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1. Voorwoord 

De jaarlijkse onderbreking zit er bijna of wanneer u dit leest helemaal op. Wie die blauwe 

tafel en dat oranje of witte balletje gemist heeft, kan dus zijn plezier in het leven weldra 

hervinden. De passieve sportliefhebber daarentegen  heeft zich de voorbije maanden 

uitgebreid kunnen laven aan voetbal, tennis en wielrennen op de tv. Maar wij zijn natuurlijk 

pingpongers in hart en nieren en daarom zijn we wat blij dat we onze fiets, auto of moto GPS-

gewijs opnieuw naar de Kruispad kunnen sturen! 

 

Woordje van de voorzitter: 

 

Beste leden, 

 

We herinneren ons nog goed hoe het seizoen 2011-2012 leegdroop. De laatste 

competitiematch, de laatste keer bier van de maand, de laatste keer met z’n allen nog een 

laatste pintje,... alles raakte op. Behalve de zin om te spelen. 

En hier zijn we weer, op een boogscheut van het nieuwe seizoen. Met weer een mand vol 

nieuwe ideeën, goede moed en bergen chance om te kunnen winnen van iemand die nét iets 

beter uit de verf komt. Of worden we zelf steeds beter? En dat we er klaar voor zijn is ook te 

zien aan de versgesapte vloer, de eerste kuisbeurt, de verse drank en snoep die weer klaar zal 

liggen... We zullen er ook afgekuist voorkomen met onze nieuwe truitjes die vanaf begin van 

het competitieseizoen rondgedeeld worden.  

We starten met de opener en die is zoals steeds met de trainingen van Mireille. Zij gaat 

proberen onze stramme lijven los te wrikken, met de nodige souplesse wat we gewend zijn 

van haar. 

Maar dat het ook een jaar van veranderingen zal zijn net als de voorbije jaren zal blijken. De 

overgang van Feitelijke Vereniging naar VZW, de buitendeur-doorgang naar de 2
e
 

opbergruimte ( zijn ze daar weer ? ) wordt nog eens van onder het stof gehaald. Ook het 

vochtprobleem gaan we onder de knie trachten te krijgen om niet uit te schuiven teneinde een 

veilig en ongevalvrij jaar te verkrijgen. We hebben verleden jaar ons part wel gehad. Maar we 

starten vol goede moed. 

Nog veel reisgenot voor hen die het erop gaan wagen en tot begin augustus. 

 

Tot een volgend schrijven en veel leesgenot verder. 

 

2. De toogbeurten voor augustus 2012 

dag datum naam  

DO 02/08/12 Danny De Vrij  

DO 09/08/12 Frank Bogaerts  

DO 16/08/12 Raf Fransen  

DO 23/08/12 Jef Van Bergen 

DO 30/08/12 Boris Voorspoels 

 

* Naar goede gewoonte nemen de mensen van het Bestuur de toogbeurten van augustus voor 

hun rekening. Caroline is intussen bezig met het opmaken van de kalender voor de rest van 

het seizoen.   
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* 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. Trainingen Mireille Slootmans 

Training voor de eerste groep van 19u30 tot 20u: 

De Vrij Ilse, De Vrij Lu, Liekens Erwin, Wouters Chris, Van Laer Debbie, Tania Michielsen, 

Driesen Cindy, Fransen Caroline, Stinkens Inge, Viskens Rudi, Bogaerts Frank 

 

Training voor de groep van 20u tot 21u30: 

Verhoeven Chris, Janssens Louis, Voorspoels Boris, Mattheeussen Peter, Van Ammel Wim, 

De Vrij Danny, Van Bergen Jef 

 

Regeling: 

Zoals steeds gaan we 1€ uitleggen per training. Dus 4€ als ge de eerste training komt. Ook als 

het de tweede trainingsweek is en je komt voor de eerste keer betaal je 4€.. We moeten 

immers ons Mireille ook betalen.  

 

Trainingsdata: 

7, 14, 21 en 28 augustus. Telkens op een dinsdag. 

 

 

4. Clubagenda 

dag datum activiteit 

DO  02/08/12 OPENING VAN HET SEIZOEN 2012/2013 

DI 07/08/12 TRAINING MIREILLE 

DI 14/08/12 TRAINING MIREILLE 

DI 21/08/12 TRAINING MIREILLE  

DI 28/08/12 TRAINING MIREILLE 

ZA 01/09/12 ONTMOETING MET TIOS TILBURG ( Chris Verhoeven verzorgt de                              

inschrijvingen en een blad zal weerom uithangen in ons lokaal ) 

 

5. De nieuwe shirts           

Beste mensen, 

De truitjes zullen begin van het nieuwe speelseizoen uitgereikt worden. We zullen het 

ronddelen combineren met het bezorgen van de lidkaarten. 

Wie heeft er recht op een truitje? 

Zowel jeugd als volwassenen die zich ingeschreven hebben in het competitiegebeuren. Dit 

zowel als vaste competitiespeler of als reservespeler. Daar de truitjes gratis aan jullie bezorgd 

worden willen we ook graag dat deze steeds gedragen worden op een competitieavond. Dit 

sterkt het gevoel als één blok aan te treden bij onze tegenstrevers. 

Kunnen er truitjes bijgekocht worden? 

Mocht er een truitje versleten raken of je wenst een tweede exemplaar is er altijd de mogelijk 

om een extra truitje bij te kopen via de club zolang de voorraad strekt. Ook als je geen 

competitie speelt en je wenst toch een truitje dan is er een kopen ook geen probleem. Een 

truitje wordt te koop aangeboden voor 30€. 

 

6. De ploegen voor het seizoen 2012-201 
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We geven hieronder de samenstelling van de ploegen, zowel bij de jeugd als de volwassenen 

die aantreden bij Sporta (vroegere KVKT) en de VTTL. Zoals jullie kunnen zien en lezen, 

alweer een pak ploegen die dit nieuwe seizoen TTK Rijkevorsel zullen op de kaart zetten. 

Aan allen een voorspoedig, aangenaam, kwetsurenvrij, succesvol competitiejaar!! 

 

Jeugd A ploeg  2
de

 afdeling A : Jan Van Dijck, Nele Renders, Marthe Royens 

 

Jeugd B ploeg 2
de

 afdeling C : Dries Michielsen, Yenthe Bevers, Gilles Swaegers 

 

Jeugd C ploeg 3
de

 afdeling C : Yana Laeveren, Kim Verelst, Wout Mees, Wout Vermeiren 

 

Jeugd D ploeg 4
de

 afdeling C : Kobe Bastiaensen, Jonas Van Boxel, Elias Havermans 

 

Jeugd E ploeg 4
de

 afdeling D : Dennis Abbeel, Daan Michielsen, Tibo Lauryssen, Yoran Max 

 

Jeugd F ploeg 4
de

 afdeling A : Hanne Van Dijck, Esther Royens, Elien Jansen 

 

Sporta A ploeg 2
de

 afdeling : Somers Sven, Verhoeven Chris, De Vrij Dennis 

 

Sporta B ploeg 3
de

 afdeling B : Van Den Eijnden Yannick, Lambrechts Peter, Van de Heyning 

Vince  

 

Sporta C ploeg 3
de

 afdeling A : Wagemans Raoul, Van Gils Alfons, De Vrij Danny 

 

Sporta D ploeg 4
de

 afdeling B : Kivit Eric, Heremans Kevin, Mattheeussen Peter 

 

Sporta E ploeg 4
de

 afdeling A :Van Gils Seppe, Voorspoels Boris, Jansen Ivan 

 

Sporta F ploeg 6
de

 afdeling B : Michielsen Edwin, De Vrij Ludo, Adams Marianne 

 

Sporta G ploeg 7
de

 afdeling A : Poelmans Edgard, Van Leuven Ilse, Heremans Joseph 

 

Sporta H ploeg 8
ste

 afdeling B : Wilms Tony, Marissen Rudi, Vervloet Ingrid 

 

Sporta I ploeg 10
de

 afdeling A : Viskens Rudi, Wilms Fred, Matthé Jozef 

 

Sporta J ploeg 11
de

 afdeling C  : Fransen Caroline, Wouters Chris, Liekens Erwin, Lenaerts 

Tom 

 

VTTL A ploeg 2de provinciale : Jacobs Bart, Van Ammel Wim, Somers Sven, Janssens Louis 

 

VTTL B ploeg 3
de

 provinciale :Van den Eijnden Bob, Van de Heyning Vince, Van Bergen 

Jef, Van den Eijnden Yannick, Voorspoels Boris, 

 

VTTL C ploeg 4
de

 provinciale : Bogaerts Frank, Peeters Stefaan, Franssen Raf, Luyckx 

Patrick 

 

Reserven VTTL: Verhoeven Chris, Wagemans Raoul, De Vrij Danny 

 

 

7. Mededelingen van het bestuur 
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* De speelvloer van de zaal kreeg zijn jaarlijkse onderhoudsbeurt: afschuren, stofzuigen, 

dweilen en een nieuwe beschermlaag aanbrengen. Volgende mensen waren van de partij om 

dit karweitje tot een goed einde te brengen: Frank Bogaerts, Raf Fransen, Stef Peeters, Danny 

De Vrij, Rudi Viskens, Edwin Michielsen, Erwin Lieckens en Louis Janssens. 

* Het afgelopen jaar is het er niet van gekomen maar in de loop van het komende seizoen 

wordt de laatste fase van de verbouwingen aangevat en normaliter ook afgerond. 

* Het bestuur is bezig met de omvorming van de club van een feitelijke vereniging naar een 

VZW. 

 

8. Clubkampioenschap jeugd 

Dinsdag 1 mei was het weeral aan onze jeugd om hun kunnen te bewijzen op het jaarlijks 

clubkampioenschap. 

Met een record aantal inschrijvingen van maar liefst 28 deelnemers beloofde het een drukke 

dag te worden, en niets was minder waar. 

Van start gaan om 13u en omstreeks 12u30 was het lokaal al voor de helft gevuld. 

Zoals gewoonlijk was het jeugdbestuur voltallig aanwezig en goed op tijd. 

De ijskasten waren niet voorzien om alles goed gekoeld te houden, de glazen voor frisdrank 

waren meer bezet dan vrij en de hot-dogs (56) waren in een mum van tijd uitverkocht.(met 

dank aan de Kurt voor de helpende hand). 

Ondertussen werd er natuurlijk heftig gestreden voor de 1
e
 plaats in de speelruimte, en 

kwamen we rond 19.00u tot een einduitslag na een zeer spannende finale. 

1  Jan van Dijck    15 Wout Mees 

2  Dries Michielsen    16 Julie Wagemans 

3  Dennis Abbeel     17 Yoran Max 

4  Marthe Royens    18 Hanne van Dijck 

5  Yonas van Boxel    19 Elias Havermans 

6  Gilles Swaegers    20 Djordin Verboven 

7  Yenthe Bevers    21 Esther Royens 

8  Nele Renders     22 Bernd Verdonck 

9  Yana Laeveren    23 Kim Verelst 

10 Daan Michielsen    24 Judith Royens 

11 Kaat Viskens    25 Dries Augustijns 

12 Tibo Laurijssen    26 Shari Hillen 

13 Kobe Bastiaansen    27 Senne Laurijssen 

14 Axelle Swaegers    28 Natalie Wagemans 

Het was wederom een geslaagd tornooi, en we willen allen bedanken die aanwezig waren en 

soms nog een handje hebben toegestoken bij opruimen en afwassen. 

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

 

9. Wist je dat… 

 

* Chris Verhoeven op 30 juni nog veel opkuiswerk had voordat hij de " nacht der dubbels" 

mee ging spelen in Sint-Antonius. 

Hij probeert namelijk zijn dochter Jana zindelijk te maken maar was te laat...wat normaal is 

voor onze Chris zeker!? Daarna liep zijn andere dochter Chloë er nog eens door en waste zich 

ermee! Toen zag de Chris het helemaal niet meer zitten en tot overmaat van ramp liep hun 1 

week oude hond er ook door. En Caroline... tja,die was gaan werken. 

* Clublid Tom Lenaerts werd opnieuw vader, ditmaal van een jongen die de naam Daan 

kreeg. Daan werd geboren op 15 mei. Namens de club, een dikke proficiat aan de ouders. 

* Raf Fransen op O.H.Hemelvaart voor een gesloten pingpongdeur stond. Beste Raf, 

het is al jaren, zeg maar een eeuwigheid dat het dan op woensdagavond clubavond is.  
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* Daan Michielsen vierde is geworden bij de pre-miniemen en  Dries Michielsen de 

hoofdvogel afschoot bij de miniemen op de Federale kampioenschappen tafeltennis bij 

Sporta. Proficiat jongens!!  

 De derde geselecteerde speler van TTK Rijkevorsel, Yoran Max, door ziekte verhinderd was 

om mee te doen. Jammer, volgende keer beter Yoran. 

* We vernamen dat Maria Wauters de voorbije maanden niet gespaard bleef van ernstige 

fysieke ongemakken maar ondertussen gelukkig weer aan de beterhand is. 

* Louis een nieuwe quiz in de maak heeft en dat het bestuur alvast op zoek kan naar een 

geschikte datum. 

* Clublid Bob Van Den Eynden in het najaar opkomt bij de gemeenteraadsverkiezingen. Bob 

niet onder stoelen of banken steekt dat hij voor de sjerp gaat en dat hij het enige TTK-lid was 

dat we de voorbije maanden met zijn allen gezien hebben. 

* De samensteller van deze info een weekje naar de Algarve trekt en dat de Algarve in het 

zuiden van Portugal te vinden is waarmee niet gezegd is dat dit een mogelijke quizvraag 

wordt. 

* 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 namelijk een hoop extra werk. 


