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1. Voorwoord 

De maand juli is al flink onderweg en dat betekent dat het nieuwe seizoen er met rasse 

schreden aan komt. Wat zo’n vers pingpongjaar zal brengen is natuurlijk koffiedik kijken 

maar van allerlei zaken zijn we alvast zeker: er komt weer een ontmoeting met Tios, het 

dubbelkampioenschap zal allicht ook niet ontbreken evenmin als de clubkampioenschappen 

voor jeugd en seniors. Waar we ook zeker van zijn, is de vaststelling dat TTK een nieuwe 

voorzitter heeft in de persoon van Frank Bogaerts. Chris Verhoeven die zijn 

vrijgezellenbestaan al enkele jaren geleden vaarwel heeft gezegd en met zijn vrouwtje 

Caroline aan een kroostrijk gezin is begonnen, heeft zijn voorzittersstoel doorgegeven. Chris 

zag het niet zitten om beide opdrachten te combineren en dus heeft hij logischerwijs gekozen 

voor zijn privé-leven. Voortaan is het aan onze Frank om een woordje te placeren maar voor 

deze eerste info van het nieuwe seizoen heeft Chris nog een laatste efforke gedaan! 

 

Woordje van de voorzitter: 

Hier zitten we weeral te tokkelen achter onze computer. Buiten is het 30 graden en het 

tafeltennisseizoen is net achter de rug. Tijd dus voor onze welverdiende rust. Hoewel ‘rust’ 

ten huize Verhoeven momenteel niet aan de orde is. Weeral een flinke dochter erbij sinds 18 

mei, Chloë genaamd en die bezorgt ons vaak slapeloze nachten. Temeer daar onze middelste 

dochter van 1,5 jaar dagelijks al om 6 uur wakker is. Afin, efkes een moeilijke periode maar 

dat hebben we er graag voor over ! Dat het nu thuis veel drukker is geworden dan 5 jaar 

geleden toen ik nog vrijgezel was, is ook de reden dat dit mijn laatste woordje als voorzitter 

is. Er zijn andere prioriteiten. De fakkel van voorzitter werd doorgegeven aan Frank Bogaerts, 

ook reeds jaren actief in de club en in ons bestuur en Frank gaat dit ongetwijfeld fantastisch 

doen. De laatste weken werd er door uw bestuur niet stilgezeten, maar nog wel flink 

vergaderd. Zo dienden we nog enkele klassementswijzigingen aan te vragen bij zowel Sporta 

(katholiek verbond) als VTTL (Belgische) om aan al jullie wensen en ploegensamenstellingen 

te kunnen voldoen. Maar, het is ons (weeral) gelukt ! Zo hebben we voor mekaar gekregen dat 

onze 3 ploegen in VTTL in dezelfde formatie kunnen aantreden volgend seizoen:  

A-ploeg: Rob, Wim, Bart en Louis in 1e provinciale  

B-ploeg: Sven, Jef, Bob en Raoul in 3e provinciale  

C-ploeg: Frank, Raf, Dave en Patrick in 4e provinciale  

Bij sporta treden er vanaf september 10 ploegen aan:  

A-ploeg: Sven, Dennis en Chris in 2e afdeling 

B-ploeg: Kevin, Peter en Eric in 3e afdeling 

C-ploeg: Peter, Koen en Yannick in 3e afdeling 

D-ploeg: Boris, Seppe en Ivan in 4e afdeling 
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E-ploeg: Jef, Edgard en Ilse in 6e afdeling 

F-ploeg: Lu, Edwin en Marianne in 6e afdeling 

G-ploeg: Tonny, Rudy en Ingrid in 7e afdeling 

H-ploeg: Kurt, Werner en Maria in 9e afdeling 

I-ploeg: Rudi, Jef en Fred in 10e afdeling 

J-ploeg: Caroline, Gerda en Chris in 11e afdeling 

Ook bij onze jeugd zijn er maar liefst 4 ploegen voorzien:  

A-ploeg: Jan, Gilles, Yenthe en Jens  

B-ploeg: Nele, Marthe, Yana, Kim en Eline  

C-ploeg: Hanne, Jonas, Kobe en Esther  

D-ploeg: Wout Mees en Wout Vermeiren en hier zijn Tibo, Elien en Styn de reserven  

Zo, alles in orde voor volgende seizoen dus. De trainingen van Mireille zullen ook nog 

gewoon doorgaan in augustus. Op donderdag 18 augustus (de 3e donderdag van het seizoen) 

zal er weer iemand komen die lappen, houtjes, schoeisel, kledij,… komt verkopen zodat 

iedereen scherp staat voor de competitie. De lappen/rubbers kunnen op voorhand “getest” 

worden. Dit wil zeggen dat je er gerust enkele minuten mee mag spelen alvorens ze al of niet 

aan te kopen.  

Prettig verlof en veel leesplezier in jullie favoriete blad !  

2. De toogbeurten voor augustus 2011 

Naar goede gewoonte worden de eerste toogbeurten ingevuld door leden van het bestuur. De 

regeling voor de volgende maanden zal in de info’s verschijnen die in de loop van het seizoen 

het levenslicht zien. 

dag datum naam dag datum naam 

DO 04/08/11 STEF PEETERS DO 11/08/11 BORIS VOORSPOELS 

DO 18/08/11 FRANK B EN RAF F DO 25/08/11 JEF VAN BERGEN 

De toogverantwoordelijken dienen om 19.00u aanwezig te zijn omdat dan het lokaal opent 

voor onze jeugdspelers. 

 

3. Mededelingen van de club - secretariaat 

* De nieuwe telborden zijn eindelijk klaar. Het zijn mooie en stevige exemplaren geworden 

en ze zouden een hoge levensverwachting moeten hebben. 

* Boris Voorspoels, Rob Lambrechts en Jef Van Bergen hebben de cursus tafeltennisinitiator 

met vrucht beëindigd. Waarvoor een proficiat op zijn plaats is! 

* De jeugd kan in augustus vanaf 19.00u in het lokaal terecht om vrij te spelen. Vanaf 

donderdag 1 september starten de geleide trainingen door Lucien en Louis. Lucien start met 

de eerste groep om 18.30u en Louis gaat vanaf 19.30u verder met de tweede groep. 
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4. Clubagenda 

dag datum activiteit 

DO 28/07/11 VAN 13 TOT 18U – opening skateplein met tap door TTK-leden (zie mail 

Danny) 

MA 01/08/11 BESTURSVERGADERING 20.00U 

DO 18/08/11 VERKOOP TAFELTENNISMATERIAAL 

ZA 03/09/11 ONTMOETING MET EN IN TIOS: VERTREK LOKAAL OM 12.00U 

 

5. Verslag clubkampioenschap voor de seniors op tweede Paasdag 

Zon, zon en nog eens zon… Dat was dit jaar 2e Paasdag ! Zoals we al jààààren gewoon zijn 

wordt die dag ons fameus clubkampioenschap dan fel bevochten. Met zijn 32 waren we die 

dag na de nodige afmeldingen en laatinschrijvers. Organisatorisch is dit het perfecte getal, 

want zo konden we op onze 4 tafels telkens 2 poules van 4 personen laten spelen. 2 personen 

gingen dan naar de winnaarstabel en de 2 andere naar de “losers” ! Het grote voordeel van 

zo’n clubkampioenschap is dat we met voorgift werken. Er bestaan dus geen “sterkere of 

zwakkere”spelers. Dat dan ook alle matchen fel bevochten werden, bleek nadien uit het feit 

dat we geregeld sets dienden te tellen… ja, zelfs punten ! Als deze punten dan nog eens 

“status quo” waren, dan telde de onderlinge match ! Op deze manier wist Werner nipt 2e te 

worden ten koste van Raf die dus evenveel sets en punten had, doch onderling was verloren… 

Als we dan toch “sterke namen” of kanshebbers dienen te noemen, dan zijn dat vooral de 

ondergeklasseerden of mannen die 10 jaar of langer niet gespeeld hebben, hun palet van onder 

‘t stof hebben gehaald en dan terug beginnen met een balletje te slaan. Pingpongen is op dat 

vlak zoals zwemmen of fietsen: zoiets verleert ge niet ! Vraag maar aan Kurt Wagemans en 

Tony Wilms die respectievelijk 2e en 3e werden. Eén van de grote kanshebbers die telkens 

terugkomt, is Stan Adriaensen. Al wel de finale gehaald, doch nog nooit gewonnen. Dit jaar 

was het echter anders en wist hij Kurt Wagemans te verschalken en zo hadden we een terechte 

winnaar. Hieronder vindt u nog de algemene einduitslag zoals deze de statistieken ingaat:  

Al bij al weer een zeer geslaagde dag en zeker voor herhaling vatbaar. Om 21 uur was het 

gedaan en om 22 uur alles opgerommeld.  

1. Stan Adriaensen  17. Wim Van Ammel 

2. Kurt Wagemans  18. Dennis De Vrij  

3. Tony Wilms  19. Marianne Adams 

4. Sven Somers  20. Ingrid Vervloet 

5. Rob Lambrechts  21. Bart Jacobs 

6. Danny De Vrij   22. Raf Fransen 

7. Rudi Viskens  23. Rudy Marissen 

8. Stef Peeters   24. Boris Voorspoels 

9. Paul Marissen  25. Maria Wauters 

10. Raoul Wagemans  26. Edgard Poelmans 

11. Werner Adriaensen 27. Jef Matthé 

12. Bob Van Den Eynden 28. Chris Verhoeven 

13. Edwin Michielsen  29. Peter Lambreghts 

14. Jef Van Bergen  30. Chris Wouters 

15. Frank Bogaerts  31. Gerda Van Dam 

16. Louis Janssens  32. Fred Wilms 

 

6. Beker van Veussel: een verslag   
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Naar jaarlijkse gewoonte is er na de competitie nog de felbevochten “beker van Veussel” !! 

Dat dit telkenmale toch een succes is, bewijst het aantal inschrijvingen. Ook dit jaar deden er 

weer 8 ploegen mee, hetgeen als organisatie “ideaal” is ! De 1e week hebben we 4 winnaars 

en 4 verliezers waarvan de 2e week de winnaars tegen elkaar en de verliezers tegen elkaar 

spelen om zo uiteindelijk in week 3 te spelen voor de plaats die ge waart zijt… Dat er op zo’n 

dagen niet steeds met dezelfde personen in een ploeg wordt gespeeld, maakt dan ook niet uit. 

Gezelligheid troef is de boodschap en als iedereen maar opdaagt waarmee er in de ploegen 

werd afgesproken om te spelen die week, dan is alles in orde. 

Uiteraard wordt er met voorgift gespeeld hetgeen het alleen maar interessanter maakt. Zo 

stond Robke in de 1e week 20-13 achter tegen den Edwin, maar wist onze “Beersenaar” toch 

nog te winnen  waardoor de B-ploeg Belgische nipt met 5-4 wist te winnen van de Fritzen en 

Marianne. En wat te denken van Ingrid die elke week met een andere ploeg meespeelde ? De 

eerste week verloor haar ploeg (B, KVKT) maar de 2e week deed ze met de winnende ploeg 

mee (E, KVKT) om dan in week 3 de finale te spelen met B-ploeg VTTL.  

Afin, het was weer een plezante boel en uiteindelijk won de E-ploeg met Seppe Van Gils ! 

Deze wordt vermeld daar hij elke week meedeed en een oorspronkelijk lid is van de E-ploeg. 

(en ook nog omdat hij in onze vorige info NIET werd vermeld als winnaar van de CD reeks 

op ons eigen plaatselijk tornooi omdat er geen verslag voorhanden was) Voilà, rechtgezet !! 

Aan Seppe werd dan ook onze prachtige beker meegegeven die het volgend seizoen bij de 

familie Van Gils op de schouw zal staan. Hieronder volgt nog de einduitslag:  

1. E ploeg, KVKT  5. I ploeg KVKT 

2. B ploeg, VTTL  6. G ploeg KVKT 

3. C ploeg, VTTL  7. B ploeg KVKT 

4. H ploeg, KVKT  8. J ploeg KVKT 

7. Clubkampioenschap jeugd: een verslag 

Traditiegetrouw houden we ons kampioenschap voor de jeugd op 1 mei, dit jaar was het op 

een zondag, maar dat kon de pret niet bederven. Met 20 inschrijvingen (netjes verdeeld in 10 

jongens en 10 meisjes) gingen we rond 13 uur van start. Primeur voor deze editie was dat we 

de jongens en de meisjes eens apart in een reeks hadden gezet, zodat we 2x goud, zilver en 

brons konden uitreiken. Er werden vier poules van vijf spelers gemaakt en men kon van start 

gaan. Ouders en grootouders kwamen massaal opdagen en enkele nieuwelingen maakten hun 

debuut. Over drank en hot-dogs moeten we niks meer zeggen, dat loopt als een trein en onze 

aftredende voorzitter,Chris Verhoeven, had de moeite gedaan om iedereen nog eens een hart 

onder de riem te komen steken, waarvoor onze dank. Iedereen een mooie medaille rond de 

nek,nog een potje gejokt en de zondag was weer voorbij en geslaagd.  

Groeten van het jeugdbestuur, Lucien,Sven,Rudi en Rudy  

De uitslag: 

Meisjes  Jongens 

1. Nele Renders 1. Jan Van Dijk 

2. Marthe Royens 2. Gilles Swaegers 
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3. Yana Laveren 3. Yenthe Bevers 

4. Kim Verhelst 4. jens Sijsmans 

5. Esther Royens 5. Wout Mees 

6. Hanne Van Dijk 6. Dries Augustijn 

7. Kaat Viskens 7. Jonas Van Boxel 

8. Axelle Swaegers 8. Wout Vermeiren 

9. Shari Hillen  9. Rheno Van Hout 

10. Judith Royens 10. Floris Draeck 

 

8. TTK QUIZ: zaterdag 21 mei 2011 

Een datum prikken betekent dat je altijd mensen voor keuzes moet stellen, wegens nog een 

alternatieve activiteit op de agenda. Sommige gelegenheden hebben natuurlijk voorrang  zoals 

communie of andere feesten. Afin, dit jaar bleek zaterdag 21 mei geen gelukkige keuze te zijn 

want meerdere vaste ploegen van de afgelopen edities dienden verstek te geven. Omdat een 

quiz opstellen best wat tijdsinvestering vraagt, is het jammer om hem slechts voor enkele 

ploegen te presenteren. Na overleg tussen quizmaster en bestuur werd dan ook beslist om de 

quiz te annuleren en te verplaatsen naar een latere datum. Mogelijke optie wordt nu de tweede 

helft van december wanneer de competitie enkele weken stil ligt. Zodra één en ander concreet 

wordt, zal dit ongetwijfeld medegedeeld worden. 

 

9. Trainingen Mireille Slootmans 

Conform de voorbije jaren krijgt ook nu weer iedereen de gelegenheid zijn of haar vorm bij te 

spijkeren aan de hand van een vijftal geleide trainingen door Mireille. Er worden twee 

groepen gemaakt die zo homogeen mogelijk worden ingedeeld. 

* De eerste groep (lagere klassementen) begint om 18.30u en traint tot 20.00u. De tweede 

groep (hogere klassementen) begint om 20.00u en traint tot 21.30u. 

* Inschrijven via Chris Verhoeven: mailen of telefoneren (0475/78.59.97.) voor 21 juli 

* Je betaalt vijf euro, ongeacht het aantal keren dat je komt. 

* Trainingen gaan door op de dinsdagen 2 – 9 – 16 – 23 – 30 augustus 

 

10. Nieuws van de Sportraad 

Enkele weken geleden zijn Frank en Kris naar de jaarvergadering geweest van de sportraad en 

langs deze weg laten we jullie weten wat daar zoal uit de doeken gedaan werd. De sportraad 

bestaat uit de enkele leden van de gemeenteraad met Stijn Van Gestel als voorzitter. Hij stuurt 

de jeugd en volwassenwerking. Ook de aanvragen van de subsidiëring gaan langs Stijn. Toch 

niet onbelangrijk voor onze club. Dus hij is dé man als het gaat om sport in Rijkevorsel. Dit 

samen met Schepen van sport Roger Kemland.  

Wat staat er te gebeuren in 2011-2012?  

* Er komen enkele toestellen om oefeningen te doen langsheen de looppiste in de Bavelstraat.  

* Er wordt gedacht aan een fit-o-meter langs de beide kanten van de vaart van Brug 8 naar 

Brug 7. Ideeman van dienst hiervan was Peter Brosens. Er is al conctact opgenomen met de 

Dienst Scheepvaart en Binnenwateren. Deze waren voor dit project te vinden. De looppiste 

zou komen áchter de bomen zodat fietsers en lopers niet in elkaars “vaarwater” komen. Er 

wordt gedacht aan peterschap vanuit een club van Rijkevorsel voor elk toestel om alzo de 

toestellen in orde te houden. Bij gebreken moet dan de sportdienst verwittigd worden zodat 

herstelling kan gebeuren. Of dit project doorgaat is nog niet zeker.  
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* In spetember is er de week van de sport. Er is rondvraag gedaan welke clubs er bereid zijn 

om mee iets in elkaar te steken in september. Misschien een zondag op het pleintje in het dorp 

waarbij alle clubs via hun aanwezigheid hun bestaan en werking kunnen laten zien. 

Voorstellen waren nog steeds welkom en of wij als TTK meedoen. Indien interesse van 

iemand van onze club kan je een seintje geven aan iemand van ons bestuur.  

* De aanleg van het skatepark aan de Kruispad is uit de startblokken geschoten. De 

ondergrond is al aangebracht en de voltooiing wordt verwacht in juli. Een plannetje van wat 

en hoe hangt al geruime tijd uit in ons lokaal aan het prikbord.  

* Er komt een opleiding Sportleider en Vorming in Turnhout. Liefhebbers kunnen info halen 

in het gemeentehuis of via de website van de gemeente.  

* De website van de gemeente wordt trouwens ook volledig vernieuwd daar deze niet echt 

gebruiksvriendelijk is en te weinig toegankelijk om info op te zoeken. Ook het inbrengen van 

gegevens is omslachtig.  

* Als er voorstellen zijn hoe de kampioenenviering een beetje meer kleur te geven zijn altijd 

welkom. Bekers en handdoeken mischien best met de post laten opsturen volgend jaar? 

Afhalen is moeilijk. 

* Tip van de dag: via de website en de kranten kan je kijken via “Uit in Vlaanderen” wat er in 

de streek te doen is op een zaligmakend vrij moment.  

* Wist je dat 30% van een zwemkaart terugbetaald wordt door de gemeente? Eender waar 

(Zundert, Beerse, Lille, Herentals, Turnhout) je gaat zwemmen. Gewoon met je beurtenkaart 

naar het gemeentehuis gaan en je krijgt de subsidie. Dit omdat er in Rijkevorsel geen 

gelegenheid is om te zwemmen.  

11. Wist je dat… 

* Er dit jaar weerom een motorritje komt met actieve motorrijders van onze club? Diegenen die 

een motor hebben en wensen mee te rijden kunnen hun naam alvast doorgeven aan Raf en 

Frank zodat we zeker niemand over het hoofd zien. Misschien is er nog iemand van wie we het 

motorbestaan niet kennen... 

* Raf en Frank weerom een snoepreisje maken begin juni en ditmaal naar het zonovergoren 

eiland Corsica. 

* Peter Lambreghts dit jaar de eerste was om zijn lidgeld voor het nieuwe seizoen te betalen. 

De voorbije jaren diende hij telkens een (fikse) boete te betalen omdat hij te laat was. Zo zie je 

maar: vroeg of laat heeft dat zijn effect! 

* Rob Lambrechts in september in het huwelijksbootje zal stappen. 

* Koen Janssens hem dit al heeft voorgedaan want hij gaat te water eind juli. 

* De vloer van de speelzaal weer op enkele uren tijd afgeschuurd werd en van een nieuwe 

beschermlaag voorzien. 

* Frank Bogaerts wat later op de afspraak was van bovenstaande activiteit omdat hij thuis 

geconfronteerd werd met een kelder die onder water stond. 

* De volgende info eind augustus verschijnt zodat we daar de toogdata van september-oktober 

al kwijt kunnen. 

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

louisjanssens@hotmail.com 


