68 2310 Rijkevorsel 24/05/1996 JEUGD 

12 Vandenvelde Lode M Dorp 25 bus 3 2310 Rijkevorsel 8/07/1996 JEUGD 

 

* Sportcrea (vroegere KVKT) fusioneert met Sporta per 1/01/10. De nieuwe naam wordt dan 

Sporta-federatie. Het is voorlopig afwachten wat hiervan de gevolgen zijn voor de algemene 

werking. 

* Frank zal onze kerstboom voor de zoveelste maal herbruiken en tijdelijk in het lokaal zetten. 

Geweldige kerstboom is dat! 

* De wedstrijdformulieren die in de kast achter de toog liggen, verhuizen terug naar de 

vetrouwde ‘ijzeren’ kast die in de kleedruimte van de heren staat. 

* Zoals je kan zien op de tooglijst wordt de clubavond van donderdag verplaatst naar 

woensdag tijdens het Kerstverlof. De donderdagen vallen immers op 24/12 (Kerstavond) en 

31/12 (Ouderjaarsavond) en dat lijken niet de meest aangewezen avonden om te komen 

pingpongen. Daarom worden beide clubavonden verplaatst naar de respectievelijke 

woensdagen, voorafgaand aan deze data. 

 

4. Clubagenda 

dag datum activiteit 

ZA  26/12/09 KERSTFEESTJE VOOR DE JEUGD 

WO 06/01/10 BESTUURSVERGADERING 

DI 12/01/10 BESTUURSVERGADERING JEUGDBESTUUR 

ZO 21/02/10 TORNOOI VOOR DE EIGEN LEDEN PER KLASSEMENT 

MA  05/04/10 CLUBKAMPIOENSCHAP VOLWASSENEN (TWEEDE PAASDAG) 

ZA 24/04/10 TEERFEEST TTK RIJKEVORSEL 

MEI 2010 QUIZ TTK RIJKEVORSEL 

 

5. Jeugdbestuur steunt de verbouwingen: een verslag  

 

JEUGD DRAAGT STEENTJE BIJ!! 
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Zaterdag 7 november was een uitzonderlijke dag voor onze club. 

Wegens de hoge kostprijs van de verbouwingswerken beslisten we met het jeugdbestuur  om 

eens iets anders te doen en zo een beetje geld in kas te krijgen om de verbouwingen te 

ondersteunen. 

Een disco-ping pong, neen dat hadden we nog niet meegemaakt. Muziek werd geplaatst,licht 

werd opgesteld en de tafels kris kras door elkaar gezet. 

Vanaf half drie kwamen onze jeugdleden toegestroomd - en ze waren met velen -  om eens 

lekker te pingdansen en discopongen. 

Aan het plezier zal het zeker niet gelegen hebben want groot en klein heeft zich geweldig 

geamuseerd. 

De drankjes waren voor de gelegenheid iets duurder maar niemand die daar echt om maalde. 

De voorziene 55 hot-dogs waren in geen tijd uitverkocht. 

Rond half zes kwamen natuurlijk ook de volwassen leden een kijkje nemen en vooral een 

pintje drinken. 

Jeugdgroepje AXISS was ondertussen onder leiding van de Frank alles klaar aan het stomen 

om een optreden van ongeveer 40 minuten te geven. 

De opkomst was geweldig. Mensen boven de 65 jaar, clubleden, ouders van de jeugd, ouders 

van de bandleden, hier en daar kinderen van leden en een paar vrienden van iedereen…… 

Met het plaatsen van een extra koeler heeft iedereen steeds toch een frisse pint gekregen. 

Later op de avond werd er zelfs nog een beetje new-wave gedraaid en er werd zelfs nog op 

gedanst ook!!! 

Aan alles moet natuurlijk een einde komen, en rond 23u30 - afspraak was 22.00u! - werd er 

toch wel afgesloten. 

Vervolgens werd één en ander nog opgeruimd en opgekuist en iets na middernacht ging de 

deur op slot. 

Het was een zeeeeeeeeeeer geslaagde dag en (volgens velen) voor herhaling vatbaar. 

Een klein woordje van dank aan iedereen die is komen opdagen en ook aan onze tappers van 

dienst: Chris(vrouw van Rudi Viskens),Viv(vrouw van Rudy Marissen), en Ingrid Vervloet. 

 

PS: Volgens onze gouden bron Willy zou er een dikke 400€ netto winst gemaakt zijn wat 

zeker niet slecht is! 

 

Groetjes en tot ziens! 

het jeugdbestuur, 

Lucien, Rudi, Sven en Rudy.  

 

6. Het dubbeltornooi van zaterdag 5 december: een verslag 

Met 18 waren we op zaterdag 5 december op ons jaarlijks dubbeltornooi. 

Dit leverde ons in totaal 9 ploegen op en er werd gespeeld op 3 tafels.  Zo kregen we telkens 

een poule van 3 koppels per tafel.  Hier hadden we dan vervolgens een 1
e
, 2

e
 en 3

e
 plaats en 

na de “pauze” dienden de winnaars, de als tweede en derde geplaatste tegen elkaar te spelen. 

De onschuldige hand van Leentje Somers zorgde voor de ploegensamenstelling.  Dat zoiets 

altijd de nodige hilariteit met zich meebrengt, is maar normaal. Zo werd moeder en zoon 

(Maria en Raoul) samen gezet alsook 2 toffe vrijgezellencollega’s Sven en Ingrid! 

Er waren maar liefst 7 NG’s ingeschreven en 2 F-spelers!  Zodoende stond elke 

“geklasseerde” (hoog of niet zo hoog) met een NG of F-speler… Met de nodige voorgift, gaf 

dit soms verrassende uitslagen! 

Zo werden Bart (B6) en Kristof  “laatste” en de uiteindelijke “winnaars” waren Jef (Matthé) 

en Stef  in een bloedstollende finale tegen Sven en Ingrid waarin deze laatsten een 9-0 

achterstand konden wegwerken, maar uiteindelijk toch nog nipt met 23-21 ten onder gingen! 
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Om 19.30 uur werd er gestart en deel 1 was rond 21.00 uur afgehandeld.  Toen kwam 

Marianne binnen om op het gepaste moment met worstenbrood en appelbollen uit te pakken. 

Om 21.30 uur werd deel 2 bevochten en om 23.00 uur was dit gedaan. Nog een laatste pintje 

gedronken en om 24 uur was de boel opgeruimd. 

Al bij al een geslaagde en plezante avond.  Hieronder vinden jullie nog de uitslag zoals ze de 

geschiedenisboeken van TTK in zal gaan. 

 

1) Jef Matthé en Stef 

2) Ingrid en Svenneke 

3) Maria en Raoul 

4) Rudi Viskens en Lu De Vrij  

5) Paul en Chris 

6) Caroline en Jef 

7) Freddy Willems en Patrick 

8) Leentje en Raf 

9) Kristof en Bart 

 

7. De verbouwingswerken aan ons lokaal 

We hebben geen nieuws doorgekregen van het bouwfront. Zoals reeds gemeld in deze info 

heeft de bezetter zijn job reeds gedaan. Wat staat er ondermeer nog op stapel? 

- Sanitair 

- Tegelen en vloeren 

- Afwerken elektriciteit 

- Plafonds 

- .... 

Een deadline is er niet maar allicht moet het zaakje rond zijn in de eerste helft van 2010 zodat 

we tegen volgend seizoen proper gewassen in ons bed kunnen kruipen wanneer we (alweer) in 

het holst van de nacht zijn thuisgekomen! 

 

8. Beker Bisdom 

Bij de jeugd blijft er nog één ploeg in de running. De A-ploeg won haar wedstrijd met 9-0 

tegen Nodo en moet in de volgende ronde (zaterdag 5/12) de wei in tegen Tecemo C. 

De volwassenen laten zich voorlopig niet doen en gaan met zes van de zeven ploegen uit de 

1/64 finale door naar de volgende ronde 

dag datum uur thuisploeg bezoekers  uitslag 

 

1/64   RIJKEVORSEL A PIPOKA C  7 - 2 

1/64   BORSBEEK B RIJKEVORSEL B 4 - 5 

1/64   RIJKEVORSEL C DE GILDEN A 5 - 4 

1/64   KELDERKE D RIJKEVORSEL D 3 - 6 

1/64   RIJKEVORSEL E SCHOTEN  7 - 2 

1/64   TECEMO H RIJKEVORSEL F 6 - 3 

1/64   RJKEVORSEL H PIPOKA D  5 - 4 

 

De kalender voor de 1/32 finale ziet er als volgt uit: 

 

VR 18/12 20.00U RIJKEVORSEL A KONINGSHOF A 

VR 18/12 20.00U RIJKEVORSEL B AFP ANTWERPEN B 

DO 17/12 20.00U PIPOKA A RIJKEVORSEL C 

MA 14/12 20.00U RIJKEVORSEL D ANTONIUS H 
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VR 18/12 20.00U ZWIJNDRECHT A RIJKEVORSEL E 

VR 18/12 20.00U RIJKEVORSEL H SCHOTEN F 

 

10. Wist je dat… 

* Wim Van Ammel en zijn vrouw Chantale Van De Plas de trotse ouders zijn geworden van 

Mats en Kobe.  

* Trots zijn één ding is maar dat zo’n tweeling een hoop werk en inspanning vraagt van ma en 

pa een andere paar mouwen is. 

* We dus van iedereen een beetje verdraagzaamheid vragen wanneer Wim wat kort van stof 

is, zijn toogbeurt vergeet of wat minder sterk speelt.  

* Kristof Quirijnen terug aan het pingpongen is na zijn polsbreuk. Naar het schijnt zit één en 

ander echter nog niet op de juiste plaats en komt er alsnog een operatie aan t epas. 

* Mario Krijnen ook terug de pingpongmicrobe te pakken heeft. Mario woont ondertussen in 

Brasschaat maar dat belet hem niet om dagelijks met de fiets de verplaatsing naar zijn werk in 

Beerse te maken. Altijd al de straffe kadee geweest, die Mario! 

* De treinverbinding Brecht – Antwerpen veel succes heeft bij onze leden. Zo sporen Bob 

Van Den Eynden, Chris Verhoeven en Rob Lambrechts elke dag samen naar de koekestad. 

Ook een lid van TTK Merksplas maakt van de trein gebruik: daar zal nogal wat afgezeverd 

worden over de pingpong. 

* Datzelfde TTK Merksplas sinds enkele weken haar thuisbasis heeft in de spiksplinternieuwe 

sporthal van ... Merksplas. 

* Dat onze A-ploeg (Sportcrea) dat geweten heeft. Blijkbaar hebben ze daar een zeer strenge 

zaalwachter ingehuurd want Eric Van Hove mocht niet spelen op zijn sloefen waar hij van 

buiten mee naar binnen was gestapt. Na veel palaveren mocht hij mits een grondige poets en 

wasbeurt alsnog zijn sloefen gebruiken. Nog erger was het gesteld met ploegmaat Jef Van 

Bergen die blijkbaar zwarte zolen had en aangezien die strepen kunnen maken, mocht hij deze 

schoenen onder geen enkel beding gebruiken. Jef belt naar huis om andere sloefen maar 

blijkbaar kan men daar geen ander schoeisel vinden. Dan maar de schoenen van Eric gebruikt 

die min of meer pasten – die van Raoul Wagemans alleszins niet wegens veel te groot voor 

Jef zijn voeten – zodat Jef en Eric om beurt met dezelfde sloefen dienden te spelen. Allemaal 

weinig bevorderlijk voor de concentratie en motivatie blijkbaar want tot overmaat van ramp 

kregen ze 8-2 op hun dak!! 

* We er vrij zeker van zijn dat het dubbelspel daar gespeeld werd met Raoul en Eric of Jef 

maar zeker niet met die twee laatsten samen!!?? 

* Onze A-ploeg VTTL na afloop van de wedstrijd in Mechelen flink in de watten werd gelegd 

met een uitgebreide Thaise maaltijd. Als je weet dat ex TTK-lid Eric Segers in Blue Rackets 

speelt en al jaren met een Thaise samenwoont een afdoende verklaring mag zijn voor deze 

ontvangst. 

* Diezelfde A-ploeg het bestond om na afloop van de wedstrijd in Berlaar nog binnen te 

springen in een pitta-zaak in Oostmalle. Dit op zich geen wereldschokkend nieuws is maar 

wel als je weet dat ze in Berlaar na de match al uitgebreid aan de spaghettitafel hadden 

gezeten. 

* We er alweer een punt achter zetten en dat de volgende info eind januari zal verschijnen. 

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

louisjanssens@hotmail.com 


