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1. Voorwoord 

Ondergetekende heeft enkele dagen in het lekkere Spaanse Valencia gezeten en dus zijn we 

iets later met onze tweemaandelijkse info. Mocht het de lezer interesseren: Valencia is de 

derde grootste stad van Spanje, is een oude en mooie stad maar heeft ook een nieuw gedeelte 

met enkele prachtige bouwsels van de in Valencia geboren architect Santiago Calatrava. Deze 

architect heeft overigens ook het nieuwe treinstation in Luik ontworpen. Allemaal weinig 

relevant pingpongnieuws maar je weet maar nooit dat het nog eens van pas komt bij één of 

andere quiz. Over naar de orde van de dag en dus laten we het woord aan onze Frank. 

 

Woordje van de voorzitter: 

 

Beste leden en nieuwe leden, 

 

Toch een straf fenomeen dat er op het einde van een seizoen zoveel nieuwe leden zich 

aanbieden. Een positief signaal, en toch moeilijk thuis te brengen. Waarschijnlijk voelen 

mensen zich na lang kijken naar tafeltennis zich zodanig aangetrokken dat ze zich niet meer 

kunnen houden en zelf dit plezier opzoeken. Het is als naar beneden kijken van op een hoog 

gebouw. Je voelt  de drang om te springen...  Welkom alleszins!!. 

We rukken stilaan op naar het einde van het ( competitie ) seizoen. Er zijn zelfs al 

kampioenen bekend, zowel individueel als met de ploeg. Ik ga hier nu nog geen namen of 

ploegen op plakken omdat ik er misschien wel ééntje zou vergeten of nog niet ken. Dus op 

competitief gebied zit het wel snor. Met toch een scherpe kanttekening dit jaar....  Wat dit jaar 

weerom startte als een leuk en ( ont ) spannend competitieseizoen, dreigde op een gegeven 

moment uit te monden in een ware catastrofe. Ik denk dat we nog nooit zoveel gekwetsten, 

zieken of mensen in de lappenmand kenden als dit jaar. Met toch enkele “zware” gevallen. 

Een verstuikte voet kan nog te doen zijn maar echte ongevallen met zwaar letsel komen we 

toch niet elk jaar tegen. Ook mensen die buiten het tafeltennis om onder doktersbehandeling 

raakten speelde de club parten. Aan allen een spoedig herstel toegewenst. 

Sommige ploegen moesten om allerhande redenen door elkaar gehutst worden om 

forfaitboetes te voorkomen, iets wat niet altijd simpel was om uit te dokteren door onze 

secretaris Jef. Wat kon en wat mocht volgens de reglementen om geen foutieve opstelling aan 

ons broek gelapt te krijgen. 

 

In vorige paragraaf  rukten we stilaan op naar het einde van het ( competitie) seizoen, maar 

nog niet van het tafeltennis seizoen want daar staan  nog enkele zaken te gebeuren. Het 

teerfeest, den Beker Van Veussel, samenstelling van de ploegen voor volgend seizoen en 

natuurlijk nog de vrije speeldagen, ... 

 

Tot een volgend schrijven en veel leesgenot verder. 

 

2. De toogbeurten voor april 2012 en mei 2012 

dag datum naam dag datum naam 

DO 05/04/12 WILLY LAURIJSSEN DO 03/05/12 DENNIS DE VRIJ 

DO 12/04/12 ????????? DO 10/05/12 JEF VAN BERGEN 

DI 17/04/12 ILSE VAN LEUVEN DO 17/05/12 EDWIN MICHIELSEN 
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DO 19/04/12 BART JACOBS DO 24/05/12 LOUIS JANSSENS 

DO 26/04/12 ROB LAMBRECHTS DO 31/05/12 FRANK BOGAERTS 

* 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!! 

* DONDERDAGEN 12/04: nog geen tapper voorzien!! 

 

3. Pingpong voor de jeugdige ouders op 21 februari...of was het 11 februari: een verslag 

De aankondiging: 

Bij diverse gelegenheden is er al gebleken dat er bij de ouders van onze jeugdleden vrij grote 

belangstelling bestaat om tussen de ouders onderling een tafeltennis tornooitje te spelen. 

Het jeugdbestuur van TTK Rijkevorsel heeft daarom besloten om op zaterdag  21 februari van 

13.00 tot 17.00 uur aan hun wens te voldoen en een tornooi voor de ouders in te richten. 

Drank hebben we genoeg in ons lokaal en daarom zal niemand van de dorst omkomen en om 

de honger een beetje te stillen, zullen we ook hotdogs verkopen. 

Inschrijven op het inschrijvingsblad in het lokaal , of aan iemand van het jeugdbestuur 

doorgeven, te weten; Rudy Marissen, Sven Somers of Lucien Kivit. 

 

Wat mee te nemen op zaterdag 21 februari ? Goed humeur en uitstekende conditie, gestoken 

in sportschoenen, eigen tafeltennispalet/of dat van uw kind en mochten er dan nog paletten te 

weinig zijn, dan liggen er nog wel een aantal in ons lokaal ter beschikking. 

Er wordt in poules van 4 of 5 personen gespeeld en afhankelijk van het aantal en kwaliteit 

inschrijvingen, bekijken we hoe die poules precies ingedeeld gaan worden. 

 

Het verslag: 

Op zaterdag 11 februari was het ondertussen al de 4
e
 uitgave van het tornooi voor de ouders 

van de jeugd. 

Dat deze datum niet door ons zelf gekozen wordt, maar door de inrichters van het mosselfeest 

op Zwarte-Leeuw is ook reeds een traditie geworden. 

In de voormiddag werd er nog gevraagd of er eventueel ook grootouders mochten meedoen, 

en zo goed als wij zijn was dat geen probleem natuurlijk. 

Met 20 inschrijvingen haalden we het record en we gingen van start tegen 16u. 

Lucien had reeds de poules gemaakt en er kon gestreden worden (en gelachen natuurlijk) om 

winst en verlies. 

Aan tellers geen probleem natuurlijk en de jeugd moest ook eens kunnen zeggen tegen de 

ouders hoe het moest natuurlijk! 

Tussendoor op een klein uurtje zo maar even 42 hot-dogs verorberd, en tegen 7 uur stroomden 

er fritten en vlees a volonté binnen.(met dank aan het mosselfeest). 

Na de poules rechtstreekse uitschakeling, en de matchen werden al iets spannender…….op 

sommige tafels toch. 

Alles draaide om onze geweldige wisselbeker die stond te pronken in de cafetaria. 

Kurt Wagemans (Julie en Natalie) en grootouder Jef Mathe (Djordin) werden verplicht om 

met een klein paletje te spelen (we hadden zo al iets in gedachten). 

Uiteindelijk kregen we natuurlijk een finale tussen Chris Laeveren(Yana) en Kurt Wagemans. 

We geven hier nog even de volledige uitslag mee. 

1 Kurt Wagemans    11 Ria Rombouts 

2 Chris Laeveren    12 Dirk Michielsen 

3 Kris Mees     13 Cindy Driesen 

4 Paul Swaegers    14 Ianthe Mathe 
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5 Paul Verdonck    15 Johan Hillen 

6 Annemie Hofkens    16 Tanja Michielsen 

7 Raf Bevers     17 Peggy Kelders 

8 Dirk van Hout    18 Karin Martens 

9 Danny Verboven    19 Jacqueline Snoeys 

10 Karin Goetschalks    20 Jef Matthe 

 

Bij het overhandigen van de wisselbeker werd door het jeugdbestuur Kurt gediskwalificeerd, 

wegens het niet spelen met een reglementaire palet, zodat de eerste prijs naar Chris Laeveren 

ging. Proficiat, Chris. 

Nadien nog een uurtje pintjes drinken,  nog een jokske gedaan ( zoals gewoonlijk), opruimen 

en naar huis, na een zeer geslaagde avond. 

Wist U dat: 

Ilse de Vrij niet kon deelnemen na een voetblessure. 

Paul Swaegers voordien nog privé training kreeg om een paar vettige opslagen te leren. 

Hij met die opslagen veel punten gewonnen heeft. 

Ria Rombouts de enige vrouw was in korte broek (half kort toch). 

Jef Matthe de enige grootouder was. 

Johan Van Dijck niet heeft meegedaan, maar goed op tijd was om te jokken. 

Het koffer van zijn nieuwe auto niet goed sluit……..en vanzelf opengaat op weg naar de 

jeugdcompetitie. 

Het uitleggen van 8€ voor het drinken bij iedereen in de smaak viel 

 

Groeten van het jeugdbestuur, 

Lucien,Sven,Rudi en rudy 

 

4. Clubagenda 

dag datum activiteit 

MA 09/04/12 CLUBKAMPIOENSCHAP VOLWASSENEN 

DI 17/04/12 VERGADERING JEUGDBESTUUR 

ZA 21/04/12 TEERFEEST  

DI 24/04/12 BESTUURSVERGADERING 

DI 01/05/12 CLUBKAMPIOENSCHAP JEUGD 

DI 08/0512 BEKER VAN VEUSSEL EERSTE RONDE 

DI 15/05/12 BEKER VAN VEUSSEL TWEEDE RONDE 

DI  22/05/12 BEKER VAN VEUSSEL DERDE RONDE 

 

5. Verbouwingswerken lokaal: tweede deel 

In de vorige info hebben we de plannen hierover reeds toegelicht. Voorlopig geen verder 

nieuws maar wel de mededeling dat Stef een ontwerp heeft gemaakt. We zijn alvast benieuwd 

naar de verdere uitwerking. 

 

6. Lucien Kivit: trofee voor sportverdienste 

Het clubbestuur had Lucien voorgedragen bij de gemeentelijke Sportraad om in aanmerking 

te komen voor de jaarlijkse trofee voor sportverdienste. Er werd een 'vuistdik' dossier 

binnengebracht waarin de verdiensten van Lucien voor onze club uitvoerig werden toegelicht. 

Iedereen die Lucien kent, weet dat hij al vele jaren de drijvende kracht achter de 

jeugdwerking van TTK is. Het jeugdbestuur draaiende houden, de organisatie van diverse 

jaarlijks terugkerende activiteiten....het zijn maar enkele elementen waarvoor Lucien zich 

engageert. Niet in het minst en zeker niet te vergeten, zijn er de jeugdtrainingen die hij al 
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zovele seizoenen begeleidt. Daarnaast geeft hij op woensdagnamiddag speelgelegenheid aan 

zijn pupillen en is hij steevast op post tijdens de zaterdagvoormiddagen wanneer de 

jeugdcompetitie zijn beslag krijgt. Kortom, als het op uren geëngageerde aanwezigheid 

aankomt, is Lucien niet te kloppen. Het werd dus hoog tijd om de man in de bloemetjes te 

zetten en het gemeentebestuur, annex Sportraad is het clubbestuur daarin gevolgd. Met deze 

trofee mogen we hopen dat we Lucien een stevig stuk erkentelijkheid voor zijn inspanningen 

hebben kunnen geven!! 

 

7. Mededelingen van het bestuur 

* Mireille Slootmans wordt gecontacteerd om tijdens de zomermaanden en voor aanvang van 

de competitie een aantal trainingssessies te geven. 

* Het jaarlijkse tornooi in februari wordt definitief afgevoerd van de kalender wegens te 

weinig belangstelling. 

* Om de gladheid van de speelvloer aan te pakken wordt de afzuiging die nu in de cafetaria is 

geïnstalleerd 'verhuisd' naar de speelzaal. Afwachten of één en ander lukt en wat het resultaat 

zal zijn. 

* De nieuwe shirts zijn in bestelling en zullen bij aanvang van het volgende seizoen verdeeld 

worden. 

* Alle leden kregen intussen een herinschrijvingsformulier en een uitnodiging voor het 

teerfeest in de bus. 

* Er gaat een jokwedstrijd georganiseerd worden voor de eigen leden, ouders en directe 

familie. 

* Update nieuwe leden: 

NAAM VOORNAAM M/V STRAAT PC GEMEENTE GEBOORTEDATUM CATEGORIE 
EERSTE 

AANSLUITING 

Van Hout Rheno M Oostmalsesteenweg 

139 

2310 Rijkevorsel 2/08/2000 JEUGD 25/04/2011 

Michielsen Daan M Lange Kwikstraat 1 2340 Beerse 22/01/2003 JEUGD 15/05/2011 

Michielsen Dries M Lange Kwikstraat 1 2340 Beerse 13/04/2000 JEUGD 15/05/2011 

Nooyens Gert M Meir 7 2310 Rijkevorsel 25/08/1974 VOLWASSENEN 19/05/2011 

Verdonck Bernd M Looiweg 105 2310 Rijkevorsel 24/11/2002 JEUGD 25/08/2011 

Havermans Elias M Dr. De brabanderelaan 

49 

2960 Sint 

Lenaarts 

29/08/1998 JEUGD 1/09/2011 

Max Joran M Korte Kwikstraat 5 2340 Beerse 31/05/2001 JEUGD 1/09/2011 

Abbeel Dennis M Kerkdreef 46 2310 Rijkevorsel 30/04/2000 JEUGD 14/09/2011 

Verboven Djordin M Oostmalsesteenweg 

51 

2310 Rijkeovrsel 12/04/2001 JEUGD 1/10/2011 

Wagemans Julie V Klaprooslaan 1 2390 Oostmalle 16/12/1998 JEUGD 7/10/2011 

Wagemans Natalie V Klaprooslaan 1 2390 Oostmalle 29/07/2003 JEUGD 7/10/2011 

Van der 

Linden 

Ward M Hoogstraatsesteenweg 

73 

2310 Rijkevorsel 26/09/2001 JEUGD 25/01/2012 

Stinkens Inge V Donk 6 2310 Rijkevorsel 4/10/1978 VOLWASSENEN 8/03/2012 

 

 

8. Jeugdig nieuws 

* TTK Rijkevorsel A ploeg jeugd heeft  in een rechtstreeks duel medekandidaat Pipoka C met 

6-4 verslagen en is daarmee kampioen geworden in afdeling 5B play-off's. 

Spelers, Jan Van Dijck, Gilles Swaegers en Yenthe Bevers, van harte proficiat met het 

behalen van de titel. 
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* Jan van Dijck werd individueel eerste, net als Dries Michielsen in 7e afd en Nele Renders in 

6e afdeling. 

* Door een 1-9 overwinning bij en tegen rechtstreekse concurrent Bart Merksem is de D-

ploeg jeugd kampioen geworden in de 7e afdeling. 

Proficiat aan de spelers; Wout Mees, Wout Vermeiren, Dries Michielsen en Tibo Lauryssen. 

 

9. TTK Rijkevorsel verandert van clubnaam?? 

Onze voorzitter maakte in zijn voorwoordje reeds gewag van het groot aantal 'gekwetste' 

spelers die onze club dit seizoen mocht verwerken. Het fenomeen is inderdaad zeer 

uitzonderlijk want in haar 35 jarig bestaan heeft de club dit nog nooit (gelukkig) meegemaakt. 

Als het zo verder gaat, kunnen we misschien wel eens overwegen om van naam te veranderen. 

TTTK Wapper bestaat al, wie dus suggesties heeft moet met een andere en originele naam op 

de proppen komen. 

We geven hieronder een overzichtje van de incidenten/accidenten. De lijst is niet 

chronologisch en mogelijks ook niet volledig omdat we hier of daar iemand over het hoofd 

zien. Wie zich dus gepasseerd voelt, heeft in een volgende info zeker nog recht op antwoord! 

 

NAAM    PROBLEEM    STATUS 

Chris Verhoeven   Teen gebroken   Hersteld 

Fons Van Gils    Heupoperatie    Herstellende 

Bob Van Den Eynden   Spierscheur    Hersteld 

Jef Heremans    Oogkwetsuur    Hersteld 

Paul Marissen    Rug     Herstellende 

Bart Jacobs    Zware enkelverstuiking  Herstellende 

Maria Wauters   Spierscheur    Herstellende 

Stan Floren    Hartoperatie    Herstellende 

Patrick Luyckx   Spierscheurtje    Hersteld 

..... 

 

10. Wist je dat… 

 

* we een mooie meisjesfiets verloten? 

* wie het passende sleuteltje heeft van de fiets die in onze fietsstalling staat aan TTK,  

krijgt de fiets 

* er dit jaar nog geen motortoerke is gereden door de zwerfmuizen van onze club? 

* eindelijk terug groen komt aan onze beplanting tegen het lokaal? 

* de kerstboom achter het lokaal zich  goed gedraagt en moeite doet om te groeien? 

* de vader van Ewin Liekens overleden is op een gezegende leeftijd van 89 jaar. Veel 

sterkte gewenst vanuit TTK. 

* Raf Fransen na een avondje competitie thuiskwam en het slot op de avondklok was 

ingesteld. Hoe we dat weten? Raf was binnen en het slot weigerde dienst en kon niet meer 

op slot. Zelfs op een onmenselijk uur is Raf niet te bescheiden om het slot nog eruit te 

halen en te herstellen. En dat terwijl eega Ingrid wakker gehouden wordt door Raf zijn 

gestommel. 

*hHet bier van de maand nog steeds schuift en in de smaak valt. 

* Lucien het bier "La Trappe" uitgekozen heeft tot minst drinkbaar van alle bieren van de 

maand.  En dit ook zo aan Toos heeft doorgespeeld. Het is namelijk een Nederlands biertje. 
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 * Ingrid Vervloet op een avond dat Raoul moest competitie spelen, een t-shirt van haar in 

Raoul zijn sportzak had gestoken. 

* Jef van Bergen op vrijdagavond 3 februari met de sneeuw tijdens die avond verschillende 

telefoons kreeg van ploegen die het niet zagen zitten om door die sneeuw naar Rijkevorsel te 

komen ? Ze belden uiteraard om die wedstrijden af te gelasten .... maar dat onze Jef toen zelf 

WEL op weg was naar Retie om er te gaan pingpongen ? 

* onze voorzitter Frank die bewuste namiddag met de familie een weekendje naar La Roche 

vertrok rond halfdrie in de namiddag. Frank kent nogal goed zijn weg langs Hasselt, maar was 

door die sneeuw om 17.00 uur nog maar in.... Tessenderlo !!! Ze zijn dan maar terug naar huis 

gereden en waren om 19.00 uur opnieuw thuis....Zijn broer en buurman echter (die langs 

Brussel was gereden) was om 17.00 uur al in La Roche en die had geen vlok sneeuw gezien !! 

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

louisjanssens@hotmail.com. 

* we graag copij en allerhande informatie, verslagen...in onze mailbox binnenkrijgen maar er 

toch graag bij vermelden dat iedereen zijn berichten doorstuurt in lettertype Times New 

Roman en lettergrootte 12. Dat bespaart mij een hoop extra werk. 


