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1. Voorwoord 

De eerste bladeren vallen alweer van de bomen. Dat betekent dat de herfst in aantocht is en 

dat die mooie zomer helaas voorbij is. Nu, een mooie zomer was het natuurlijk niet bepaald 

en we moesten al een heel eind zuidwaarts rijden, vliegen of varen om een aangenaam en 

standvastig zonnetje tegen te komen. Afin, als die zon het laat afweten, dan zorgen wij als 

pingpongers wel voor het nodige licht en dus zijn we hier weer met een kraakverse info. In 

deze info ook de eerste maal dat onze nieuwe voorzitter Frank met een woordje uitpakt. Jullie 

kunnen hieronder alvast beginnen lezen. 

 

Woordje van de voorzitter: 

Ziehier mijn eerste woordje dat ik placeer in het infoblad van TTK.  Nooit kunnen denken dat 

deze eer mij nog eens te beurt zou vallen. Het is echt wel een eer als ik zie wie mijn 

voorgangers waren. Ik hou het bij het vernoemen van Louis Janssens en Chris Verhoeven 

omdat ik deze twee mensen persoonlijk gekend heb als voorzitter en beiden toch wel een hele 

staat van dienst hebben in onze club. Bedankt mannen om het pad te plaveien... 

Als iemand een nieuwe uitdaging aanneemt, probeert men dikwijls zo goed te doen als de 

voorgangers maar dat dit is in mijn geval geen klein bier. Ik ga me dus daar niet aan wagen 

maar wel trachten mijn eigen koers te varen, samen met het dagelijks en het jeugdbestuur. 

Mensen die het goed menen met de club en die zich inzetten voor een goede werking! En 

natuurlijk zijn er zoals in elke vereniging ook mensen achter de schermen die ervoor zorgen 

dat alles op wieltjes blijft lopen. Zo wordt er drank en snoep aangehaald, gepoetst, de 

toogdiensten verzorgd, het infoblad in elkaar gebokst, het lokaal opengehouden bij 

nevenactiviteiten en nog meer van die zaken. Bedankt daarvoor! En natuurlijk de ‘sponsors’ 

van elke week die hun balletje komen slaan en met hun verteer de clubkas spekken. 

Het nieuwe seizoen is weerom aangebroken en na de trainingen van Mireille zijn de eerste 

matchen reeds achter de rug. Voor sommigen kan de start alvast niet meer stuk, voor anderen 

kan het niet anders dan beteren.  

Ook voor de trainers van de jeugd lijkt het weer een druk seizoen te worden. De opkomst van 

de jonge tafeltennisliefhebbers is groot. Misschien zelfs iets te groot om ze nu op de geplande 

tijdstippen een degelijke training te kunnen geven. Lucien gaat dan ook bekijken of het niet 

wenselijk is om een bijkomende training in te passen. De informatie terzake wordt hier 

trouwens door Lucien verder geregeld. 

Veel plezier en tot één van de volgende gelegenheden in ons lokaal. 

 

2. De toogbeurten voor oktober en november 2011 

dag datum naam dag datum naam 

ZA 01/10/11 P LUYCKX/R MARISSEN  WO 26/10/11 SEPPE VAN GILS 

MA 03/10/11 MARIANNE ADAMS DO 27/10/11 BORIS VOORSPOELS 

DI 04/10/11 WERNER ADRIAENSEN DO 03/11/11 FRED WILMS 

DO 06/10/11 PETER MATHEEUSSEN DO 10/11/11 CHRIS VERHOEVEN 

VR 07/10/11 YANNICK VD EYNDEN ZA 12/11/11 I JANSSEN/R MARISSEN 

ZA  08/10/11 L KIVIT/R VISKENS MA  14/11/11 KURT WAGEMANS 

MA 10/10/11 CAROLINE FRANSEN DI 15/11/11 ILSE VAN LEUVEN 

DO 13/10/11 CHRIS WOUTERS WO 16/11/11 TONY WILMS 

ZA 15/10/11 D DE VRIJ/P LUYCKX DO 17/11/11 PAUL MARISSEN 
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MA 17/10/11 BOB VERPOORTEN VR 18/11/11 MARIA WAUTERS 

WO 19/10/11 KEVIN HEREMANS MA 21/11/11 TOOS SMULDERS 

DO 20/10/11 PAUL MARISSEN DO 24/11/11 JEF VAN BERGEN 

VR 21/10/11 GLEN VISKENS MA 28/11/11 BOB VERPOORTEN 

MA 24/10/11 SVEN SOMERS DI 29/11/11 FRANK BOGAERTS 

DI 25/10/11 GERDA VAN DAM 

 

BIJ DEZE NOGMAALS GRAAG DE NODIGE DISCIPLINE VAN ALLE 

TOOGVERANTWOORDELIJKEN OM HUN BEURT NIET TE VERGETEN. WE 

VRAGEN ENKELE KEREN PER SEIZOEN DEZE INSPANNING VAN JULLIE EN 

VOOR DE REST KAN JE ZELF GENIETEN VAN DE TOOGBEURT VAN JOUW 

CLUBCOLLEGA!! 

 

3. Mededelingen voor de jeugd 

* Zestiende finale beker Bisdom op zaterdag 29 oktober: 

- Hemiksem C – Rijkevorsel A (aanvang 9.00u) 

- Rijkevorsel D – Nodo A (aanvang 9.30u) 

* Splitsing trainingsgroep donderdag 18.30-19.30. Deze eerste groep is intussen te groot 

geworden om nog degelijk te kunnen trainen. Daarom wordt de groep gesplitst. Een eerste 

groep verhuis naar de maandagen, de andere groep blijft op donderdag. Hieronder de nieuwe 

afspraken:  

Met ingang van maandag 3 oktober 2011, worden de volgende spelers voortaan op de 

trainingen verwacht  op maandag van 18.15 tot 19.15 uur:  

Hillen Shari,Van Hout Rheno,Michielsen Daan,Michielsen Dries,Verdonck Bernd,Max 

Yoran,Havermans Elias,Woestenborghs Chiara en aangevuld met enkele nieuwe spelers.  

* Om de jeugdleden exra speelgelegenheid te geven is Lucien bereid om ook op 

woensdagnamiddag het lokaal open te houden zodat er vrij kan getraind worden.  

De regeling gaat in op woensdag 5 oktober, van 14.00 tot 16.00 uur. Deze vrije trainingen 

staan onder leiding van Lucien. Na enkele weken volgt er een evaluatie of er voldoende 

belangstelling is. Indien ja, dan gaan we er mee door, indien nee, dan stoppen we er mee. 

Indien voldoende belangstelling tot en met maart 2012.  

Ter herinnering hieronder nogmaal enkele adviezen die spelers en ouders kregen in verband 

met de geleide trainingen:  

- De trainingsvergoeding bedraagt 10 Euro. Gelieve dit bedrag van 10 Euro aan uw kind mee 

te geven en te laten afgeven aan de betreffende trainer, Lucien of Louis.  

- Enkele belangrijke regels met betrekking tot het volgen van de geleide traingen, die vanzelf 

spreken omdat je een sport beoefent, die je graag op een hoger niveau wilt brengen.  

- Zou overbodig moeten zijn om te vermelden maar sportkledij is absoluut verplicht. 

Jeans enz. zijn uit den boze.  

- Geen GSM’s en andere gadgets in de speelzaal.  

- Op tijd beginnen, hooguit twee aanmaningen om de zaal binnen te gaan.  

* Er staat wellicht weer een discopingpong namiddag op stapel. 

 

4. Mededelingen secretariaat/bestuur 

* De trainingspakken en T-shirts zijn bijna opgebruikt. In de loop van dit seizoen wordt er 

uitgekeken naar nieuwe outfits. 

* Jef gaat de website van de club opnieuw activeren: je kan de site bezoeken via dit adres: 

users.skynet.be/TTK Rijkevorsel  

* Caroline Fransen heeft de taplijst voor het lopende seizoen opgesteld. Waarvoor dank! 

* Met enkele bereidwillige handen en helpers konden we ons lokaal openstellen tijdens de 

opening van het skatepark naast ons lokaal. Zo werd tapgewijs nog een extra centje verdiend. 
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* Stef heeft een ‘hot kalender’ gemaakt die naast de dubbele deur aan de speelzaal hangt. 

Hierop kunnen de last minute inschrijvingen voor activiteiten of aankondigingen van specieke 

zaken aangebracht worden. 

* Stef heeft een ‘blikvanger’ gemaakt waarin het bier van de maand wordt aangeprezen. 

* In de loop van november zal Willy de clubleden nog eens vergasten op een mosselavond. 

* Boris maakt van alle competitieploegen een fotootje dat nadien onder de overeenkomstige 

rangschikkingsborden wordt gehangen. Zo kennen we iedereen niet alleen bij naam maar 

kunnen we er ook een gezicht op plakken. 

 

5. Clubagenda 

dag datum activiteit 

WO 02/11/11 BESTUURSVERGADERING 

 

6. De jaarlijkse ontmoeting met Tios Tilburg: een verslag door Chris Verhoeven 

De eerste zaterdag van september is steevast de zaterdag om tegen onze Nederlandse vrienden 

te spelen.  Zo een week voor de competitie komt zo’n internationale ontmoeting goed van pas.  

Dit jaar was het in het Nederlandse Tilburg te doen en met z’n 13 vertrokken we om 12 uur 

aan ons lokaal in Rijkevorsel.  Rond 13 uur kwamen we aan in Tilburg waar we (zoals elk 

jaar overigens) hartelijk ontvangen werden.  Na wat puzzelwerk (de hollanders waren met 

19), het welkomswoord en de groepsfoto, begonnen we rond 13.45 uur aan onze matchen.  

Dat het niet makkelijk ging worden, wisten we op voorhand.  

Tios beschikt nu éénmaal over veel leden waarvan er dan ook nog eens enkele op nationaal 

niveau spelen…  

Ons A-team (Bart, Louis en Sven) verloor met 7-3. Bart wist hier 2 matchen te winnen en 

Louis kreeg als laatste match een forfait cadeau wegens “te vochtig in de zaal”.  

Dat de Chris (B-ploeg samen met Boris en Eric) maar beter een forfait had “gegeven” wegens 

“te vochtig in de zaal” heeft hij acheraf al dikwijls gedacht ! Ondertekende kwam tijdens zijn 

laatse partij tegen Leon serieus ten val wegens gladheid van de vloer en dacht in het begin 

nog dat het “allemaal wel zou meevallen”.  Groot was zijn verbazing dan ook toen men op de 

spoed in Turnhout vaststelde dat zijn grote teen maar liefst op verschillende plaatsen 

gebroken was… Conclusie: 2 weken met voetje omhoog liggen en niks doen, daarna gevolgd 

door 4 weken geen sport en dus tot half oktober “out” voor de competitie !!  

Anyway, aan zijn laatste match zal het niet gelegen hebben.  Van het B-team wist enkel Boris 

een match te winnen met als gevolg dat we verloren met 11-1 !  

Onze C-ploeg (Willy, Danny en Kurt) deed toch al beter en verloor “slechts” met 9-4 !  

Hier wist onze Willy maar liefst 3 van zijn 4 matchen te winnen!  De jonge Nederlanders 

wisten geen blijf met het mes van de Willy en kregen zijn ballen niet over het net 

“getopspind” !  Danny wist 1 match te winnen en Kurt kwam nog net iets te kort, maar daar 

zal in de toekomst nog wel verandering in komen….  

Onze D-ploeg wist echter WEL te winnen zodat we niet met een 4-0 pandoering naar België 

terug moesten.  Lu, Edwin, Lucien en Rudi wonnen vlot met 2-11 en hier kwamen ze me alle 

4 (ieders apart) in mijn oor fluisteren dat ik in mijn verslag moest vermelden dat ze (alle 4 

dus) gewonnen hadden van een ex-kampioen van Friesland !!  Een dikke proficiat dus !!  

Al bij al was het voor iedereen (iets minder voor Chris) weer een hele plezante namiddag die 

we zeker elk jaar terug op de agenda zullen plaatsen.  

 

7. TTK QUIZ 

Er is nog geen datum bekend maar volgens welingelichte bronnen zou ie eind november, 

begin december georganiseerd worden. 
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8. Wist je dat… 

* Chris Verhoeven voorlopig letterlijk niet meer op zijn tenen getrapt wil worden. Hij heeft 

namelijk zijn dikste teen gebroken op Tios.  

* Chris Verhoeven op zondag 11 september in de namiddag bezoek kreeg van Leon Van 

Esch, zijn vrouw en hun dochter. Leon organiseert altijd de ontmoetingen voor Tios. 

Het was tegen hem dat de Chris ten val kwam en alzo zijn grote teen brak ! 

Zou Leon zich schuldig gevoeld hebben ? 

Chris was in ieder geval aangenaam verrast en ze hadden een mooi bloemeke bij... 

* Tios een geweldig mooi lokaal heeft maar dat ze daar ook de nodige problemen hebben 

wanneer warmte en een hoge luchtvochtigheid hand in hand gaan. 

* Eric Van Hove een beetje buikpijn had in Tilburg en dat Bart en Louis dat snel hebben 

verholpen: een cola met een dubbele whisky doet wonderen en Eric voelde zich op slag een 

pak beter. 

* We voortaan wel zelf naar Tios rijden en niet meer den Boris volgen. De GPS van Boris 

blijkt immers afgesteld op allerlei obscure binnenbaantjes en rare omwegen. 

* Jef Matthé op 1 augustus het lokaal binnenduikelde in de veronderstelling dat het algemene 

ledenvergadering was. Helaas voor hem was die allang gepasseerd in mei en kwam hij 

eigenlijk terecht in de maandelijkse bestuursvergadering. 

* Lucien met zijn vrouwtje op reis zijn geweest naar Portugal. In Portugal hebben ze 

ondermeer de steden Porto en Lissabon bezocht maar ze zijn ook langs geweest in het 

bedevaardsoord Fatima. We gaan bij gelegeneheid eens navragen bij Lucien welk 

schietgebedje hij daar heeft gepreveld. 

* De barbeque dit jaar op ruim 25 deelnemers kon rekenen. Het was bovendien mooi weer 

zodat Louis in een lekkere avondzon de worsten, saté’s en kipfilets perfect kon grillen. De 

mensen van het bestuur hadden bovendien voor een mooi buffet gezorgd met stokbrood, 

diverse groenten en sausen. 

* Rob Lambregts zijn Dorien voor eeuwig aan zijn zijde zal hebben daar ze in het 

huwelijksbootje gestapt zijn. En dat het een vruchtbaar leven zal worden zal afhangen van de 

staat van de potgrond die ze cadeau gekregen hebben. 

* De C-ploeg ( Patrick, Raf, Dave en Frank ) voor de 9e keer op hoogtestage geweest zijn 

samen met hun madammen. Buiten de 2 proftrainers ze nu ook al een reserve speler ( Stef 

Peeters ) aan het klaarstomen zijn. Gaan ze dit jaar hun joker inzetten? 

* Op diezelfde hoogtestage het gezelschap in tweepersoonskano’s een stukje van de Ourthe 

hebben afgevaren. Dat het niet bij alle koppels peis en vree was in het bootje, nietwaar 

Louis!? 

* Tijdens de quiz ’s avonds de dames alweer van de heren hebben gewonnen en wel met 

overtuigende cijfers: liefst negen punten meer dan hun ventjes. 

* De laurierstruiken van Bob Verpoorten een ongekende opleving ten toon gespreid hebben? 

Ze staan groener en feller dan ooit. Een natte zomer is dan toch nog voor iets goed. 

* De BBQ van Louis een succes was. Dit jaar 25 inschrijvingen waarvan woensdagavond om 

21u30 de laatste inschrijvingen binnen liepen.... en donderdagavond was het BBQ. Met dank 

aan de beenhouwer van dienst die dus enkele keren de bestelling moest aanpassen. 

* Paul Marissen in het tussenseizoen enkele maanden in de lappenmand heeft gelegen. 

* Maria Wauters ook al een probleem aan de pols/hand heeft. 

* De A-ploeg VTTL hun vaste coach hebben ontslagen. Afin, dat schijnt toch iedereen te 

denken want Eric Van Hove is nog niet komen opdagen dit seizoen tijdens de 

thuiswedstrijden. Of zou hij misschien terug last hebben van zijn buikje? 

* De motorvrienden van onze club zijn weerom een stapje in de wereld gaan zetten. Een ritje 

rond het Leuvense was  goed voor een zonnige 260 km. 

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

louisjanssens@hotmail.com  


