
 

TTK-INFO 

Pagina 1 van 4 

l 

 

 

 

 

 

 

1. Voorwoord 

Stilaan gaan we richting koning winter en dat betekent dat het lopende seizoen in de helft zit. 

Onnodig te zeggen dat de tijd vliegt maar bij deze hebben we het toch maar weer mooi 

aangebracht. Aangezien dit nummer het jaareinde overbrugt en de volgende info eind jaunari 

zal verschijnen, zijn vroege Kerst en Nieuwjaarswensen hier alvast op hun plaats! Veel meer 

woorden gaan we er hier niet aan vuil maken, die eer is weggelegd voor Frank die hieronder 

voor de tweede maal in zijn pen is gekropen. 

 

Woordje van de voorzitter: 

Hallo tafeltennissende collega’s.   

Wat ons zeker opvalt de laatste tijd is dat er veel jeugdig enthousiasme te zien is op 

zondagvoormiddag. Inclusief het gezelschap van de ouders waarvoor onze oprechte 

waardering. Ik denk dat het lang geleden is dat er nog zo massaal getraind werd door de jeugd 

op zondagvoormiddag. Ook chapeau aan de volwassen spelers op zondag dat ze de jeugd mee 

op sleeptouw nemen zodat iedereen aan bod komt. Het feit dat Lucien extra uren ingelast 

heeft op maandagavond en woensdagnamiddag past hier volledig in het plaatje. Ook hier zien 

we een extra opkomst van jong talent. En of het jong talént is moeten we nog afwachten. Dit 

zal zich de komende jaren moeten manifesteren. Het is erg knap dat Lucien hiervoor extra tijd 

kan en wil vrijmaken.  

Sommigen vragen zich af waar het heen gaat met de sport. En deze vraag is terecht. We horen 

van bevriende clubs dat ze controle gehad hebben ivm belastingsaangiftes, zelfs boetes 

moeten betalen. Vergaderingen her en der ivm BTW betalen ja of neen rijzen uit de grond. 

Hoe zit deze materie in elkaar?! Blijven we een feitelijke vereniging of gaan we over naar een 

VZW? Grote vragen met soms nog grotere afwegingen. We zijn er in het dagelijkse bestuur 

stellig mee aan het worstelen. Voorlopig gaan we informatie opdoen en bekijken we intern 

hoe we deze kwestie gaan aanpakken. Dit is misschien geen info voor de dagdagelijkse 

bezoeker van onze club maar toch kruipt hier wel wat denkwerk in. Wordt vervolgt...  

Genoeg zwaar materiaal. Nu de lichtere rubriek.  

Nog enkele weken en het competitie-seizoen zit weerom halfweg. We zijn allen vol goede 

moed gestart en sommigen zien hun ideeën reeds in rook opgaan terwijl anderen de lat steeds 

hoger leggen. Ieder zijn ding en werkend aan een leuk seizoen wens ik ieder de roem die 

hem/haar toekomt. Wat nieuw is dit seizoen zijn de foto’s aan de muur onder elke 

competieploeg. Een leuk initiatief welk zijn doel niet mist. Het is leuk en brengt leven in de 

brouwerij.  

2. De toogbeurten voor december 2011 en januari 2012 

dag datum naam dag datum naam 

DO 01/12/11 BART JACOBS MA 09/01/12 RAOUL WAGEMANS 

MA 05/12/11 ROB LAMBRECHTS DO 12/01/12 TOM LENAERTS 

WO 07/12/11 ERWIN LIEKENS MA 16/01/12 LUDO DE VRIJ 

DO 08/12/11 X DI 17/01/12 STAN FLOREN 
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VR 09/12/11 KOEN JANSSENS WO 18/01/12 BOB VAN DEN EYNDEN 

DO  15/12/11 CAROLINE FRANSEN DO  19/01/12 PETER MATHEEUSSEN 

MA 19/12/11 LOUIS JANSSENS VR 20/01/12 STEF PEETERS 

DO 22/12/11 EDWIN MICHIELSEN MA 23/01/12 CAROLINE FRANSEN 

VR 23/12/11 MARIA WAUTERS WO 25/01/12 MARIANNE ADAMS 

DO 29/12/11 DANNY DE VRIJ DO 26/01/12 BORIS VOORSPOELS 

DO 05/01/12 RUDI VISKENS MA 30/01/12 FRANK BROSENS 

 

* 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!! 

* DE TOOGDATA OP ZATERDAGVOORMIDDAG (jeugdcompetitie) STAAN IN 

BOVENSTAANDE LIJST NIET VERMELD WEGENS NOG NIET GEKEND OP DIT 

OGENBLIK. 

* DONDERDAG 8/12: nog geen tapper voorzien!! 

 

3. Mededelingen voor de jeugd 

* Op zaterdag 3 december wordt op algemeen verzoek een disco-pingpong ingericht. Meer 

détails zullen tijdig worden medegedeeld. 

* Op woensdag 28 december gaat het kerstfeest voor de jeugd door. Ook hier zal de nodige 

informatie tijdig worden doorgegeven. 

* De twee overblijvende ploegen zijn ondertussen uitgeschakeld voor de Beker van het 

Bisdom. 

* Na Nieuwjaar wordt nog een vijfde en bijkomende jeugdploeg ingeschreven voor de 

competitie. Het belooft dus nog een ietsje drukker te worden op zaterdagvoormiddag. 

 

4. Mededelingen secretariaat/bestuur 

* De zoektocht naar nieuwe T-shirts is opgestart. In het lokaal liggen een aantal modelletjes 

ter beschikking om uit te proberen. Wie er eentje gebruikt heeft, mag het uitgewassen en 

proper terug in de doos leggen zodat een ander er ook gebruik van kan maken.  

* De clubwebsite kan je nog steeds bezoeken via dit adres: users.skynet.be/TTK Rijkevorsel  

* Er worden twee rookmelders geplaatst in het lokaal om onze brandveiligheid te 

maximaliseren. 

* Danny zorgt voor duidelijke pictos’ zodat iedereen, bezoekers inbegrepen, weet waar de 

toiletten en kleedkamers met douches voor mannen en vrouwen te vinden zijn. 

* In de cafétaria is voortaan ook een staantafel voorhanden. Wie dus niet graag op een stoel 

zit of zijn benen eens wil strekken, kan aan de ‘receptie’tafel terecht. 

 

5. Clubagenda 

dag datum activiteit 
ZA 03/12/11 DISCOPINGPONG VOOR DE JEUGD 

DI 13/12/11 BESTUURSVERGADERING 

ZA 17/12/11 TTK QUIZ MET AANVANG 19.00U 

DI 20/12/11 BESTUURSVERGADERING JEUGDBESTUUR 

WO 28/12/11 KERSTFEEST VOOR DE JEUGD 

VR 06/01/12 BEDRIJVENPINGPONG VAN ROEY 

ZA 07/01/12 DUBELSPELKAMPIOENSCHAP VOOR DE SENIORS 
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6. Mosselavond op donderdag 3 november 

Onze leden worden verwend dit seizoen. Na de geslaagde barbeque in september kregen de 

TTK’ers de gelegenheid om zich in te schrijven voor een mosselavond. Je zou haast vergeten 

dat we een pingpongclub zijn en geen culinaire vereniging! 

Om één en ander in goede banen te leiden, werd Willy aangezocht om de mosselen aan wal te 

brengen en ze vervolgens conform de regels van de kunst in de pot te krijgen. Liefst dertig 

kilo mocht Willy verwerken: dat is een flinke portie groenten (uien, selder, look, paprika...) 

snijden, sausjes maken enz. Om het zaakje vlot te laten verlopen kon iedereen naar eigen 

keuze een uur opgeven zodat het consumeren in gespreide slagorde kon gebeuren. Er werd 

begonnen om half zeven en de laatsten zullen rond de klok van tienen hun portie naar binnen 

hebben gewerkt. Je kon telkens per drie aan tafel en het moet nogmaals worden gezegd: de 

cuisson van de mosselen was perfect, brood en saus à volonté maakten het feest compleet. 

Bij deze willen we Willy nogmaals bedanken voor de geleverde inspanningen en kijken we al 

uit naar een volgende gelegenheid! 

 

7. TTK QUIZ: zaterdag 17 december 2011 

Er is dus een nieuwe datum bekend waarop we een tweede poging doen om onze quiz die 

normaliter in mei had plaatsgevonden, te laten doorgaan. Je kan inschrijven aan het ‘prikbord’ 

in het lokaal waar ook alle andere modaliteiten te lezen vallen. Bij deze een warme oproep 

aan alle leden, ouders en andere sympathisanten om met elkaar af te spreken en om een ploeg 

te vormen. Drempelvrees hoeft echt niet want het is een erg toegankelijke en leuke quiz 

waarbij deelnemen belangrijker is dan winnen. Op dit ogenblik zijn reeds zes ploegen 

ingeschreven zodat de quiz zeker doorgaat maar we mikken toch op nog enkele ploegen meer 

om de strijd nog wat spannender te maken. 

 

8. Wist je dat… 

* Jef Heremans tijdens een wedstrijd op verplaatsing een stuk glas van zijn bril in zijn ogen 

heeft gekregen. Jef werd afgevoerd naar een nabijgelegen ziekenhuis. We geen verdere 

informatie of détails over het gebeuren hebben vernomen maar er wel van uitgaan dat alles 

wel terug in orde zal zijn. 

* Patrick Luyckx met een spierletseltje in zijn been sukkelt en daarom al verschillende weken 

forfait moet geven. Gelukkig heeft zijn C-ploeg met Stef Peeters een superinvaller in de ploeg 

zodat Patrick’s afwezigheid vlot kan worden opgevangen. 

* Chris Verhoeven intussen wel hersteld is van zijn teenbreuk en opnieuw aan de 

pingpongtafel is gesignaleerd. 

* Het bier van de maand een blijvend succes is. Telkens er een nieuw biertje wordt 

gepromoot, vliegen de flessen en bijhorende glazen vlot over den toog. 

* Het nog steeds de bedoeling is om na afloop van een competitieavond of clubavond of... de 

enveloppe met geld/sleutels bij Willy af te leveren. Zo kan Willy ’s anderdaags de kas maken 

en nieuw wisselgeld in de volgende enveloppe deponeren. De voorbije periode gebeurde het 

al eens dat met deze afspraak slordig wordt omgesprongen. Het is dan gissen voor Willy wie 

de enveloppe/geld/sleutels nog in zijn bezit heeft. 

* We in onze pingpongrangen een kandidaat burgemeester hebben rondlopen. Volgens 

betrouwbare bronnen zou Bob Van Den Eynden interesse hebben voor deze functie. Bij deze 

alvast gratis reclame voor den Bob en mocht hij het halen, dan hebben we met een 

burgervader in de club misschien wel een voetje voor, mocht dat nodig zijn natuurlijk! 

* De quiz van 17 december aanstaande zal bestaan uit: een opwarmronde, een fotoronde, een 

muzieklinkronde, twee speciale alfabetrondes, een puzzelronde en nog zes gewone 

vragenrondes waar allicht een linkje of één of ander verband zal te bespeuren zijn. 
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* De quizmaster laat bij deze weten niet omkoopbaar te zijn maar voor een Duveltje durft hij 

zich al eens verspreken! 

* De opbrengst van de discopingpong naar de verbouwing van een keukentje gaat. 

* We dit alleen maar kunnen toejuichen want het zou toch wel handig zijn om wat meer 

ruimte te hebben voor enig kookwerk. Denk maar aan de mosselen van Willy, een spaghetti, 

hotdogs .... klaarmaken na afloop van een competitiewedstrijd. 

* Danny De Vrij en Louis Janssens samen met de fiets naar huis reden op een donderdagnacht 

na afloop van de clubavond. Danny eigenlijk al vroeger wilde doorrijden maar nog even bleef 

zitten omdat Louis zijn Duveltje nog niet op had. Echt wel een sociale kerel, die Danny. 

* Het Kerstfeestje voor en van de jeugd opgeleukt wordt met een pingpongactiviteit, 

cadeautjes en croque monsieurs. 

* We bijzonder weinig wist je datjes binnenkrijgen en dat we bijgevolg zowat alles zelf uit 

onze duim moeten zuigen.  

* We ons niet kunnen voorstellen dat er niet geregeld wel iets leuks, speciaal, anekdotisch 

gebeurd op een clubavond, competitiewedstrijd ... 

* Ondergetekende niet altijd en overal aanwezig is om reportergewijs nota’s te nemen van 

gebeurlijke akkefietjes. Het is ons inziens een kleine moeite om één of andere voorval kort 

neer te schrijven en door te geven of te mailen: zie adres hieronder!! 

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

louisjanssens@hotmail.com  


