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1. Voorwoord 

Er zijn alweer twee maanden verstreken en dus de hoogste tijd om aan een nieuwe info te 

beginnen. Eerlijkheidshalve zijn we eigenlijk zelfs iets te laat in gang geschoten maar dat 

heeft zo zijn oorzaken: tegelijk dienen we de lezer te melden dat we momenteel om twee 

redenen in psychiatrische behandeling zijn. Au fond gaat het eigenlijk maar om een oorzaak 

wat de therapie toch een stuk makkelijker maakt. Het wil immers maar geen lente worden: 

februari heeft ons bedrogen met haar klassieke lentedagen en maart was veel te koud met 

voortdurende nachtvorst en om de haverklap sneeuw. Kortom, de winter duurt veel te lang en 

daar wordt een mens depressief van. Een ander gevolg van dit ondermaatse weer is ernstiger: 

ik heb een fixatie gekregen op al wie zich een weerman of weervrouw noemt. Telkens ik dus 

Frank, Sabine, Jill... op televisie zie, krijg ik een acute aanval van moordneigingen. Zo heb ik 

al een baksteen door mijn televisiescherm gegooid en ben ik al een keertje richting Brussel 

gereden om ter plaatse in de tv-studio af te rekenen met die slecht weer voorspellers. 

Gelukkig voor hen en mij, zijn we halverwege tot inkeer en gekomen en hebben we 

rechtsomkeer gemaakt. Maar verder kan ik de lezer gerust stellen dat het met mij wel oké is. 

 

Woordje van de voorzitter: 

 
Beste leden en aanverwanten, 

 

Zoals iedereen zich wel kan inbeelden,  kunnen we niet starten zonder een overpeinzing te 

maken over de omvorming van een “feitelijke vereniging” naar een “VZW”. 

Hiervoor wil ik het bestuur, en zeker ook Patrick Luyckx, danken om te komen tot waar we 

momenteel geraakt zijn met de oprichting van de vzw: TTK Rijkevorsel vzw. Het is een 

nieuw gegeven met een nieuw adres: TTK Rijkevorsel vzw, Kruispad nr 8, 2310 Rijkevorsel. 

Op donderdag 21 FEBRUARI was het zover: de juiste toedracht rond het waarom van de 

overgang, de stemming, voor het eerst sinds mensenheugenis geen vrije training op 

donderdagavond, .... Het was toch een hele bedoening alles tot een goed einde te krijgen. De 

stemming is correct en officieel verlopen zoals het hoorde te gebeuren, en uit de stemming is 

onderstaande voortgekomen: 

Unaniem is door de leden vóór de omvorming naar een vzw gekozen.  
Het is een kleine stap voor de mensheid, maar een grote stap voor onze club. 

Extra  info over dit onderwerp lees je verder in deze info. 

 

Het jaarlijkse teerfeest komt er ook aan, weliswaar in een lichtjes gewijzigde vorm. Info 

hierover vind je op het inschrijvingsblad. Inschrijven is de boodschap. 

 

Hiermee loopt het seizoen stilletjes op z’n eind. Er zijn zelfs ploegen die alle wedstrijden 

reeds gestreden hebben, misschien tot hun spijt, misschien blij het seizoenseinde alweer 

gehaald te hebben. Op het einde van een seizoen wil de mot er wel eens in kruipen en ziet 

men er tegenop om in de auto te stappen en te vertrekken.  

Ook bij de jeugd zit het seizoen er op. Benieuwd wat de uiteindelijke stand zal worden voor 

de pupillen van Lucien en Louis. 

 

Tot een volgend schrijven en veel leesgenot 
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2. De toogbeurten voor april en mei 2013 

dag datum naam dag datum naam 
DO 04/04/13 RUDI VISKENS WO 08/05/13 CHRIS VERHOEVEN 

DO 11/04/13 EDWIN MICHIELSEN DO 16/05/13 RUDI MARISSEN 

DO 18/04/13 WILLY LAURIJSSEN DO 23/04/13 INGE STINKENS 

DO 25/04/13 JEF VAN BERGEN DO 30/04/13 CAROLINE FRANSEN 

DO 02/05/13 KOEN JANSSENS  

    

* 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 het oudertornooi: zaterdag 16 februari 

Zaterdag 16/2/2013 omstreek 16.00 uur werd er gestart met ondertussen al het vierde tornooi 

voor de ouders van onze jeugdspelers. 

Dat alles draait om een fameuze (zelf ontworpen) wisselbeker, kan het aantal inschrijvingen 

alleen maar ten goede komen en er werd gestart met 20 deelnemers. 

Mannen en vrouwen door elkaar en geen voorgift natuurlijk (lager dan NG kunt ge ook niet 

geklasseerd worden zeker???) 

Er werd gestart met 4 poules van 5, en na beslissing van opperhoofd Lucien rechtstreekse 

uitschakeling tot we een finale kregen …jawel…tussen een man en een vrouw. 

Dat er aan iedere tafel hard gelachen werd is normaal, en er werd meer dan eens een gat in de 

lucht geslagen. 

In de cafetaria werd tussendoor al geoefend voor de volgende jokprijskamp. Het 

drankverbruik werd geregeld met een vaste bijdrage en de opbrengst ging zoals steeds naar de 

clubkas. 

Ondertussen werden er 48 hot-dogs verzet en ongeveer 10 kilo frieten met 5 kilo vlees.(met 

dank aan onze vrienden van Zwarte Leeuw). 

Om alle deelnemers te bedanken geven we hier de volledige uitslag. 

1. Chris Mees (voor de 2
e
 maal)   11. Ronny van Boxel 

2. Christel Goetschalckx    12. Tanja Michielsen 

3. Ilse De vrij      13. Raf Bevers 

4. Rudi Havermans     14. Laurien Mees 

5. Dirk Michielsen     15. Karin Goetschalkcx 

6. Chris Laeveren (winnaar 2012)   16. Karin Martens 

7. Johan Van Dijck      17. Jan Laurijssen 

8. Paul Verdonck     18. Linda Mertens 

9. Ria Rombouts     19. Johan Hillen 

10. Debbie Van Laer     20. Jacqueline Snoeys 

 

Tot slot bedanken we de zonen en dochters van de ouders voor het tellen van de wedstrijden, 

en ook nog enkele dames die de laatste sessie van de afwas op hun hebben genomen. 

Er werd natuurlijk ook nog wat nagepraat en nagekaart en deze schitterende dag was weer 

goed verlopen. 

Hopelijk kijkt iedereen weeral uit naar de editie voor volgend jaar! 

Groeten van het jeugdbestuur: Lucien,Sven,Rudi en Rudy. 
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4. Clubagenda 

dag datum activiteit 
MA 08/04/13 SPORTRAADVERGADERING 

ZA 27/04/13 TEERFEEST TTK RIJKEVORSEL MET AANVANG OM 19.00U 

WO 01/05/13 CLUBKAMPIOENSCHAP VOOR DE JEUGD 

ZA  04/05/13 KLUSJESDAG AAN EN ROND HET LOKAAL VANAF 9.30U 

MA 06/05/13 BESTUURSVERGADERING 

DI 07/05/13 BEKER VAN VEUSSEL EERSTE RONDE 

DI  14/05/13 BEKER VAN VEUSSEL TWEEDE RONDE 

DI 21/05/13 BEKER VAN VEUSSEL DERDE RONDE 

DI 04/06/13 SAPPEN VLOER LOKAAL OM 19.00U 

DI 06/08/13 TRAININGEN MIREILLE SLOOTMANS 

DI 13/08/13 TRAININGEN MIREILLE SLOOTMANS 

DI 20/08/13 TRAININGEN MIREILLE SLOOTMANS 

 

5. TTK BowlingQuiz: zaterdag 9 februari - een verslag 

Zoals van oudsher werd er nog eens een bowling-avond georganiseerd, een beetje op vraag 

van Erwin Liekens. Hij heeft immers een gebrandmerkte, eigen bal én eigen schoeisel. 

Met 20 inschrijvingen waren 4 banen wel wat veel van het goede en werd er één baan 

afgezegd. 

Gelukkig waren er ook enkele supporters meegekomen wat de sfeer zeker ten goede kwam en 

het des te meer een gezellige bende werd. 

Om 20.00u werden de bowling-shoes aangetrokken en de leute kon beginnen. Enkele 

gehoorde uitspraken van die avond: sleuren aan den bal, laat hem schuiven, pech gehad, ‘k 

was niet klaar, mijne vinger zat vast, ‘t gaatje was te klein, goed gedaan voor mijnen doen,... . 

Iedereen zette zijn beste beentje voor zodat de avond rustig en leuk verliep maar waarbij de 

competitiegeest toch geregeld kwam boven drijven. 

Daarom hieronder de gevreesde of begeerde uitslag: 

 

Plaats Naam   Punten  Plaats Naam   Punten 

1
e
 Frank Bogaerts 320  11e Boris Voorspoels 237 

2
e
 Tonny Wilms  305  12

e
 Danielle v/d Frank 217 

3
e 

PatrickLuyckx  302  13
e
 Chris Wouters  208 

4
e
 Stef Peeters  284  14

e
 Caroline Fransen 207 

5
e
 Rudi Viskens  265  15

e
 Jef Van Bergen 202 

6
e
 Erwin Liekens  261  16

e
 Inge Stinkens  190 

7
e
 Chris Verhoeven 260  17

e
 Ingrid v/d Raf  184 

8
e
 Lu DeVrij  254  18

e
 Lucien Kivit  178  

9
e
 Danny DeVrij  249  19

e
 Toos Smulders 155 

10
e
 Peter Mattheeussen 240  20

e
 Nicole v/d Patrick 146 

 

 

6. Mededelingen van het bestuur 

* VZW-info: TTK Rijkevorsel vzw is een feit.  

Wat staat er te gebeuren? 
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De nieuwe statuten welke in het lokaal uitgehangen zijn,  werden bij de notaris ter 

goedkeuring gebracht. Deze statuten worden door de Raad Van Bestuur (= het dagelijkse 

bestuur ) getekend en worden vervolgens gepubliceerd in Het Staatsblad. 

De beide tafeltennisbonden worden op de hoogte gesteld en alle nutsvoorzieningen ( water, 

elektriciteit, tel, ... ) worden verwittigd van de wijziging. 

 

Verandert er voor de leden iets? 

In de regel niet. Praktisch zul je dit niet merken. Lidgeld, prijzen consumpties of dergelijke 

zullen niet aangepast worden zolang er voor de aankoop, inschrijving niets wijzigt. 

 

Bedenking. 

Het grote verschil ten opzichte van de periode voor de VZW bestaat erin dat er minder 

persoonlijk risico is voor de mensen van het Bestuur en voor de leden zelf en dat we wettelijk 

in orde raken met onze activiteiten. 

 

* De club komt voor 30 euro tussen in de bijdrage voor de sportkampen  van de jeugd. 

* Klusjesdag: wat staat er te gebeuren? 

      

* opriumen stenen en klinkers achteraan het lokaal    

*  bijplaatsen fietsverlichting      

* vervangen kapotte lamp buitenverlichting    

* uitkuisen goten        

* plat maken achter het lokaal van hopen zand    

*  sproeien tegen 't vuil achter het lokaal     

* snoeien van de haag tegen het lokaal     

* grote radiator afbreken om op te spuiten     

* radiator in inkomhal aan- en afvoer verwisselen    

* opening in technische ruimte dicht maken naar verluchting toe ivm stank 

* als er nog suggesties zijn ?      

 

 

7. Wist je dat…. 

 

* Stan Floren ons oudste clublid is en dat hij onlangs 80 jaar werd. Hij deze fijne gebeurtenis 

in de verf heeft gezet door de aanwezigen te trakteren op een warm dubbel worstenbrood en 

een avondje gratis drank. 

* We aan hem helaas vergeten te vragen zijn dat we dit feit mochten 'publiceren'. We in dit 

verband ooit eens negatieve ervaringen gehad hebben. Dus bij deze : proficiat Stan en onze 

excuses als het voor uw madame 'geheim' moest blijven. 

* Daan Michielsen provinciaal kampioen werd bij de pre-miniemen. 

* De kerstboom die achter het lokaal werd geplant in het vooruitzicht om volgende Kerst 

terug gebruikt te kunnen worden, alles behalve fris groen oogt. Als je het aan mij vraagt staan 

we voor kosten want een boom die nu al roestbruin kleurt, heeft binnen acht maanden geen 

naalden meer. 

* Chris Verhoeven en Caroline een jonge puppie gekocht hebben. Een goede zaak denken we 

want je kan toch geen kindjes blijven kopen!? 
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* Deze puppie reeds onder het mes moest wegens gebroken achterpoot. Het ongeluk vond 

plaats tijdens de jacht op en naar een zeepbel, geblazen door de kindjes van Chris en Caroline. 

Veel sterkte toegewenst aan de jonge puppie. 

* Aan de toog al verhalen de ronde doen ivm ploegvormingen naar volgend jaar toe. We dit 

fenomeen uiteraard kennen en daar dus niet wakker van liggen. 

* Danny De Vrij met zeer grote waarschijnlijkheid de beker verdient van meest ingevallen 

speler 2012-2013.  

* Zo werd Danny op een zaterdagavond om 18.00u nog door de A-ploeg VTTL opgevorderd 

om mee te spelen in plaats van een zieke Wim Van Ammel. De wedstrijd vond plaats in 

Zoersel en nadien kregen we er een glaasje cava, boterhammen met een ruime keuze aan 

beleg en ....curryworsten als toetje.  

* Later op de avond....nacht werd Danny echter nog gesignaleerd met Svenneke en Bart in 

café de Wildeman waar men een partijtje topbiljart aan het spelen was. 

* We niet vernomen hebben dat Danny verbod heeft gekregen van Liesbeth om nog met de A-

ploeg mee te spelen! 

* In café de Wildeman - uitgebaat door de ons allen bekende Mario Krijnen - ook nog andere 

TTK leden worden gespot maar we noemen natuurlijk geen namen om verder onheil te 

voorkomen. 

* Mario Krijnen voor de niet ingewijden een ex-lid van onze club is die een aardig stukje 

kan/kon pingpongen. 

* Het sappen van de vloer in het lokaal gepland is op 4 juni vanaf 19u00 en de aandachtige 

lezer heeft deze mededeling allang gelezen onder de clubagenda. 

* Mireille Slootmans reeds aangeschreven is om haar befaamde trainingsessies te komen 

geven in augustus. De opgegeven data zijn dus nog even onder voorbehoud van bevestiging. 

* Onze voorzitter Frank in staat is twee fouten in één berichtje te versturen. De C-ploeg moest 

naar Geelse gaan spelen om 20u. Frank stuurt een berichtje naar z'n ploegmaats: Ik zal vrijdag 

rijden en ik pik jullie op om kwart na half zes. Tot vrijdag. ==> 1e fout: kwart na half zes is in 

mensentaal kwart voor 6 wat wel wat vroeg is om te vertrekken.  2e fout: niet Frank maar Stef 

zou rijden zoals afgesproken. Als je dan moet invallen bij die ploeg zoals Raoul Wagemans 

die bewuste avond, wordt het wel heel lastig om volgen! 

* Bij de ouders van onze jeugdleden en meer bepaald enkele mama's luisteren naar namen als 

Debbie en Nancy (niet van op tv,maar van op de pingpong) en doe daar dan nog een Cindy bij 

en dat is vragen om problemen. Er zijn dan ook heel wat leden die de nodige moeilijkheden 

hebben om die drie namen en personen uit elkaar te houden, vooral aan den toog waar het er 

vaak zo aan toegaat: hé Cindy, euh Debbie of nee Nancy was het zeker. 

* Stan Floren - hier hebben we hem weer - sinds kort een soortement opraap pvc-buis bij 

heeft waarmee hij de balletjes van de vloer kan rapen met het geweldige bijkomende voordeel 

dat hij zich niet meer hoeft te bukken. 

* De bewuste buis bij Sandra De Vrij volgende verspreking of slip of the tong ontlokte: amai, 

dat ik op die leeftijd ook nog met een buis mag spelen! 

* Op het clubkampioenschap voor volwassenen ondermeer ex-clubleden Jef Nuyts en Herman 

Adams de club met een bezoekje vereerden. 

* Voor de niet ingewijden (alweer) Jef Nuyts jarenlang een gewaardeerd lid is geweest en 

Herman Adams vanuit de bond voor grote en jonge gezinnen mee aan de wieg heeft gestaan 

bij de oprichting van onze club. Herman is overigens vader van Marianne maar dat had u als 

snuggere lezer natuurlijk al door! 

* We natuurlijk een uitgebreid verslag en uitslag verwachten van dit clubkampioenschap dat 

door Jef Van Bergen in goede banen werd geleid. 

* Naar goede gewoonte alle deelnemers aan dit kampioenschap een zakje paaseieren kregen 

maar dat eraan te merken was dat ook bij TTK de crisis zijn intrede heeft gedaan: in een 

recent verleden waren de paaseieren een stuk groter! 
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* Op datzelfde clubkampioenschap een heleboel leden hun kat hebben gestuurd en we dit een 

kwalijke evolutie vinden. Met 26 deelnemers zaten we ruim 10 stuks onder het langjarig 

gemiddelde. 

* De B-ploeg VTTL al enkele weken voor het einde van de competitie zich tot kampioen kon 

kronen. Het een boerenjaar is geworden voor Bob VD Eynden: verkozen als gemeenteraadslid 

en schepen, binnenkort ad interim burgemeester en kampioen met zijn ploeg.  

* Raf Fransen nog steeds buiten strijd is met een hernia en aan den toog vernemen dat hij 

volgend seizoen de competitie niet zal starten. 

* Hij hierin - weliswaar zonder hernia - gevolgd wordt door ploegmaat Patrick Luyckx. We 

dus benieuwd zijn wie volgend seizoen de dienst gaat uitmaken in die C-ploeg VTTL die toch 

heel wat jaren als een solied betonblok aan elkaar heeft gehangen. 

* Onze Polen 'die erste manschaft' komen aanmoedigen op dinsdag tot grote teleurstelling van 

diverse andere ploegen....naar wij vernemen:) 

* De kaas en salami clubavond gesmaakt werd door de aanwezigen. Goed initiatief van het 

clubbestuur. 

* Moortgat Duvel blijkbaar productieproblemen heeft: de voorbije weken kregen de Duvel 

drinkers geregeld af te rekenen met een flesje Duvel dat allesbehalve parelend blond was. Een 

kenner beschreef het uitgeschonken goedje eerder als een slechte Leffe. 

* Eric Kivit ten tweede male aan zijn slechte knie werd geopereerd. 

* Kurt Wagemans aan de dokken werkt maar als we zijn liederlijke beschrijvingen mogen 

geloven is werken ons inziens een rekbaar begrip. Als ge uw bonnetje hebt laten aftekenen 

kunt ge bij wijze van spreken terug naar huis en is uwen dag goed. Ge moet toch maar chance 

hebben, denken wij dan. 

* Erwin Lieckens ook al aan de Aantwerpse haven 'werkt', afin met een busje een stuk 

haventerrein op en af dendert. Veel geluk aan de passagiers! 

* Het op de clubavonden relatief rustig is de laatste tijd en Lucien dit zeker niet erg vond 

tijdens zijn toogbeurt. 

* 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 wegens groot succes de vorige keer nogmaals een quizvraagje stellen: de 

eerste die mij het juiste antwoord doormaild, ontvangt een grote fles blonde corsendonck 

agnus. 

 

Welke naam wordt in het basketbal gegeven aan de aanvallende beweging waarbij een 

speler de bal hoog passt aan een medespeler die zich  in de buurt van de korf bevindt. 

Deze speler springt, vangt de bal in de lucht en tracht vervolgens in een volgende 

beweging met een slam dunk te scoren. Kortom, deze spectaculaire beweging vraagt een 

precieze timing van passing, timing en dunken. 

 
* Alle copij, teksten, wist je datjes en het antwoord op de quizvraag mogen gemaild worden 

naar louisjanssens@hotmail.com 

 


