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e instantie namens mezelf!l 

 

 

 

 

 

 

1. Voorwoord 

Een nieuwe lente, een nieuw geluid oftewel een nieuwe info. Naar 'goede' gewoonte zijn we 

eind maart overgeschakeld naar het zomeruur en dus blijft het 's avonds wat langer licht. Als 

nu het weder ook nog wat mee wil, breekt de aangename terrasjestijd weer aan. Voor de 

tuiniers onder ons wordt het tijd om de tuin in te vliegen zodat we kunnen genieten van een 

fris groen gazonnetje en/of dagverse en zelf geteelde groenten. Voorlopig resten er ook nog 

twee maanden pingpong waarin nog het een en ander staat te gebeuren. 

 

Woordje van de voorzitter: 

 

Beste lezers, 

Wat is er toch aan de hand in dit kikkerland? Wat is er met ons klein zitbankje gebeurd? Lees 

verder in dit blad voor het antwoord. 

Hoe is het afgelopen met de kampioenenviering? Stan Floren heeft de trofee “ sportverdienste 

van het jaar “ ontvangen welke overhandigd werd door onze eigen Bob Van Den Eynden. Dit 

voor Stan zijn lange carrière als scheidsrechter. Proficiat Stan. Ook onze jeugdploeg was blij 

met de ontvangst van hun medaille.  

En zo komen we weer stilaan richting teerfeest, algemene vergadering en het einde van het 

competitieseizoen. Gelukkig is het seizoen zelf nog niet ten einde. 

 

Veel leesplezier en denk aan ons bankje. 

 

2. De toogbeurten voor april en mei 2015 

dag datum naam dag datum naam 

DO 02/04/15 PAUL MARISSEN DO 07/05/15 EDWIN MICHIELSEN 

DO 09/04/15 TOM LENAERTS WO 13/05/15 ERWIN LIEKNS 

DO 16/04/15 PETER LAMBREGHTS DO 21/05/15 RUDY MARISSEN 

DO  23/04/15 LUCIEN KIVIT DO 28/05/15 CAROLINE FRANSEN  

DO 30/04/15 WILLY LAURIJSSEN   

    

* 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 06/04/15 CLUBKAMPIOENSCHAP VOLWASSENEN 

WO 08/04/15 BESTUURSVERGADERING  

ZA 25/04/15 TEERFEEST TTK  

 

4. Oudertornooi 28 februari: organisatie jeugdbestuur 
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Zoals ieder jaar werd er ook dit jaar weer een tornooi georganiseerd voor de ouders van onze 

jeugdspelers. 

Zaterdag 28/2/2015 was een geschikte datum,en raar maar waar,op zwarte leeuw was het juist 

weer mosselfeest. 

18 inschrijvingen mochten we melden en er werd geloot voor de poules. 

Er werd gestreden alsof hun leven ervan afhing (bij sommige toch), tussendoor een pintje 

drinken,een matchke tellen en vooral veel naklappen over de gestreden wedstrijd. 

Tussendoor nog even 40 hot-dogs verorberen, en via onze vrienden van zwarte leeuw lekkere 

frietjes met vlees,en de avond was weeral geslaagd. 

De wisselbeker, ingeleverd door Stef Vermeiren, stond te pronken en te wachten op een 

nieuwe tijdelijke eigenaar. 

Na wat geduw, getrek en gesjoemel, kwam ons opperhoofd Lucien dan toch tot een algemene 

uitslag. 

1 Debbie van Laer     10 Rony van Boxel 

2 Paul Verdonck     11 Rudy Viskens 

3 Kurt Wagemans     12 Karin Goetschalckx 

4 Stef Vermeiren     13 Ilse de vrij 

5 Paul Swaegers     14 Dirk Michielsen 

6 Filip Max      15 Johan van Dijck 

7 Ria Rombouts     16 Peggy Kelders 

8 Stef Peeters      17 Kim van den Ouweland 

9 Christof Cools     18 Johan Hillen 

 

De wisselbeker pronkt daarmee het komende jaar op de kast van Debbie Van Laer. 

Het was weer gezellig en opnieuw voor herhaling vatbaar. 

Bedankt aan iedereen en tot de volgende. 

Lucien, Dirk, Sven,Rudi en Rudy 

 

5. TTK Quiz:  

Om af te kicken van de vorige TTK quiz en als voorbereiding op de volgende....en wegens 

een vroege komkommertijd - lees weinig kopij en nieuws te rapen - hieronder alvast een reeks 

vraagjes. We verklappen nog dat er een verband tussen de antwoorden zit. De eerste die dit 

verband naar mij doorstuurt, mag rekenen op een prijsje! 

 

1. Dit bedrijf is gevestigd te Antwerpen en telde in 2010 circa 9300 medewerkers wereldwijd, 

waarvan 3000 in België. Het heeft zeven operatie-eenheden: petrochemie, industriële 

producten en producten uit de auto-industrie, fijne chemische producten of specialiteiten, 

projecten en engineering, havenoperaties, consumptiegoederen en general cargo en 

commodities. Deze operatie-eenheden zijn gevestigd in Europa, Azië, Afrika en Noord- en 

Zuid-Amerika. De Antwerpse kantoren zijn gehuisvest aan de Van Aerdtstraat. Fernand Huts 

is de grote baas van dit wereldbedrijf. 

2. Vlaamse film van regisseur Stijn Coninx. De film stond tot 18 februari 2009 genoteerd als 

de meest bekeken Vlaamse film ooit met 1.082.000 bioscoopbezoekers. Die dag werd het 19 

jaar oude record verbroken door de film Loft van regisseur Erik Van Looy. Hoofdrollen in de 

gevraagde film zijn er voor Urbanus als Placide Smellekens, Bea Van Der Maat als Sarah en 

Ann Petersen als de moeder van Sarah. 

3. We zoeken de naam van een netwerk van karavaanroutes door Centraal Azië, waarlangs 

gedurende vele eeuwen handel werd gedreven tussen China en het oosten van Azië aan de ene 

kant en het Midden-Oosten en het Middellandse Zeegebied aan de andere kant. Eeuwenlang, 

van de klassieke oudheid tot de late middeleeuwen, was de route de belangrijkste verbinding 

tussen oost en west. Het Centraal Aziatische deel van de route was al in gebruik rond 115 



 

v.Chr. ten tijde van de Han dynastie.  De handel over land nam af in de middeleeuwen, toen 

deze zich verplaatste naar het transport via de zee. De route is genoemd naar een van de 

belangrijke handelsproducten die erover vervoerd werden. 

4. Zeer moeilijke vraag: we vragen de 27° president van Amerika. Hij trad aan in 1909 als 

opvolger van Theodore Roosevelt en hij werd op zijn beurt in 1913 opgevolgd door Woodrow 

Wilson. We kunnen nog veel vertellen over deze man maar dat gaat niet helpen. Enkel een 

gokje in de geest van deze ronde kan uitkomst bieden. 

5. Wat zijn stratocumulus, cirrocumulus en cumulonimbus. Zoek het niet te ver maar eerder 

hoog! 

6.  Nederlandse fluitist en toetsenist. Hij was samen met de gitarist Jan Akkerman een van de 

bekendste leden van de band Focus en dat zou moeten volstaan om het antwoord te geven. 

7. Dit eiland ligt op 22 kilometer voor de Franse kust van Normandië  in de baai van de Mont 

Saint-Michel. Het is het grootste van de Kanaaleilanden. Er wonen 95.732 (2013) mensen, 

waarvan 30% in de hoofdstad Saint Helier. Het is net zoals Guernsey en het in de Ierse 

Zee gelegen Man geen onderdeel van het Verenigd Koninkrijk maar een Brits Kroonbezit. 

Het  vormt samen met de onbewoonde eilandgroepen Minquiers, Ecrehous, Les Pierres en 

andere rotsen en riffen het autonome baljuwschap dat de naam van ons gezochte eiland 

draagt. 

8. We zoeken  de triviale naam voor een groep synthetische polymeren, die tot de groep 

van polyamiden behoren. De belangrijkste soort werd op 20 september 1938 

 gepatenteerd door Wallace Carothers  van het chemische bedrijf DuPont . Het product kent 

vele toepassingen: van panty tot kunstgewricht en van muurplug tot klimtouw en was de 

eerste commercieel succesvolle polymeer en is heden ten dage niet meer weg te denken in 

onze maatschappij. Wat zoeken we? 

9. Vlaamse danser, acteur en radiopresentator en zowaar geboren vlakbij Rijkevorsel, in 

Brecht. Hij was sinds 1995 professioneel ballroomdanser en werkte vijf jaar lang als danser 

en danstrainer en docent in Londen. Sinds 2006 is hij een van de juryleden van het VTM-

programma Sterren op de Dansvloer. In 2007 was hij zelf deelnemer aan Sterren Op Het IJs, 

waar hij in de eerste aflevering afviel.  

 

6. Mededeling van het bestuur 

- Raf Fransen stopt na dit seizoen als bestuurslid en penningmeester. Bij deze een oproep aan 

vers bloed. 

- Jef stelt een agenda en uitnodiging op voor de jaarlijkse algemene vergadering. 

- Leden die vanaf januari aansluiten betalen nog maar de halve prijs. 

- De clubkas komt financieel tussen voor de jeugdleden die deelnemen aan de sportkampen 

tijdens het Paasverlof. 

- Aan al onze gewaardeerde helpers die lege flessen van frisdrank vergaren en wegzetten. 

Graag de stopjes eraf en in de daarvoor voorziene plastic doos op de ijskast deponeren. De 

flessen van de Cola graag in de bakken van Cola. Niet in de bakken van Ordal flessen aub. Dit 

is niet zo leuk voor onze man die de lege bakken steeds dient te sorteren. Graag de juiste 

flessen in de juiste bakken dus. Danny zal jullie dankbaar zijn.  

-  Alle bruine flesjes van bier mogen dan weer wel door elkaar  in de bakken zo lang ze maar 

even groot zijn. 

 

7. Het leven en de dood van ons zitbankje 

Bij het zetten van het smoorkot destijds waren er nog enkele stukken balken over. Daar 

wegsmijten niet de woordenboek van onze plaatselijke timmerman Stef Peeters staat werd er 



 

een zitbank van gemaakt en tegen de muur bevestigd. Oei, en waar mogen de kleiner 

gebouwde mensen onder ons dan zitten? Geen probleem, er werd van de kleinere stukken 

juffer een kleiner bankje getoverd. Ideaal om eens even diep na te denken, dicht bij de grond. 

Zowel het bankje als de gebruikers smeedden een hechte band met het smoorkot. 

Dus wat is het probleem en waar leidt dit verhaal naartoe? Wel, laatst kwam ik even “de was” 

brengen tijdens een jeugdtraining en wat bleek? Ons kleine zitbankje was aan diggelen 

geslagen en zwartgeblakerd door vuurkestook. Kwatongen spreken van de skate-mannen maar 

dit weten we  natuurlijk niet met zekerheid. Wel is er een sterk vermoeden dat het steeds op 

woensdag in de namiddag gebeurt. Daarom de oproep aan ieder van ons om rond dit tijdstip, 

indien mogelijk, eens langs ons lokaal te rijden om een oogje in het zeil te houden. De politie 

wordt natuurlijk ook verblijd met een klacht tegen onbekenden met ook dezelfde oproep. 

 

8. Wist je dat…. 

* Jef Matthé, sportief van inborst maar niet super competitief ingesteld is. Hij verliest zijn 

eerste set. Geen probleem en er wordt gewisseld. Jef verliest ook smartelijk zijn tweede set. 

Jef gaat naar de tegenstander en feliciteert deze met de overwinning. Tot Jef er bij uitkomt dat 

er wel degelijk  naar drie gewonnen sets gespeeld wordt. Na hoeveel jaar tafeltennis ben je 

daar achter gekomen Jef? 

* De keuken al goed dienst begint te doen en tot nog toe behoorlijk proper wordt 

achtergelaten. Houden zo! 

* Stan Floren laatst 82 jaar geworden is? Proficiat Stan.  

* Vrijdag 3 april in Merksplas de nacht der dubbels wordt gespeeld. Hopelijk zijn de 

deelnemers van onze club voldoende gerecupereerd tegen het maandag als het 

clubkampioenschap wordt gespeeld. 

* Clublid Koen Janssens voor de tweede maal vader is geworden. Het is opnieuw een zoon 

die naar de naam Maurice zal luisteren, afin dat we hopen we toch! 

* Het een natuurlijk niet zonder het ander kan en met bovenstaande geboorte vader Louis 

meteen ook voor de tweede keer opa is geworden. 

* Bij Louis voorlopig de rug het wel houdt maar hij veel last van zijn knie heeft. Het een hier 

blijkbaar ook gevolgen heeft voor het ander: om uw rug te sparen is het aangewezen om goed 

door de benen en knieën te gaan:) 

* Caroline Fransen toch graag in de picture loopt en dat dit laatste wat te wensen over liet de 

voorbije periode. Dan maar het kapsel in opvallend zwart en rood en je hebt zo de 

belangstelling van de omgeving opnieuw opgewekt. 

* Er geen overlevers meer waren in de Beker van het Bisdom en dat de 1/8 finales dus zonder 

Rijkevorselse inbreng zullen gespeeld worden. 

* Bij het gaan spelen naar Nodo kreeg chauffeur Stef een telefoontje van Kurt Wagemans dat 

hij “vast” zat in de file met zijn camion en niet op tijd zou kunnen zijn. Wat verzint Kurt? 

Haal mijn sportzak maar bij ons moeder op ( vrouwlief brengt deze dan terstond ). Ik zal wel 

bellen tot waar ik geraak, parkeer mijn camion aan de kant en pik mij daar dan maar op. Zo 

gezegd zo gedaan. En later die avond ( die gewonnen is met 16-0 ) is de Kurt terug afgezet 

waar we hem opgepikt hebben en is hij daar in zijn truck blijven slapen daar hij niet meer 

verder mocht rijden. Verplichte rust. Dan spreken we van echt ping-pong bloed!!! 

* Het allemaal niet eerlijk is in de wereld: de ene mens wordt al dik van het kijken naar eten, 

bij de ander komt er geen grammetje bij. In dat laatste geval is Paul Marissen verzeild die nu 

zelfs de goede raad heeft gekregen om toch wel enkele kilootjes bij te komen....wegens te 

mager! 

* 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.  


