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1. Voorwoord 

Dag beste TTK’ers. Hier zijn we weer met een verse lading informatie over onze club. De 

eerste maand van het jaar zit er weeral op en dus hoog tijd voor infonummer 125. De Kerst en 

Nieuwjaarsdineetjes zijn er ondertussen ook afgetraind en dus staan we met zijn allemaal 

weer scherp om de tweede seizoenshelft tot een goed einde te brengen. 

 

Woordje van de voorzitter: 

Oeps!  Wij zijn weeral februari. De feestdagen zijn achter de rug en de terugronde is alweer 

volop bezig.  Het zonnetje schijnt mooi buiten, het is goed koud en we hebben een open 

heldere hemel.  Morgen is het “ontbijtpingpong” op onze club en we hebben maar liefst 25 

inschrijvingen.  Van een succes gesproken!  Op donderdag 17 februari geven we gratis 

“partysnacks” op onze club (inschrijven verplicht).  Ge ziet, uw bestuur zit niet stil! 

Zo vindt ons jaarlijks eigen leden tornooi plaats op zondag 27 februari, ons 

clubkampioenschap naar jaarlijkse gewoonte op 2
e
 paasdag, ons teerfeest op zaterdag 16 april 

en onze jaarlijkse quiz op zaterdag 21 mei.  Alvast enkele data om te onthouden dus.  

Ons jeugdbestuur is nog volop bezig met een datum en organisatie van de pingpongdisco. 

Wordt vervolgd! 

In mijn volgende woordje zal ik waarschijnlijk al iets over uitslagen en resultaten van onze 

competitie kunnen vermelden daar dan het seizoen al gedaan is, dus gaan we heden hierover 

niet te veel zeggen.  Veel nieuws valt er verder momenteel niet te rapen, al waren we toch 

behoorlijk geschrokken van Lu De Vrij diein het tussenseizoen een operatie aan zijn hart 

diende te ondergaan. Hij is intussen al aan de beterhand en hij werd gelukkig al terug 

gesignaleerd in ons lokaal.  Tafeltennissen zal er voor hem in de terugronde waarschijnlijk 

niet meer inzitten, maar we hopen hem nog regelmatig tegen te komen in ons lokaal en 

hopelijk volgend seizoen terug achter de tafel. Veel beterschap! 

Mogen we er ook nog een keer op aandringen om uw toogdienst of tapbeurt niet te 

“vergeten”?  Het zijn telkens dezelfde personen en het is absoluut niet plezant voor diegene 

die deze avond dienen te spelen.  Ook vragen we met aandrang om de ijskast bij te vullen, het 

lokaal netjes achter te laten en de verwarming uit te schakelen! Dit is niet goed voor onze 

clubkas en ook hier betreft het steeds dezelfde personen. 

Als iedereen zijn (klein) steentje bijdraagt, blijft onze club goed draaien! 

Rest mij nog jullie veel leesplezier te wensen in deze info. 

 

2. De toogbeurten voor februari en maart 2011 

dag datum naam dag datum naam 

WO 02/02/11 CAROLINE FRANSEN DO 03/03/11 TOM LENAERTS 

DO 03/02/11 ERWIN BREUGELMANS WO 09/03/11 SVEN SOMERS 

MA 07/02/11 MARIANNE ADAMS DO 10/03/11 CHRIS WOUTERS 

WO  09/02/11 KOEN JANSSENS MA 14/03/11 TOOS SMULDERS 

DO 10/02/11 LEEN SOMERS DI 15/03/11 CHRIS VERHOEVEN 

VR 11/02/11 ILSE VAN LEUVEN WO 16/03/11 SEPPE VAN GILS 

MA 14/02/11 YANNICK VD EYNDEN DO 17/03/11 DENNIS DE VRIJ 

DI 15/02/11 WERNER ADRIAENSEN VR 18/03/11 LUDO VAN ROMPAEY 

WO 16/02/11 JEF VAN BERGEN MA 21/03/11 BOB VERPOORTEN 

DO 17/02/11 DANNY DE VRIJ WO 23/03/11 BART JACOBS 
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MA 21/02/11 RAOUL WAGEMANS DO 24/03/11 LOUIS JANSSENS 

WO 23/02/11 INGRID VERVLOET MA 28/03/11 CHRIS WOUTERS 

DO 24/02/11 BART FRANSEN DI 29/03/11 STAN FLOREN 

VR 25/02/11 MARIA WAUTERS WO 30/03/11 INGRID VERVLOET 

MA 28/02/11 GLENN VISKENS DO 31/03/11 BORIS VOORSPOELS 

DI 01/03/11 WILLY LAURIJSSEN 

WO 02/03/11 FRANK BOGAERTS 

 

Toog op zaterdag tijdens de jeugdwedstrijden: 

ZA 19/02/11 RUDI VISKENS 

ZA 26/02/11 RUDI MARISSEN 

ZA 26/03/11 HET JEUGDBESTUUR 

 

3. Mededelingen van de club - secretariaat 

* Er zijn nieuwe telborden in de maak en dat is nog steeds het geval. Nog even geduld en we 

zijn weer piekfijn uitgerust. 

* Het gebeurt nog geregeld dat de tapper van dienst het laat afweten. Opzet is wel het laatste 

waarvan we iemand verdenken en dus houden we het op de klassieke vergetelheid. We 

kunnen alleen maar hameren op enige plichtsbewustheid van eenieder. Je weet dat het handig 

is, zo’n tapper achter den toog en enkele keren per seizoen zelf een inspanning ter zake 

leveren moet echt wel kunnen. Daarom nogmaals deze goede raad: kijk hierboven de taplijst 

na en noteer de datum in je agenda of op de kalender in de keuken. We kunnen ook een 

herinneringsmail sturen maar niet iedereen heeft een PC en/of internet. 

* Danny De Vrij en Stef Peeters gaan het bestuur versterken. 

 

4. Clubagenda 

dag datum activiteit 

ZO 30/01/11 BRUNCH OP ZONDAGVOORMIDDAG IN HET LOKAAL 

DI 15/02/11 VERGADERING JEUGDBESTUUR 

DO 17/02/11 PARTYSNACKS OP DE CLUBAVOND 

DI 22/02/11 BESTUURSVERGADERING  

ZO 27/02/11 SENIORENTORNOOI 

ZA 16/04/11 TEERFEEST IN HET LOKAAL 

ZA 21/05/11 TTK QUIZ IN HET LOKAAL 

 

5. Verslag dubbeltornooi van zaterdag 11 december 

Maar liefst 21 inschrijvingen hadden we dit jaar voor ons dubbeltornooi. 

Lag dat aan het worstenbrood en de appelbollen ?  Of is dat gewoon omdat het altijd zo 

plezant is ?  We zullen het houden op een mengeling van beide… 

Twee leden deden niet mee en hielden den toog open en ééntje belde nog ziek de laatste dag 

zodat we met 18 aan de aftrap stonden.  Er werd gespeeld in 2 poules (1 van 4 en 1 van 5) op 

3 tafels. In poule 1 kwamen Chris en Maria als eerste aan gevolgd door Caroline en Peter. Op 

de 3
e
 plaats kwamen Paul en Jef Van Bergen en als laatste waren Frank Bogaerts en Tom 

Lenaerts. 

Al moet gezegd dat deze laatste (Tom) voor de eerste keer een dubbelspel speelde in het 

tafeltennisgebeuren, maar al wel regelmatig had gedubbeld in het tennissen. Dat men bij deze 

laatste sport NIET ieder om beurt moet spelen, was in het begin wel duidelijk te zien aan 

Tom. Hij speelde regelmatig tweemaal na mekaar en “vergat” wel eens opzij te springen voor 

Frank. 
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Hoe langer de avond vorderde, hoe beter hij wel werd.  Voor alles is er een eerste keer 

uiteraard ! 

In poule 2 wonnen Dennis en Jef Matthé geen enkele wedstrijd zodat deze laatste werden. 

Op de voorlaatste plaats waren de “Oostmallenaars” Kurt Waegemans en Edwin Michielsen. 

Voor plaats 1 tot 3 had iedereen 3 matchen gewonnen en 1 verloren zodat er setten diende 

geteld te worden.  Als men dan fouten schrijft op het blad of vergissingen maakt, maakt men 

het voor de organisatie niet gemakkelijk uiteraard… Na een hertelling van alles kwam Lu en 

Stef als winnaar uit de bus.  Op de 2
e
 plaats in deze poule eindigde Rudi Viskens en Danny 

De Vrij met 228 gemaakte punten, nipt gevolgd met 226 punten door Rudy Marissen en 

Svenneke die alzo 3 werden. 

De ‘vierdes’ van de poule speelden voor plaats 7 en 8, de ‘derdes’ voor plaats 5 en 6, de 

‘tweedes’ voor plaats 3 en 4 en de ‘eersten’ voor plaats 1 en 2 uiteraard. 

Dat alle matchen fel bevochten werden, blijkt uit de vele belles die werden gespeeld ! 

Uiteindelijk werden Lu en Stef de eindwinnaars. 

Hieronder volgt nog de einduitslag: 

 

1) Lu en Stef 

2) Chris en Maria 

3) Rudi en Danny 

4) Caroline en Peter 

5) Sven en Rudy 

6) Jef en Paul 

7) Edwin en Kurt 

8) Fank en Tom 

9) Dennis en Jef 

 

Om stipt middernacht werd de einduitslag afgeroepen en om 1 uur was iedereen weg en alles 

netjes opgekuist. 

Dat er nog verschillende spelers het nachtleven zijn ingedoken tot in de vroege uurtjes, 

bewijst dat onze club goed samenhangt en goed draait. (toch een mooi zinnetje om te eindigen 

nietwaar en op deze manier begrijpen misschien onze vrouwen waarom we zo laat thuis 

waren!!!!???)  

 

6. Een extra wist je dat je 

Je hebt soms van die wist je datjes die niet in twee lijnen zijn samen te vatten. In het verleden 

was Sven Somers al eens een halve pagina waard met een autoverhaal en vorig jaar scoorden 

Bart Jacobs en Raoul Wagemans bijzonder goed met een niet startende auto en een duwende 

Raoul. In deze info is het opnieuw de beurt aan ...Sven om de oppergaai af te schieten. 

Iedereen weet dat Sven een prima klant is of moeten we eigenlijk zeggen ‘was’ van Jupiler, 

Stella, Maes Pils..... Sven ging immers niet opzij voor enkele pintjes maar ondertussen weten 

we wel beter. We zien Sven nog maar zelden of nooit  een pint aanraken, laat staan drinken! 

Is het één een gevolg van het ander of is het net andersom, feit is dat Sven dit seizoen de 

pannen voortdurend van het dak speelt. Kortom, Svens resultaten aan tafel zijn omgekeerd 

evenredig gestegen met zijn dalend bierverbruik. 

Een mens is en blijft een mens en zo af en toe moet de stop er nog natuurlijk nog eens 

afvliegen. Voor de ene is dat naar aanleiding van een promotie op het werk, voor de andere 

kan dat een verjaardag zijn maar voor onze Sven leek Oudjaar een prima gelegenheid om de 

bloemekens nog eens uitgebreid buiten te zetten. Kortom, Sven had zich deftig voorgenomen 

om bij de jaarwende de pinten rijkelijk naar binnen te gieten.!! 

En als je dan nog eens over de schreef wilt gaan, dan doe je dat uiteraard niet in eigen dorp 

maar trek je met een groep vrienden naar Antwerpen toch! Het gezelschap dook Café Local 
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in, een etablissement aan de Waalse Kaai waar men drinken en dansen met elkaar kan 

combineren. Al vlug was het bier in de man en dan verdwijnt de wijsheid al even vlug in de 

spreekwoordelijke kan. Er ontstaan dan ook al vlug typische gedragingen die je alleen maar 

kan toeschrijven aan ontremming ten gevolge van alcoholgebruik. Aanvankelijk ging dat over 

extreem roepen en lachen maar het gezelschap met Sven voorop, vond het ook nodig om op 

de zetels in de lounge te gaan staan en godbetert zelfs op de tafels te gaan dansen. 

Deze toestanden werden niet getolereerd door het aanwezige personeel en onze Sven werd op 

kordate wijze zoals de Dino van de Flinstones aan de deur gezet. Sven is echter niet voor één 

gat te vangen en blijkbaar kent hij de eigenaar erg goed want deze liet Sven via een achterdeur 

terug binnen. Als blijk van appreciatie ging Sven echter gewoon door waarmee ze bezig 

waren:springen en dansen op tafels en stoelen met als gevolg dat hij opnieuw werd 

buitengegooid. Opnieuw dook hij met medewerking van de eigenaar langs de achterpoort 

terug binnen en dit scenario herhaalde zich nog....driemaal. In totaal werd Sven dus vijfmaal 

buitengekieperd en evenveel keer wist hij terug binnen te geraken. 

De buitenwipper die Sven voor de vijfde maal onder handen had genomen, begon zich 

natuurlijk ook vragen te stellen bij één en ander. Hij kon er alvast niet meer aan uit hoe de 

vork nu precies in de steel zat. 

Om zich niet nog meer ongein op de hals te halen, besloten Sven en zijn maten dat het na die 

vijfde keer welletjes geweest was. Ze zijn dan maar ‘spontaan’ zelf vertrokken om elders het 

oude en nieuwe jaar verder te vieren. 

 

7. TTK QUIZ: zaterdag 21 mei 2011 

Bij deze kunnen we melden dat de quiz klaar is. We zeggen zelfs meer: er is reeds een try-out 

geweest op een onbekende plaats en de aanwezige ploegen waren er wild enthoesiast van!! 

 

8. Wist je dat… 

* Dorien, de vriendin van Rob Lambrechts haar enkel heeft gebroken nadat ze was 

uitgegleden bij een partijtje sneeuwballen gooien. Zes weken plaaster en lekker nietsdoen zijn 

de gevolgen. 

* Dorien overigens niet lang meer de vriendin van Rob zal zijn. In september dit jaar gaan ze 

immers trouwen en dan worden ze volgens het Belgisch Wetboek man en vrouw. 

* We nog nieuws hebben over dat koppel: Rob en Dorien zijn verhuisd van Sint-Lenaerts naar 

Beerse.  

* Koen Janssens ook al aan trouwen heeft gedacht en meteen de koe bij de horens heeft gevat. 

In augustus dit jaar is het zover. Naar het schijnt gaat vader Louis minder quizzen en zal hij 

ook minder op de pingpong te zien zijn. Aanleiding zou zijn dat hij centen moet sparen om 

het feestje te bekostigen. 

* Ludo De Vrij tijdens de winterstop een hartoperatie heeft moeten ondergaan en dat één en 

ander niet simpel was verlopen. Ludo heeft blijkbaar nog een goede engelbewaarder en hij is 

ondertussen gelukkig aan de beterhand. Wij wensen hem bij deze alvast heel veel beterschap 

en een volledig herstel toe. 

* Bestuurslid Frank Bogaerts onlangs werd geconfronteerd met het overlijden van zijn 

moeder. Veel sterkte, Frank! 

*  Eric Van Hove eind januari zestig kaarsjes mocht uitblazen.  

* We uit goede bron vernomen hebben dat er slechts zes kaarsjes – één voor elk decennium – 

op de taart stonden. Naar het schijnt achtten vrouw en kinderen de jarige niet meer in staat om 

de volle zestig kaarsjes uit te blazen. 

* Wij daar eerlijk gezegd ook al onze twijfels over hadden! 

* Chris en zijn zwangere madam Caroline zijn gaan skiën en ze het gezelschap hadden van 

Ingrid Vervloet. 
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* We de Raoul een week triestig hebben weten rondlopen omdat hij zijn Ingrid miste. 

* De jongens van de A-ploeg VTTL een nieuwe vorm van housewarming party’s hebben 

gelanceerd. Ze nodigen zichzelf uit maar brengen wel zelf de flessen cava en verse oesters 

mee. Staan alvast op de lijst om bezocht te worden: ploegmaat Rob die naar Beerse is verhuist 

en Willy Laurijssen. Zijn nieuw stulpje moet ook ingewijd worden! 

* Raf Fransen nog steeds last heeft van een tenniselleboog. 

* Lucien terug de wei in moet ter vervanging van Ludo De Vrij. Lucien was al enkele jaren 

gestopt met kompetitie maar nu vervangt hij zijn revaliderende vriend en ploegmaat van 

weleer. 

* De lampen in het lokaal werden vervangen en we nu opnieuw een overschot aan licht 

hebben aan en op de tafel. 

* Bij Louis de lampen bijna uitgingen toen hij onlangs met zijn fiets tegen de grond ging na 

een uitschuiver over een ijsplek.  

* We ermee ophouden en dat alle weetjes, verslagen ...meer dan welkom zijn op 

louisjanssens@hotmail.com 


