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1. Voorwoord 

Weeral twee maanden verstreken en dus tijd voor een nieuwe info. Het clubgebeuren gaat zijn 

gangetje maar toch vinden er telkens weer opmerkelijke dingen plaats. De opmerkelijkste 

gebeurtenis kreeg allicht zijn beslag op de Oostmalsesteenweg waar onze voorzitter er een 

nieuw schap heeft bijgekregen: naast het voorzitterschap dient hij voortaan ook het 

vaderschap op zich te nemen, voorwaar geen eenvoudige opdracht! Maar laten we onze Chris 

maar zelf aan het woord. 

 

Woordje van de voorzitter: 

Telkens over het “weer” beginnen is ook maar niks, maar deze winter was (of is) er één om U 

tegen te zeggen.  Berekoud, veel sneeuw,… Voor de één betekent het veel plezier en fun, voor 

de ander is het maar een hoop miserie, als je dagelijks de weg op moet. 

Zo zijn er reeds verschillende ploegen niet komen opdagen op de competitieavonden en ook 

ploegen van Rijkevorsel vonden het te gevaarlijk om te vertrekken om competitie te gaan 

spelen.  Sneeuw en ijs zijn nu éénmaal niet te voorspellen en wordt inderdaad nog altijd 

terecht beschouwd als “overmacht” !  Deze matchen dienen dan later ingehaald te worden. 

In ons volgend nummer zal ik uitgebreider ingaan op de competitieresultaten, daar dan reeds 

het seizoen weeral voorbij is.  Hierover nu reeds voorspellingen doen, lijkt me dan ook zeer 

gevaarlijk. 

Onze bouw heeft door “koning winter” ook een tijdje stil gelegen.  Daar is helaas niks aan te 

doen !  Ondertussen werd er al wel “gechaped”, hebben we een nieuwe mooie voordeur, een 

fantastisch mooie fietsenstalling en een prachtig “smoorkot MET VERWARMING” ! 

Welke club kan dat nog zeggen ?  Voor diegenen die dit nog niet wisten, die moeten zeker 

eens een kijkje gaan nemen. 

In dit blad vinden jullie verder een uitgebreid verslag van het zeer geslaagde kerstfeestje van 

onze jeugd.   

Vergeet ook niet volgende data in je agenda te noteren: 

Zondag 21/02: ons leden tornooi in eigen reeks 

Paasmaandag en traditiegetrouw: clubkampioenschap voor de volwassenen 

Zaterdag 24/04: teerfeest 

Vrijdag 28/05: jaarlijkse Quiz ! 

Zelf ga ik nu mijn kersverse dochter Jana een badje geven en een verse pamper en jullie wens 

ik veel leesplezier in deze info ! 

 

2. De toogbeurten voor februari en maart 2010 

 

dag datum naam dag datum naam 

MA 01/02/10 BOB VAN DEN EYNDEN DI 02/03/10 ERIK KIVIT 

DI 02/02/10 LUDO VAN ROMPAEY DO 04/03/10 KOEN JANSSENS 

DO 04/02/10 BART JACOBS VR 05/03/10 FRANK BROSENS 

VR 05/02/10 KRISTOF QUIRIJNEN MA 08/03/10 RUDY MARISSEN 

MA 08/02/10 LUDO VAN ROMPAEY DO 11/03/10 ROB LAMBRECHTS 

DO 11/02/10 PETER MATHEEUSSEN VR 12/03/10 RUDI VISKENS 

VR 12/02/10 RAOUL WAGEMANS MA 15/03/10 KEVIN HEREMANS 

DO 18/02/10 FRANK BROSENS DO 18/03/10 EDWIN MICHIELSEN 
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MA 22/02/10 PETER LAMBREGHTS VR 19/03/10 JEF VAN BERGEN 

DO 25/02/10 RAF FRANSEN MA 22/03/10 SVEN SOMERS 

VR 26/02/10 ILSE VAN LEUVEN DO 25/03/10 DENNIS DE VRIJ 

MA 01/03/10 TOOS SMULDERS VR 26/03/10 INGRID VERVLOET 

 

Op volgende zaterdagen (jeugdcompetitie in de voormiddag)  wordt de toogbeurt gedaan 

door: 

 

ZA 06/03/10 RUDI VISKENS 

ZA 20/03/10 LUCIEN KIVIT 

ZA 27/03/10 BORIS VOORSPOELS 

 

3. Mededelingen van de club - secretariaat 

* Het clubbestuur heeft beslist om voor 30 euro tussen te komen in de onkosten voor het 

trainingskamp van de jeugdleden dat doorgaat tijdens het Paasverlof. 

* Modaliteiten voor het eigen tornooi in februari worden uitgewerkt. 

* Kristof Quirijnen heeft aangeboden om de clubwebsite up to date te houden. Wordt 

vervolgd. 

 

4. Clubagenda 

dag datum activiteit 

WO 17/02/10 BESTUURSVERGADERING 

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

DI 23/02/10 BESTUURSVERGADERING JEUGDBESTUUR 

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

ZA 24/04/10 TEERFEEST TTK RIJKEVORSEL 

VR 28/05/10 QUIZ TTK RIJKEVORSEL 

 

5. Kerstfeestje voor de jeugd: een verslag  

26/12/2009, tweede kerstdag, een betere datum was er niet voor handen om ons jaarlijks 

kerstfeestje te organiseren maar het bleek achteraf een schot in de roos te zijn. 

21 jeugdspelers hadden zich ingeschreven voor het feest met uiteraard ons traditionele  

KRIK-KRAK tornooi. 

Vele jeugdspelers  kennen het natuurlijk al, maar voor de nieuwkomers was het toch weer iets 

speciaal en vooral iets lachwekkend. 

Bijna iedereen was op tijd en had  een verrassingspakje bij zoals het hoort bij een kerstfeestje. 

Lucien maakte de poules en de nummers voor de palletjes werden getrokken wat uiteraard de 

nodige hilariteit opwekte. 

Rond half 4 mochten we ook weer een groot aantal ouders verwelkomen  en de sfeer zat er 

onmiddellijk  goed in. 

Tegen 4 uur kwamen ook onze krokmadammen binnen en werden er voor iedereen krokskes 

geserveerd.(en ze stonden in een lange rij aan te schuiven). 

Wanneer de jeugd hun buikje vol had werd de rest verdeeld onder de ouders en aanwezige 

clubleden. 

Ook de drank ging goed van de hand en zo werd de clubkas weer een beetje gespijsd. 

Tijd om de pakjes te verloten, iedereen nog een klein prijsje (zoals men dat op zijn hollands 

zegt) en de dag was weeral vlug voorbij. 

Tot slot dienden de openstaande rekeningen nog vereffend te worden, werd er af en 

opgeruimd en kon het lokaal afgesloten worden. 

Het was in elk geval weer voor alle aanwezigen een prettige en aangename dag. 
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Nog even een bedankje aan Kris, Ingrid en Viv voor de hulp achter den toog en het serveren 

van de kroks, en aan alle aanwezigen natuurlijk. 

 

Groeten en tot de volgende!! 

 

Lucien, Sven, Rudi en Rudy 

 

6. Vrijdag 28 mei: derde TTK Quiz 

Op vrijdag 28 mei organiseert onze club voor de derde keer een quiz. De vorige edities 

konden op een behoorlijke opkomst rekenen en werden door de aanwezigen fel gesmaakt. 

Louis heeft voor dit seizoen een nieuwe quiz in elkaar gestoken, doorspekt met de nodige 

linkjes en andere verbanden. Af en toe zit er een flink kuitenbuitertje bij maar het algemene 

niveau is alweer van die aard dat iedereen een aangename avond kan beleven. 

Bij deze is de quiz dus aangekondigd en verwachten we dat jullie deze datum op de kalender 

aanstrepen. Een ploeg mag maximaal uit zes spelers bestaan en de doelstelling is minimaal 10 

ploegen bij elkaar te krijgen. Gezien het aantal competitieploegen, aangevuld met enkele 

ploegen van ouders (zoals vorig jaar), moeten we deze doelstelling zeker kunnen halen. 

 

7. De verbouwingswerken aan ons lokaal 

De werken hebben de afgelopen maanden op een laag pitje gestaan en daar was het gure 

winterweer verantwoordelijk voor. Toch werden er tussen de vele sneeuwbuien en 

vriestemperaturen nog allerlei karweitjes uitgevoerd. 

- plaatsen van een nieuwe buitendeur 

- afwerken van het nieuwe smoorkot 

- afwerken van de nieuwe fietsenstalling 

- afbreken van de vorige rokersruimte 

- voorbereidende werkjes in de doucheruimtes 

- .... 

Binnenkort ligt de chape erin en kan er worden getegeld. Men hoopt tegen het einde van het 

lopende seizoen klaar te zijn. 

 

8. Beker Bisdom 

Bij de jeugd is de A-ploeg onderuit gegaan met 8-1 en bij de seniors richtte de 1/32 finale ook 

een heus bloedbad aan. Nog drie ploegen blijven in de running voor de 1/16 finale. 

dag datum uur thuisploeg bezoekers  uitslag 

VR 19/02 20.00U RIJKEVORSEL A BORSBEEK D 

VR 19/02 20.00U RIJKEVORSEL B TECEMO H 

MA 15/02 20.00U RIJKEVORSEL D KBTS A 

 

9. Wist je dat… 

* Chris Verhoeven en Caroline Fransen de geweldig trotse ouders zijn geworden van Jana.  

* De tweeling van Wim Van Ammel nog steeds veel werk vraagt: om de haverklap opstaan, 

papjes geven, pampertjes verschonen en ga zo maar door! 

* Het nieuwe smoorkot inderdaad een prachtige verwarming heeft gekregen. 

* Je zelf eens moet gaan kijken naar het optische effect. 

* Frank Bogaerts met dit idee op de proppen is gekomen en dat Willy bijna moest 

‘gereanimeerd’ worden toen hij van het voorstel hoorde. 

* Het oude rokerskot werd afgebroken door ....de rokers van de club, kwestie van toch ergens 

een vorm van compensatie te verlenen.  
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* Bob Van Den Eynden promotie heeft gemaakt bij Belgacom en hij nu elke dag naar Hasselt 

mag/moet rijden. 

* Eric Van Hove tafeltennist met zijn trainingsbroek aan. 

* We dat nog net door de beugel kunnen laten gaan maar dat hij daaronder nog een lange 

flanellen witte onderbroek draagt, vinden wij er ver over. 

* De nieuwe leden heel vaak op de clubavonden aanwezig zijn en gemotiveerd aan het 

pingpongen zijn. 

* De A-ploeg VTTL een geweldige stunt op hun actief hebben door op Nodo (de leider in hun 

reeks) met 6-10 te gaan winnen. 

* Ze daar in Ekeren niet mee konden lachen omdat deze nederlaag niet in hun programmatie 

stond en ze daardoor wellicht de titel gaan verspelen ten voordele van Berlaar. 

* Ze ook in de katholieke ploegen met fatsoen hebben: onze ploegen VTTL geven na afloop 

van de wedstrijd steeds belegde boterhammen, een goede gewoonte die bij Sportcrea lang niet 

overal ingeburgerd is. Groot was dan ook de verbazing van de jongens van de A-ploeg 

wanneer za na de wedstrijd op Niel een uitgebreide kaastafel op zich zagen afkomen. 

* Raoul Wagemans met het gure winterweer meer dan een maand technisch werkloos was. 

Ofwel te koud, ofwel te veel sneeuw op de daken en dus kon onze Raoul wat langer in bed 

blijven liggen. Dat langer slapen bleek achteraf meegenomen zodat hij kon bekomen van 

bepaalde inspanningen.... 

* Raoul na deze wistjedatjes nog eens terug opduikt in een leuk verhaal, samen met Bart 

Jacobs. 

* Er dit jaar weer enkele leden op een feestelijk jaar afstevenen. Uit betrouwbare bron weten 

we dat Fred en Stan beiden 75 jaar worden en dat Raf er 50 wordt. We willen hier niks 

insinueren maar het lijkt ons vanzelfsprekend dat deze gebeurtenissen niet onopgemerkt 

mogen voorbij gaan! 

* Uiteraard ook anderen die iets te vieren hebben en waarvan we geen weet hebben, zich hier 

niet hoeven gediscrimineerd te voelen. Integendeel, laat het ons weten en we maken gratis 

reclame! 

 

Leuk verhaal: 

Als we hier schrijven dat het afgelopen weken flink gesneeuwd heeft, dan is dat voorwaar 

zeker niet gelogen. Sneeuw is enerzijds gezellig en mooi maar anderzijds kan een 

sneeuwtapijt de mens flink parten spelen. Zo parkeerde Bart Jacobs op een besneeuwde en 

donkere donderdagavond zijn Mercedes op de parking van TTK. Je weet hoe dat gaat met al 

die andere slecht geparkeerde auto’s in de buurt, je moet nog een keer vooruit, een keer 

achteruit om het karretje goed te zetten. Nu heeft Mercedes achtertraktie en Bart had 

uiteindelijk zijn wagen zo geparkeerd dat hij niet meer vooruit geraakte wegens patinerende 

achterbanden in die dikke laag sneeuw. Bart is natuurlijk niet onder de indruk van de eerste de 

beste tegenslag, stapt het lokaal binnen en gaat een avondje pingpongen, onder het motto: 

straks weggeraken met mijn auto is een probleem voor later!! 

Tien Aquariussen, drie soepen en nog wat cola’s later – het is dan dik na middernacht – 

besluit Bart om naar huis te rijden, in de wetenschap dat hij nog een probleem heeft. Raoul 

die te voet gekomen is en toch niet moet gaan werken (die sneeuw weetjewel) hangt ook nog 

aan den toog en Bart biedt hem genereus maar met voorbedachte rade een lift aan tot bij 

moeder Maria. Bart gebaart van kromme haas en beiden stappen in. De auto wordt gestart en 

dan blijkt die natuurlijk niet vooruit te willen. Er volgt wat ingestudeerd gevloek van Bart die 

vervolgens aan Raoul ‘voorstelt’ om even uit te stappen en de auto langs achter een handje te 

helpen. Raoul duwt zich te pletter maar met resultaat. Het is echter zo besneeuwd en glad dat 

Raoul zijn duwinspanning moet volhouden op de parking en de weg naar het kruispunt 

Helhoekweg. We praten dan al rap over een kleine honderd meter dat hij zich in het zweet 

heeft mogen werken. Eind goed al goed en Bart zet Raoul alsnog af bij Lu en Maria....enkele 

honderden meters verder. 



TTK-INFO 

TTK-INFO 

Pagina 5 van 5 

 

Einde verhaal denken jullie maar niets is minder waar. De volgende week zijn Bart en Raoul 

weer van de partij en het is alweer flink na twaalven wanneer er gepraat wordt over naar huis 

gaan. Bart biedt wederom Raoul een lift aan en ditmaal kan de sneeuw geen spelbreker zijn. 

Raoul stapt dus vol vertrouwen in maar dan blijkt de auto van Bart zelfs niet te willen starten. 

Het is berekoud en wellicht laat de batterij het afweten. Als starten niet wil lukken, dan is .... 

duwen ook nog altijd een mogelijke oplossing. Inderdaad, goede ziel Raoul stapt uit en brengt 

met vereende krachten de Mercedes aan het bollen. Wanneer het karretje een flinke vaart 

heeft, tracht Bart te starten maar zonder resultaat. Het scenario herhaalt zich enkele malen en 

ondertussen dampt onze Raoul als een paard dat de ganse dag in de ploeg heeft gestaan. Het 

resultaat blijft echter negatief en uiteindelijk geeft ons duo hun pogingen op. De Mercedes 

wordt aan de kant gezet en beide kunnen ditmaal zelfs te voet naar huis. 

Ondertussen hebben we beide heren al terug samen gezien en lijken de bovenstaande 

‘incidenten’ geen invloed gehad  te hebben op hun ‘relatie’ maar als wij Raoul zouden heten 

en Bart ons nog een keertje aanbiedt om met hem mee te rijden, dan zouden we toch wel twee 

keer, zelfs drie keer nadenken vooraleer in te gaan op zijn uitnodiging!!! 

 

* 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 


