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e instantie namens mezelf!l 

 

 

 

 

 

 

1. Voorwoord 

Het zijn en blijven huizenhoge clichés: de dagen gaan open en dicht, de weken volgen 

hetzelfde ritme en daarna komen de maanden, kortom wat gaat de tijd toch snel. We dachten 

nog maar net klaar te zijn met het vorige nummer en nu blijkt dat we alweer aan de bak 

moeten voor het volgende infonummer dat zich aandient. Het zal dus een werkstukje tussen 

de soep en de patatten worden maar niet getreurd, ook op deze manier zal het wel lukken om 

onze leden wat leesvoer te bezorgen. 

 

Woordje van de voorzitter: 

 

Beste mensen, 

De Nieuwjaarsblutsen en builen zijn denkelijk al genezen of vergeten en hopelijk zijn de 

goede voornemens nog van kracht. Veel goede moed en volhouden zou ik zeggen. 

Ik zou graag met de deur in huis vallen met enkele zaken die leuk, noemenswaardig of 

opmerkelijk zijn. . 

Vooreerst is er – eind goed al goed – de keuken gekomen waar we al jaren over bezig zijn. 

Maar ze staat er en dat is goed. Zeer goed. Meer nieuws en info daarover verder in dit 

pingpongerke. 

Als tweede zijn er enkele nieuwe leden ingeschreven die vanuit een oefenavond van de 

racketlon zich genesteld hebben als lid van de club. Welkom mannen. 

En dan nog de winterprikkels. Ze zijn niet venijnig of hard maar het doet deugd dat alles even 

op zijn tijd langskomt. Als ’t winter is moet het maar koud zijn ook. 

De jaarlijkse TTKquiz dit jaar olv Louis en vrouw Karine kende een hoogtepunt in zijn 

bestaan. Maar liefst elf ploegen kwamen opdagen wat niet meer dan een ongelooflijk goed 

gevoel oplevert. De tappers van dienst zullen het geweten hebben. Merci aan alle helpers, 

opstellers, verbeteraars om deze avond mogelijk te maken. Verder in dit blad een verslag 

hierover. 

 

Verder wens ik jullie veel leesplezier verder. 

 

2. De toogbeurten voor februari en maart 2015 

dag datum naam dag datum naam 

MA 02/02/15 LUDO DE VRIJ ZA 07/03/15 RUDI VISKENS 

DI 03/02/15 WIM VAN AMMEL MA 09/03/15 PETER LAMBREGHTS 

DO 05/02/15 FRANK BOGAERTS DO 12/03/15 PAUL MARISSEN 

ZA  07/02/15 ILSE EN SVEN VR 13/03/15 INGRID VERVLOET    

DO 12/02/15 ERIK KIVIT ZA  14/03/15 SVEN EN LUCIEN 

ZA  14/02/15 LUCIEN KIVIT DO 19/03/15 PETER MATHEEUSEN 

DO 19/02/15 CHRIS STERCK ZA 21/03/15 JEUGDBESTUUR 

MA 23/02/15 SANDRA DE VRIJ MA 23/03/15 BOB VERPOORTEN 

DO 26/02/15 PETER MATHEEUSEN DI 24/03/15 ILSE VAN LEUVEN 

ZA 28/02/15 DANNY DE VRIJ DO 26/03/15 RUDY MARISSEN 

MA 02/03/15 WERNER ADRIAENSEN VR 27/03/15 ERIK KIVIT 

DI 03/03/15 TOM LENAERTS ZA 28/03/15 ILSE EN DANNY 

DO 05/03/15 RUDI VISKENS  
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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 

ZA  07/02/15 DUBBELSPELKAMPIOENSCHAP 

DO 19/02/15 CLUBAVOND MET CHINESE HAPJES 

VR 27/02/15 KAMPIOENENVIERING ZAAL ST. JOZEF 

ZA 28/02/15 TORNOOI VOOR DE OUDERS JEUGDLEDEN AANVANG 16.00U 

MAART JEUGDBESTUURSVERGADERING 

MA 06/04/15 CLUBKAMPIOENSCHAP VOLWASSENEN 

ZA 25/04/15 TEERFEEST TTK  

 

4. Jokprijskamp 31 oktober: organisatie jeugdbestuur 

Met 24 kaartspelers aanwezig mogen we spreken van een succes. Dit kunnen we alvast zelf 

bevestigen wegens ook present op dit evenement. Voor een verslag en een volledige uitslag 

weergeven!waren we in blijde verwachting maar ondertussen is onze Rudy bevallen van een 

verslag dat we hieronder  

 

Vrijdag 31/10/14 werd de 3
e
 editie van de jokprijskamp georganiseerd in de cafetaria. 

De opkomst was in vergelijking met vorig jaar terug in stijgende lijn wat het plezier er zeker 

niet minder om maakte. 

Met 21 inschrijvingen moesten we natuurlijk de 3 vaste reserves inschakelen en gelukkig 

hadden we dan extra hulp om te tappen. 

Met 7 leden van de tafeltennisclub zelf, waaronder enkele jeugdleden, werd met vertraging en 

een tafel in wacht de aftrap gegeven rond kwart na acht. 

Een pintje aan 1€ en zwaar bier aan 1.5€, veel gezaag over slechte kaarten en geweldig veel 

leute met andermans stommiteiten, het hoort er natuurlijk allemaal bij. 

Na 4 rondes kregen we dan uiteindelijk de volgende uitslag: 

1. Van Dijck Johan    13. Peeters Staf 

2. Swaegers Paul    14. Aerts Danny 

3. Vermeiren Bart    15. Marissen Rudy 

4. Janssens Louis    16. Van Den Broeck Rene 

5. Tax Danny     17. Bols Raf 

6. Viskens Louis    18. Renders Nele 

7. Van De Kieboom Werner   19. Mertens Marc 

8. Matthe Jef     20. Driesen Cindy 

9. Van De Langenberg Annie   21. Kivit Lucien 

10. Verhaert Roy    22. Viskens Rudy 

11. Swaegers Cyriel    23. Van Dijck Jan 

12. Mertens Peter    24. Royens Marthe 

 

15€ van de club en het inschrijvingsgeld van de deelnemers werd trapsgewijs verdeeld onder 

de eerst 8spelers Nadien werd bij een laatste pintje nog nagekaart en er werd zelfs nog een 

extra rondje gejokt door enkele die hards die van geen stoppen wilden weten. 

Op naar de volgende editie. 

Lucien,Sven,Dirk,Rudi en Rudy. 



 

 

 

 

5. TTK Quiz: zaterdag 24 januari 2015 

Frank haalde het in zijn inleidend woordje reeds aan: deze editie overtrof onze stoutste 

verwachtingen want maar liefst 11 ploegen schreven zich in voor onze jaarlijkse TTKquiz. De 

meeste ploegen die aanwezig waren hebben al een of meerdere afleveringen achter de rug 

maar er waren ditmaal ook enkele nieuwkomers die eens kwamen proeven. Vorig jaar hadden 

we een jeugdploeg aan de start, dit jaar zelfs twee. Opvallende trend was ook dat onze leden 

zich goed hadden voorbereid door, naast de vaste waarden, ook in familie of kennissenkring 

te gaan snuisteren om zo beslagen mogelijk aan de start te komen. De tijd van deelnemen is 

belangrijker dan winnen is blijkbaar voorbij want de motivatie om de hoofdvogel af te 

schieten droop er bij diverse ploegen echt wel af. 

Het bestuur had de boel goed georganiseerd met een aparte inschrijvingstafel, de zaal zelf was 

mooi verdeeld en zat dus aardig vol met onze elf ploegen. Voor quizleider Louis en zijn 

jurerende vrouw Karine was een afgescheiden locatie in de zaal voorzien, allicht met de 

bedoeling om mogelijke protesterende quizzers op afstand te kunnen. Veel protest, eigenlijk 

geen protest hebben we moeten noteren want naar goede gewoonte zat de quiz puik ineen - al 

zeggen we dat natuurlijk wel zelf - wat door de aanwezigen in ruime mate werd beaamd. Voor 

onze jeugdleden was de quiz helaas minder op hun lijf geschreven. Zij zullen wel heel veel 

ouwezakkenvragen gehoord hebben en daar gaan we tegen volgend jaar toch trachten iets 

compenserend tegenover te zetten. 

Wat kregen de heren en dames dit jaar voor de kiezen? Hieronder het overzicht van de twaalf 

rondes die werden gepresenteerd. 

Reeks 1: de opwarmronde - twintig foto's herkennen en daarna nog tien muziekuitvoerders, te 

linken aan telkens twee foto's (bv Bart Simpson en Kris Peeters gaven Bart Peeters) 

Reeks 2: linkronde 'alle wegen leiden naar Rome' met antwoorden die verwezen naar pad, 

steeg, straat... 

Reeks 3: er werd een tipblad uitgedeeld waarop 20 fruitsoorten stonden. Elk antwoord bevatte 

een antwoord als Villa Clementine, Citroenvlinder... 

Reeks 4: 11 vragen die via antwoorden als Het Witte Huis, De Gele Rivier, De wet van 

Murphy moesten leiden tot de link Snooker. 

Reeks 5: typische alfabetronde waarbij ditmaal alle antwoorden uit slechts drie letters 

bestonden. 

Reeks 6: de geliefde of gehate puzzel en droedelronde 

Reeks 7: de kermisronde waarbij de antwoorden per twee verwezen naar een kermisattractie 

(bv Botswana en Otto Jan Ham leveren botsauto op) 

Reeks 8: aangekondigd als een gewone ronde werden hier opnieuw tien vragen gesteld 

waarbij het antwoord kon gevonden op de eerder uitgedeeld kopie waarop de 20 fruit of 

vruchten stonden. De meeste ploegen hadden al snel deze instinker door en konden zo de 

schade flink beperken. 

Reeks 9: in de keuken is het te doen waarbij alle antwoorden verwezen naar een 

keukenattribuut zoals in Lepeltjeshouding, Mesopotamië... 

Reeks10: tweemaal vier vragen die telkens een overkoepelende link hadden 

Reeks 11: twintig vragen waarvan de eerste tien telkens een rivier waren en de volgende tien 

verwezen naar de stad waar de betrokken rivier doorheen stroom (bv Nijlpaard en Cairoli) 

Reeks 12: in de afsluitende ronde kon via antwoorden als Golden Retriever, de 

Bijenkorf...onze voorzitter Frank Bogaerts gevonden worden. 

Tot slot geven we hieronder nog de volledige uitslag mee. De winnaars van vorig jaar werden 

dit jaar tweede en verslagen door een ijzersterk Thijsboerke. Opvallend aspect: onze 

voorzitter Frank Bogaerts zat vorig jaar in de winnende ploeg en...dit jaar opnieuw. Hij weet 

ze dus wel uit te kiezen! 



 

 

1. Thijsboerke (Stef Peeters, Frank Bogaerts...)  165/182 91% 

2. Torendries (Familie Frank....)    156/182 85% 

3. De Chenetten (Lucien, Ludo...)    149/182 82% 

4. Louis' Volgelingen (Patrick, Raf...)   149/182 82% 

5. Het Vraagteken      149/182 82% 

6. Aha Erlebnis      148/182 81% 

7. Zootje Ongeregeld      146/182 80% 

8. Tipsy Corner      143/182 78% 

9. De Lege Tapkraan      122/182 67% 

10. De Jeugd       83/182  46% 

11. De Nootjes      79/182  43% 

 

En om te eindigen: 

- Raf Fransen had in voorbereiding op de quiz weer flink gestoeid door foto's van TTK leden 

te plakken op bekende duo's wat mooie plaatjes opleverde. Stan en Laurel kregen zo de  

snuiten van Stef Peeters en Wim Van Ammel aangemeten. Deze opwarmingswedstrijd  

leverde drie winnaars op en via lotje trek kwam Stef Peeters als winnaar uit de bus. 

- We stellen zelf als minimum dat er zes ploegen moeten deelnemen, kwestie van het 

opmaken en realiseren van een quiz wat rendabel te maken. Met elf ploegen waren we 

allemaal (het clubbestuur en mezelf) erg tevreden en hopen we dat deze trend zich kan  

bevestigen voor de toekomst. We beginnen alvast met veel enthousiasme  te brainstormen 

over een volgende editie. 

 

6. Mededeling van het bestuur 

* Extra jeugd-trainingen. 

 

Tot nu toe zijn er 2 vaste trainers die onze toekomstige volwassenen training geven. Louis  

Janssens en Lucien Kivit, bijgestaan door enkele gedreven sparringpartners. Louis en Lucien 

blijven hun trainingen onverminderd verder zetten. Maar zoals het met de jeugd gaat was er 

vraag naar extra training én vooral ook is het belangrijk om eens te kijken naar de toekomst. 

Niets is eeuwigdurend en we moeten toch pro-aktief op zoek naar alternatieven, de dag dat 

Louis en Lucien zouden stoppen met hun trainingen. 

Daarom is er links en rechts geïnformeerd naar een externe trainer. Deze is gevonden en de 

lessen zijn gestart. Het betreft een 10-tal lessen tot aan het eind van het seizoen. Dan wordt er 

bekeken of de formule klopt en hoe we eventueel verder gaan. Hier ligt nog niets vast voor 

het volgend seizoen en we willen er ook niet op vooruit lopen. We evalueren een en ander en 

bekijken het dan verder. 

Maar nu: alvast veel trainingsplezier aan de jeugd gewenst. 

 

* De langverwachte keuken. 

Zoals de meesten onder jullie reeds konden opmerken is er tijdens de nieuwjaarsperiode een 

keuken geplaatst door timmerman Stef Peeters. Jaren is er over gepraat, het jeugdbestuur 

heeft moeite noch inzet gespaard om geld bijeen te krijgen. En voila, daar staat ze dan... te 

pronken alsof  ze spiksplinternieuw is. Met alles erop en eraan: kookplaat, combi-oven, 

afzuigkap (= dampkap), schuiven en deuren te over. Schoon gerief mogen we met enige trots 

wel zeggen, denken we zo. 

Maar natuurlijk is het zo dat we deze keuken in deze staat van netheid willen houden. En ja, 

dat kan alleen met enkele afspraken waar we ons allen aan dienen te houden. 

Daarom wat toelichting en een woordje uitleg: 



 

Technische kant: de keuken zit op 2 zekeringen. Eén voor het kookvuur ( dit staat op de 

zekering geschreven in de kast ) en één voor de rest van de keuken. Dus als er ooit een 

zekering uitvalt weet je dit alvast. 

Gebruik keuken: deze dient om als ploeg eens een kleinigheid te kunnen serveren voor de 

tegenstanders of jullie zelf natuurlijk. Je mag in principe klaarmaken wat je wil maar denk er 

aan dat onze elektriciteit moeilijk een friteuse én het kookvuur samen kan trekken. 

Natuurlijk voor evenementen van de club of jeugd mag deze keuken optimaal benut worden. 

Opkuis: de vervuiler kuist op. Het is geenszins de bedoeling dat onze poetsdienst extra belast 

mag worden nu er gekokkereld kan worden. Spreekt voor zich denken we zo. 

 

* Beker Bisdom: 

In de 1/32 finale traden nog vier ploegen aan. Daarvan overleefden er twee die doorgaan naar 

de 1/16 finale. Hieronder de uitslagen en het verdere programma. 

 

HENRICUS A - RIJKEVORSEL F  : 4-5 

PIPOKA C - RIJKEVORSEL H  : 7-2 

S GRAVENWEZEL D - RIJKEVORSEL A: 1-8 

ST ANTONIUS C - RIJKEVORSEL E  : 6-3 

 

RIJKEVORSEL A - PIPOKA A  : 13/02/15 

TECEMO - RIJKEVORSEL F  : 9/02/15  

 

7. Kerstfeestje Jeugd: een verslag van de jeugdploeg 

Het jaarlijkse kerstfeestje van de jeugd had plaats op 27/12/14. 

Met 17 inschrijvingen werd er alweer een beetje gelachen natuurlijk met het plaatselijk krik-

krak tornooi dat zoals ieder jaar een vast ingrediënt is van deze dag. 

Een mooie kerstboom, van iedereen een pakje er onder, een aantal supporters op post en een 

60 tal krokskes die doorgespoeld werden met water, cola, ice tea en een obligaat pintje….wat 

wil een mens nog meer? 

Een wedstrijd maken we er al lang niet meer van, meedoen is (bijna) zo belangrijk als winnen. 

Iedereen had plezier, de pakjes werden verloot en alle deelnemers kregen nog een kadoke van 

de club. 

Er werden nog 2 demonstratiewedstrijden gespeeld tussen Kristof en Filip en tussen Cindy en 

Debby…deze wedstrijden eindigden allebei op... 0-0!!!!. 

Langs deze weg nogmaals een bedankje  aan alle deelnemers, supporters en de bakkers van de 

krokskes. 

Tot het volgende feestje. 

Groeten van het jeugdbestuur, 

Lucien,Sven,Dirk,Rudi en Rudy 

 

8. Wist je dat…. 

* De moeder van Eric Van Hove begin januari overleden is. Langs deze weg bieden we  

namens TTK Rijkevorsel onze deelneming aan. 

* Dat de madame van Eric een BR (bekende Rijkevorselaar) is. Zo was Marleen enkele 

maanden geleden volop in beeld tijdens een uitzending van Café Corsari en onlangs was het 

weer prijs tijdens een reportage in het programma Iedereen Beroemd. 

* Sven Somers zijn conditie aan het bijwerken is door aan een competitie racketlon deel te 

nemen. Het allemaal wel van korte duur was want na amper tien minuten blesseerde hij al zijn 

knie en mochten de verzekeringspapieren ingevuld worden. 

* Racketlon een discipline is waarin achtereenvolgens tafeltennis, badminton, squash en 

tennis aan bod komen. 



 

* Verdere info rond regels, spelvormen en dies meer te bekomen zijn bij onze gekwetste 

Sven. 

* De tijd inderdaad vliegt: onze 'nieuwe' douche en kleedruimtes' gaan reeds hun vijfde 

levensjaar in. 

* Kwatongen beweren dat er leden zijn die speciaal komen pingpongen om daarna te kunnen 

douchen om zo thuis hun douchewater te kunnen besparen. 

* We in zaal de Kuiperij op St. Jozef enkele TTK jeugdleden en een jeugdploeg als kampioen 

mogen huldigen tijdens de jaarlijkse kampioenenviering. 

* Het hier om de C-ploeg gaat met spelers Wout Mees, Yoran Max  en Daan Michielsen. 

Wout en Daan kwamen in hun reeks ook samen als individueel kampioen over de meet. 

* Fons Van Gils nog verre van versleten is: in een recente competitiematch ging de eerste set 

met ....35-33 naar hem en vervolgens won hij de match in een vijfsetter.  

* Toogman van dienst die avond, Louis, zag de bui al hangen want het ploegje van Fons en co 

had omwille van de lange wedstrijd van Fons om kwart na negen nog maar twee wedstrijden 

gespeeld. 

* Een van de tegenstanders die avond was Herman De Vrij, neef van Sandra en Dennis. 

Herman is samen met broer Jan en zus Tinne en hun ouders Marcel en Gerd alweer geruime 

tijd geleden lid geweest van onze club. 

* Het wellicht een gigantische job zou zijn maar misschien wel eens de moeite waard om op 

te zoeken en op te lijsten: een overzicht van alle ex leden van TTK. 

* Mocht daar tien procent van terugkomen we met de klap 100 leden meer zouden hebben. 

* Patrick Luyckx voortaan met meneer directeur dient aangesproken te worden.  Begin 

februari is hij immers de CEO geworden van een groot boekhoudkantoor SBB dat in 

Hoogstraten operationeel zal zijn. Het bescheiden stulpje op de Driehoek wordt daarmee 

ingeruild voor een kantoor met standing. 

* Wij hopen dat Patrick niet naast zijn schoenen gaat lopen maar trouw blijft aan zijn 

bescheiden tafeltenniscollega's. 

* Op de voorbije TTKquiz opsteller van dienst met drie quizmastersolo's bleef zitten. Hiermee 

wordt bedoeld dat er drie vragen waren waarop geen enkele ploeg het antwoord wist. 

* De ploeg van Erwin Liekens tijdens de quiz met zevenen aan tafel zat maar dat daar 

gelukkig niemand een probleem van maakte. O ja,die zevende speler was een ....hond. 

Logisch dus dat daar geen kat van wakker lag! 

* De twee jeugdploegen net niet de helft haalden op de quiz maar met zijn tweetjes wel een 

wedstrijd onder elkaar speelden. 

* Kurt Wagemans goed op dreef is want hij rijft de laatste weken de ene overwinning na de 

andere binnen. 

* We hiermee weeral rond zijn voor deze info: artikels, wetenswaardigheden en andere zaken 

die het vermelden waard zijn mogen met graagte doorgemaild worden naar 

louisjanssens@hotmail.com.  


