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we er niet op met de jaren maar vooraleer we hierover kritiek krijgen: ik spreek in eerste 

instantie namens mezelf!l 

 

 

 

 

 

 

1. Voorwoord 

Er zijn weeral twee maanden verstreken en dus de hoogste tijd om een nieuwe info klaar te 

stomen. Ondertussen is het vermoeden van de voorbije winterperiode bewaarheid geworden. 

We hebben geen winter gezien en wat meer is, maart heeft ons al onmiddellijk een zalig 

lentegevoel gegeven. De leden met groene vingers zullen het graag zien gebeuren en menig 

TTK lid heeft zijn gazonnetje al moeten kortwieken en is zeker en vast al aan het 

brainstormen over de groenten die hij dit jaar gaat kweken. 

 

Woordje van de voorzitter: 
Beste leden, 

Dat het einde van het seizoen voor sommige competitieploegen reeds bereikt is,  geeft aan hoe 

snel een seizoen voorbij kan zijn en dat het jaar weerom voorbij gevlogen is. Voor zover 

momenteel te zien is, is er enkel 1 jeugdploeg die kampioen gespeeld is, de C-ploeg van 3
e
 

afdeling D. Proficiat aan de spelers. 

Het huidige seizoen is nog helemaal ten einde maar achter de schermen gonst het al van de 

bedrijvigheid in verband met volgend seizoen. Het bestuur bekommert zich over 

inschrijvingsbladen voor volgend jaar, lidgelden verhogen of niet....En natuurlijk zijn er ook 

al speculaties in de wandelgangen te horen over nieuwe ploegsamenstellingen. Kortom een 

fijne geruchtenmolen die al op gang is. Ik denk dat het lang geleden is dat de competitie zo 

een metamorfose ondergaan heeft als dit jaar. Het gaat ons benieuwen wie en welke ploegen 

de bovenste regionen van de competitie zullen opvullen en welke ploegsamenstellingen we 

mogen verwachten. 

Mogen we ook nog even alle aanwezigen van de receptie van het 20-jarig bestaan van ons 

lokaal nog eens hartelijk danken voor hun aanwezigheid. Het mag zeker gezegd worden dat 

het een geslaagd evenement was. Hapjes en drankjes waren in orde en met enkele oud-leden 

als kers op de taart, waaruit blijkt dat uit het oog uit het hart niet opgaat voor onze club. 

En dat we wel eens meer in het daglicht komen was ook te zien op de kampioenenviering. 

Hier werden weerom enkele kampioenen naar voor gebracht, en ook Stan Floren verdiende 

zijn medaille voor 30 jaar scheidsrechter. Proficiat Stan. Vanuit onze club werd er een 

demonstratiewedstrijd gespeeld door 2 volwassenen en een dubbelspel door de jeugd. Bij het 

enkelspel met Stan als scheidsrechter. Hoe kan het ook anders? 

Bij deze zou ik het woordje van de voorzitter willen besluiten en tot een volgend schrijven. 

 

 
 

2. De toogbeurten voor april en mei 2014 

 

dag datum naam dag datum naam 
DO 03/04/14 BART JACOBS DO 08/05/14 DANNY DE VRIJ  

DO 10/04/14 TOM LENAERTS DO 15/05/14 FRANK BOGAERTS 

DO 17/04/14 CAROLINE FRANSEN DO 22/05/14 PETER LAMBREGTS 

DO  24/04/14 PETER MATHEEUSSEN  WO 28/05/14 DENNIS DE VRIJ  

WO 30/04/14 LOUIS JANSSENS  
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* 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 
MA 21/04/14 CLUBKAMPIOENSCHAP SENIORS 

DO  24/04/14 ALGEMENE LEDENVERGADERING 

ZA 26/04/14 TEERFEEST TTK RIJKEVORSEL 

DI 29/04/14 BEKER VAN VEUSSEL EERSTE RONDE 

DI 06/05/14 BEKER VAN VEUSSEL TWEEDE RONDE 

DI 13/05/14 BEKER VAN VEUSSEL DERDE RONDE 

DI  03/06/14 OPKUIS EN SAPPEN VLOER SPEELZAAL 

 

4. Receptie tgv 20-jarig bestaan van ons 'nieuwe' lokaal 

Op zaterdag 1 maart nodigde het bestuur van TTK Rijkevorsel haar leden met partner, 

jeugdleden en ouders, enkele oud leden met een betekenisvolle staat van dienst, leden van de 

Sportraad en het Gemeentebestuur, uit op een uitstekende receptie. Er was cava voorzien maar 

de niet liefhebbers van bubbels mochten zich te goed doen aan frisdranken, een gewoon pintje 

of iets sterkers, een Duvel bijvoorbeeld. Tussendoor werd met gulle hand het ene hapje na het 

andere aangeboden. De traiteur van dienst had zich teruggetrokken in een van de vroegere 

kleedkamers van waaruit we dus bestookt werden met allerlei lekkers. Danny De Vrij had zijn 

dochters met enkele vriendinnen gecharterd om de bediening op zich te nemen en het moet 

gezegd: deze jongedames kweten zich voorbeeldig van hun taak! 

Onze voorzitter, Frank Bogaerts, verwelkomde alle aanwezigen met een speech die hij voor 

deze gelegenheid had opgesteld. Clublid en huidig schepen in ons gemeentebestuur, Bob Van 

Den Eynden, bracht namens de Gemeente Rijkevorsel nog een weerwoordje. Daarna was het 

aan de aanwezigen zelf om de boel te animeren door her en der een praatje te slaan. 

Zoals zo vaak hadden ook nu weer de afwezigen het ongelijk aan hun kant. We kunnen hen 

langs deze weg enkel een virtuele cava aanbieden maar we zijn wel in de mogelijkheid om 

hen alsnog te laten genieten van de speech die Frank heeft gebracht. We geven de inhoud van 

zijn speech hieronder integraal mee! 

 

Beste tafeltennisvrienden, familieleden en sympathisanten 

 

Op de eerste plaats wens ik jullie allen van harte welkom op deze speciale receptie van 

Tafeltennisclub Rijkevorsel. Wij zijn aangenaam verrast en ook verheugd dat de leden 

van het Schepencollege en de Sportraad een gaatje hebben gevonden in hun drukke 

agenda en zijn ingegaan op onze uitnodiging om vandaag aanwezig te zijn op deze toch 

wel speciale gebeurtenis. Welkom iedereen! 

De aanleiding en reden tot deze receptie is het 20 jarig bestaan van ons clublokaal, hier 

aan de Kruispad. Dit lokaal is bedrijfs- en speelklaar geraakt en in dienst genomen in 

het seizoen 1993-1994. Uiteraard is dit lokaal er niet zomaar gekomen en om dit wat te 

kaderen is een korte terugblik in de geschiedenis van onze club hier op zijn plaats. Voor 

de buitenstaanders en ook voor vele huidige clubleden is de link met het verleden 

immers ver te zoeken. 

 

Enkele enthousiastelingen van de Bond van Grote en Jonge gezinnen, samen met een 

aantal leden van het Jeugdhuis Spiraal kregen in 1976 zin om de tafeltennistafels die her 



 

en der thuis in de garages of wie weet woonkamers, stonden, te laten voor wat ze waren 

en op zoek te gaan naar een manier om deze sport in clubverband te gaan beoefenen.  

De koppen werden bij elkaar gestoken, een datum werd vastgelegd en verscheen zowaar 

in het toenmalige Parochieblad dat we vandaag als ervaren kerkgangers beter kennen 

als het weekblad Kerk en Leven. In augustus 1976 werd er vergaderd in één van de 

lokalen op de eerste verdieping van het Parochiecentrum. De eerste afspraken werden 

vastgelegd en luttele uren later werd TTK Rijkevorsel  geboren.  

Even tussen haakjes, er zijn hier en nu nog enkele aanwezigen onder ons die bij die 

allereerste vergadering  aanwezig waren en nog steeds actief zijn in de club.  Toch wel 

een opmerkelijk gegeven als je bedenkt dat er tussen de stichting en vandaag bijna 38 

jaren liggen. 

Een van de belangrijke vragen, naast de vele andere natuurlijk, die er komen kijken bij 

de oprichting van een vereniging, was de vraag: waar gaan we een lokaal vinden? Dit 

probleem was erg snel van de baan want de gemeente Rijkevorsel stelde het gekende 

'doplokaal' aan de Prinsepad ter beschikking. Het lokaal werd in de daarop volgende 

jaren stelselmatig kwalitatief verbeterd: de gladde stenen vloer werd voorzien van een 

houten vloer, de verlichting werd aangepast en de toog die aanvankelijk in een hoekje 

van het lokaal stond werd vervangen door een apart cafétaria. 
Begin jaren negentig ontstonden er andere plannen in de hoofden van het toenmalige 

gemeentebestuur. We kregen dan ook de boodschap dat we niet langer mochten gebruik 

maken van het doplokaal en werd vanuit de gemeente gevraagd om uit te kijken naar 

een andere locatie. De alternatieven lagen helaas niet voor het oprapen en verkassen 

naar de ondertussen opgerichte sporthal De Valk was een weinig aanlokkelijke optie. 

Het vele huurgeld en het teloorgaan van het echte clubleven sprak de bestuursmensen 

van deze club niet aan en stilaan begon bij hen het idee te groeien om een eigen lokaal op 

te richten. 

Bouwen kost natuurlijk handenvol geld en een niet onbelangrijk detail: er moest ook 

nog grond gevonden worden ook!  

Voor het eerste probleem konden we bij onze gemeente niet terecht: in de jaren negentig 

was er al geen overschot aan financiële middelen en dus was een geldelijke input geen 

evidentie. Voor ons detail had de gemeente Rijkevorsel echter wel een oplossing: na een 

flink rondje onderhandelen met de Burgemeester en het Schepencollege kon de 

gemeente wel instemmen met de formule van het “ Recht van Opstal” en kregen we dit 

stukje grond aan de Kruispad, waar vandaag dit lokaal op staat. 

Nu de grond een realiteit was, werd er werk gemaakt van het creëren van extra 

inkomsten. De club die intussen al 15 jaar bestond had dank zij een degelijk bestuur 

reeds een aardig spaarcentje bij elkaar gesprokkeld maar dat was ruim onvoldoende om 

het te bouwen lokaal volledig te financieren. Er werden verschillende initiatieven 

gestart: het lidgeld en de toogprijzen werden verhoogd, heel wat leden gingen in op de 

vraag om een tijdelijke gift te storten die men later renteloos zou terug krijgen en last 

but not least, we overspoelden twee jaar na elkaar onze gemeente met een grote 

fruitverkoop van appels en appelsienen wat een aardige duit in het clublaatje bracht.  

De grond aan de Kruispad werd definitief aanbesteed en de plannen konden getekend 

worden. Zoals bij vele projecten zijn degenen die het initiatief namen ook  de mensen die 

het voortouw in handen hadden. Vele uren werden er aan de opbouw en afwerking 

besteed en vele problemen werden besproken en opgelost. 

Nu het lokaal hier staat lijkt alles zo evident, maar het past hier om onze dank uit te 

spreken aan de mensen die van nul af aan dit project tot een goed einde gebracht 

hebben. Net zoals er hier leden van het eerste uur zijn, zijn er vandaag ook nog leden 

aanwezig die menig uurtje hebben gesleten aan dit lokaal en er zeer nauw bij betrokken 

waren! Dit verdient zeker jullie applaus. 



 

De start werd gegeven in 1991 en in de loop van 1993 was het geheel instapklaar zodat 

we in het competitieseizoen 1993 – 1994 onze definitieve intrek konden nemen in dit 

lokaal waar we terecht trots op mogen zijn.  

Ons lokaal wordt nog steeds met recht en rede bestempeld door de eigen leden als de 

vele bezoekers die hier hun competities komen afwerken, als een tof lokaal waar het 

aangenaam toeven is. Dank zij  goed onderhoud blijft het een lokaal waarin alles 

aanwezig is wat een goed tafeltennislokaal moet kunnen bieden. Om aan de geldende 

normen te voldoen werd er recent in 2010 nog een uitgebreide verbouwing gerealiseerd 

om noodzakelijke douches en kleedruimtes te voorzien. 

Vandaag leven we al enkele maanden in 2014 wat voor onze club en haar huidig 

clubbestuur een mooie aanleiding was om het twintigjarig bestaan van dit tafeltennis 

clublokaal in de picture te zetten en te vieren. 

Er rest mij enkel nog iedereen te bedanken die hier vandaag aanwezig is. Tot slot ook 

nog een woordje van dank aan de mensen van de gemeente Rijkevorsel die ons destijds 

geholpen hebben en het mogelijk hebben gemaakt dat we hier konden bouwen. 

Uiteraard ook dank aan de bestuursmensen die recentelijk nog de periode van het Recht 

Van Opstal hebben verlengd. Daarmee zitten we als club gebeiteld voor een veilige 

toekomst en op naar de volgende twintig jaar! 
Bedankt voor jullie aandacht en laten we dit verder vieren met een goed glas en dito 

hapje! 
 

 

5. Sterk verhaal 

Sven Somers ging op 14 februari - geheel ter zijde maar altijd leuk om weten, de dag van zijn 

verjaardag overigens - zijn vader bezoeken die in het St. Elisabeth ziekenhuis van Turnhout 

was opgenomen. Sven had voor deze gelegenheid uiteraard zijn auto van stal gehaald en het is 

een publiek geheim dat Sven niet direct tot de beste chauffeurs van het land mag gerekend 

worden. Hijzelf weet dat maar al te goed en dus tracht hij alle mogelijke moeilijkheden zoals 

ingewikkelde parkings te vermijden. Het was dan ook een meevaller voor hem dat hij zijn 

karretje kon parkeren op een mooie vrije plaats, gewoon langs de ring ter hoogte van brasserie 

Het Stadspark en de voetgangersoversteek richting ziekenhuis. 

Sven deed zijn auto netjes op slot en omdat het regende trok hij de kap van zijn trainingsvest 

over zijn kortgeschoren koppie en om zeker niet nat te worden zette hij daar nog een pet 

bovenop.  In deze vrijetijdsoutfit stapte Sven gezwind het eerste deel van de ring over maar 

omdat het licht voor de voetgangers ondertussen op rood sprong, wachtte onze Sven, braaf als 

hij is,  netjes op de middenberm in afwachting van een volgend groen licht. 

Een wachtende Sven hoorde en zag daar een politiecombi met loeiende sirenes komen 

aanrijden en hij ging intuïtief alvast een pas achteruit. Tot zijn grote verbazing stopte de 

combi echter op zijn hoogte en de dienstdoende heren van de wet spraken onze 

nietsvermoedende Sven aan met de vraag wat hij 'hier' stond te doen. Het eerlijke antwoord 

van ons clublid dat hij op weg was naar het ziekenhuis aan de overkant om zijn zieke vader te 

bezoeken, kon de dienaren van de wet tot Svens ontsteltenis niet overtuigen. 

Integendeel, Sven werd zonder veel woorden in de boeien geslagen en in de combi geduwd. 

Protest mocht niet baten, laat staan dat hij een verklaring kreeg voor dit merkwaardige 

optreden. Met Sven achterin de combi ging het vervolgens in een rotvaart richting Carrefour 

waar Sven op de parking aldaar uit de combi werd gehaald en naar binnen werd geleid. Daar 

werd hij in het bijzijn van onze overijverige flikken geconfronteerd met enkele werknemers 

van de Carrefour waarbij de agenten aan hen de vraag stelden: is het den deze?? De betrokken 

werknemers reageerden met een duidelijke en overtuigende 'neen' waarop Sven verlost werd 

van zijn boeien en duizend excuses toegewuifd kreeg. 

Hiermee werd meteen helder dat Sven het slachtoffer was geworden van een persoonswissel. 

Even daarvoor was er een overval gepleegd in de Carrefour en één van de daders voldeed 



 

blijkbaar aan de beschrijving die ook voor Sven van toepassing was: een vrij kleine, tengere 

man in trainingspak met een pet op het hoofd.  

Zoals reeds gezegd putten de heren van de polies zich uit met verontschuldigingen ten aanzien 

van onze arme Sven en boden ze ook aan om hem terug en tot aan het ziekenhuis te brengen. 

Sven is echter uit het goede hout gesneden en stelde zich allesbehalve rancuneus op: hij 

bedankte de mannen voor het aanbod, troostte hen met de gevleugelde woorden dat zij ook 

maar hun job deden en hij wenste hen nog veel succes met de jacht op de echte overvallers. 

Hierna stapte Sven laconiek en fluks te voet richting ziekenhuis waar hij dus met enige 

vertraging alsnog zijn vader kon gaan bezoeken. 

 

6. Mededelingen van het bestuur 

* De nieuwe tafeltennistafels worden verwacht tegen einde mei. De oude zullen verkocht 

worden, in eerste instantie aan belangstellende eigen leden. Meer info hierover volgt nog. 

 

7. Beker Bisdom 

Onze A-ploeg heeft met een 8-1 overwinning tegen Orka de zestiende finales overleefd. Zij 

spelen als enige Rijkevorselse ploeg de achtste finale. Deze gaat door op vrijdag 4 april, thuis 

tegen Henricus B. 

Onze tweede vertegenwoordiger, de F-ploeg ging eruit in de zestiende finale tegen Dam met 

6-3. 

 

8. Kampioenenviering: vrijdag 21 februari 

In onze vorige info hadden we melding gemaakt van het feit dat Stan Floren door onze club 

was voorgedragen als kandidaat voor de trofee sportverdienste 2013. Helaas voor Stan en 

onze club werd de kandidatuur niet weerhouden. Herman Quirijnen, sportman op vele 

vlakken en in Rijkevorsel ook wel bekend als voormalig filiaalhouder van de Fortis bank, 

ging met de pluimen lopen. 

 

9. Verslag dubbelkampioenschap op zaterdag 8 februari 

Ook dit jaar is dit kampioenschap gestreden met als vaste gewoonte appel- of worstenbrood, 

geleverd door onze huisleverancier. Dank daarvoor. Met aanvankelijk 5 ploegen was het de 

vraag of we dit tornooi zouden laten doorgaan maar op de valreep kwamen er nog 2 ploegen 

bij. Starten was de boodschap. Jef Van Bergen op de valreep nog uit zijn zetel gebeld daar Jef 

andere familiale bezigheden aan het vervullen was. En Rudi Viskens ook opgebeld daar we 

met 1 man tekort waren om volwaardig als “dubbelkampioenschap” door te gaan. Rudi zat op 

een feestje maar is toch halsoverkop af komen zakken. Merci Rudi. 

Onderstaand de uitslag: 

1
e
 plaats Jef Van Bergen  Stef Peeters 

2
e
 plaats Boris Voorspoels Frank Bogaerts 

3
e
 plaats Lu De Vrij   Peter Lambregts 

4
e
 plaats Raoul Wagemans Erwin Liekens 

5
e
 plaats Caroline Fansen Chris Verhoeven 

6
e
 plaats Sven Somers  Rudi Viskens 

7
e
 plaats Danny De Vrij  Ingrid Vervloet 

 

10. Wist je dat…. 

* Op de clubavond van donderdag 27 maart Chinese hapjes werden geserveerd voor alle 

aanwezige leden. Eens te meer was de publieke opkomst beperkt maar dit deed niets af aan de 

smaak en de kwaliteit van de hapjes. 



 

* Het rugprobleem bij Louis uiteindelijk toch niet opgelost is geraakt. Onze vriend te horen 

heeft gekregen dat hij met een hernia zit opgezadeld en dat dit voorlopig voor een lange tijd 

zijn pingpongloopbaan op de helling zet. Ook zijn andere hobby, tuinieren enz staat nu on 

hold. 

* Edwin Michielsen en Lu De Vrij zowat hun hele pingpongcarrière samen in dezelfde ploeg 

hebben doorgebracht. Dat gaat zo stilaan naar de dertig jaar. Er zijn koppels die het niet zo 

lang bij elkaar uithouden. 

* De C-ploeg VTTL het zeer goed hebben gedaan dit seizoen en daarvoor met zes man 

verantwoordelijk waren. Drie vaste pionnen en drie invallers hebben de klus probleemloos 

geklaard...waarvoor proficiat. 

* Clublid Fons Van Gils de Hoogstraatse Gazet haalde al wandelend met zijn hond en een 

gevuld plastiek zakje in de andere hand. Zijn ploegmaats Danny en Raoul hem hadden 

wijsgemaakt dat ze dit ook hadden gezien en gelezen en Fons, zo fier als een gieter hiermee 

weg was natuurlijk. Danny en Raoul hadden de informatie echter via de Seppe (zoon van 

Fons) maar dat hadden ze er uiteraard niet bij verteld. 

* Marianne zoals steeds warme worsten en appelbroden mee had gebracht naar het lokaal ifv 

de dubbelspelavond. Tijdens het vervoer had ze echter haar nek zowaar verbrandt aan de hete 

bakplaten. We vragen ons nog altijd af hoe dat is kunnen gebeuren. 

* Ingrid Vervloet als winnares van de quizvraag ondertussen haar prijs bezorgd heeft 

gekregen. Omdat het even heeft geduurd, heeft ze een extra grote fles mogen ontvangen. 

* Op zaterdag 15 maart het tornooi voor de ouders van onze jeugdleden zijn beslag heeft 

gekregen maar daar nog geen verslag van hebben ontvangen. Een hint voor de volgende 

info!? 

* Op de receptie volgende ex-leden werden gespot: Fred Mertens, Jef Nuyts en Jan 

Adriaensen. 

* Op diezelfde receptie enkele fotoalbums uit de oude doos ter inzage lagen. Het hoeft geen 

betoog dat sommige, zeg maar de meeste foto's redelijk confronterend waren. Een mens denkt 

dat hij niet ouder wordt maar 25 jaar later scheelt al vlug een pak centimeters haar minder en 

een pak kilo's meer! Kortom, knapper worden we er niet op met de jaren maar vooraleer we 

hierover kritiek krijgen: ik spreek in eerste instantie namens mezelf! 

* Eric Van Hove ook aanwezig was maar dan wel in de late uurtjes. Dat is trouwens zijn 

handelsmerk want ook op donderdagavond komt hij wel eens binnen gefietst als de klok 

richting twaalven gaat. 

* We veel inschrijvingen verwachten voor het jaarlijkse clubkampioenschap op tweede 

Paasdag. 

* Onze voorzitter dit jaar al vijfentwintig jaar getrouwd is met Daniëlle, de schat van zijn 

leven. Alvast een dikke proficiat aan onze zilveren feestneuzen. 

* Erwin Liekens nog barst van de ambitie. Hij gaat tijdens de week nog extra bijtrainen in een 

andere club om zijn niveau nog wat op te trekken.  

* Edwin Michielsen reeds in zijn tuin is gespot met de voorbije vroege lentetemperaturen: 

volgens ingewijden staan zijn erwten al 10 centimeter boven de grond en komen de vroege 

patatten ook al uit. Laat ons hopen voor Edwin dat er geen late vorst meer om het hoekje 

komt kijken om de tuinpret te bederven. 

* We de volgende info een verslag verwachten van: clubkampioenschap jeugd, het 

oudertornooi, clubkampioenschap seniors, stand van zaken seizoen 2014-2015, de beker van 

Veussel en nog een resem wist je datjes! 

* 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   

 


