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1. Voorwoord 

De kinders hebben hun eerste maand van het schooljaar alweer achter de rug. Pa en ma zijn na 

de vakantieperiode  weer in hun gewone doen terecht gekomen en ook onze club is gestart aan 

haar zoveelste seizoen. Het is natuurlijk koffiedik kijken wat dit seizoen zal brengen maar het 

belangrijkste is dat iedereen zich amuseert en er het beste van tracht te maken. 

 

 

Woordje van de voorzitter: 

 

Beste allemaal, 

Laten we hopen dat een warme zomer geen voorbode is voor een koude winter. Maar ons 

ping-pong  lokaal is er klaar voor. De geforceerde deur aan de zaalkant is hersteld en dat ziet 

er opnieuw weer netjes uit. De “gouden” radiator heeft een kleurtje gekregen en de radiator 

aan de inkomhal is aangepast zodat deze terug z’n volle vermogen kan afgeven: lekker warm 

en gezellig. Maar het is niet altijd zo geweest. 20 jaar geleden was het een heel ander paar 

mouwen.  Toen moeten er een aantal mensen verschrikkelijk trots geweest zijn dat ons 

eigenste lokaal klaar geraakt was. En terecht dat ze trots waren, en dat nog steeds zijn. Een 

lokaal om U tegen te zeggen. Dat we dit niet ongemerkt voorbij willen laten gaan spreekt 

voor zich. Ten gepaste tijden zullen jullie de bel horen rinkelen hoe we dit 20- jarig bestaan 

bezegelen. 

Verder in het jaar worden er nog enkele zaken bekeken zoals: hoe lossen we de verdwenen 

witte lijnen van de tafels op, hoe vertroetelen we de vrijwilligers die gratis en voor niets klaar 

staan voor de club, hoe blijven we verder groeien en behouden we onze status van 

vooraanstaande club,... 

Allemaal stof tot nadenken en het houdt iedereen scherp. 

 

Voor het overige veel leesplezier gewenst en vergeet zeker niet eens te gaan bladeren op de 

vernieuwde website-pagina: www.ttkrijkevorsel.be 

 

2. De toogbeurten voor oktober en november 2013 

 

dag datum naam dag datum naam 

WO 02/10/13 BOB VERPOORTEN DO 31/10/13 EDWIN MICHIELSEN  

DO 03/10/13 CHRIS VERHOEVEN MA 04/11/13 SANDRA DE VRIJ 

VR 04/10/13 INGRID VERVLOET DO 07/11/13 CHRIS STERCK 

ZA  05/10/13 KURT WAGEMANS  VR 08/11/13 CAROLINE FRANSEN 

MA 07/10/13 LUDO DE VRIJ ZA 09/11/13 ILSE DE VRIJ 

DO 10/10/13 JEF VAN BERGEN DO 14/11/13 PAUL MARISSEN 

VR 11/10/13 PATRICK LUYCKX ZA 16/11/13 BORIS VOORSPOELS 

ZA 12/10/13 FONS VAN GILS MA 18/11/13 MARIANNE ADAMS 

MA 14/10/13 FRED WILMS DO 21/11/13 SVEN SOMERS 

WO 16/10/13 TONY WILMS VR 22/11/13 VINCE VD HEIJNING 

DO 17/10/13 PAUL MARISSEN MA 25/11/13  LOUIS JANSSENS 

VR 18/10/13 RAOUL WAGEMANS DO 28/11/13 STAN ADRIAENSEN 

ZA  19/10/13  STEF PEETERS VR  29/11/13 SANDRA DE VRIJ 
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MA 21/10/13 LOUIS JANSSENS 

DO 24/10/13 RUDY MARISSEN 

    

* 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. Clubagenda 

dag datum activiteit 

VR 01/11/13 JOKPRIJSKAMP IN HET LOKAAL 

?? NOV 13 BESTUURSVERGADERING JEUGDBESTUUR 

?? NOV 13 BESTUURSVERGADERING 

?? NOV 13 MOSSELAVOND OP EEN CLUBAVOND 

?? DEC  13 TTK QUIZ 

 

4. Jokprijskamp: vrijdag 1 november 

Na de eersteling van vorig jaar organiseert het jeugdbestuur voor de tweede een jokwedstrijd 

in ons cafétaria. Liefhebbers van het kaartspel kunnen hieronder alle modaliteiten en 

afspraken lezen! 

 

Jokprijskamp  

Op vrijdag 1 november organiseren de twee Rudy’s een jokprijskamp in ons lokaal met 

onderstaande regelingen.  

• Toegelaten deelnemers: Leden en aanhang, ouders jeugd, broers, zusters en ouders leden. 

• Toog door het jeugdbestuur + aanhang. 

• Pintje , cola enz. 1 Euro, zwaardere bieren 1,50 Euro. 

• 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. 

• 19.30 uur ter plaatse inschrijven, 20.00 uur aanvang, 24.00 uur einde wedstrijd en 00.30 

uur prijsuitreiking. 

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

tot mond reclame. 

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

• Rudy Viskens maakt uitslagenkaarten en totale uitslag. 

 

5. TTK quiz: zaterdag 21 december (onder voorbehoud) 

Zoals je hierboven kan lezen is er een nieuwe TTK-quiz in de maak. De datum is nog onder 

voorbehoud omdat het bestuur hierin nog een beslissing dient te nemen. De vooropgestelde 

datum van zaterdag 14/12 kan immers voor onze quizmaster niet.  Louis is alvast bezig met 

het opstellen van de vragen. De aanwezigen op de voorbije quizafleveringen kunnen getuigen 

van een aangename quizervaring. We trachten dan ook een uitdagende quiz te maken met 

haalbare vragen voor de deelnemers. 

 

6. Mededelingen van het bestuur 

* We tellen momenteel 95 leden, verdeeld over 33 jeugdspelers en 62 seniors. 

* Stef Peeters heeft de club een grote thermoskan ter beschikking gesteld. Vooral op de 

zaterdagvoormiddag tijdens de jeugdcompetitie zal deze goed van pas komen omdat er dan 

behoorlijk wat koffie wordt gedronken. 



 

* De club is intussen officieel een VZW geworden en de statuten zijn verschenen in het 

Staatsblad van 19/09/2013. 

* Leden kunnen opnieuw een CM-formulier krijgen waarmee ze bij hun ziekenfonds een 

bedrag terug trekken wegens aangesloten bij een sportvereniging. Willy verzamelt de 

formulieren en brengt deze binnen bij de CM. 

* De boetes die nog openstaan moeten betaald worden op het rekeningnummer van de club. 

Raf heeft hierover naar alle betrokkenen een mail gestuurd. 

* Frank maakt van alle competitieploegen een foto die nadien onder de betreffende 

rangschikkingsborden zal 'geplakt' worden. 

* Jef heeft naar goede gewoonte handige kalenders gemaakt voor de competitiespelers. 

* De jaarkalender en andere wetenswaardigheden over onze club zijn terug te vinden op de 

website van TTK Rijkevorsel. De hyperlink vinden jullie terug in het voorwoord van onze 

voorzitter. 

 

7. Wist je dat…. 

* Op donderdag 3 oktober de jaarlijkse barbecue zijn beslag kreeg. Er 22 mensen waren 

ingeschreven die de keuze hadden uit worst, saté en kipfilet. Louis er voor gezorgd heeft dat 

het vlees goed werd gebakken en dat de leden van het bestuur voor de groenten, brood en 

sausen present waren. 

* De jeugd ook niet werd vergeten en zij getrakteerd werden op een lekker ijsje. 

* Jef Van Bergen voor de tweede maal opa is geworden, ditmaal van een Marie. 

* Minder goed familiaal nieuws dan weer bij clublid Louis Janssens: zijn schoonvader 

overleed einde augustus. 

* Louis zelf op de sukkel is met zijn rug en daardoor nauwelijks aan spelen toe kwam dit 

seizoen.  

* Stan Floren bij hem thuis 'grote kuis' heeft gehouden en de club, meer bepaald de A-ploeg 

VTTL, een aantal witte competitieballen heeft geschonken. 

* Rudy Marissen tot grote verbazing en bewondering van iedereen gestopt is met roken. 

* Rudy er elke dag een pakje doorblies en dat een eenvoudig rekensommetje ons leert dat 

stoppen met roken onze Rudy ongeveer 2300 euro bespaart op jaarbasis. Daar kunt ge al een 

flink reisje van maken als je het ons vraagt. 

* Lucien er op een donderdagavond met de sportzak van Bart Jacobs vandoor ging en zijn 

eigen sporttas liet staan. Deze vergissing aan het licht kwam toen Bart samen met Sven als 

laatsten naar huis wilden gaan en bleek dat de overblijvende sportzak niet die van Bart bleek 

te zijn maar wel die van Lucien. Bart natuurlijk niet weg kon wegens sleutels, portefeuille...in 

zijn tas die door Lucien was meegenomen. Er niets anders opzat dat Lucien uit zijn bed te 

bellen die dan maar Barts sporttas teruggebracht heeft en en passant zijn eigen gerief mee naar 

huis heeft genomen. 

* De ploeg van Peter Lambreghts na afloop van een competitiewedstrijd 'uitpakte' met hot-

dogs. Bij het openen van de dozen bleken er echter kleine zwan worstjes in te zitten wat 

natuurlijk niet echt handig is wanneer je hot-dogs wil maken. 

* Werner en Marianne doorgaans op maandag tijdens hun competitiewedstrijden het 

overschot aan koffiekoeken en ander gebak uit hun bakkerij meebrengen. Maar wat doe je als 

toevallig alles is uitverkocht en er niks meer in de etalage ligt? Om de goede gewoonte niet te 

doorbreken ga je dan toch gewoon bij de concurrentie de restjes ophalen zeker!! 

* Dennis De Vrij binnenkort alweer voor een poosje naar het buitenland vertrekt voor een 

zoveelste missie. Para zijn is toch een heerlijk beroep lijkt ons! 

* De jaarlijkse ontmoeting met Tios niet is doorgegaan wegens gebrek aan inschrijvingen. 

* De gasten van de C-ploeg VTTL niet meer op stageweekend zijn geweest in de Ardennen 

maar ditmaal in Horst aan de Maas (Nederland) een stulpje hebben betrokken.  

* Het hier eigenlijk om de 'originele' C-ploeg gaat (Frank, Raf, Patrick en Stef) en niet de 

huidige want zowel Raf als Patrick spelen enkel nog als reservespeler mee. 



 

* Ex-clublid Mario Krijnen en cafébaas onlangs de krantenpagina's haalde met een 

bedenkelijke cowboy stunt: 't is nogal ne keirel!!!??? 

* Vince Van Den Heijning tegenwoordig achter de tapkraan van een Hoogstraats 

etablissement terug te vinden is en daar vooral in de avonduren werkt waardoor hij minder 

tijd heeft om op woensdagavond en in het weekend te spelen. 

* Ingrid Vervloet vorige keer het snelst reageerde op onze quizvraag en met haar juiste 

antwoord 'Game of thrones' uiteraard recht heeft op een prijsje.   

* Onze inspiratie op is maar dat we opnieuw afsluiten met een quizvraag: degene die het eerst 

het juiste antwoord doormailt, zal het zich niet beklagen. 

* Jersey, Guernsey, Sark, Herm en Alderney zijn een groep eilanden die in de buurt van 

de Franse Normandische kust liggen. Onder welke gemeenschappelijke naam zijn deze 

vijf eilanden beter bekend? 

* Deze info aan de magere kant is en dat we bij deze een oproep doen aan de leden om een 

verslagje, een weetje, een leuke anekdote  of wat dan ook dat relateert aan onze club, door te 

sturen door het gekende mailadres louisjanssens@hotmail.com   

 


