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1. Voorwoord 

We naderen met rasse schreden het zoveelste jaareinde. Eind oktober werd de klok nog maar 

eens verzet en dat luidde meteen een lange en donkere periode in. Wie 's morgens voor acht 

uur de deur uit moet en 's avonds na de vijven terug in het veilige thuisnest arriveert, zal de 

volgende maanden niet veel zonlicht in de ogen zien schijnen. Toch is het echter allesbehalve 

een 'donkere' periode want er zijn voldoende zaken in het vooruitzicht om elke dag opnieuw 

vrolijk het ledikant uit te springen. Een kleine opsomming volstaat: voor vooral klein maar 

ook voor groot is Sinterklaas in aantocht, de jaarlijkse TTK-quiz staat op het programma, de 

gezellige Kerstdagen  gevuld met lekker eten, Oud en Nieuw dat moet gevierd worden en 

begin januari kunnen we er terug tegen aan na een verkwikkende competitiestop. Zeg nu zelf, 

het leven is te mooi om het onbewust dag na dag aan jou voorbij te laten gaan. Na deze 

filosofische beschouwingen laten we het woord aan onze voorzitter en trachten we verder 

alweer een infoblad te maken met de nodige weetjes en andere noodzakelijke informatie. 

 

Woordje van de voorzitter: 

 

Beste TTK-ers, 

Hier rolt alweer het volgend “ping-pongerke” van de drukpers. 

En weerom rolt ons infoblad vanuit de Biekorfweg richting TTK-leden. We zouden eigenlijk 

eens moeten opzoeken hoe lang de redactie al in de handen van onze Louis zit. 

Een club zonder infoblad is als een machine zonder handleiding. Zolang alles draait blijft het 

wel draaien, maar zonder  thermometer of drukmeter loopt het uiteindelijk toch eens mis. 

Daarom merci aan de volhardende schrijver van dit blad met z’n info, weetjes, sterke verhalen 

en meer van dat schrijfsel. Merci Louis. 

Laatst kwam ik van het werk iets na de vieren en wat zag ik? Rook uit het smoorkot!! De 

vuilbak had namelijk vuur gevat. Vermoedelijk een onvoorzichtige roker die zijn sigaret in de 

vuilbak deponeerde ipv op het daarvoor voorziene roostertje. Of zoals sommigen beweren 

kunnen het ook vandalenstreken geweest zijn. Het is niet de eerste keer dat er “vuurkestook” 

gedaan wordt rond het lokaal. En dat we in het vizier lopen van ongure figuren was ook al 

duidelijk door de inbraak eind september. Deur geforceerd maar niets gestolen. Ieder zijn 

hobby, of waren ze enkel uit op geldelijke inkomsten? Zo ook bij onze overburen van Zwarte 

Leeuw. Zo zie je maar, je denkt aan de criminaliteit te ontsnappen maar ondertussen worden 

we zelfs in onze landelijke gemeente belaagd. Daarom een kleine oproep aan allen: mocht je 

iets verdacht zien om of rond het lokaal, graag steeds even melden zodat de info bij elkaar 

komt en we misschien iets wijzer worden. Hopelijk blijft het bij deze incidenten en moeten 

we verder geen schrik meer hebben. 

Tot een volgend schrijven en veel leesgenot verder. 

 

2. De toogbeurten voor december 2012 en januari 2013 

dag datum naam dag datum naam 

MA 03/12/12 EDWIN MICHIELSEN VR 11/01/13 KURT WAGEMANS 

DO 06/12/12 RAF FRANSEN MA 14/01/13 LUDO DE VRIJ 

VR 07/12/12 PATRICK LUYCKX DO 17/01/13 LOUIS JANSSENS 

DO 13/12/12 RUDI MARISSEN VR 18/01/13 INGRID VERVLOET 

DO 20/12/12 LUCIEN KIVIT WO 23/01/13 ERWIN LIEKENS 
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VR 21/12/12 JEF VAN BERGEN DO 24/01/13 DENNIS DE VRIJ 

DO 27/12/12 DANNY DE VRIJ VR 25/01/13 TONY WILMS 

DO 03/01/13 PETER MATHEEUSSEN MA 28/01/13 MARIANNE ADAMS 

MA 07/01/13 YANNICK VD EYNDEN WO 30/01/13 GERDA VAN DAM 

WO 09/01/13 ILSE VAN LEUVEN DO 31/01/13 FRANK BOGAERTS 

DO 10/01/13 CHRIS WOUTERS  

       

* 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 TOOGBEURTEN OP ZATERDAG ZIJN NOG NIET GEKEND EN DUS NIET 

OPGENOMEN IN BOVENSTAANDE KALENDER. 

 

3. Jeugdbestuur TTK Rijkevorsel organiseert een jokprijskamp 

Op vrijdag 2 november, godbetert met Allerzielen nog wel, was het zover: de eerste editie van 

de jokprijskamp van TTK ging van start. 

Het ging niet om een open jokavond maar het was de bedoeling dat enkel de eigen leden, 

ouders, grootouders en familieleden mochten deelnemen. Het was koffiedik kijken hoeveel 

interesse er zou zijn voor dit gebeuren maar met 24 inschrijvingen mochten we toch gewag 

maken van een groot succes. 

De jokavond liep over vier rondes van telkens 16 giften en het ging er gezellig aan toe. 

Sommigen hadden al jaren niet meer gejokt en anderen hadden het zelfs nog nooit gedaan. 

Vijf  leden namen deel, waarvan 2 jeugdleden (Marthe Rooyens en Jan Van Dijck). 

Zo kwamen vader en zoon driemaal aan dezelfde tafel terecht en moest ervaren jokker Johan 

Van Dijck zelfs het onderspit delven tegenover zijn zoon. 

Er werd een aardig pintje getapt en dus werd de clubkast weeral een beetje aangedikt. 

Na vier rondes en ongeveer vier uren later kwamen we ook tot een einduitslag die we 

hieronder gedeeltelijk afdrukken.  Iedereen heeft er alvast van genoten en een tweede editie 

voor volgend jaar is allicht een feit. 

Na afloop was er nog wat gedoe met fietsen die op slot waren en die niet van slot te krijgen 

waren maar daar wordt meer over verteld in het sterk verhaal waarin onze jeugdvoorzitter een 

hoofdrol opeist. 

Groeten van het jeugdbestuur.  

De uitslag: 

1. Jan Laurijssen (zoon van fruitboer op rust Willy) 

2. Jef Matthe 

3. Wim De Vrij 

4. Cyriel Swaegers 

5. Djurre Matthe 

22. Marc Marissen 

23. Johan Van Dijck 

24. Caroline Fransen 

 

4. Clubagenda 

dag datum activiteit 

ZA  15/12/12 TTK QUIZ 

DI 18/12/12 BESTUURSVERGADERING 

ZA 27/04/13 TEERFEEST TTK RIJKEVORSEL  
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5. Sterk verhaal: de fiets van Lucien       

Na het vorige sterk verhaal waarin het nieuwe palet van de Willy centraal stond, doet nu 

Lucien een gooi naar de gele trui. 

Op vrijdagavond 2 november organiseerde het jeugdbestuur een jokprijskamp in ons lokaal. 

Wellicht geïnspireerd door de 'joklust' van enkele ouders van onze jeugdleden, was dit 

initiatief in de breinen van ons jeugdbestuur geboren. Er kwamen 24 spelers opdagen 

waarmee men netjes 6 tafels kon vullen. Aanwezig: de obligate fanatieke jokkers maar ook 

enkele mensen die zich hadden aangeboden als 'tafelvulling'. Die tafelvullers zijn mensen die 

niet veel kaas hebben gegeten van het edele kaartspel maar als je er iemand mee uit de nood 

kan helpen - lees, een tafeltje van drie completeren - zijn ze graag bereid om zich op te 

offeren. Lucien mocht als motor van het jeugdbestuur zeker niet ontbreken en Lucien is van 

vele markten thuis, helaas kaarten is niet echt aan hem besteed. Kortom, Lucien wilde wel 

komen kijken, helpen, een pintje drinken maar kaarten moest niet zo per sé. Wat doe je echter 

als clublid als er een speler tekort is? Tafelvuller spelen natuurlijk en zo de goegemeente uit 

de nood helpen.  

Zo'n kaartavond start echter om een uur of acht en verloopt over verschillende rondes. Om 

zijn beperkte kennis van jok, onderjok...te camoufleren en toch wat leep uit de hoek te komen 

was Lucien alvast begonnen met een jupilerke te drinken. Tijdens het kaarten volgt al vlug 

nog een rondje en nog een rondje en om de wachttijd tussen de opeenvolgende rondes te 

doden wordt nog een pintje genuttigd. Nu is Lucien sowieso een gematigde drinker maar de 

opeenvolging van biertjes had wel tot gevolg dat na afloop van de kaartavond onze Lucien in 

een vrolijke Frans was veranderd. Gelukkig was hij met de fiets aan het lokaal toegekomen en 

dus kon hij - alles in acht genomen - veilig thuis geraken. Eerste opdracht als je buiten komt is 

natuurlijk wel je fiets terugvinden waar je hem achter gelaten hebt. Dat liep lijkbaar niet van 

een leien dakje want na veel zoeken en zwoegen, dacht Lucien eindelijk zijn fiets gevonden te 

hebben. De fiets in kwestie was echter op slot en in dergelijke toestand is tot op heden een 

fiets niet rijvaardig. Als je de fiets dan niet van slot krijgt wegens allerlei sensomotorische 

stoornissen en andere kortsluitingen ter hoogte van de cerebrale cortex, een fenomeen dat wel 

eens optreedt bij royaal alcoholverbruik, dan heb je een keuzeprobleem. Ofwel laat je het 

vehikel staan en wandel je naar huis, ofwel sleur je het fietsje gewoon mee naar de 

Appelstraat. Dat is van het lokaal al vlug een kilometer of twee maar Lucien koos toch voor 

optie twee. Tot dusver zijn geen getuigen opgedoken die een beschrijving kunnen geven van 

de tocht die Lucien met zijn fiets richting Appelstraat heeft afgelegd. We zijn er wel zeker van 

dat het niet op de zwierige manier zal gegaan zijn waarop een doorsnee veldrijder zijn fiets op 

de schouder gooit wanneer hij door het diepe slijk moet lopen. 

Afin, Lucien is thuis geraakt maar groot is zijn verbazing wanneer hij zaterdagmorgen opstaat 

en de film van vrijdagavond in zijn hoofd wordt teruggespoeld. Hij gaat onmiddellijk op 

inspectie naar zijn fiets maar doet daarbij twee verschrikkelijke vaststellingen. Vaststelling 

één: het is niet zijn fiets. Vaststelling twee: hij heeft blijkbaar tijdens de nachtelijke tocht 

huiswaarts een zwaar gevecht geleverd met de fiets in kwestie. De achterband is stuk, er 

ontbreken een hoop spaken in het achterwiel,de beschermkappen zijn stuk.... Op een fiets 

staat geen naam en dus restte Lucien maar één oplossing: de fiets terugvoeren naar het lokaal 

zodat de eigenaar zijn eigendom - weliswaar in bedenkelijke staat - kan komen ophalen. 

Gelukkig lopen er op de pingpong nogal wat speurneuzen rond. Even nagaan wie er allemaal 

op de jokavond aanwezig was en wie bovendien met de fiets was gekomen, leverde al vlug 

een eigenaar en slachtoffer op. Lucien was aan de haal gegaan met de fiets van Jan Laurijssen, 

zoon van onze Willy waarmee dit sterk verhaal meteen een logische link krijgt. Sportief als ie 

is, heeft Lucien ootmoedig zijn vergissing erkend en de reparatiekosten van de fiets van Jan 

op zich genomen. Persoonlijk vinden we dat fantastisch maar tegelijk ook heel sneu: Lucien 

zet zich al jaar en dag 500% in voor de jeugdwerking, doet dat voor een appel en ei, zeg maar 

gratis en voor niets en dan hebt ge met al uw goede wil zo'n gag voor. Wij stellen voor dat de 
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opbrengst van de quiz dit jaar aan Lucien wordt uitgekeerd in plaats van de clubkas nog wat 

aan te dikken:) 

 

6. TTK Quiz: zaterdag 15 december met aanvang om 19.00u 

De quiz gaat door op zaterdag 15 december. We hopen op een goede opkomst wat wil zeggen 

dat we toch graag zes à zeven tafels gevuld willen krijgen. Wie de vorige edities heeft 

meegespeeld weet dat hij of zij een quiz op maat krijgt gepresenteerd. Schrik om af te gaan 

hoef je dus zeker niet te hebben!! Nog enkele nuttige afspraken: 

-  ploegen bestaan maximaal uit zes spelers waarvan twee spelers effectief lid moeten zijn van 

de club. 

- inschrijvingsgeld bedraagt 10 euro per ploeg en per speler wordt 8 euro uitgelegd waarmee 

men de ganse avond de dorst kan lessen. 

- inschrijven bij de mensen van het bestuur. 

 

7. Mededelingen van het bestuur 

* Het klassieke teerfeest met koud buffet wordt dit jaar in een ander jasje gestoken. We zijn 

benieuwd wat het gaat worden. 

* De computer in het lokaal is vervangen door een andere occasie die door Jef op de kop werd 

getikt. De vorige was intussen echt wel opgeleefd! 

* Het hangen van de ploegfoto's laat op zich wachten. Boris gaat er zich met bekwame spoed 

achter zetten. 

* Begin volgend jaar wordt de club een VZW: de beslommeringen die daarmee gepaard gaan 

worden in de volgende weken verder onderhanden genomen. 

* Op het berichtenbord in het lokaal hangt een jaarkalender uit waarop de leden kunnen 

raadplegen wat er nog allemaal op het menu staat dit seizoen. 

 

8. Jeugdnieuws 

* Na de competitiestop start in januari een zevende jeugdploeg. Via deze formule zijn we in 

staat om de beginnelingen te laten proeven van het competitiegebeuren. 

* De jeugdploegen spelen op zaterdagvoormiddag hun thuiswedstrijden. Het is altijd prettig 

om hen even te komen aanmoedigen. 

 

9. Wist je dat… 

 

* Patrick Luyckx in november vijftig jaar is geworden en dat naar het schijnt niet heel tof 

vond. Ja Patrick, er is niets aan te doen: de eeuwige jeugd bezit niemand! 

* Raoul en Ingrid de trotse ouders zijn geworden van Tuur. Als Tuur de pingponggenen van 

pa en ma heeft mogen erven, dan staat TTK nog een groot kampioen te wachten. 

* Af en toe krijgt Lucien bij het trainen wel eens een handje toegestoken van Rudi Viskens 

maar sinds kort ook van Paul Marissen.  

* Diezelfde Paul Marissen is onlangs opa geworden van Alexis. Benieuwd wanneer Alexis de 

eerste schuchtere stapjes richting lokaal zal zetten. 

* Er werd ingebroken in 't lokaal op zaterdagmorgen 29 september tussen 1 en 5 u 's morgens 

na de wedstrijd van de ploeg van Rudi Viskens en ploegmaten. 

* Dirk Vervoort ( ons clublid van Sint-Jozef ) reed op 29 september rond 5u 's morgens naar 

zijn werk en zag nog een auto staan op de parking en het licht branden in het lokaal. Wat 

dacht Dirk: amaai, die mannen zijn nog goed aan 't doorzakken... maar in realiteit zaten op dat 

eigenste moment de inbrekers binnen. Toch een rare gedachte achteraf gezien. 

* Lucien echt wel de man van de voorbije maand november is geworden. Nog maar net 

bekomen van zijn fietsavontuur, verzeilde zijn zuster bij een bezoek aan de Appelstraat in de 
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kleine Mark die achteraan de tuin van Lucien stroomt. In eerste instantie kreeg men haar met 

vereende krachten niet uit de 'sloot' en werd omwille van de fysieke gezondheid van Luciens 

zuster de ziekenwagen erbij gehaald. Deze mensen kregen haar evenmin bevrijd uit haar 

hachelijke positie en dus moest ook de brandweer nog opgeroepen worden. Die konden de 

klus wel klaren maar het spreekt vanzelf dat het hele gebeuren heel wat opzien baarde in de 

Appelstraat. Ondertussen maakt de zus van Lucien het terug goed! 

* Raf een mooie affiche gemaakt heeft waarop de derde TTK-quiz wordt aangeprezen. De 

'bekende' mensen die op de affiche staan werden fotoshopgewijs vervangen door gezichten 

van TTK-leden. Sommigen zijn snel herkenbaar maar er zitten er verdomd moeilijke tussen. 

Knap gedaan van onze Raf. 

* Bob Van Den Eynden net naast de burgemeesterssjerp heeft gegrepen. Door de onverwachte 

overwinning van NVA gaat die eer naar een jongedame, Dorien Cuylaerts. De nieuwe 

burgermeester in spe is echter ook zwanger zodat onze Bob in de loop van volgend jaar toch 

even ad interim de sjerp mag omgorden wanneer Dorien haar bevallingsrust opneemt. 

* Fons Van Gils na zijn heupoperatie weliswaar topfit is maar dat motorisch bij het 

pingpongen er toch wel iets bleef 'wringen'. Dat gevoel vertaalde zich in het niet kunnen 

winnen van competitiewedstrijden maar onlangs was de ban dan toch gebroken. Wie Fons 

kent, weet dat deze gebeurtenis niet onopgemerkt voorbij is gegaan. Naar verluid ging het dak 

er bijna af! 

* De klassieke boterhammen na de wedstrijd  nieuwe variaties aannemen. Dat mocht de A-

ploeg VTTL ondervinden want in Gierle kregen ze...niks, in Geelse was het bloedworst met 

compote en in Borsbeek  kriekenvlaai. 

* Het bier van de maand het goed blijft doen. De voorraad is steeds uitgeput voor de maand 

voorbij is. 

* We iedereen fijne Kerstdagen en een voorspoedig, zeg maar gezond 2013 toewensen. 

* Onze inspiratie hiermee opgedroogd is maar dat we in info 135 graag volgende zaken zien 

verschijnen: 

- een verslag van de quiz 

- een overzicht van de nieuwe leden die er dit seizoen zijn bij gekomen 

- een toelichting van het bestuur rond het VZW statuut van de club 

- hoe is de stand van zaken met de geplande verbouwing ifv de keuken 

- het woordje van onze voorzitter 

- een lawine aan 'wist je datjes' 

* Alle copij, teksten enz mogen gemaild worden naar louisjanssens@hotmail.com 

 

 

 

 


