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1. Voorwoord 

Het is weer voorbij, die mooie zomer! Terug naar de realiteit van alle dag: de jeugd zit 

opnieuw op de schoolbanken, de 'grote' mensen zijn terug aan het werk. Gelukkig is er nog de 

gemeenschappelijke hobby zodat we op geregelde basis een balletje kunnen gaan slaan aan de 

tafeltennistafel. Bovendien kan je in ons lokaal het nuttige aan het aangename paren. Een 

keertje flink sporten en bewegen is goed voor lijf en leden en wie zich extra inspant kan er het 

zomervet aftrainen dat we hebben aangekweekt door de vele wijntjes en andere 

versnaperingen. 

 

Woordje van de voorzitter: 

 

Beste leden, sympathisanten, 

Op competitief gebied hebben we de eerste speeldagen weerom achter de rug. Hopelijk met 

de nodige voldoening zoals we verwacht hadden. Winnen of verliezen heeft daar niet altijd 

mee te maken. Dat we de “smaak” goed te pakken hebben heeft zich laten voelen met de BBQ 

voor de volwassen spelers met 29 inschrijvingen. Dit met vaste bakker van dienst, Lowie 

Janssens. Merci Lowie. De jeugd heeft de ijsjes mogen smaken van het zelfgemaakte schepijs 

van Jef en May (Aernouts- Vermeiren). En dan staan de mosselen van Willy nog voor de 

deur. Als we zo verder doen kunnen we er een culinaire club van maken om onze calorieën op 

peil te houden.  

Dat de club zelf op peil blijft is wel zeker. We hebben het meeste aantal leden sinds meerdere 

jaren. Momenteel zitten we op 106 leden. Vooral de jeugd en de vrouwen zijn in aantal 

gestegen.  En ook enkele nieuwe mannelijke leden. Allen welkom. De inschrijvingen voor de 

trainingen van Mireille waren ook talrijk, de opkomst was minder. Mireille stond soms met 3 

mensen te trainen wat niet altijd makkelijk was. 

Door de grote opkomst van onze jeugdige competitiespelers zijn we blij om op zaterdag 

voormiddag hulp te krijgen van de bereidwilligheid van ouders van de jeugd. Daar we met te 

weinig tappers zijn om 2 tappers te voorzien, hadden er reeds ouders voorgesteld een handje 

toe te steken. De ouders zullen zelf in het oog houden wanneer het wat te druk wordt achter 

den toog. We zullen deze handjes zeker kunnen gebruiken. Bedankt alvast. 

Dat de club groeit is een goed teken. Dat we in een nieuwe outfit zitten is mooi. En ook de 

website is nog nooit zo up-to-date geweest als de laatste maanden. Bezoek hem van tijd tot 

tijd en je zal zien dat de ledenlijsten, kalender, infoboekje,... er terug te vinden zijn. Mochten 

er vragen of suggesties zijn kan je deze steeds doorgeven aan Jef Van Bergen, onze secretaris. 

Hij houdt onze website in orde. Op onze toog liggen “visite-kaartjes” met enkele nuttige tips 

en eveneens het adres van onze website. ( www.users.skynet.be/TTKRijkevorsel ) Bekijk de 

website én de info-borden zodat je steeds op de hoogte kan blijven van de laatste nieuwtjes. 

Wat op de website staat, is ook terug te vinden op de infoborden. 

 

Tot een volgend schrijven en veel leesgenot verder. 

 

2. De toogbeurten voor september-oktober-november 2012 

dag datum naam dag datum naam 

MA 17/09/12 YANNICK VD EYNDEN DO 18/10/12 GERT NOOYENS 

WO 19/09/12 ERWIN LIEKENS ZA 20/10/12 BORIS VOORSPOELS 
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DO 20/09/12 DENNIS DE VRIJ MA 22/10/12 FRED WILMS 

VR 21/09/12 MARIA WAUTERS DO 25/10/12 PAUL MARISSEN 

ZA 22/09/12 IVAN JANSSEN VR 26/10/12 RAOUL WAGEMANS 

MA 24/09/12 PATRICK LUYCKX DO 01/11/12 INGE STINKENS 

DO 27/09/12 FRANK BOGAERTS DO 08/11/12 CAROLINE FRANSEN 

ZA 29/09/12 FONS VAN GILS ZA 10/11/12 IVAN JANSSEN 

MA 01/10/12 LUDO DE VRIJ WO 14/11/12 TONY WILMS 

WO 03/10/12 BOB VERPOORTEN DO 15/11/12 BART JACOBS 

DO 04/10/12 STAN ADRIAENSEN VR 16/11/12 KURT WAGEMANS 

ZA 06/10/12 SVEN SOMERS ZA 17/11/12 BORIS VOORSPOELS 

MA 08/10/12 GERDA VAN DAM MA 19/11/12 SEPPE VAN GILS 

DO 11/10/12 KOEN JANSSENS DO 22/11/12 PAUL MARISSEN 

VR 12/10/12 RUDI VISKENS VR 23/11/12 PETER LAMBREGTS 

ZA 13/10/12 STEF PEETERS ZA 24/11/12 FONS VAN GILS 

MA 15/10/12 MARIANNE ADAMS MA 26/11/12 KEVIN HEREMANS 

WO 17/10/12 BOB VD EYNDEN WO 28/11/12 CHRIS VERHOEVEN 

   DO 29/11/12 RUDI VISKENS  

       

* 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. TTK Rijkevorsel - Tios Tilburg: zaterdag 1 september 2012 (verslag Chris) 

Zon, prachtig weertje, héél  gezellige sfeer, ambiance, leuke wedstrijden,...  Kortom: dat zijn 

de vaste ingrediënten voor onze jaarlijkse ontmoeting met onze noorderburen. 

Traditiegetrouw vindt dit treffen al jaren plaats op de eerste zaterdag van september die dit 

jaar viel op ....de eerste september! 

In ons lokaal staan er die dag 5 tafels + telborden en stoelen (hetgeen vrij nipt is en dus 

beperken we het aantal deelnemers tot 15 per land.  Zo hebben we telkens ploegen van 3 

personen hetgeen organisatorisch perfect is. Onze Nederlandse vrienden hadden nog een 

jonge speler extra bij zodat er in 1 ploeg 3 Belgen tegen 4 Hollanders dienden te spelen.  

De laatste 2 jaren waren we verloren, dus ditmaal moesten we nog eens winnen… Onze A-

ploeg echter (Sven, Louis en Jef ) kwam niet verder dan een 1-8 pandoering. Enkel Svenneke 

wist hier een match te winnen tegen de sterke Hollanders zodat het geen 0-9 werd.  De B-

ploeg (Dennis, Chris en Raoul) deed het al niet veel beter en ging ook met zware cijfers de 

boot in.  2-7 werd hier de einduitslag. Chris en Dennis wisten hier nog een match te winnen.  

2-7 werd ook de einduitslag voor onze C-ploeg (Fons, Danny en Boris).  Ook hier fel 

bevochten wedstrijden met nipte uitslagen, vaak in het (nipte) voordeel van de Tilburgers.  

Fons en Danny wisten hier ieders een wedstrijd te winnen. Onze D-ploeg (Kurt,Rudy en Bob) 

wist gelukkig “wel” te winnen, al was het zéér nipt (7-5) De Kurt won hier al zijn matchen, 

Bob 2 en de Rudy 1.  Al dient hierbij gezegd dat Rudy wel “de belangrijkste match” wist te 

winnen… Het was de laatste match van het tornooi, héél onze cafeteria en kantine van Zwarte 

Leeuw was aan het supporteren (het is tenslotte nog altijd een België – Holland) in deze zéér 

spannende wedstrijd die uiteindelijk door onze Rudy werd gewonnen zodat het geen 6-6 

werd. Proficiat ! Het hoeft hier niet gezegd dat Rudy totaal geen last had van zijn zenuwen, 

want het was tenslotte zijn laatste match en die zenuwen  had hij al lang weggedronken…  

Onze D-ploeg wist eveneens te winnen (Lucien, Lu en Edwin) met 6-3. Hier won de Lu al 

zijn matchen, Edwin 2 en de Lucien 1. Ook nen dikke proficiat uiteraard ! 
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Dat winnen “leuker” is dan verliezen, weten we allemaal… maar zo'n namiddag tegen onze 

Nederlandse vrienden is vooral steeds weer een prettig weerzien, een goede babbel en samen 

een pintje drinken. 

Niettegenstaande we in het voetbal tegenwoordig beter zijn dan Oranje, wist Tios ook dit jaar 

wederom tegen ons te winnen in het  tafeltennis.  2-3 werd dan ook de nipte einduitslag voor 

Holland !  Proficiat voor Tios dus. 

Volgend jaar zullen we proberen revanche te nemen in Nederland, gewoontegetrouw op de 

eerste zaterdag van september.  Noteer het alvast in uw agenda! 

Dank aan allen die aanwezig waren en aan Willy voor den toog ! 

1 zinnetje hebben we weer geleerd die namiddag: ‘fijne pot’ = prettige wedstrijd ! 

 

 

4. Clubagenda 

dag datum activiteit 

DI  18/09/12 BESTUURSVERGADERING 

DO 11/10/12 MOSSELEN VANAF 18.30U 

DI 16/10/12 BESTUURSVERGADERING JEUGDBESTUUR 

VR 02/11/12 JOKPRIJSKAMP EIGEN LEDEN/OUDERS 

DI 13/11/12 BESTUURSVERGADERING 

ZA  15/12/12 TTK QUIZ  

 

5. Sterk verhaal: het palet van Willy Laurijssen       

Hoewel de voorbije jaren het tafeltennismateriaal evenmin ontsnapte aan de stijgende prijzen, 

dan nog blijft pingpongen best een goedkope sport. Een houtje gaat al snel verschillende jaren 

mee als je het tenminste gebruikt voor wat het hoort en er niet uit frustratie mee gooit of op 

tafel slaat. De rubbers, of lappen in het dagelijks woordgebruik,  hebben echter een beperktere 

levensduur, zeker als je wekelijks enkele keren tafeltennist. Een keertje trainen, een avondje 

kompetitie en op het einde van een speelseizoen is het beste er heus wel af. De meeste 

spelende leden van onze club schaffen zich dan ook bij de start van het nieuwe seizoen een 

vers paar rubbers aan. Om nodeloze verplaatsingen te vermijden zorgt het TTK Bestuur er al 

jaren voor dat er een tafeltenniswinkel naar ons lokaal komt. In de regel wordt dit event 

gepland op een donderdag in augustus en dan kan er naar hartenlust gekozen en gekocht 

worden. Tegenwoordig ben je al snel, weliswaar afhankelijk van type en merk rubber, tussen 

de 50 en 80 euro kwijt en met een houtje er bovenop wordt alras meer dan 100 euro 

uitgegeven. Alweer het gemiddelde TTK lid laat dit bedrag Siberisch koud en koopt wat hij of 

zij nodig heeft. Toch zijn niet alle leden lid van het gemiddelde. Neem nu Willy Laurijssen. 

De man is ondertussen de zestig ruim gepasseerd, speelt geen kompetitie meer en slaat al eens 

een training over. Zo iemand heeft - en Willy's speelstijl indachtig - niet jaarlijks nieuwe 

rubbers nodig. Zoals iedereen ook weet is Willy al enige tijd lid van de derde leeftijd en de 

Belgische pensioenen zijn niet van die aard om gekke dingen te kunnen doen. Kortom, de 

gepensioneerde medemens moet een beetje uitkijken met zijn centen en de tering naar de 

nering zetten zoals dat dan heet. Bovendien heeft Willy een vrouw - geen kwaad woord over 

zijn Maria overigens - die de huishoudelijke portemonnee als geen ander kan beheren. Toen 

Willy op het einde van vorig seizoen thuis melding maakte van het voornemen om na vele 

jaren toch nog eens 'kosten' te maken, viel dat niet direct in goede aarde. Al zijn motieven als 

daar zijn,' het is al meer dan tien jaar geleden dat ik nog eens een nieuw houtje en rubbers heb 

gekocht', 'op de club koopt iedereen elk jaar wel nieuwe lappen' en godbetert 'het is wellicht 

mijn laatste pingponginvestering die ik nog eens wil maken', konden maar op weinig begrip 

rekenen van vrouwlief. Die enkele jaren dat hij nog actief kan pingpongen, daar kunnen de 

huidige rubbers nog wel mee door was het weinig empathische antwoord van ons Maria. De 
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discussie zou naar het schijnt zelfs geëindigd zijn met de woorden, 'ge moet toch geen kosten 

op het sterfhuis gaan maken zeker' 

Afin, onze Willy was terecht zwaar op zijn tenen getrapt en na een nachtje slapen was hij 

klaar met zijn list en strijdplan waarmee hij alles en iedereen en op de eerste plaats Maria om 

de tuin zou leiden. Mocht het hier om een moord gaan, de term 'met voorbedachte rade' zou 

hier absoluut van toepassing geweest zijn. Op de laatste speelzondag van het vorige seizoen, 

zeggen en schrijven 27 mei 2012 'vergeet' Willy zijn palet in het lokaal. Er volgen twee 

pingpongloze maanden en begin augustus duikt Willy in zijn sporttas om zogezegd zijn palet 

op te poetsen. Helaas en toevallig zit die palet natuurlijk niet in zijn sporttas waarvan Willy 

uiteraard gewag maakt tegen zijn vrouw. Hij suggereert nog dat hij ze waarschijnlijk vergeten 

is in het lokaal op het einde van vorig seizoen en gaat voor de show toch maar even 

poolshoogte nemen. Geen palet te vinden  maar om het helemaal echt te maken begint Willy 

alle aanwezigen van toen op te bellen met de vraag of hij zijn palet toch niet per abuis in een 

verkeerde sportzak heeft gestopt en zijn palet dus bij iemand anders is terechtgekomen. Ook 

hier vangt hij bot en de slotconclusie van al dat gezoek en getelefoneer is simpel in al zijn 

eenvoud: Willy is zijn palet gewoonweg kwijt, foetsie, niet meer terug te vinden! Willy 

confronteert zijn Maria met deze slotconclusie en kondigt dan met een uitgestreken en 

onschuldig gezicht aan dat hij nu wel gedwongen is om een nieuw houtje, inclusief rubbers 

aan te schaffen. Tegenover deze situatie heeft ook Maria geen verweer meer en ze kan niet 

anders dan manlief zijn wensen in te willigen. Op donderdag 23 augustus is het dan zover: 

materiaaldag in ons lokaal en Willy op de voorste rij om een nieuw houtje en nieuwe rubbers 

te kopen. Het spreekt echter vanzelf dat Willy bovenstaand verhaal niet aan de grote klok gaat 

hangen en dus gebeurt het onwaarschijnlijke: hij heeft net zijn nieuwe aankoop afgerekend of 

daar komt Dennis De Vrij binnen die langs zijn neus weg  zegt dat er een palet in zijn 

sportzak zit die niet van hem is. Nader onderzoek brengt aan het licht dat het de....verloren 

gewaande palet van onze Willy is die gelijk de verbaasde onschuld speelt en zelfs lichtjes 

kwaad wordt. 'Heb ik kosten gemaakt voor niets en hier heb ik nu plots mijn oud gerief terug'. 

Wij trappen daar natuurlijk niet in en hebben hierboven de ware toedracht geënsceneerd. 

Willy zelf zal dit nooit toegeven: zijn versie is simpel. Hij moest wel een nieuw palet kopen 

omdat zijn oude zogezegd verloren was maar eigenlijk kreeg hij gewoon geen nieuw 

exemplaar van zijn vrouw en heeft hij een listig plannetje beraamd om alsnog zijn slag thuis 

te halen. Blijft tenslotte de vraag: wat heeft het hem gekost om  Dennis De Vrij mee in dit 

verhaal te trekken??? 

 

6. TTK Quiz: vrijdag of zaterdag 14-15 december 

Ondertussen reeds voor de vierde maal hebben we een aangename quiz in elkaar gestoken. 

Afhankelijk van de meest gunstige datum (lees: wanneer kunnen de meeste mensen 

meespelen) wordt het dit seizoen vrijdag of zaterdag 14/15 december. Het bestuur zal tijdig de 

leden bevragen maar schrijf alvast dat weekend met stip op in jullie agenda's en mis deze 

leuke activiteit niet. Zoals steeds kunnen eigen leden, ouders en andere sympathisanten 

deelnemen aan deze quiz!  

Voorlopig gaat de voorkeurdag uit naar zaterdag 15 december! 

 

7. Jokprijskamp op vrijdag 2 november 

We zijn en blijven een club waarin tafeltennis uiteraard op de eerste plaats staat maar er wordt 

gezorgd voor leuke variaties en andere aanvullingen, kortom een randgebeuren dat iedereen 

kan smaken. Vanuit het jeugdbestuur werd ditmaal voorgesteld om een jokprijskamp te 

organiseren en zie, zo zal geschieden! Hieronder geven we de nodige informatie mee en 

hopen we op een flinke opkomst. 
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• Op vrijdag 2 november organiseren de twee Rudy’s een jokprijskamp in ons lokaal met 

onderstaande regelingen.  

o Toegelaten deelnemers: Leden en aanhang, ouders jeugd, broers, zusters en ouders 

leden. 

o Toog door het jeugdbestuur+aanhang. 

o Pint , cola enz. 1 Euro, zwaardere bieren 1,50 Euro. 

o De prijzenpot bestaat uit : 15 Euro vooruit ( ten laste van de inrichters =TTK) en 2 

Euro inschrijfgeld per deelnemer. Prijsverdeling afhankelijk van het aantal 

deelnemers. 

o 19.30 uur ter plaatse inschrijven, 20.00 uur aanvang, 24.00 uur einde wedstrijd en 

00.30 uur prijsuitreiking. 

o Aankondigen van het gebeuren: In de Info, website TTK Info, affiches kantine en 

mond aan mond reclame. 

o Vader van Rudy Viskens zorgt voor een aantal sets nieuwe speelkaarten. 

o Rudy Viskens maakt uitslagenkaarten en totale uitslag. 

 

7. Mededelingen van het bestuur 

* Op zaterdagvoormiddag voorziet men dit seizoen telkens één tapper. Indien het erg druk 

zou zijn, wordt gevraagd aan aanwezige ouders en andere vrijwilligers om een handje toe ste 

steken. 

* Stef Peeters heeft ontslag genomen als lid van het algemene bestuur. Stef blijft wel 

beschikbaar om allerlei klussen en karweitjes op te knappen. 

* Boris maakt dit seizoen opnieuw een foto van elke ploeg die competitie speelt. De foto 

wordt dan onderaan het rangschikkingsbord gehangen. 

* De prijs van de kriek wordt aangepast...naar boven. Het wordt daardoor zo stilaan een 

'luxebier'! 

* Het bestuur is druk in de weer om de club om te bouwen van een feitelijke vereniging naar 

een VZW. 

 

8. Jeugdnieuws 

* Er zijn dit seizoen zes competitieploegen ingeschreven zodat er elke zaterdag afwisselend 

met drie ploegen wordt thuis gespeeld. De afgelopen jaren kwam er op zaterdag steeds veel 

volk opdagen om onze spelers aan het werk te zien. Bij deze een warme oproep aan leden en 

ouders om deze goede gewoonte in stand te houden. 

* De trainingen zijn hervat in september: er wordt getraind op maandag met Lucien en op 

donderdag met Lucien en Louis. Lucien houdt bovendien op woensdagnamiddag van 14.00u 

tot 16.00u het lokaal open zodat de jeugd vrij kan komen spelen. Het spreekt vanzelf dat 

Lucien dit graag doet maar ook op voorwaarde dat er voldoende spelers komen trainen.  

* Er zijn nog liefhebbers om competitie te gaan spelen en dus is het mogelijk dat na de 

heenronde nog twee ploegen extra in actie gaan komen. 

* De jeugdspelers worden in de week van 10 september door het bestuur getrakteerd op een 

ijsje. 

 

9. Wist je dat… 

 

* Raf Fransen net 450 toogbladen had gekopieerd en toen tot de vaststelling kwam dat er geen 

'wijn' op de lijst stond. Weggooien of kladpapier van maken zijn geen opties in tijden van 

verspilling en dus zat er niets anders op dan handmatig op elk blad 'wijn' bijschrijven. Naar 
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het schijnt had Raf achteraf een aha erlebnis van toen hij nog op de schoolbanken zat en straf 

moest schrijven.  

* De C-ploeg VTTL haar jaarlijkse tafeltennisstage in de Ardennen achter de rug heeft. 

* Er niet alleen wordt gepingpongd maar dat er ook ruimte is voor wandelen, Kubb spelen, 

quizzen, eten en drinken. De volgorde van al deze leuke dingen laten we aan de verbeelding 

van de lezer over. 

* Onze club enkele politiek actieve mensen herbergt. 

* Met name Bob VD Eynden niet uit het straatbeeld weg te slaan is. Hij ons vanuit elke 

invalsweg met opgestoken duim begroet. 

* Het misschien nog een ideetje is om in ons lokaal een verkiezingspoll te organiseren met als 

inzet: wie wordt de nieuwe burgervader van Rijkevorsel.  

* De nieuwe shirts zelfs Bob Verpoorten kunnen bekoren want Bob komt voortaan 

pingpongen in dat nieuwe shirt en niet langer het vertrouwde 'Marcelleke'. 

* Het leger gepensioneerden in onze club weeral is aangegroeid met één eenheid. Sinds kort 

mag Fons Van Gils zich ook OKRA-gewijs in de maatschappij begeven. 

* Fons eigenlijk nog in prima conditie verkeert, getuige zijn recente deelname aan de 

Dodentocht in Bornem. Samen met zijn vrouw, Rit, wandelden ze fluitend de honderd 

kilometer uit. Petje af! 

* Maria Wauters nog steeds herstellende is, één en ander positief evolueert en dat ze er goede 

moed op heeft. 

* Het Bestuur de Nederlandse vrienden uit Tilburg een goede ontvangst heeft gegeven: twee 

consumptiebonnen, nootjes à volonté en bordjes met salami en kaas. 

* Bij het ter perse gaan van dit nummer we nog geen weet hebben van enige persactiviteiten 

bij Ingrid Vervloet die half september hoogzwanger is. De baby laat blijkbaar op zich 

wachten maar dat is op zich niet zo verwonderlijk als je weet dat de aanstaande papa Raoul 

Wagemans is. Raoul zit immers beroepshalve hele dagen ergens op een dak en dan duurt het 

wel even eer je terug op de begane grond bent. 

* Frank en Raf er nog eens een motorweekendje tussenuit zijn geweest. Naar mijn aanvoelen 

zijn die gasten wat te vaak met elkaar op pad. Daniëlle en Ingrid: hou jullie venten in de 

gaten! 

* Eric Van Hove met enige vertraging dan toch lid blijft/geworden is van onze club. Wij dat 

enkel kunnen toejuichen. 

* We met Erwin Breugelmans eveneens een oud-lid opnieuw mogen verwelkomen.   

* Stan Floren na zijn hartoperatie opnieuw actief is maar weliswaar op een laag pitje een 

balletje komt slaan. Respect! 

* De mannen die nieuwe rubbers kwamen verkopen op 23 augustus hun handen hebben vol 

gehad. Naar het schijnt waren ze rond middernacht nog in de weer om alle bestellingen klaar 

te krijgen. 

* Bezoekers hun tevredenheid uiten over de douches in ons lokaal maar ons gelijk 

attendeerden op een ander mankement. Volgens hen ontbreekt er in ons cafetaria nog een 

televisietoestel want dat is tegenwoordig in de meeste pingpongkantines een vast onderdeel 

van het meubilair. 

* Ondergetekende hierop heeft gerepliceerd met de melding dat ze daar nog wel 15 jaar achter 

kunnen fluiten maar dat het dan wel een heel speciaal model zal worden. Dit naar analogie 

van onze douches waarop we ook heel lang hebben gewacht maar die nu toch wel de kers op 

de taart zijn. 

* Na een gehavend seizoen 2011-2012  we ons hadden voorgenomen om allemaal wat 

voorzichtiger voor de dag te komen. Wie komt er echter het lokaal binnengestrompeld op de 

eerste dag van het nieuwe seizoen? Nele Renders die met haar fiets gevallen was in de 

vakantieperiode. Ondertussen is ze weeral goed opgelapt... 

 

 


