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1. Voorwoord 

Hier zijn we weer en we kunnen niet zeggen dat we uit onze winterslaap komen. Het is alvast 

de zachtste winter in jaren, amper een vriesje te bespeuren en sneeuw hebben we al helemaal 

niet gezien. De pessimisten onder ons klagen dan wel het dat het eens goed moet winteren om 

alle microben en andere ongedierte te liquideren maar ons hoor je niet mopperen. Wie 

tenslotte alle dagen met de fiets naar school of het werk moet, kan zo'n winter als dit jaar wel 

appreciëren! 

Op pingpongvlak is het voor onze club wel volop winter. De donderdagavonden zijn in geen 

jaren zo dunnetjes bezocht als dit seizoen. Het gezegde indachtig 'na regen komt zonneschijn', 

gaan we er van uit dat we dit dipje wel te boven zullen komen. Onze voorzitter blaakt 

evenwel van 'gezondheid' want hij heeft alweer voor de nodige kopij, waaronder het obligate 

woordje, gezorgd! Bedankt Frank. 

 

Woordje van de voorzitter: 

 

Beste lezers, 

We zijn aangekomen in tijden van verandering. Leden blijven weg, elk met een geldige en 

aanvaardbare reden. Jeugdleden stoten door tot de volwassen reeksen,wat we duidelijk zien 

op zondagvoormiddag of ook wel als invaller bij de kompetitie van de senioren wat een 

deugddoende tendens is. Ook het competitieniveau van de jeugdleden stijgt, met dank aan 

onze vaste trainers en sparring-trainers.  

Maar dat het niet overal rozengeur en maneschijn is, ondervonden we een tijdje geleden toen 

we bij Hemiksem dienden te gaan spelen. Een fonkelnieuw lokaal heeft de club gekregen van 

de gemeente. Vroeger speelden ze in een schoolgebouw met beperkte faciliteiten en was er 

wel eens wat kapot. Maar…. ze zaten er goed en waren tevreden. Nu hebben ze een nieuw 

lokaal met toch wel enkele beperkingen: om 23u gaat het licht uit en dient de avond afgerond 

te worden ( niet meer blijven plakken en dus minder inkomsten en sfeer ), de dranken moeten 

aangekocht worden via de zaal ( ook hier vallen de inkomsten gedeeltelijk weg ). En dus 

zitten er voor hen toch wel enkele addertjes onder het gras waar wij als club geen hinder van 

hebben. En dat gegeven blijft voor onze club toch een absolute meerwaarde: wij hebben een 

eigen lokaal met eigen regels en afspraken, welke opgesteld geraakt zijn na jarenlange 

ervaring door de mensen die vanaf het begin tot op heden aan het bestuur waren en zijn. 

Hierdoor kunnen we terecht trots zijn op ons lokaal dat dit jaar 20 jaar bestaat en nog steeds 

als goed en degelijk bestempeld wordt. Met dank aan de initiatiefnemers van destijds. Dit 

willen we, zoals jullie reeds weten, in de kijker zetten op 1 maart eerstkomende. Graag jullie 

inschrijving voor de deelname aan onze receptie op 1 maart, vóór 21 februari binnen brengen. 

Vergeet dit niet. 

En dat we niet stil blijven staan is ook merkbaar in het lokaal zelf. Na jarenlang gedepanneerd 

te zijn door de Rudy, hebben we nu zelf een muziekinstallatie aangekocht. Nu kunnen we 

zelfstandig verder als er eens een muziekje of micro van doen is. Ook zijn we aan het 

rondkijken om nieuwe speeltafels aan te kopen. Dat dit niet simpel is zal ieder wel begrijpen 

en we willen hier niet over één nacht ijs gaan. De tafels die we momenteel hebben zijn nog 

goed om op te spelen maar stilaan toch wel aan slijtage onderhevig. Herschilderen is geen 

optie en zonder lijnen is ’t ook maar niks. Ook de hoeken vertonen slijtage. 
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En zo staan het dak ( welke nog asbestplaten bevat ) en de speelvloer ( welke sporen van 

verzakking vertoond ) ook nog op stapel tussen dit en enkele jaren. En het keukentje met  

bijhorende buitendeur niet te vergeten. Dus werk genoeg voor de boeg voor nog enkele 

doortastende zaken. 

Zoals ieder binnen de kortste keren zal merken hebben we de prijzen van de drank de tendens 

moeten laten volgen. Alles wordt met rasse schreden duurder waardoor we de prijs van enkele 

dranken, waaronder vooral de zware bieren hebben moeten verhogen. 

 

Veel leesplezier verder. 

 

2. De toogbeurten voor februari en maart 2014 

 

dag datum naam dag datum naam 

MA 03/02/14 LUDO DE VRIJ MA 10/03/14 LUCIEN KIVIT  

DO 06/02/14 CHRIS VERHOEVEN WO 12/03/14 SANDRA DE VRIJ 

DO 13/02/14 PATRICK LUYCKX DO 13/03/14 CHRIS STERCK 

WO  19/02/14 FRED WILMS  VR 14/03/14 RUDI VISKENS 

DO 20/02/14 SVEN SOMERS MA 17/03/14 DENNIS DE VRIJ 

VR 21/02/14 RAOUL WAGEMANS WO 19/03/14 KEVIN HEREMANS 

MA 24/02/14 LUDO DE VRIJ DO 20/03/14 RAF FRANSEN 

DO 27/02/14 EDWIN MICHIELSEN VR 21/03/14 BART JACOBS 

VR 28/02/14 TONY WILMS MA 24/03/14 BOB VD EYNDEN 

DO 06/03/14 RUDY MARISSEN DO 27/03/14 LOUIS JANSSENS 

MA 10/03/14 LUCIEN KIVIT  

 

    

* 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 

WO 05/02/14 BESTUURSVERGADERING 

ZA 08/02/14 DUBBELKAMPIOENSCHAP SENIORS 

VR 21/02/14 KAMPIOENENVIERING RIJKEVORSEL 

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

ZA 26/04/14 TEERFEEST TTK RIJKEVORSEL 

 

4. Jokprijskamp: vrijdag 1 november 

Met niet een beetje,maar veel vertraging komt er uiteindelijk dan toch nog een klein verslagje. 

Op vrijdag met Allerheiligen werd de 2
e
 editie van onze jokprijskamp uitgegeven in de 

cafetaria van ons eigen lokaal. 

Affiches werden opgehangen en mailtjes als zot rondgestuurd om zeker iedereen te bereiken. 

Lag het aan de datum, mochten er veel van de vrouw niet weg, of waren er na het 

kerkhofbezoek te veel in de kroeg blijven hangen???? We zullen het misschien nooit weten, 

maar de opkomst was met 8 deelnemers een flink stuk gezakt tegenover de eerste editie. 

Er werd dus op vier tafeltjes gespeeld ipv zes en we waren vertrokken. 

Spannend, heftig, een pintje tussendoor, en natuurlijk beregezellig. 



 

Na 4 rondes kwamen we aan het uittellen van de punten en  aan een einduitslag die ik hier 

even zal vermelden voor de geïnteresseerden en voor de eventuele nieuwkomers voor 

volgende editie. 

1. Paul Swaegers   9. Jan Van Dijck 

2. Cindy Driesen   10. Rudi Viskens 

3. Djurve Matthe   11. Caroline Fransen 

4. Jef Royens    12. Jan Laurijssen 

5. Nele Renders   13. Annie VD Langenbergh 

6. Jos Rombauts   14. Lucien Kivit 

7. Nancy Roymans   15. Marthe Royens 

8. Cyriel Swaegers   16. Jef Matthe 

 

Hopelijk volgende keer terug een paar extra deelnemers zodat we minstens aan zes tafels 

geraken! 

Groeten van het jeugdbestuur…Lucien,Sven,Rudi en Rudy 

 

5. TTK quiz: vrijdag 13 december  - een verslag 

De vijfde TTK quiz heeft ondertussen zijn beslag gehad. Ondanks de quizmania die al jaren 

door Vlaanderen raast, hebben we het moeilijk om onze clubleden warm te krijgen voor een 

avondje quizplezier. Het spreekt vanzelf dat niet iedereen zo quizfanatiek is als de Louiskes, 

Luciens en Tozen van deze wereld maar enkele ploegen meer zou toch zeker mogen. Zelfs de 

originele opwarmer van Raf die een vijftal mails verstuurde in voorbereiding op de quiz, 

bracht weinig animo. Raf had een aantal platenhoezen gefotoshopt met (gekende) koppen van 

TTK leden. Aan het initiatief was bovendien nog een prijsje verbonden maar dat kon niet 

leiden tot massale deelname. Slechts een vijftal leden vonden het de moeite om deel te nemen 

aan deze prettige opwarmer. 

Traditioneel wordt ook de keuze van de datum als spelbreker naar voor geschoven maar met 

data zal het altijd wel iets zijn natuurlijk. Afin, het was weer harken en mensen ter elfder ure 

nog aanspreken en motiveren om deel te nemen. Uiteindelijk resulteerde al dat lobbywerk in 

zeven ploegen, een aantal waarvoor we nog steeds graag een quiz opstellen maar minder mag 

het heus niet worden. 

De quiz werd aan de man gebracht door Louis die bijgestaan werd door zijn vrouw Karine die 

de moeilijke taak had om als jury een streng maar billijk oordeel te vellen over de gegeven 

antwoorden. 

Om halfacht werd het startsein gegeven met een opwarmronde, gevolgd door ondermeer een 

alfabetronde, een muziekronde, een puzzelronde en diverse gewone rondes waar overal wel 

een linkje of ander verband in verborgen zat om het geheeld wat op te leuken. In het totaal 

waren er 168 punten te verdienen en hoewel de ploegen die onderaan bengelden, de quiz (te) 

moeilijk vonden, haalden zij toch ruim de helft van de punten. 

De quiz werd gewonnen door onze voorzitter die voor de gelegenheid ook zijn broer en 

schoonzus in de ploeg had gedropt en samen met Kim (vrouw van Stef Peeters) voor een 

verrassend resultaat heeft gezorgd. 

De volledige uitslag tenslotte: 

1. De Buren (Frank en co)   147/168 88% 

2. De Mannen van de Miekes (C-VTTL) 140/168 84% betere laatste ronde 

3. CIA (Chris Verhoeven en co)  140/168 84% 

4. Agatha Feyen (Boris...met 3 man!!) 129/168 76% 

5. De Chentjes (Lucien en co)  124/168 72% 

6. FC Kannimee (jeugdploeg)  103/168 58% 

7. Kweetniks (ouders jeugd)   99/168  56%    

 



 

Normaliter komt er een zesde editie. De datum moet uiteraard nog worden bepaald en dat 

laten we over aan de bestuursmensen van onze club. 

 

6. Mededelingen van het bestuur 

* Er is een geluidsinstallatie aangekocht. In de toekomst zullen de speeches en andere 

mededelingen door de boxen van het lokaal kunnen galmen. 

* Er worden nieuwe tafeltennistafels aangeschaft. 

* Omdat de prijzen van sommige bieren alweer gestegen zijn en daardoor de winstmarge 

verkleind, zijn we genoodzaakt de prijzen van een aantal dranken te verhogen. 

 

7. Beker Bisdom 

Geen nieuws hierover. Meer info wellicht de volgende keer. 

 

8. Kampioenenviering: vrijdag 21 februari 

Op vrijdag 21 februari zet de gemeente de kampioenen 2013 weerom in de kijker. Hiervoor 

zijn we allen vanuit TKK uitgenodigd. Ook zal er die avond een demonstratiewedstrijd 

tafeltennis gespeeld worden. Vanuit onze club is Stan Floren voorgedragen voor de trofee 

'sportverdienste 2013' wegens 30 jaar scheidrechter. Of Stan ook effectief verkozen wordt 

weten we echter niet. Dat is nog spannend afwachten.  Om onze kampioenen, sportlaureaat en 

demonstranten te zien, allen op post !! 

 

9. Wist je dat…. 

* Bob Van Den Eynden tijdens een training een spierscheur opliep en allicht voor de rest van 

het seizoen buiten strijd is. 

* Het rugprobleem bij Louis hopelijk van de baan is en we hem kortelings terug voorzichtig 

aan de tafel mogen verwachten. 

*  Bij de wedstrijd op maandag 2 december tussen Rijkevorsel H en Vorselaar C, stond bij de 

bezoekers een ex club lid Dennis Van Den Langenbergh op het wedstrijdblad en die wist ook 

nog drie wedstrijden te winnen. Van je ex vrienden moet je het hebben. 

* Gert Nooyens reeds op 1 februari aan het lokaal stond voor de receptie van 1 maart in het 

kader van het twintigjarig bestaan van ons lokaal. 

* Op donderdag 30 januari maar drie man aanwezig was op de trainingsavond, met name de 

vaste klanten Ludo De Vrij, Edwin Michielsen en Erwin Liekens. 

* We dringens iets moeten verzinnen om de donderdagen terug op te krikken. Welke steen 

moet worden gelicht om iedereen er onderuit te krijgen? Bij deze een oproep om met zijn 

allen terug op post te zijn!!! 

* Het  nieuwe lokaal van Hemiksem uitpakte met 'er zijn douches' aanwezig' maar bij gebruik 

bleek er enkel koud water uit de douchekoppen te stromen. Wij hadden destijds wel een 

douchekuip om de mensen goesting te doen krijgen maar de douchende medemens pesten met 

koud water hebben we tenminste toch nooit gedaan. 

* Ons kerstboompje van afgelopen Kerst een plaatsje heeft gekregen achter het lokaal in de 

hoop dat hij overleefd om opnieuw te gebruiken bij de volgende Kerst. Tegelijk hopen we het 

record van Louis Janssens te breken die zijn kerstboom meerdere jaren wist te recuperen. 

* Er nog steeds mensen niet weten hoe de verlichting van het lokaal werkt? Als je binnenkomt 

heb je links 3 schakelaars. De middelste is van de verlichting van het lokaal. Inclusief de 

radio. Dus zet niet alle zekeringen in de elektriciteitskast af !! De onderste is deze van de 



 

vrouwendouches. De bovenste is van de automatische verlichting buiten en moet steeds op 

blijven staan. Lampje moet blijven branden. 

* De verwarming niemand koud laat? Ze blijft de laatste tijd meermaals opstaan. Graag op 

letten mensen ! 

* Patrick Luyckx onlangs enkele dagen voor zijn deur in zijn mobilhome heeft 'gekampeerd'. 

Er dienden immers in zijn woonst enkele herstellingen te worden uitgevoerd en in plaats van 

op hotel te gaan, koos Patrick voor deze oplossing. Toch handig, zo' n camper. 

* Om de info's te stofferen blijven 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   

 


