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e instantie namens mezelf!l 

 

 

 

 

 

 

1. Voorwoord 

Een lekker najaarszonnetje en dus zitten we buiten op ons terras achter de computer met als 

doelstelling: een nieuwe info in elkaar knutselen! We paren dus het nuttige aan het 

aangename want zoals bij zovele zaken in dit leven: carpe diem oftewel pluk de dag. Laat met 

andere woorden de fijne dingen niet ongemerkt aan jou voorbijgaan maar geniet van elk 

moment of gebeurtenis! Versta dus: een info samenstellen is een leuk moment!! 

Na dit rondje filosoferen, terug naar de orde van de dag en dat is tafeltennis. We beginnen 

deze info dan ook naar goede gewoonte met een woordje van onze Frank. 

 

Woordje van de voorzitter: 

 

Hier zijn we weer met ons woordje. De eerste stappen op de competitieladder zijn alweer 

gezet. En als ik zo hoor zijn vervangingen dagelijkse kost in beide bonden. Vergeet zeker niet 

om steeds Jef Van Bergen te verwittigen bij vervanging, zo kan hij de zaken een beetje 

opvolgen. Ook de trainingsdagen worden opgevuld door “ gelovigen van de tafeltennissport “. 

Waarschijnlijk door het goede weer worden tijdens de trainingsdagen de tafels nog niet 

volledig bezet. Wachten we misschien met z’n allen op de slechte, koude dagen? Toch 

worden links en rechts mogelijks nieuwe leden gespot. Zo kwam onlangs Jef Bertels op een 

donderdag binnenwaaien. De oudere leden onder ons kennen Jef mogelijk nog. Hij is immers 

ruim 10 jaar geleden lid geweest van onze club.  

Tot slot wel ik de leden ook attent maken op onze Jaarkalender. Hierop kan je de geplande 

activiteiten die dit seizoen zullen plaatsvinden terugvinden. De kalender is te lezen en in te 

zien in het lokaal én op onze website  www.TTKRijkevorsel.be.  

Verder wens ik ieder een deugddoend sportief jaar en een goede gezondheid toe.  

 

Veel leesplezier verder! 

 

2. De toogbeurten voor oktober en november 2014 

dag datum naam dag datum naam 

DO 02/10/14 DENNIS DE VRIJ MA 03/11/14 YANNICK VD EYNDEN  

VR 03/10/14 INGRID VERVLOET DO 06/11/14 LUCIEN KIVIT 

MA 06/10/14 EDWIN MICHIELSEN VR 07/11/14 ILSE VAN LEUVEN 

DI  07/10/14 KEVIN HEREMANS DO 13/11/14 PAUL MARISSEN    

DO 09/10/14 ERWIN BREUGELMANS ZA  15/11/14 BORIS VOORSPOELS 

VR  10/10/14 SVEN SOMERS MA 17/11/14 BOB VERPOORTEN 

ZA 11/10/14 KURT WAGEMANS DI 18/11/14 STEF PEETERS 

MA 13/10/14 SANDRA DE VRIJ DO 20/11/14 WILLY LAURIJSSEN 

DO 16/10/14 ERWIN LIEKENS VR 21/11/15 SVEN SOMERS 

ZA 18/10/14 ILSE DE VRIJ ZA 22/11/14 FONS VAN GILS 

MA 20/10/14 WERNER ADRIAENSEN MA 24/11/14 EDWIN MICHIELSEN 

DI 21/10/14 MARIANNE ADAMS DI 25/11/14 PETER LAMBREGHTS 

DO 23/10/14 RAF FRANSEN DO 27/11/14 RUDI MARISSEN 

DO 30/10/14 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 

DO 09/10/14 BBQ VOOR DE VOLWASSENEN - IJSJES VOOR DE JEUGD 

WO  22/10/14 BESTUURSVERGADERING 

DO  30/10/14 MOSSELAVOND 

ZA 27/12/14 BEDRIJVENTAFELTENNIS BOUWBEDRIJF VAN ROEY 

VR 24/01/15 TTK QUIZ 

ZA 25/04/15 TEERFEEST TTK  

 

4. Ontmoeting met Tios Tilburg: een verslag van Chris Verhoeven 

Traditiegetrouw staat de 1
e
 zaterdag van september in ons geheugen als de ontmoetingsdag 

met Tios, onze Nederlandse vrienden.  Door omstandigheden is dit vorig jaar niet doorgegaan, 

maar dit jaar waren er 12 inschrijvingen waarvan 1 nog op de valreep afbelde zodat we om 12 

uur stipt met 11 deelnemers naar Tilburg vertrokken.  Daar aangekomen werden we hartelijk 

ontvangen door de Tiossers, de ploegen verdeeld en om 13.30 uur begonnen we eraan. 

Onze Nederlandse vrienden waren met 13 zodat er 1 Nederlander “de mol” speelde en in een 

Belgisch team meedeed. Dit was in onze A-ploeg en was het toevallig dat net deze ploeg 

verloor van Nederland ?  Deze “mol” won namelijk geen enkele match van zijn Nederlandse 

collega’s maar Wim en Sven wisten wel iets te winnen zodat het uiteindelijk 7-3 werd voor 

Holland. 

Onze B-ploeg  (Jef, Chris en Peter Matheeussen) hadden nr 9 van Nederland bij de Kadetten 

als tegenstander. Een hele snelle speelster van 13 jaar waarin nog veel toekomst zit. Als we 

“haar spel” (snel, contra) meespeelden, zouden we er alle 3 “aangegaan” zijn.  Dus moesten 

we onze 30 jaar ervaring boven halen en haar spel breken door te kappen, duwen en vieze 

opslagen. Op die manier  wisten we alle 3 nog van haar te winnen, maar in de toekomst zal 

dat wel anders kunnen zijn. Voor de rest wisten we alle 3 nog 1 match te winnen en 1 te 

verliezen (dubbel werd ook gewonnen) zodat het uiteindelijk 3-7 voor België werd. 

Op onze C-ploeg stond geen rem. Zowel Fons, Kurt als Boris maakten brandhout van Tios. 

Geen enkele match werd verloren zodat het uiteindelijk een 10-0 nederlaag werd voor 

Tilburg. Proficiat Veussel ! 

Onze D-ploeg (Lu, Lucien en Caroline) gingen van 1-1 en 2-2 naar 3-3 maar toen ze de 

overwinning ‘ruikten’ deden ze een versnelling hoger en uiteindelijk wonnen ze met 7-3. 

Jawel, beste leden... Dit wil zeggen dat Rijkevorsel  onze Nederlanders versloegen op hun 

bodem met 3-1.  Het was van 2009 geleden dat we nog eens gewonnen hadden.  Een dikke 

proficiat aan allen !  Uiteindelijk gaat het op zo’n dag niet echt om winnen of verliezen, maar 

het deed toch nog wel eens deugd. 

Achteraf werd er nog wat nagekaart en de nodige matchbesprekingen gedaan aan den toog en 

het was héél leuk om te zien dat zowel jong en oud, goede en héél goede spelers, 

Nederlanders en Belgen allemaal samen gezellig met mekaar stonden te buurten. Het was 

zeker geen Hollands kamp en een Belgisch kamp, maar gewoon: 1 gezellig kamp !   Zo hoort 

het ook.... 

Rond 19 uur vetrokken we terug naar Veussel, een bende ging nog pita eten.... waarna nog 

een kleinere bende de ‘Ruemour’ indook en uiteindelijk waren de laatste om 5 uur 's morgens 

thuis ! 

Die namen mogen genoemd worden, want ze zijn toch vrijgezel hé... Svenneke en Boris ! 

Van een gezellige dag gesproken.... ☺ 



 

 

5. TTK Quiz: zaterdag 24 januari 2015 

De datum ligt vast, zoals jullie kunnen lezen hierboven en op de jaarkalender van TTK. De 

vorige jaren werd de quiz georganiseerd in de maand december maar wellicht is eind januari 

een betere en rustigere moment. We mikken alvast op minimaal acht ploegen maar dat mogen 

er vanzelfsprekend gerust meer zijn. De quiz zelf is zo goed als klaar en inschrijven is dus de 

boodschap.  

 

6. Mededelingen van het bestuur 

* Voorlopig zijn er wegwerkzaamheden aan de  gang  in een gedeelte van de Helhoekweg. Dit 

maakt dat het huis van Willy minder goed bereikbaar is. De mensen die moeten tappen en de 

geldzak dienen af te halen bij Willy dienen vanaf morgen 08-09-2014, de geldzak af te halen 

bij Lu De Vrij. Dit op volgend adres: Helhoekweg 59, 2310 Rijkevorsel.  De houten bak die 

normaal tegen de gevel van WIlly hangt, zal vanaf morgen tegen de gevel van Lu gemonteerd 

worden. Daar kun je dus de geldzak terugvinden. Na het tappen dien je de geldzak in de 

brievenbus van Lu De Vrij te deponeren. 

* De oude tafels werden ondertussen verloot: de gelukkigen die een tafel konden bemachtigen 

zijn Seppe Van Gils, Jef Van Bergen, Kurt Wagemans, Bart Jacobs, Erwin Liekens en Rudi 

Viskens. 

* Nieuwe leden: Thys Peeters en Mathieu Swaegers. 

* Het bestuur heeft opnieuw een jaarkalender opgemaakt. Hij is te raadplegen in het lokaal of 

op de website van TTK. Op die manier zijn alle leden snel en desgewenst ruim op voorhand 

op de hoogte van hetgeen er dit jaar op stapel staat.  

* Dit seizoen is het ledenaantal naar beneden gegaan. De teller staat nu met 24 jeugd en 54 

volwassen leden op 78 aangesloten mensen.   Naast dit gegeven blijven ook de clubavonden 

onderbezet. Op zich geen reden tot paniek, een club draait nu eenmaal op ups en downs maar 

het is wel zaak om ons dipje niet te lang mee te sleuren. Er gaan allerlei initiatieven op de 

rails worden gezet om onze club onder de aandacht te brengen en om op die manier hopelijk 

nieuwe leden te kunnen aantrekken. Hieronder vinden jullie trouwens een overzicht van de 

clubverlaters! 

 

Balon Michal 

Belmans Cédric 

Bevers Yenthe 

Brosens Frank 

De Visscher Lien 

Denis Styn 

Draeck Floris 

Jansen Elien 

Kerstens Lennert 

Laeveren Yana 

Mees Wout 

Mees Laurien 

Nooyens Gert 

Nuyts Katleen 

Ouizry Senne 

Snoeijs Jacqueline 

Szczebiot Jozef 

Van de Heijning Vince 

Van Laer Debbie 

Wouters Chris 



 

 

7. Wist je dat…. 

* Bart Jacobs toog had op donderdag 25 september en niet kwam opdagen. Dus werd onze 

Bart even gecontacteerd maar hij kon helaas niet komen omdat hij moest gaan werken met de 

nacht. Cindy - moeder van een van onze jeugdspelers - heeft Barts toogbeurt overgenomen. 

Om het goed te maken: een doosje pralines!? 

* Paul Marissen zijn welverdiend pensioen gevierd heeft. Of Paul hierdoor meer rust krijgt is 

niet zeker daar z’n kleindochter Alexis en TTK Rijkevorsel geregeld aan zijn door ( mogen ) 

kloppen. Nog vele goede jaren gewenst Paul!!! 

* We in vorige info onderstaande oproepen mochten lezen en dat tot nog toe er een 

oorverdovende stilte is waar te nemen. Met andere woorden: iedereen kijkt de andere kant op! 

 

-  We een brief in de ( nieuwgehangen ) brievenbus gekregen hebben om ons afval- en 

hemelwater gescheiden aan te bieden tot aan de straat. Wie voelt zich geroepen om dit 

project te trekken? Naam opgeven aan Frank Bogaerts tegen eind augustus aub. 

Er waren zoveel liefhebbers dat Frank niet kon kiezen wie hij zou aanduiden. Omwille van de 

dringendheid van deze zaak heeft hij dan maar besloten dit zelf in handen te nemen. 

-  Wie voelt zich geroepen om de buitenkant van het lokaal het hele jaar door proper te 

houden? Hiermee bedoelen we het gras tussen de klinkers en onder de hagen 

weghouden. Ook de oprit onkruidvrij houden. Zorgen dat achteraan het lokaal het 

onkruid niet te hoog wordt zodat de ramen gekuist kunnen worden als dit nodig is. 

We zijn nog steeds in blijde verwachting dat er een Chinese vrijwilliger opduikt. 

-   We al een keuken “scheefgeslagen” hebben maar deze nog gezet moet worden? Wie 

voelt zich geroepen om dit project te trekken? Naam opgeven bij Frank en je hebt jouw 

project binnen☺☺☺☺. 

Niet allemaal tegelijk aub. 

 

* Edwin Michielsen onze voorzitter eigenhandig geleerd heeft kiekens te “poullieren”? Dus 

als je denkt dat de collegialiteit alleen blijft bij de ping-pongtafel, hebben jullie het mis. Frank 

zijn madam zal blij zijn met een kieken minder in haar kot. 

* Ook de hond des huizes bij onze voorzitter was naar het schijnt blij met een kiekenpoot – of 

vleugeltje. 

* Het slachten van een kip dan ook voorwerp was van een uitgebreide handleiding 'hoe doen 

we het beestje dood volgens de Gaia normen, hoe pluimen, hoe verwijderen we de 

ingewanden enz....op een donderdagse clubavond. 

* Het bestuur een oproep doet om de 'winnaars' van een oude tennistafel aan te manen hun 

object te komen ophalen. Er staan nog enkele tafels te wachten op hun nieuwe eigenaar. 

* Lucien Kivit met de autocar richting Spanje op reis geweest is. 

* Iemand van de bezoekers tijdens een competitieavond van mening was dat thuisspeler Fons 

Van Gils en toogman van dienst Louis Janssens....broers waren.  

* We in zoverre akkoord kunnen gaan wegens allebei oud, grijs en lelijk maar dat daar elke 

vergelijking ons inziens toch wel ophoudt. Fons en Louis hebben jaren samen gespeeld in den 

Belgische maar om nu broers van elkaar te willen zijn is helaas een brug te ver! 

* De legendarische C-ploeg VTTL (Patrick, Raf, Frank en Dave) al twee seizoenen niet meer 

in deze samenstelling aantreedt maar dat de heren met uitzondering van Dave - vervangen 

door Stef Peeters - nog wel elk jaar op weekend gaan. 

* We dringend jong en dynamisch bloed moeten aantrekken want nu Paul Marissen ook al op 

(brug) pensioen is gegaan, wordt het contingent gepensioneerden dat op donderdagavond 

pogingen doet om aan tafel te bewegen alsmaar groter. 

* Koen Janssens opnieuw vader wordt, volgend jaar ergens in maart. Bijgevolg wordt Koens 

vader, Louis wederom opa! 


