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1. Voorwoord 

De donkere dagen voor Kerst en Nieuwjaar komen er weer aan. Dat is te merken aan de 

vaststelling dat de heenronde van de kompetitie bijna halfweg is en het gegeven dat na vijf 

uur 's avonds de dag zich inruilt voor een lange nacht. Het is natuurlijk niet almaar kommer en 

kwel: voor de jongeren onder ons komt Sinterklaas nog eens langs en verder zijn de maanden 

december en januari bezaaid met leuke feestjes en aangename familiale bijeenkomsten. De 

bijkomende kosten aan cadeautjes, champagne en lekker tafelvertier nemen we er deze 

periode graag bij. Daar dient tenslotte de eindejaarspremie of voor de gelukkigen onder ons, 

de dertiende maand voor.  

 

Woordje van de voorzitter: 

 

Beste tafeltennissers, 

Hier rolt alweer een woordje van de voorzitter over het papier. Misschien ben ik bij deze de 

eerste die met goede voornemens en wensen voor het jaareinde komt aanzetten. Wij wensen 

alvast iedereen van harte het allerbeste toe. Maar alle goede bedoelingen ten spijt, blijft voor 

elk van ons toch hét belangrijkste dat hij of zij in een goede gezondheid mag blijven verkeren. 

Niet iedereen blijft immers gespaard van lichamelijke ellende. We horen het rondom ons 

zeker wel eens zeggen: die of die is ziek. Aan hen die het nodig hebben, veel beterschap en 

we mogen hopen dat de betrokkenen er vlug terug bovenop mogen komen! 

We horen het niet vaak en we hebben het gelukkig nog niet veel meegemaakt: algemeen 

forfait. Dit seizoen hebben we zelfs 2 ploegen die ons met deze spijtige mededeling verrasten. 

beide ploegen werden tot deze keuze gedwongen door een samenloop van omstandigheden. 

Hopelijk kunnen de betrokken spelers volgend seizoen terug met frisse moed aan de start 

verschijnen. 

Maar er is niet alleen spijtig nieuws te melden. Er is ook heuglijk en aangenaam nieuws. Zo 

wordt op vrijdag 13 december de vijfde TTK-quiz olv onze vaste quizmaster Louis Janssens 

georganiseerd. Dit seizoen is ons lokaal 20 jaar jong en mogen we twintig kaarsjes uitblazen! 

Deze gebeurtenis kunnen we zeker niet ongevierd voorbij laten gaan. Hierover later meer 

maar noteer alvast 1 maart 2014 in uw agenda. Je zal het jezelf niet beklagen! Blijf ook voor 

andere zaken de kalender in de gaten houden zodat er geen activiteit gemist wordt,  beste 

leden! 

 

Groeten en tot de volgende keer 

 

2. De toogbeurten voor december 2013 en januari 2014 

 

dag datum naam dag datum naam 

MA 02/12/13 WERNER ADRIAENSEN MA 13/01/14 SEPPE VAN GILS  

WO 04/12/13 ERWIN LIEKENS WO 15/01/14 KEVIN HEREMANS 

DO 05/12/13 BART JACOBS DO 16/01/14 PETER LAMBREGTS 

DO  12/12/13 RAF FRANSEN  VR 17/01/14 ILSE VAN LEUVEN 

MA 16/12/13 CHRIS VERHOEVEN MA 20/01/14 MARIANNE ADAMS 

WO 18/12/13 ERWIN LIEKENS DO 23/01/14 CHRIS WOUTERS 

DO 19/12/13 FRANK BOGAERTS VR 24/01/14 INGRID VERVLOET 
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DO 26/12/13 DANNY DE VRIJ MA 27/01/14 YANNICK VD EYNDEN 

DO 02/01/14 CAROLINE FRANSEN WO 29/01/14 BOB VERPOORTEN 

MA 06/01/14 WERNER ADRIAENSEN DO 30/01/14 DENNIS DE VRIJ 

DO 09/01/14 JEF VAN BERGEN VR 31/01/14  RUDI VISKENS 

VR 10/01/14 VINCE VD HEIJNING  

    

* 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 13/12/13 QUIZAVOND IN HET LOKAAL: AANVANG 19.00U 

DI 17/12/13 BESTUURSVERGADERING 

VR 27/12/13 KERSTFEEST VOOR DE JEUGD 

ZA 08/02/14 DUBBELKAMPIOENSCHAP SENIORS 

ZA 01/03/14 RECEPTIE TGV 20 JAAR NIEUW LOKAAL 

ZA 26/04/14 TEERFEEST TTK RIJKEVORSEL 

 

4. Jokprijskamp: vrijdag 1 november 

Het enige dat we hierover voorlopig gehoord hebben is de lagere opkomst tegenover vorig 

jaar. Verder zijn we in blijde verwachting van een verslagje en een uitslag van deze activiteit. 

 

5. TTK quiz: vrijdag 13 december  

De vijfde TTK quiz gaat door op 13 december. Er zijn reeds een aantal ploegen ingeschreven 

maar we hebben nog geen definitief getal. Hopelijk vinden minstens een zestal teams en liefst 

nog enkele meer, de weg naar ons lokaal voor deze leuke quiz.  

Aan het bestuur zal het alvast niet liggen: Raf stuurt alle leden met de regelmaat van een klok 

een herinneringsmail waaraan bovendien een plezante fotoquiz is verbonden. Daarin worden 

de koppen van TTK leden gefotoshopt op bekende platenhoezen. De winnaar van het spelletje 

start de avond alvast met een flesje wijn! 

Hieronder nog even alle gegevens op een rijtje: 

� Maximum 6 personen per ploeg waarvan minimum 2 TTK-Rijkevorsel-leden ( of 

vrouw/ouders van )! 

� 10 euro inschrijvingsgeld per ploeg, te betalen bij de inschrijving! 

� Inschrijven voor 9 december bij onze voorzitter Frank Bogaerts. 

� 8 euro deelname per persoon drank inbegrepen ( geen snoep ), te betalen ter plaatse! 

� Kapitein + contactgegevens bij inschrijving doorgeven aan Frank Bogaerts. 

. 

6. Mededelingen van het bestuur 

* Raf heeft een mail gestuurd aan alle ploegen. Er zijn/waren nog enkele ploegen die hun 

boetes niet vereffend hadden.  

* Op zaterdag 1 maart 2014 wordt het twintigjarig bestaan van het nieuwe lokaal gevierd met 

een receptie. 

* Er komt een heuse brievenbus aan ons lokaal. 

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

website van TTK Rijkevorsel.  

 

7. Beker van het Bisdom 



 

* Bij de seniors hebben 4 ploegen de 1/64 finale overleefd en zij gaan door naar de 1/32 finale 

die betwist wordt in de week van 9-13 december. 

Volgende ploegen treden nog in actie: 

- Maandag 9/12: Rijkevorsel I - Schilde G 

- Dinsdag 10/12: Orka D - Rijkevorsel C 

- Woensdag 11/12: Leugenberg D - Rijkevorsel A 

- Vrijdag 13/12: Henricus C - Rijkevorsel C 

* Bij de jeugd zijn nog drie ploegen actief en zij hebben ondertussen op zaterdag 30/11 hun 

1/16 finale afgewerkt. 

- Rijkevorsel B - Schoten B 

- Niel B - Rijkevorsel D 

- Pipoka A - Rijkevorsel A 

 

8. Wist je dat…. 

* Het competitiegebeuren dit seizoen niet bepaald op wieltjes loopt: nadat de B-ploeg in de 

'katholieke' algemeen forfait moest geven, heeft ook de A-ploeg van de 'belgische' de 

handdoek in de ring gegooid. 

* Bij ons weten dit de eerste keer is dat dergelijke forfaits te noteren vielen wat hoedanook 

een jammerlijke zaak is. 

* Onze voorzitter en zijn vrouw Danielle na een dagje heel  hard werken in hun tuin het afval 

naar Castelre reden om het daar te dumpen in een of ander bos. Ze geweldig veel dorst hadden 

en bij cafe Snoeijs in Castel iets gingen drinken. Dat zou dan voor de Frank een lekkere Leffe 

worden en zijn madame had een porto in gedachten. Frank kwam er echter bij uit dat hij nog 

maar 2 euro op zak had en dus hebben ze met zijn tweetjes één pintje moeten delen. De dorst 

zal daarmee wellicht niet gelest geweest zijn. 

* De mosselavond op woensdag 30 oktober een succes was. Met dank aan Willy voor het 

bereiden van de lekkere pot mosselen. 

* Diezelfde Willy wegens hoge nood niet meer thuis geraakte en dan maar het lokaal 

binnenliep om moeder natuur haar werk te laten doen. Dat bleek toch toen een TTK-lid de 

deur van het lokaal op een dag in de week zag openstaan, even poolshoogte ging nemen en 

kon vaststellen dat onze Willy gebruik maakte van de sanitaire voorzieningen.  

* Dit overigens een terechte beslissing van Willy was want in open lucht is één en ander niet 

meer te riskeren met al die GAS-boetes tegenwoordig. 

* Ex-clublid Mario Krijnen zijn café heeft overgegeven. De Mario het geen jaar heeft 

volgehouden en we daar niet echt van staan te kijken! 

* Patrick Luyckx zijn sportief karretje heeft ingeruild voor een gezapige Mercedes. Een mens 

die de vijftig gepasseerd is, je merkt het aan alles. 

* De schoonvader van ons bestuurslid Raf Fransen onlangs overleden is. Namens TTK en 

haar leden bieden we langs deze weg onze deelneming aan. 

* De ploeg van Marianne, Lu en Edwin om 21.00u nog maar....twee wedstrijden had 

afgehandeld wegens twee uitgebreide vijfsetters. Toogman Louis de bui al zag hangen en 

even voorrekende dat de wedstrijd aan dit tempo slechts om 01.00u zou gedaan zijn. 

* Het gelukkig niet zo'n vaart liep maar dat het toch bijna twaalven was vooraleer het laatste 

balletje was geslagen. 

* Wij altijd in de waan waren dat het spelen van lange wedstrijden een privilege was van de 

ploeg Jef Heremans en co maar dat we daar nu moeten op terug komen. 

* We een wiskundige bolleboos in de club hebben, met name Rudy Marissen !! Op een 

gewone competitieavond komt hij op de proppen met het woord " transitief ". Volgens Rudy's 

deskundige uitleg wil dit zeggen: als A groter is dan B en B is groter dan C, dan is A groter 

dan C. En hopelijk is dit waar, anders heeft hij zijn ploegmaten goed liggen. Nog volgens de 

Rudy had hij dit gewoon op school geleerd...Wel, wel!! 



 

* Diezelfde Rudy er wel meer rare en al dan niet steekhoudende redeneringen op na houdt: 

hoewel hij minder wedstrijden had gewonnen, riep hij zichzelf toch uit tot matchwinnaar 

omdat hij voor het zesde punt had gezorgd waardoor de ploeg zeker was van de overwinning. 

Dat de ploegmaats Tony Wilms en Kurt Wagemans elk hun drie wedstrijden hadden 

gewonnen was daarbij van ondergeschikt belang. 

* Erwin Liekens zijn haar maar blijft groeien? Als het zo verder gaat zullen we zijn haardos in 

de lente samen met de laurier buiten aan het lokaal mee snoeien. 

* We in deze info geen quizvraagje steken. Daarvoor moeten jullie ditmaal massaal afzakken 

naar de vijfde TTK-quiz op vrijdag 13 december. Daar krijgen jullie een ganse avond vragen 

voorgeschoteld. 

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

antwoord 'Game of thrones' uiteraard recht heeft op een prijsje maar dat prijsje nog niet heeft 

ontvangen. We zullen eerstdaags eens langsgaan! 

* Ook de winnaar van de vorige keer, Danny De Vrij, nog op zijn prijs zit te wachten. Komt 

eraan man! 

* 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   

* We deze oproep vorige keer ook al deden, zonder veel resultaat helaas. 

 


