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1. Voorwoord 

De nieuwjaarswensen zijn alweer gepasseerd. We kunnen er terug tegen aan, een vers jaar 

wacht op ons. In zijn woordje gaat onze voorzitter zowaar de filosofische toer op en dus 

hoeven we voor één keer niet zelf de levensbeschouwelijke weg op te gaan. We kunnen 

hierbij niet om de vaststelling heen dat de mens voortdurend evolueert. Hoe anders te 

verklaren dat de immer nuchtere Frank de weg van Spinoza, Kierkegaard, Descartes...is 

ingeslagen of zou Daniëlle een speciaal soort paddenstoelen klaar gemaakt hebben tijdens het 

oudejaarsdiner? 

 

Woordje van de voorzitter: 

 
Beste liefhebbers van het tafeltennis, 

 

Was het voorbije jaar goed, goed genoeg naar je eigen mening? Deze vraag kan ieder enkel 

voor zichzelf beoordelen natuurlijk. En waarschijnlijk gaan de verwachtingen elke keer 

opnieuw richting hoger en verder. Wat houdt dit in: we willen verder kijken dan onze neus 

lang is en leggen de lat telkens een tikje hoger. De bomen groeien niet tot in de hemel en we 

moeten er attent op zijn dit niet te ver door te drukken. Leg de druk bij jezelf niet te hoog: je 

wordt er zo moe van en het vreet zoveel energie dat je er zelf gefrustreerd door geraakt. Zo las 

ik deze week nog ergens: minder doen, meer zijn. Zouden we wel eens kunnen proberen 

mochten we het niet zo druk hebben...Het overdenken waard. 

 

Ieder van ons heeft het in het lokaal al gehoord of  in de info’s gelezen dat er vanuit het 

huidige bestuur geïnformeerd werd  om onze vereniging om te vormen van “feitelijke 

vereniging” tot een “VZW”. De redenen zijn legio en worden verduidelijkt in de vergadering 

eind februari. Hieromtrent willen we nu de eerste concrete stappen zetten. We zijn nu zo ver 

dat we daadwerkelijk de club willen omvormen. Zoals de statuten destijds opgesteld werden 

kan het bestuur dit niet alleen en hebben we de stemmen nodig van de leden van de club.   

Hiervoor roepen we de leden en één ouder van elk jeugdlid op om op onderstaande datum 

naar het lokaal te komen om de stemming te kunnen laten gelden: 

DONDERDAG 21 FEBRUARI VANAF 19U30. 
Zonder deze stemming kan de omvorming niet gebeuren. Zo bepalen de statuten, destijds 

door de stichters van TTK Rijkevorsel opgesteld. Daarom  doen wij als bestuur de oproep 

voor deze éénmalige aanwezigheid en willen de nadruk leggen op het belang van jullie 

aanwezigheid. 

Donderdag 21 februari is er daarom geen trainingsavond voorzien omdat we de zaal nodig 

hebben om iedereen een zitplaats te kunnen aanbieden. Dus geen training voor de jeugd, noch 

voor de volwassenen.  Dank voor jullie begrip.  

 

Tot een volgend schrijven en veel leesgenot 

 

2. De toogbeurten voor februari en maart 2013 

dag datum naam dag datum naam 
VR 01/02/13 MARIA WAUTERS VR 01/03/13 PETER LAMBREGHTS 

ZA 02/02/13 LUCIEN KIVIT ZA 02/03/13 RUDI MARISSEN 
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MA 04/02/13 WERNER ADRIAENSEN MA 04/03/13 SEPPE VAN GILS 

WO 07/02/13 STAN ADRIAENSEN WO 06/03/13 BOB VERPOORTEN 

VR 08/02/13 RAOUL WAGEMANS DO 07/03/13 BART JACOBS 

DO 14/02/13 GERT NOOYENS ZA 09/03/13 RUDI VISKENS 

MA 18/02/13 PATRICK LUYCKX DO 14/03/13 PETER MATHEEUSSEN 

WO 20/02/13 BOB VD EYNDEN VR 15/03/13 FRED WILMS 

DO 21/02/13 CAROLINE FRANSEN ZA 16/03/13 PAUL MARISSEN 

ZA 23/02/13 RUDI VISKENS MA 18/03/13 KEVIN HEREMANS 

MA 25/02/13 INGRID VERVLOET DO 21/03/13 LUCIEN KIVIT 

DO 28/02/13 CHRIS VERHOEVEN ZA  23/03/13 JEUGDBESTUUR 

   DO 28/03/13 DANNY DE VRIJ 

   

* 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 kerstfeestje 

 

Zoals ieder jaar organiseren we een kerstfeestje voor de jeugd. Dit keer hebben we niet lang 

moeten zoeken achter een geschikte datum:  vrijdag 28/12/2012. 

Met 24 jeugdspelers als ingeschrevenen werd er gestart rond 18.00 uur. 

Iedereen bracht een pakje mee ter waarde van 10€, en deponeerde het onder de voor het eerste 

jaar verlichte kerstboom. 

Zoals altijd spelen we het traditionele krik-krak tornooi (ge weet wel met die speciale 

paletjes). 

De spelers werden ingedeeld in verschillende poules en er werd  duchtig op los geklopt, maar  

vooral ook  ernaast. 

Jeugdbestuurslid Rudy Viskens had een poging ondernomen om voor de gelegenheid speciale 

balletjes te voorzien. Hij had er niet beter op gevonden dan reeds kapotte  balletjes langs 

overal te doorboren met een fijn boortje. Het opzet op zich was een geweldig idee want het 

was de vraag hoe deze behandeling de vluchtbaan zou beïnvloeden maar in werkelijkheid 

waren ze allemaal na een tiental balwisselingen total loss. 

Omdat we bij dit tornooi niet voor plaatsen spelen, werd er toch nog een finale ingelast. 

Volgens een snelle berekening van ons opperhoofd Lucien, moesten Nele en Kaat dubbelen 

tegen Rudi en Rudy. En jawel, de Rudi's  moesten het onderspit delven tegen de jeugd. 

Ondertussen werden er een 90 tal crokskes verorberd en zat de cafetaria stampvol met jeugd 

en ouders. 

De pakjes werden verloot, en voor het eerste jaar was blijkbaar iedereen tevreden. 

Als klap op de vuurpijl werd er voor iedereen die was komen deelnemen, een prijs voorzien in 

de vorm van een filmticket. Deze geste  viel  echt in de smaak bij iedereen. Rond 22u30 werd 

er afgerond, daarna nog even oefenen voor de jokprijskamp van 2013 en het mocht alweer een 

geslaagde avond genoemd worden. 

Tot slot nog een dankwoordje voor alle helpende handen: toog, croque bereiders en de 

opruimers. 

Groeten van het jeugdbestuur, 

Lucien,Sven,Rudi en Rudy  

 



TTK-INFO 

Pagina 3 van 6 

 

 

4. Clubagenda 

dag datum activiteit 
ZA 09/02/13 BOWLING VOOR DE VOLWASSENEN: BREEBOS 20.00U 

ZA  16/02/13 TORNOOI VOOR DE OUDERS VAN DE JEUGD VANAF 16.00U 

DO 21/02/13 ALGEMENE VERGADERING VOOR ALLE LEDEN VAN TTK 

RIJKEVORSEL OM 19.30U (zie ook woordje van de voorzitter) 

ZA 27/04/13 TEERFEEST TTK RIJKEVORSEL  

 

5. TTK Quiz: zaterdag 15 december - een verslag 

Zeven ploegen durfden de jaarlijkse quizuitdaging aan. Dat waren er overigens evenveel als 

vorig jaar en daarmee waren we best tevreden. Anderzijds, een club als de onze zou gerust 

nog enkele ploegen meer in lijn mogen brengen maar ja, een datum die iedereen schikt, zal 

wel nooit gevonden worden zeker!? Hopelijk doet de mond aan mond reclame zijn werk en 

maken de deelnemers aan de voorbije quiz aan de afwezigen kenbaar dat ze (alweer) een 

geweldig leuk evenement hebben gemist. 

Zij die er wel waren kregen 12 rondes voorgeschoteld waaronder een opwarmronde, 

puzzelronde, fotoronde,`alfabetronde, muzieklinkronde en verder een aantal vragenrondes met 

een linkje hier en daar om het extra plezant te maken. 

Na vijf rondes lagen de Chenetjes aan de leiding. Deze ploeg met de echte quizzers Lucien en 

Toos aan boord doen altijd mee voor de eerste prijs maar na de puzzelronde die allesbehalve 

lekker liep voor deze ploeg, haakten ze af voor de overwinning. Na die puzzelronde doken 

plots twee andere ploegen op voor de oppergaai, de Titelverdedigers - zij wonnen vorig jaar - 

en de mannen en vrouwen van de C-ploeg VTTL. Deze laatste ploeg bleef tot aan de laatste 

ronde aan de leiding maar toen kwam nog de muzieklinkronde. Met een bonus van twee 

punten voorsprong waren we zelf ook de mening toegedaan dat die voorsprong onvoldoende 

zou zijn tegen het jonge geweld van de Titelverdedigers. Beide ploegen haalden echter in die 

laatste ronde 26 op 30 en daarmee bleef de afscheiding, tot eenieders verbazing eigenlijk. 

Voor alle ploegen bleven de percentages royaal boven de 70% zodat hopelijk iedereen naar 

huis kon met een goed gevoel. 

De uitslag op 226 te behalen punten: 

 

1. Mijnenrooien oto is ok ne chique (C-ploeg VTTL)  : 204 punten 

2. Titelverdedigers en Vince (Peter Lambreghts en Cie) : 202 punten 

3. De Chenetjes (Lucien en Cie    : 191 punten 

4. De Durvers (Jeugd en ouders)    : 183 punten 

5. De Lama'ha's (Jeugd en ouders)    : 171 punten 

6. Black Oud (Rudi Viskens en Cie)    : 162 punten 

7. De Lege Tapkraan (een allegaartje aan leden)  : 162 punten 

 

6. Mededelingen van het bestuur 

 

*  Jef Van Bergen, secretaris van TTK, bezorgde ons een overzicht en stand van zaken mbt 

ons ledenbestand. Jullie zien hieronder de stand van zaken. 

 

Statistiek leden per 01/01/2013 
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CATEGORIE 

Total Of 

LIDID M V   

JEUGD 38 23 15 36% 

VOLWASSENEN 69 54 15 64% 

  107 77 30   

    72% 28%   

 
  NIEUWE LEDEN VANAF BEGIN SEIZOEN 2012-2013         

  Naam Voornaam   Straat PC Gemeente geb. datum aansluiting 

1 De Vrij Ilse V Kleine Markweg 22 2310 Rijkevorsel 29/12/1970 mei/2012 

2 Driesen Cindy V Lange Kwikstraat 1 2340 Beerse 4/07/1975 mei/2012 

3 Ooms Matthias M Rozenlaan 8 2390 Oostmalle 16/06/2003 mei/2012 

4 Van Laer Debbie V Korte Kwikstraat 5 2340 Beerse 10/08/1979 mei/2012 

5 Michielsen Tania V Looiweg 105 2310 Rijkevorsel 9/10/1974 mei/2012 

6 Nuyts Katleen V Oude Braak 8 2310 Rijkevorsel 22/05/1975 mei/2012 

7 Van de Heijning Vince M Steenweg op Rijkevorsel 18 2330 Merksplas 20/10/1993 jun/2012 

8 Van Clemen Sigrid V Looiweg 25 2310 Rijkevorsel 19/04/1973 jun/2012 

9 Sterck Chris M Den Blauwvoet 12 2390 Malle 8/04/1979 aug/2012 

10 Kerstens Lennert M Bochtenstraat 2 bus 3 2310 Rijkevorsel 9/12/2002 sep/2012 

11 Wouters Joy V Zoerselbaan 5 2390 Malle 4/05/1999 sep/2012 

12 Snoeijs Jacqueline V Otterdaelstraat 13 B 2310 Rijkevorsel 25/06/1968 nov/2012 

13 Ouizry Senne M Merksplassesteenweg 2310 Rijkevorsel 12/01/2002 nov/2012 

                

               

             

  Naam Voornaam   Straat PC Gemeente geb. datum   

1 Van Eersel David M Klundert 36 2310 Rijkevorsel 23/08/1977   

2 Smulders Toos V Appelstraat 30 2310 Rijkevorsel 13/11/1943   

3 Sysmans Jens M Van Pulstraat 24 2960 Brecht 14/08/1995   

4 Van Hout Rheno M Oostmalsesteenweg 139 2310 Rijkevorsel 2/08/2000   

         LEDEN DIE ONZE CLUB VERLIETEN  

 

* Op  vrijdag 15 februari vindt het jaarlijkse sportgala plaats in de Kuiperij, de 

polyvalente zaal van het GC Sint-Jozef, Kerkdreef 61 te Sint-Jozef Rijkevorsel. De deuren 

openen om 18u30, het officieel gedeelte start om 19u. Zoals de voorbije jaren beginnen ze 

met de huldiging van de jeugdkampioenen en jeugdsporters met uitzonderlijke sportieve 

prestaties, vervolgens worden de sportlaureaten van 2012 bekend gemaakt om tot slot de 

volwassen sporters in de bloemetjes te zetten. Als intermezzo voorziet de gemeente ook 

dit jaar weer een optreden ! Voor onze club worden volgende ploegen en spelers verwacht: 

- H ploeg van 9° afdeling: Werner Adriaensen, Maria Wauters en Kurt Wagemans 

- A ploeg jeugd van 5° afdeling: Jan Van Dijck, Gilles Swaegers en Jenthe Bevers 

- D ploeg jeugd van 7° afdeling: Dries Michielsen, Wout Mees, Wout Vermeiren en Tibo 

Laurijssen  

- Individuele kampioenen: Kurt Wagemans (volw), Nele Renders en Dries Michielsen (jeugd) 

* De omschakeling van feitelijke vereniging naar een VZW draait op volle toeren. Het bestuur 

heeft er een marathon vergadering opzitten die tot flink na middernacht doorliep. Op de 

algemene ledenvergadering van donderdag 21 februari wordt een en ander verder toegelicht. 

* Er komen nieuwe bordjes en palen die aanduiden dat langs de weidekant de parkeerplaatsen 

voorbehouden zijn voor tafeltennisleden die op zondagvoormiddag komen sporten. Wie zich 

geroepen voelt om deze klus te klaren, mag contact opnemen met de voorzitter in hoogst 

eigen persoon. 
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7. Slecht nieuws 

Met de regelmaat van een klok worden we geconfronteerd met slecht nieuws boodschappen. 

Meestal, en gelukkig voor ons natuurlijk,  zijn we zelf geen betrokken partij en speelt het 

noodlot elders en/of ver van ons bed haar rol. Soms komt het echter akelig dichtbij en worden 

mensen in onze directe omgeving getroffen. In onze clubgeschiedenis hebben we zo al diverse 

leden gehad die een flinke dosis pech hebben gekend. Die pech kent natuurlijk vele variaties, 

gaande van een breuk hier of daar tot levensbedreigende situaties.  

Onlangs bereikte ons zo via mail het bericht dat clublid Gerda Van Dam getroffen is door 

kanker. In haar mail liet ze weinig aan de verbeelding over en liet ze ons verstaan dat haar 

situatie zeer ernstig is. Gevoelens van onrecht komen bij dit bericht unaniem bij iedereen naar 

boven: de meeste leden herinneren zich zonder twijfel het drama van enkele jaren geleden 

toen Gerda compleet onverwacht haar enige zoon verloor. Benny werd toen getroffen door 

een hartaanval en stierf in ons lokaal, in het bijzijn van zijn moeder. Vandaag staat  Gerda zelf 

in het oog van de storm. Wij kunnen alleen maar toekijken en ons nogmaals afvragen waarom 

de ene mens fluitend door het leven mag stappen en een andere zoveel drama moet doorstaan. 

We drukken hieronder de mail af van Gerda, op haar vraag. 

 

Beste vrienden van de tafeltennis, 

Ben al een hele tijd niet meer verschenen op donderdagavond . Niet omdat ik geen zin had, 

maar omdat ik 's avonds de energie niet meer had .  Was vorige maand een beetje depressief 

en had last van mijn maag, dus dacht ik dat dit de oorzaak was . Jammer genoeg niet . 

Vorige week is darmkanker vastgesteld met uitzaaiing naar de lever . Dit is niet meer te 

herstellen . 

Aanvankelijk wou ik er onmiddellijk een punt achter zetten, maar de dokters hebben mij 

overtuigd om de strijd met chemo toch aan te gaan, omdat de kans nog reëel is dat ik er nog 

enkele kwaliteitsvolle jaren kan aan toevoegen.  Ben gisteren gestart met de chemo. 

Mis mijn pingpong-vrienden en - kennissen wel erg, vooral de vaste ploeg van 

donderdagavond .   

Heb niet graag bezoek, maar een vriendelijk stem aan de telefoon, doet een mens altijd goed . 

Voor diegenen die zich daar ongemakkelijk bij voelen, is er nog mijn e-mail. 

 

Wij, bestuur van TTK Rijkevorsel en de leden, wensen Gerda en haar man Peter heel veel 

sterkte toe in deze vreselijk moeilijke periode! 

 

8. Wist je dat…. 

 

* We na 5 jaar overleving van de kerstboom van boomfluisteraar Louis Janssens, nu de eerste 

herplanting beleven van de kerstboom van Erwin Liekens. 

* Na 2 weken in het lokaal te hebben gestaan de boom terug geplaatst is door 2 jeugdleden, 

Marthe Royens en Nele Renders. 

* Stef Peeters minder te zien is in het lokaal wegens onophoudelijke verbouwingen thuis. Een 

nieuwe keuken en badkamer op het verlanglijstje staan. En zoals Stef 's spreekwoord luidt: 

wat je zelf doet, doe je beter. 

* Na een lange onderbreking we nog eens gaan bowlingen met de volwassen spelers in 

Breebos. Dit doorgaat op 9 februari en waarop jij en je partner kan inschrijven via het blad in 

het lokaal. 

* Zij die niet graag bowlen steeds een kijkje kunnen komen nemen. 

* Er nog enkele trainingspakken en T-shirts van de vorige lichting te 'verkrijgen' zijn in het 

lokaal. Voor 10€/trainingspak en 5€/T-shirt kan je moeilijk in je blote bast rondlopen. Een 

koopje dus! 
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* Een mooi opgetuigde etalagepop in ons cafétaria extra reclame maakt voor bovenstaande 

stuntverkoop. 

* Het lokaal dit jaar 20 jaar bestaat? Altijd leuk als gespreksonderwerp in een moment van 

stilte in de cafétaria. 

* Wij langs onze kant vinden dat dit jubileum niet zomaar ongemerkt mag voorbijgaan. Het 

bestuur kan dan wel zijn handen vol hebben met de VZW perikelen maar een receptietje in de 

loop van 2013 zien wij wel zitten. 

* We een Pool tot ons ledenbestand mogen rekenen. De man verdomd hard lijkt op wijlen 

Gust Van Ammel (vader van spelend lid Wim) en nog goed kan pingpongen ook. 

* Die Pool hier terechtkomt zoals alle andere Polen: om te werken:) 

* Die Pool Joseph heet en een mondje Duits kan spreken. Nu dienen onze leden noch ein 

bitschen deuts te lernen om zo de communicatie met de brave man op te starten. 

* We in vorige info het volgende schreven: 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' 

* Aan volgende zaken werd gehoor gegeven: verslag van de quiz (OK); overzicht leden (OK); 

VZW gebeuren (OK); woordje voorzitter (OK) 

* Aan volgende zaken nauwelijks of geen gehoor werd gegeven: verbouwingen lokaal 

(oorverdovende stilte); wist je datjes in beperkte mate en dus kan ik hier weer verder gaan 

fantaseren! 

* De eerder geciteerde Wim Van Ammel vergeten was om boterhammetjes te smeren en dus 

als alternatief vier pizza's werden besteld om na de wedstrijd op te eten. 

* Ingrid Vervloet al enige tijd terug aan de pingpongtafel gesignaleerd wordt terwijl vader 

Raoul zich bekommert om de baby.  

* Dennis De Vrij binnenkort weer eens op missie vertrekt, ditmaal naar Afrika. Naar verluidt 

zou hij daar de plaatselijke militairen gaan opleiden.  

*  Edgard Poelmans verhuisd is naar...Rijkevorsel, meer bepaald Kerkdreef 64 St-Jozef. 

* We langs deze weg Willy bedanken voor zijn toogbeurt tijdens de voorbije quiz. 

* Een zelfde bedankje sturen richting Rudy Marissen voor het gebruik van zijn muziek annex 

geluidsinstallatie. 

* We nog niet begonnen zijn aan de volgende pingpongquiz wegens eerst afwerken van de 

Zwartgoor quiz die doorgaat op vrijdag 21 juni en waarvoor we hier graag reclame maken. 

* We hieronder een quizvraagje stellen: de eerste die mij het juiste antwoord doormaild, 

ontvangt een grote fles blonde corsendonck agnus! 

Wie was bij de Romeinen de god van de grenzen? De oudste afbeeldingen van deze 

godheid waren enkel ...vierkante stenen zoals men die gebruikte voor de grenzen aan te 

duiden. Later kreeg onze god ook een echt gezicht en zelfs een tempel op het Capitool. 

Naam van de god die je zowel als cafénaam tegenkomt of als een bekend begrip uit de 

tramwereld. 

* Alle copij, teksten en het antwoord op de quizvraag mogen gemaild worden naar 

louisjanssens@hotmail.com 
 

 

 

 


