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1. Voorwoord 

Ondergetekende heeft het vorige weekend de toerist uitgehangen in het warme en zonnige 
Spaanse Malaga. Dat is meteen de reden dat jullie deze info even later dan voorzien in de 
(mail) bus terugvinden. Daarom ook niet teveel getreuzel en dus onmiddellijk over naar het 
woordje van onze Frank en de rest van onze tweemaandelijkse pingponginformatie. 
 
Woordje van de voorzitter: 
 

Vrienden en sympathisanten, 

Het seizoen draait weeral op volle toeren. Vóór de laatste trainingen achter de rug zijn, zijn de 
eerste speeldagen weeral gepasseerd waarbij we zeker één ding hoog in het vaandel moeten 
dragen: fairplay en positief coachen. Waar komen deze termen plots vandaan, hoor ik jullie 
denken. Maar wist je dat de gemeentelijke sportdienst hier volop mee bezig is? Blijkbaar 
komt dit vanuit Nederland overgewaaid en kent het daar veel bijval, net als bij enkele collega 
Rijkevorselse verenigingen. Waarschijnlijk horen we hier nog van in de komende tijd vanuit 
de Gemeentelijke Sportdienst. 

Dat ledenopkomst niet altijd evident is zagen we dit jaar bij onze Nederlandse vrienden van 
Tios die forfait moesten geven wegens een intern tornooi en hierdoor in spelersnood kwamen. 
Volgend jaar meer succes zullen we hopen. 

In oktober 2009 waren de verbouwingen aan ons lokaal volop bezig. Wie even terugdenkt 
herinnert zich zeker nog bepaalde ongemakken. Maar geen verbeteringen zonder potten te 
breken zeggen ze wel eens. En voilà, ondertussen is dit allemaal reeds 5 jaar in dienst. 

Nog even vermelden dat je best de jaarkalender kan volgen zodat je steeds op de hoogte bent 
van wat er staat te gebeuren. Leuke verassingen, een extraatje, soms een oproep voor hulp,… 
Dit op onze website of een afdruk in het lokaal. Héél binnenkort staat de BBQ voor de 
volwassenen op het programma ( 15 oktober ), een ijsje voor de jeugd,… 

Voor hen die competitie spelen, veel succes. Zij die zich wekelijks komen vermaken en een 
balletje komen slagen, veel plezier. Aan de supporters, veel kijkplezier. 

Tot een volgend schrijven en veel leesgenot 

2. De toogbeurten voor oktober en november 2015 

dag datum naam dag datum naam 
DO 01/10/15 WILLY LAURIJSSEN DI 27/10/15 JEF VAN BERGEN 
VR 02/10/15 DENNIS DE VRIJ DO 29/10/15 FRANK BOGAERTS  
ZA 03/10/15 RUDI VISKENS VR 30/10/15 ILSE VAN LEUVEN 
MA 05/10/15 MARIANNE ADAMS DO 05/11/15 CAROLINE FRANSEN 
DO 08/10/15 ERWIN LIEKENS ZA 07/11/15 BORIS VOORSPOELS 
VR 09/10/15 LUDO DE VRIJ DO 12/11/15 GUY VAN ROMPAEY 
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ZA 10/10/15 DIRK MICHIELSEN ZA 14/11/15 KURT WAGEMANS 
MA 12/10/15 SEPPE VAN GILS MA 16/11/15 YANNICK VD EYNDEN 
DI  13/10/15 KEVIN HEREMANS DO 19/11/15 RAF FRANSEN 
DO 15/10/15 PAUL MARISSEN VR 20/11/15 RUDI VISKENS 
VR 16/10/15 LUCIEN KIVIT ZA 21/11/15 DIRK MICHIELSEN 
ZA 17/10/15 KURT WAGEMANS MA 23/11/15 WIM VAN AMMEL 
MA 19/10/15 PETER MATHEEUSSEN DI 24/11/15 CHRIS VERHOEVEN 
DO 22/10/15 GUY VAN ROMPAEY DO 26/11/15 LOUIS JANSSENS 
VR 23/10/15 JEF NUYTS VR 27/11/15 BOB VERPOORTEN 
ZA 24/10/15 STEF PEETERS ZA 28/11/15 FONS VAN GILS 
MA 26/10/15 PETER LAMBREGTS MA 30/11/15 SEPPE VAN GILS 
 
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 15/10/15 BARBEQUE AAN HET LOKAAL 
DO 05/11/15 MOSSELAVOND IN HET LOKAAL 
VR 06/11/15 JOKPRIJSKAMP DOOR HET JEUGDBESTUUR 
DI 01/12/15 BESTUURSVERGADERING  
 
4. TTK wordt eet en drinkclub 

De volgende weken komen de liefhebbers van het culinaire weer flink aan hun trekken. 
Donderdag 15 oktober wordt er vlees gegrild op de barbeque voor de volwassenen. De 
jeugdspelers krijgen een ijsje. 
Donderdag 5 november is het aan Willy om een portie mosselen klaar te maken. Voor deze 
lekkernij moeten er wel 25 gegadigden zijn, anders gaat het feestje niet door. Voor de leden 
zijn de mosseltjes gratis, ouders of partners betalen een bijdrage van 10 euro. 
Uiteraard kan een en ander doorgespoeld worden met een glas water, cola, bier wat natuurlijk 
wel moet betaald worden. Het is niet helemaal gratis natuurlijk. 
 
5. TTK Quiz 

Deze activiteit staat dit seizoen ook weer op het programma. Volgens planning wordt de quiz 
ergens in de loop van januari 2016 georganiseerd. In een volgende info zal de datum allicht 
geconcretiseerd worden. Louis is alvast bezig om alweer een leuke en licht verteerbare quiz in 
elkaar te boksen. 
 
6. Mededeling van het bestuur 

* We stellen helaas nog geregeld vast dat tappers hun beurt vergeten. Frank zal de betrokken 
leden vriendelijk en beleefd op hun 'plichten' wijzen. 
* Ons lokaal wordt frequent gebruikt door scholen die een sportdag organiseren. Gelukkig 
kunnen we rekenen op een aantal vrijwilligers onder onze leden die op die dagen het lokaal 

 



open houden en tegelijk een oogje in het zeil houden. We houden er ook aan om langs deze 
weg de betrokken vrijwilligers te bedanken voor hun bereidwillige inzet. 
* De jeugdwerking krijgt dit seizoen weer een boost. Bij het begin van dit seizoen zijn er een 
tiental jonge leden bijgekomen. Ze worden door Lucien en nog enkele andere mensen 
opgevangen en begeleid in hun eerste pingpongstappen. Uit ervaring weten we ook dat er een 
positief cascade effect optreedt: nieuwe leden trekken op hun beurt meer leden aan door hun 
vriendjes mee te brengen. We hopen dus dat er een positief vervolg komt aan de leden 
aangroei onder de jeugd. 
* De jeugdtrainingen worden door Lucien en Louis begeleid. Er was ook een trainingssessie 
gepland onder leiding van een externe lesgever maar deze man ligt voorlopig zelf in de 
fysieke lappenmand. De geplande trainingen zullen nu doorgaan vanaf februari volgend jaar. 
* Alle clubinfo is ook terug te vinden op onze website. Een aantal elementen zoals 
jaarkalender, telefoonlijsten en e-mailadressen zijn beveiligd maar kunnen door de leden via 
gebruikersnaam 'veussel' en wachtwoord 'veussel' uiteraard wel geraadpleegd worden.  
* O tempora, o mores, kortom de tijden veranderen. We stellen vast dat Kriek en Palm 
nauwelijks nog afnemers vinden onder onze leden. Er werd daarom beslist om de huidige 
voorraad nog op te werken maar daarna geen nieuwe bakken meer aan te kopen. Kriek en 
Palm worden dus van de consumptielijst geschrapt. 
* Aan de achterzijde van ons lokaal komen er vier leilindes, op vraag van de eigenaar die met 
zijn bouwperceel aan onze 'eigendom' grenst. 
* Raf heeft onlangs de boetelijst nog eens doorgestuurd naar alle leden. Het gaat om eventuele 
boetes die de competitieploegen hebben opgelopen in het voorbije seizoen. Degenen die de 
schulden reeds hebben afgelost, mogen het bericht deleten. De anderen: graag zo snel 
mogelijk in orde brengen. 
 
7. Jokprijskamp: vrijdag 6 november 

Het jeugdbestuur organiseert op vrijdag 6 november voor de vierde maal een jokprijskamp in 
ons lokaal. Er wordt een inleg gevraagd van 2 euro per persoon en de 'aftrap' wordt gegeven 
om 20.00. Inschrijven kan op voorhand bij de leden van het jeugdbestuur of ter plaatse vanaf 
19.30u. 
 
8. Wist je dat…. 

* er 2 verschillende bakken zijn voor frisdrank, namelijk bak met coca cola erop voor de 
flessen cola natuurlijk. En de andere bak ( 5 cm kleiner!!! ) voor de flessen water ordal.  Zeer 
gemakkelijk voor die gene  die de drank gaat halen.  Als iedereen het in de juiste bak wil 
zetten, kost het een kleine moeite. Bedankt !  
*de B- ploeg katholieke, de eerste competitie match naar Dam al een boete aan hun broek 
hadden. Namelijk een boete van geen parkeerticket te nemen, wat tot 22 uur nodig was.  En 
dat de ploegmaten de boete samen betaald hebben. Geweldige ploeg he!! 
* Fons van Gils bij het schilderen van zijn veranda van de ladder getuimeld is? Fons hierdoor 
gehecht moest worden aan zijn oog, enkele gekneusde ribben, schaafwonden her en der en 
een pijnlijke arm eraan overgehouden heeft? 
* Diezelfde Fons aanspraak begint te maken op de meeste wist je datjes. Wat immers te 
denken over het volgende: 
 ...de Fons 6 oktober een rotdag moest verwerken! Auto stuk, andere gaan kopen, voorlopig 
met de auto van de dochter op stap, gevraagd aan de dochter om die avond de auto nog te 

 



mogen gebruiken om competitie te gaan spelen. Toen hij  bij ploegmakker Danny aankwam, 
bleek dat het een dag te vroeg was om te gaan spelen. En dus nog maar eens de auto gevraagd 
aan de dochter om op 7 oktober uiteindelijk te gaan spelen. Komt toch niet omdat je gevallen 
bent Fons.... 
* Toos van Lucien een nieuwe heup gekregen heeft.  Lucien de goede huisman moet spelen. 
Doe dit, doe dat....elke dag bijna naar winkel, was en plas. Hopelijk is binnen enkele weken  
Toos weer paraat om de taken over te nemen. 
* Raoul en Ingrid in blijde verwachting zijn want eind oktober, begin november wordt in de 
Potbergstraat een baby geboren.  
* Het bij Rob Lambrechts (ex lid) en Dorien al zover is: ze hebben daar in Beerse een flinke 
dochter op de wereld gebracht en als het goed is zal ze ooit luisteren naar de naam Kaat! 
 *Er een geheimzinnige paal staat op de hoek van ons lokaal en aan de grens met het 
gemeentelijk skatepark. Misschien is het wel een camera die de vandalenstreken van de 
voorbije maanden registreert. 
* 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.  
 

 


