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1. Voorwoord 

Zo, het jaar 2015 loopt op zijn laatste benen. Voor de onschuldigen onder ons - wat in deze 
context niet negatief mag geïnterpreteerd worden - komen er weer mooie tijden aan. Eerst 
komt die goede Sint langs en later op de maand is er de Kerstvakantie die traditioneel bol 
staat van de feesten en andere aangename dingen. Voor alle anderen is het ofwel op de school, 
ofwel op het werk nog even doorbijten om daarna gourmetgewijs de beentjes onder de 
kersttafel te kunnen steken. Op pingpongvlak breekt naar gewoonte de winterrust van enkele 
weken aan, om begin januari de competitiedraad terug op te pikken.  
Onze voorzitter heeft zich alweer de moeite getroost om een woordje te schrijven wat we 
hieronder natuurlijk met graagte afdrukken. 
 
Woordje van de voorzitter: 
 
Beste liefhebbers van het tafeltennis, 
 
Aan het begin van een nieuw tafeltennis-info-nummer voel ik mij gevleid weer wat nieuws op 
jullie te mogen loslaten. 
Vooreerst proficiat aan het jonge paar Ingrid en Raoul met hun nieuwste telg “ Lode”, 
geboren op 18 november 2015. 
Dat er dit seizoen geen teerfeest komt zal voor sommigen onder jullie geen verrassing zijn. De 
huidige formule bracht nog maar weinig gejubel en gejuich naar voor. Zit er sleet op het 
teerfeestgebeuren, wat willen de leden, of worden we gewoon allemaal een dagje ouder? 
Allerlei opties dus en wellicht niet uit de lucht gegrepen. Een jaartje geen teerfeest wil echter 
niet zeggen dat de formule afgevoerd wordt. Neen, eerder eens getoetst wordt aan iets anders 
en wat zijn dan de mogelijkheden om toch gezamelijk elkaar nog eens te ontmoeten. Het 
bestuur denkt alvast in de richting van een  receptie. Meer details hierover volgen nog in ons 
volgend nummer. En ja,, jullie weten het: als we iets doen, doen we het goed! Wordt dus 
vervolgd. 
En verder zijn er nog zo van die zaken die eveneens hoog in het vaandel gedragen worden 
zoals de TTK-QUIZ die dit jaar zal doorgaan op zaterdag 23 januari. De opmaak en 
presentatie zijn zoals steeds in handen van Louis Janssens, en allicht weer bijgestaan door zijn 
madam die als jurylid streng maar rechtvaardig zal oordelen over de gegeven antwoorden. 
Noteer 23 januari alvast met stip in je agenda’s mensen. 
 
Tot een volgend schrijven en veel leesgenot 
 
De toogbeurten voor december 2015 en januari  2016 

dag datum naam dag datum naam 
DO 03/12/15 ERIC KIVIT VR 08/01/16 INGRID VERVLOET 
VR 04/12/15 TONY WILMS MA 11/01/16 DENNIS DE VRIJ  
MA 07/12/15 BOB VERPOORTEN DI 12/01/16 BOB VERPOORTEN 
DI 08/12/15 ILSE VAN LEUVEN DO 14/01/16 JEF BERTELS 
DO 10/12/15 TOM LENAERTS VR 15/01/16 RAOUL WAGEMANS 
VR 11/12/15 YANNICK VD EYNDEN MA 18/01/16 FRANK BOGAERTS 
DO 18/12/15 RUDY MARISSEN DO 21/01/16 BART JACOBS 
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WO 23/12/15 JEF NUYTS VR 22/01/16 CHRIS STERCK 
WO  30/12/15 DANNY DE VRIJ MA 25/01/16 SEPPE VAN GILS 
MA 04/01/16 LU DE VRIJ DI 26/01/16 EDWIN MICHIELSEN 
DI 05/01/16 PETER LAMBREGTS DO 28/01/16 WILLY LAURIJSSEN 
DO 07/01/16 STAN ADRIAENSEN VR 29/01/16 TOM LENAERTS 
 
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 26/12/15 KERSTFEEST VOOR DE JEUGD 
ZA 23/01/16 QUIZAVOND TTK RIJKEVORSEL 
 
4. TTK wordt eet en drinkclub: een korte terugblik 

De voorbije weken hebben we weer eens kunnen genieten van enkele culinaire hoogstandjes. 
Op donderdag 15 oktober werd de barbecue ontstoken en konden we genieten van puik 
gebakken worsten, saté's en kipfilets. Het vlees werd uiteraard begeleid door de nodige 
groenten, sausen en een stukje brood. 
Enkele weken later dook Willy achter het kookfornuis om voor 25 mensen een flinke pot 
mosselen klaar te maken. Dat er achteraf geen snee brood, laat staan een niet verorberde 
mossel meer te bekennen was, zegt meer dan genoeg. Het was om duimen en vingers af te 
likken! Langs deze weg nogmaals dank aan de koks van dienst die nu al mogen weten dat ze 
er volgend seizoen opnieuw aan zullen hangen. 
 
5. TTK Quiz: zaterdag 23 januari 2016 

Zoals reeds aangekondigd in het voorwoord van Frank gaan we zaterdag 23 januari met onze 
club nogmaals de quiztoer op. We hopen alvast dat we het aantal ingeschreven ploegen van 
vorig jaar kunnen evenaren.  
We hebben ondertussen de quiz af en de deelnemers mogen zich zoals bij alle voorgaande 
edities verwachten aan een uitgebalanceerde, aangename en zeker geen moeilijke quiz. Om 
een tipje van de sluier op te lichten, geven we hier nog mee wat er op het menu staat: een 
opwarmronde, een tipronde, een muzieklinkronde, een puzzelronde en diverse andere rondes 
doorspekt met een linkje of een rode draad. Kortom, een niet te missen activiteit en een 
welgekomen afwisseling tussen al dat getafeltennis! Spreek dus tijdig af met uw ploegmaten, 
mobiliseer enkele vrienden en/of familieleden en schrijf in aan het prikbord in het lokaal. 
 
6. Mededeling van het bestuur 

* Naast de reguliere competitie zijn er ook nog een aantal ploegen actief in de Beker van het 
Bisdom. Hieronder vinden jullie de uitslagen van de 1/64 finale en de planning van de 1/32 
finale. 
Uitslagen 1/64 finale: 
TECEMO N - RIJKEVORSEL I 1-8 
RIJKEVORSEL J - TECEMO I 5-4 

 



RIJKEVORSEL A - EKERSE A 6-3 
RIJKEVORSEL E - HENRICUS A 3-6 
RIJKEVORSEL H - RUPEL F 0-9 
RIJKEVORSEL F - WHIFFS A 2-7 
Programma 1/32 finale: 
MA 14/12/15 PIPOKA B - RIJKEVORSEL I 
MA 14/12/15 RIJKEVORSEL J - ST ANTONIUS J 
DI 15/12/15 LINTSE D - RIJKEVORSEL A 
* Niet dringend maar toch zijn we aan het nadenken over de 'toekomst' van het dak van ons 
lokaal. Ondertussen is dat lokaal ruim twintig jaar in gebruik en het dak bestaat uit de 
klassieke golfplaten. We zijn aan het uitkijken naar een alternatieve dakbedekking. 
* Eenzelfde verhaal voor onze houten vloer in de speelzaal. Ook deze vloer gaat al geruime 
tijd mee en begint hier en daar sporen van slijtage te vertonen. Een deftige vervanging dringt 
zich nog niet op maar eerder vroeg dan laat moeten we er zeker werk van maken. 
* Wat te doen na een ongeval/blessure: Geef papieren mee van de verzekering. Er liggen er in 
het lokaal, maar als deze op zijn kan je via http://www.ethias sportongeval/ een 
sportongevallen formulier afdrukken. Wij zijn bij Ethias verzekert. Laat deze papieren door 
de behandelende arts in het ziekenhuis of thuis invullen en bezorg deze aan Jef Van Bergen. 
 
7. Jokprijskamp: vrijdag 6 november 

Van horen zeggen hebben we voorlopig enkel deze informatie: er waren een twintigtal 
kaarters aanwezig en het verteer was dik in orde. Dat is natuurlijk wel wat povertjes en dus 
verwachten we van de organisatie alsnog een kort verslag en een volledige uitslag van dit 
jokgebeuren! 
 
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 diegene  die de drank gaat halen.  Als iedereen het in de juiste bak wil 
zetten, kost het een kleine moeite. Bedankt !  
* dat bovenstaande boodschap blijkbaar slecht wordt gelezen en bijgevolg slecht wordt 
opgevolgd. Er slagen dus nog altijd leden in op de lege flessen in de verkeerde bakken te 
sorteren. 
* we bij deze nogmaals een oproep doen om alles op zijn juiste plaats te deponeren. 
* we er versteld van staan dat de keuken netjes in orde blijft en dat alles steeds goed wordt 
opgekuist.  
* iedereen het gevoel heeft dat de nieuwe plastic balletjes goed (be)speelbaar zijn maar dat ze 
wel vlugger stuk worden gespeeld dan de klassieke celluloid ballen. 
* bijgevolg de ballenkost flink de hoogte dreigtin te gaan. 
* Raf Fransen zijn pallet verloren geraakt is tijdens de mosselavond? Pallet van het merk 
DONIC met een holle greep. De Raf is nu technisch werkloos zonder pallet ! 
* Iedereen dus eens goed moet zoeken in zijn sporttas waar misschien dat kleinood van Raf in 
gesukkeld is. 
* Kurt Waegemans een spierscheurtje opgelopen heeft aan de schouder en dat een 
spierscheurtje kan resulteren in een dikke hand? En dat dan nog onder toezicht van een bende  
supporters als daar zijn: Stan Floren, Erwin Liekens, Louis Janssens, Jef Matthé, Eric Van 
Hove,... 

 



* Eric weer zijn eigenste zelfve was en kwistig coachadvies rondstrooide aan de jongens van 
de B-ploeg. Aan de gezichten van Frank en Stef te zien, dachten deze heren er toch het hunne 
van. 
* Raoul en Ingrid voor een flinke spruit hebben gezorgd die als het allemaal wat meezit gaat 
luisteren naar de naam Lode. 
* onze voorzitter Raoul en Ingrid terecht feliciteert met hun kersverse telg maar om het 
koppel nu als 'jong' te catalogeren is ons inziens wel iets te optimistisch. Het zijn tenslotte 
geen twintigers meer  hé Frank! 
* Raoul ten gevolge van de geboorte een competitiematch tegen Tecemo moest missen en het 
daardoor lichtjes fout liep bij zijn ploegmaats: Raoul is normaal de vaste chauffeur en kent de 
ligging van de meeste lokalen al van buiten. Danny De Vrij ging samen met Fons dan zelf 
rijden naar Tecemo. 
Danny gaat ondertussen ook al jaren naar Tecemo maar was toch niet zeker van het adres en 
heeft dan toch maar Mechelsesteenweg ingebracht in zijn navigatiesysteem. 
Het navigatiesysteem bracht hen mooi op de Mechelsesteenweg in Antwerpen en niet tot aan 
het lokaal van Tecemo: dat heb je als je de stad niet inbrengt maar enkel de straat. 
* Rob Lambrechts had enkele ex-clubleden uitgenodigd op zijn babyborrel die doorging in 
het lokaal van Gierle. Werden ter plaatse gespot: Sven, Boris en Wim. 
* Rob en Dorien  kosten noch moeite hadden gespaard: drank aan de bar, een frietkraam en 
een uitgebreid dessertenbuffet voor 150 genodigden. 
* Stan Floren last heeft van een opspelende maag en daarvoor op onderzoek diende te gaan. 
* we tijdens de mosselavond ook enkele spelersvrouwen hebben gespot die een portie 
mosselen kwamen degusteren. 
* die dames ongetwijfeld hebben gedacht: 'als mijne man op de pinpong gaat eten, dan kook 
ik ook niet voor mezelf en schuif ik gelijk mee aan! Verstandige beslissing. 
* Toos zo goed als helemaal hersteld is van haar heupoperatie, dit tot grote opluchting van 
Lucien die nu het hele huishouden op zijn schouders diende te nemen. 
* Toos en Lucien in blijde verwachting zijn van een tweede achterkleinkind. Ex-lid Lander 
Kivit heeft zijn opa en oma laten weten dat hij opnieuw vader gaat worden. 
* Bob Verpoorten een van de betere domme blondjes moppen wist te vertellen maar dat we 
die hier niet gaan verklappen. Voor meer info, gelieve jullie te wenden tot Bob! 
* de volgende info die zal verschijnen eind januari, begin februari 2016 het rugnummer 150 
zal krijgen en we ter gelegenheid van dit 'feestnummer' graag heel veel informatie zouden 
binnenkrijgen. 
* het info-blaadje van TTK al een lange geschiedenis heeft en gedurende vele jaren eerst door 
oud secretaris Jan Adriaensen werd volgeschreven. 
* na het afhaken van Jan, ondergetekende deze job heeft overgenomen en dat sinds 2004 toen 
infonummer 86 verscheen. 
* er vijf tot zes nummers per kalenderjaar verschijnen en we zo vlotjes aan info 150 geraken. 
* we zelf content zijn dat het bestuur een receptie aankondigt ter vervanging van ons 
zieltogende teerfeest. Zo'n fijne receptie met bubbels en lekkere hapjes kan zeker elk TTK-lid 
bekoren. 
* 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. Denk eraan: het volgende nummer wordt een jubileum editie! 
 

 


