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1. Voorwoord 

De lente is in het land en daarmee zijn we eindelijk verlost van die donkere en kille 

winterdagen. We kunnen dan ook stilaan de tuin in voor het betere snoeiwerk en het 

gazonnetje mag wat bijgemest en opgefleurd worden zodat we binnenkort lekker ontspannen 

achter onze gazonmaaier kunnen aanlopen. Zo, genoeg tuininfo want dit is tenslotte het 

volgende TTK infonummer en jullie verwachten hier natuurlijk tafeltennisnieuws en geen 

tuingids voor de doorsnee man en vrouw met groene vingers! 

 

Woordje van de voorzitter: 

Het competitiegedeelte is weeral ten einde.  Wederom (en cliché) is het allemaal héél snel 

gegaan.  Wederom (en niet cliché) hebben we toch een paar kampioenen en een paar dalers. 

Al chance dat dat niet ieder jaar dezelfde ploegen en/of spelers zijn! Hieronder volgt een 

overzicht van Sporta. 

A-ploeg kwam netjes 6
e
 aan met Rob en Bart individueel binnen de top 10 ! 

B-ploeg eindigde proper 4
e
 en hier kwam Svenneke als 2

e
 aan. 

C-ploeg werd 5
e
 en hier eindigde niemand individueel in de top 10. 

D-ploeg werd knap 3
e
 en promoveert volgend seizoen naar 3

e
 afdeling.  Hier werd Kevin en 

Eric Kivit 6
e
 en 7

e
. 

E-ploeg werd 1
e
 waarvoor een dikke proficiat en hier kwam Boris individueel als 3

e
 aan ! 

Deze ploeg promoveert dus ook en speelt volgend jaar in 4
e
 afdeling. 

F-ploeg werd 9
e
 en blijft dus in dezelfde reeks. 

G-ploeg kwam 2
e
 aan en stijgt dus ook een reeks.  Hier hadden we zelfs individueel iemand 

op de 1
e
 plaats, namelijk ons sterk opkomend talent: Edwin Michielsen ! Marianne werd 10

e
 

en Lu 20
e
 al had er voor deze laatste zonder zijn kwetsuren zeker “meer” ingezeten ! 

H-ploeg werd 8
e
 en behoud dus in deze reeks en Tonny Wilms werd hier knap 4

e
 ! 

I-ploeg kwam op het einde nog 2
e
 aan en gaat dus over naar 9

e
 volgend seizoen. 

De Werner eindigde 2
e
 en de Kurt Waegemans 5

e
 en had Kurt al zijn matchen meegespeeld, 

had er ook zeker nog een hogere plaats ingezeten. 

J-ploeg eindigde 5
e
 en hier kwam Prins Rudi Viskens als 4

e
 aan en Fred Wilms 7

e
. 

K-ploeg tenslotte eindigde laatste (iemand moet het zijn hé) en zakken dus volgend jaar naar 

12
e
 afdeling, al kwam ons Ingrid Vervloet hier individueel als 2

e
 aan. 

 

De 3 ploegen van onze VTTL zijn nog bezig aan hun competitie.  Kampioen zal niemand van 

Rijkevorsel worden en daar er dit jaar wel 6 of 7 dalers zijn (aangezien de reeksen grondig 

door mekaar worden gegooid) is de kans wel reëel dat daar een ploeg van Rijkevorsel bij is. 

 

Onze jeugd deed het ook dit jaar weer heel voortreffelijk, doch kampioenen noteerden we hier 

dit jaar niet… Op naar volgend seizoen ! 

 

Nog een paar data dienen jullie zeker te onthouden. 

Zo is er weer “de Beker van Veussel” die wordt beslecht op 3 dinsdagen. (12, 19 april en 3 

mei) 

 

TTK-INFO 

                      Nummer: 126 
                  APRIL-MEI 2011 



TTK-INFO 

TTK-INFO 

Pagina 2 van 5 

 

Op 16 april is er ons jaarlijks teerfeest waar ik op dinsdag 5 april “19” inschrijvingen had en 

op woensdag 6 april (de laatste dag inschrijving), maar liefst “69”!! Van late inschrijvers 

gesproken ! 

 

Op 2
e
 Paasdag (maandag 25 april) is er ons clubkampioenschap  voor de volwassenen en op 1 

mei clubkampioenschap jeugd… inschrijven dus ! 

En niet te vergeten � zaterdag 21 mei: QUIZ ! 

 

Veel leesplezier ! 

 

2. De toogbeurten voor april en mei 2011 

dag datum naam dag datum naam 

VR 01/04/11 PETER LAMBREGHTS DO 05/05/11 PATRICK LUYCKX 

DO 07/04/11 ERIC KIVIT DO 12/05/11 RUDY MARISSEN 

DO 14/04/11 LUCIEN KIVIT DO 19/05/11 EDWIN MICHIELSEN 

DO  21/04/11 ROB LAMBRECHTS DO 26/05/11 RUDI VISKENS 

DO 28/04/11 LEEN SOMERS  

 

3. Mededelingen van de club - secretariaat 

* Maar liefst elf jeugdspelers en mogelijks zelfs meer, zullen in het Paasverlof een 

trainingskamp tafeltennis gaan volgen. Alle betrokkenen kregen van de club een financieel 

duwtje in de rug. 

* De uitnodigingen voor het jaarlijkse teerfeest werden eind maart reeds verspreid onder de 

leden. 

* Sportcrea vraagt dit jaar zeer vroeg in mei alle gegevens, aansluitingen...ifv volgend seizoen 

op. Daardoor zijn we verplicht onze algemene ledenvergadering reeds in april te plannen. 

* Rob, Boris en Jef gaan de cursus aspirant tafeltennistrainer volgen. Er komt daarmee 

hopelijk opvolging voor Lucien en Louis. 

* Er worden contacten gelegd om zowel eens een andere trainer te proberen die ons in juli-

augustus training wil geven (ipv Mireille) als een andere verdeler van tafeltennismateriaal. 

Meer concreet nieuws hierover allicht de volgende keer. 

 

4. Clubagenda 

dag datum activiteit 

DI 05/04/11 BESTURSVERGADERING JEUGDBESTUUR 19.00U 

DI 05/04/11 BESTUURSVERGADERING 

ZA 09/04/11 FAMILIETORNOOI 

DI 12/04/11 BEKER VAN VEUSSEL EERSTE RONDE 

ZA 16/04/11 TEERFEEST IN HET LOKAAL 

DI 19/04/11 BEKER VAN VEUSSEL TWEEDE RONDE 

MA  25/04/11 CLUBKAMPIOENSCHAP VOLWASSENEN OM 13.00U 

DO 28/04/11 ALGEMENE LEDENVERGADERING 

ZO 01/05/11 CLUBKAMPIOENSCHAP JEUGD OM 13.00U 

MA 02/05/11 BESTUURSVERGADERING 

DI  03/05/11 BEKER VAN VEUSSEL DERDE RONDE 

VR 20/05/11 PINGPONGTORNOOI ZAALVOETBAL 

ZA 21/05/11 TTK QUIZ IN HET LOKAAL 

EINDE MEI BOWLING VOOR DE JEUGD 

 

5. Verslag tornooi ouders (jeugd) 
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Op zaterdag 5 maart was het weer aan de ouders omhun kunsten en grappen te laten zien aan 

de pingpongtafels in ons lokaal. Toeval of niet, bij de buren van Zwarte Leeuw werden er 

mosselen met fritten geserveerd en dat werpt zo zijn vruchten af! 

Intussentijd werd er bij ons gespeeld voor wat men waard was en diende men zich voorlopig 

tevreden te stellen met een lekkere hotdog. Dat niet iedereen een aangeboren talent heeft, 

hebben we wel gemerkt maar niet gezegd natuurlijk! 

Er wordt gespeeld om een wisselbeker die het eerste jaar naar Ilse ging, het tweede jaar naar 

Lut en dit jaar ging de nieuwkomer onder de ouders, Kris Mees met de beker aan de haal. Er 

werd alvast afgesproken met het jeugdbestuur dat men onverwachts een keer gaat controleren 

of de beker wel degelijk volgens afspraak op een kast in de living staat te pronken. Zoniet, 

wordt het inleveren!! 

De vruchten van Zwarte Leeuw kwamen vanaf zes uur ’s avonds ons lokaal binnengewaaid en 

dus was het fritten à volonté. Tot slot werden er nog enkele spelletjes gekaart en werd er 

opgeruimd. Alweer een geslaagde activiteit, de clubkas werd de nodige eer aangedaan en we 

onthouden dat dit initiatief zeker voor herhaling vatbaar blijft. 

De uitslag: 

1. Kris Mees  9. Paul 

2. Lut   10. Raf 

3. Christel  11. Peggy 

4. Rudy  12. Jan 

5. Chris  13. Annemie 

6. Stef   14. Ria 

7. Luc   15. Karin 

8. Ronny  16. Linda 

 

6. Verslag jeugdtornooi: zaterdag 12 maart  

Op zaterdag 12 maart was het de beurt aan onze jeugd om hun jaarlijkse tornooi te betwisten. 

Met 19 inschrijvingen kregen we de bevestiging dat onze reclamecampagne geslaagd was. Er 

werden drie poules van 5 en één poule van 4 gemaakt en het startschot werd om 10.00u 

gegeven. 

Iedereen was extra gemotiveerd en er werden mooie wedstrijden gespeeld waarbij het er 

spannend aan toe ging. Hoewel elke set in principe maar tot elf punten gaat, werd er zelfs een 

set afgeklokt op 23-21! 

De vaste supporters kwamen weer massaal binnengestroomd en dus was ons cafétaria nog 

maar eens ‘de beste café’ van Rijkevorsel. De catering had zichzelf ditmaal wel lichtjes 

overschat want de hotdogs raakten net niet allemaal op. Gelukkig zijn er nog altijd de kippen 

van Frank Bogaerts die geen graten zien in een oudbakken broodje! Na afloop bleek iedereen 

tevreden en kunnen we besluiten met de quote dat dit tornooi een prima opwarmer was voor 

het clubkampioenschap jeugd op zondag 1 mei. 

De uitslag: 

1. Jan  6. Gilles  11. Ester  16. Wout V 

2. Nele  7. Yenthe  12. Kobe  17. Judith 

3. Jens  8. Jonas  13. Kim  18. Shari 

4. Yana 9. Wout M  14. Eline  19. Senne 

5. Tibo  10. Kaat  15. Axelle 

 

7. Een impressie van het tornooi op zondag 17 februari: een woordje van onze Frank 

Normaal zou tijdens dit gebeuren Caroline van de Chris de touwtjes in handen nemen. Dit 

betekent ondermeer het opstellen van de poules en het verdere wedstrijdverloop in goede 

banen leiden, hetgeen ze in het verleden al meerdere keren zeer netjes heeft afgehaspeld. 
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Frank kon echter dit keer niet deelnemen aan het kampioenschap omwille van persoonlijke 

redenen...met name pijn in en aan de knie! Omdat hij er echter wel graag bij was, had hij aan 

Caroline zijn hulp aangeboden zodat zij zich op het kampioenschap kon focussen. Bijgevolg 

mocht Frank een poging wagen om één en ander tot een goed einde te brengen. 

De sfeer zat er goed in, Stan van Wieza was paraat om den toog te verzorgen en de 

ingeschrevenen waren klaar om uit de startblokken te schieten. Kortom, de namiddag kon niet 

meer stuk. 

Aan Carolines zijde heeft Frank alles netjes kunnen volbengen zoals het hoort. Het was een 

spannende en leuke namiddag zoals er reeds zovele zijn gepasseerd bij TTK. Spannende 

wedstrijden en een mooie opkomst van spelers en supporters. Zelfs de afroep van de 

einduitslagen heeft hij ‘mogen’ doen. 

Tot zover het leuke nieuws van deze namiddag. Volgens afspraak zou ik ook de uitslagen 

netjes gaan doorgeven via deze info zodat alles en iedereen op de hoogte kon gebracht worden 

van de eindresultaten. Helaas is onze Frank de noodzakelijke en bewuste papieren 

kwijtgespeeld. Alles heeft hij afgezocht en ze hebben bij hem in huis meer dan eens ergens in 

de weg gelegen, weet hij nog,  maar toen hij ze nodig had om dit verslag te maken, waren ze 

in geen velden of wegen nog terug te vinden. 

Moraal van dit verhaal: veel geleerd van Caroline maar geen officiële bijlage van de uitslag 

wegens slordigheid van ondergetekende. 

 

8. TTK QUIZ: zaterdag 21 mei 2011 

De datum waarop we elkaar kunnen meten in nutteloze kennis komt dichterbij. Spreek nu al 

jouw ploegmaats, vriend, vriendin, partner aan om een team te vormen van maximaal zes 

personen. In de lijn van de vorige edities wordt het ook nu weer een makkelijke, aangename 

en ontspannen quizavond. 

 

9. Wist je dat… 

* Fred en Tony Wilms dankzij hun werk VIP-kaarten hadden voor het tafeltennisgebeuren in 

Luik op zaterdag. 

Ze werden naar 't schijnt "gespot" met Jean-Michel Saive aan den toog.  

Vandaar dat hij waarschijnlijk nadien zijn match verloor en zondag niet meer in actie kwam... 

* Op vrijdagavond 25 februari Erwin Liekens rond 19.45 uur werd opgebeld door de K-ploeg 

om in te vallen... 

Erwin had echter zijn pyjama met streepjes reeds aan omdat hij van plan was vroeg te gaan 

slapen. Hij voelde zich immers wat ziekjes en moest bovendien ‘s anderendaags met de 

vroege gaan werken. Erwin bleek echter toch bereid  om zijn "pingpongtenue" aan te trekken 

en naar ons lokaal af te zakken. De tegenstanders die avond waren intussen op de hoogte van 

zijn invalbeurt maar maakten zich geen zorgen. Men had immers gezegd dat men iemand had 

opgetrommeld die nog maar zijn eerste stappen in de pingpongwereld aan het zetten was en 

die bovendien nog nooit competitie had gespeeld. De consternatie en het ongeloof waren dan 

ook groot toen na afloop bleek dat Erwin maar liefst ALLE DRIE zijn matchen won! 

Fantastische prestatie van Erwin en zijn inbreng  betekent misschien wel het behoud voor de 

K-ploeg! 

* Bestuurslid Boris Voorspoels met de ontbijtpingpong werd verwacht rond 08.45 uur op de 

club om alles wat mee klaar te zetten? 

Hij door onze voorzitter om 09.30u werd wakker gebeld met de melding dat hij dringend spek 

en eieren moest komen bakken, zoals beloofd en was afgesproken op de vergadering!! 

Boris was uiteindelijk nog nipt op tijd en het was maar goed dat hij uit het zicht van de 

mensen zijn ding kon doen. Gelukkig leed de kwaliteit er niet onder want  spek en eieren 

waren overheerlijk.  
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* Diezelfde Boris 2 weken later had afgesproken met enkele leden om mee naar het 'top 12 

tafeltennis' in Luik te gaan kijken ? 

Hij wederom om 6 uur ‘s morgens "Den Booze" kwam buiten ‘gewandeld’ en dan maar 

braafjes richting lokaal reed. Ze hadden namelijk daar om 9 uur ‘s morgens afgesproken en zo 

vonden de anderen (Bart, Sven, Jef, Wim, Chris en Caroline) Boris al slapend in zijn voertuig 

en moesten ze hem niet meer wakker bellen maar enkel op het raampje van zijn auto kloppen. 

* Op de middag werd Boris in Luik weeral gesignaleerd met een verse pint, ne grote frit en 

een sigaretje! Van een échte sportman gesproken. 

* Rudi Viskens uit vier kandidaten werd verkozen tot "prins carnaval" dit jaar. We zullen de 

Rudi kunnen bewonderen op de ‘praalwagen’ tijdens de jaarlijkse halfvastenstoet. 

* Rudi dan wel prins carnaval is geweest maar dat Boris deze info de prins van de wistjedatjes 

is geworden. 

* Sven Somers na de laatste competitiematch op 1 april 's nachts de sleutel en enveloppe bij 

zoon Jan op de Helhoekweg ipv bij vader Willy in de brievenbus deponeerde? 

Al chance dat de Jan zijne frank direct viel op zaterdagnamiddag en zo toch nog alles in orde  

kwam... zou iedereen in de Helhoekweg zo eerlijk zijn ? 

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

louisjanssens@hotmail.com 


