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1. Voorwoord 

Na een korte winterprik beleven we alweer, met enige overdrijving weliswaar, 
lentetemperaturen. Ondertussen klimmen we uit het winterdal en zijn de dagen merkbaar aan 
het lengen: het is een stuk aangenamer trouwens om bij daglicht naar en van het werk te 
rijden, fietsen... 
En met deze info zijn we zoals reeds aangekondigd in de vorige info,  gearriveerd bij editie 
150. Ronde getallen spreken natuurlijk altijd meer aan en geven al vlug aanleiding tot een of 
ander feestje, al dan niet vergezeld van de nodige toeters en bellen. Dat feestje zullen jullie er 
symboolgewijs moeten bij denken, evenals die toeters en bellen, maar het blijft alvast een 
mooie prestatie om al dik 25 jaren onze leden te verwennen met tweemaandelijkse informatie. 
Vooraleer we hieronder het traditionele woord laten aan onze voorzitter, nemen we hier in 
zijn plaats even het heft in handen om volgende belangrijke mededeling te plaatsen. Bij 
monde van volgende tekst laat Frank weten dat hij binnen afzienbare tijd Abraham tegen het 
lijk gaat lopen en dat hij dat niet onopgemerkt voorbij wil laten gaan. Dat is tenminste een 
man die een rond getal met toeters en bellen wil vieren! 
 
Onze voorzitter wordt op 24 februari 50 jaar en wil dit niet ongezien voorbij laten gaan. Een 
traktatie is wel op zijn plaats dacht hij zo. 
Daarom zal hij in ons lokaal op donderdag 18 en zondag 21 februari een centje neerleggen voor 
een traktatie. Voor onze jeugdleden zal er op 18 februari een extraatje voorzien worden. We 
denken hierbij aan een snoepje en een drankje. 
Welkom op deze dagen en alvast veel speelgenot die dagen. 
 
Woordje van de voorzitter: 
 
Beste lezers 
 
Na al het lekkers tussen Kerst- en Nieuwjaar komen we terug ter zake. Alle goede 
voornemens veilig koesterend trekken we – hopelijk – weer richting ons sportlokaal. Aan 
ieder een deugddoend jaar toebedeeld en dat al jullie  wensen mogen uitkomen. Een goed 
sportjaar en een goede gezondheid aan ieder is daarbij wel op zijn plaats. 
En zoals zo velen kijken we even achterom naar vorig seizoen. Zo ook de gemeente. Zij 
organiseren weerom de “kampioenenviering” op 19  februari vanaf 19u in de Kuiperij op 
Sint-Jozef of is het in Sint-Jozef…? Zie verder in dit blad. 
Dit jaar geen teerfeest in de bekende vorm wegens verminderde opkomst. Maar niet getreurd 
want er komt een waardige receptie als vervanging. Deze zal doorgaan op 23 april vanaf 18u 
met hapjes en drankjes naar believen. Hierop zijn jullie al van harte uitgenodigd, zowel 
natuurlijk alle leden als de ouders van de jeugdleden. De uitnodigingen met de nodige details 
en de inschrijvingen volgen. 
Dat ons aller lokaal er steeds piekfijn bijligt, is ongetwijfeld te danken aan het wekelijkse 
onderhoud van onze poetsvrouw. Dankjewel daarvoor. Maar jammer genoeg worden we 
stilaan ook geconfronteerd met enkele 'mankementen'. Zo begint de vloer in de speelzaal ons 
echt wel parten te spelen waar we niet meer omheen kunnen. Het wordt moeilijk de 
speeltafels nog waterpas te krijgen. Daarom wordt het tijd om ons eens te bezinnen over een 
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andere vloer, met extra isolatie ter voorkoming van vocht, een vloer waar weer jaren plezier 
op te beleven valt. Zouden we dan niet ineens ook niet eens bekijken hoe we het lokaal 'stiller' 
kunnen krijgen zodat er minder rumoer is tijdens het spelen en de focus scherper kan blijven? 
Ook het dak is misschien aan vervanging toe? Alvast stof tot nadenken waar we trouwens 
mee bezig zijn. Wordt zeker vervolgd en ideeën zijn steeds meer dan welkom. 
 
2. De toogbeurten voor februari en maart 2016 

dag datum naam dag datum naam 
MA 01/02/16 MARIANNE ADAMS DI 01/03/16 WIM VAN AMMEL 
DO 04/02/16 PAUL MARISSEN DO 03/03/16 RUDI VISKENS  
VR 05/02/16 KEVIN HERERMANS VR 04/03/16 ILSE VAN LEUVEN 
DO 11/02/16 GUY VANROMPAEY ZA 05/03/16 STEF:DANNY 
MA 15/02/16 LOUIS JANSSENS MA 07/03/16 INGRID VERVLOET 
DI 16/02/16 WERNER ADRIAENSEN DO 10/03/16 CHRIS VERHOEVEN 
DO 18/02/16 SVEN SOMERS VR 11/03/16 TONY WILMS 
VR 19/02/16 RAF FRANSEN ZA 12/03/16 ILSE DV/RUDY 
ZA  20/02/16 STEF/MARTHE MA 14/03/16 LUCIEN KIVIT 
MA 22/02/16 ERIC KIVIT DI 15/03/16 YANNICK VD EYNDEN 
DO 25/02/16 JEF VAN BERGEN DO 17/03/16 INGRID VERVLOET 
VR 26/02/16 PETER MATHEEUSEN ZA 19/03/16 FRANK/DANNY 
ZA 27/02/16 BORIS/LUCIEN MA 21/03/16 DENNIS DE VRIJ 
MA 29/02/16 SANDRA DE VRIJ DO 24/03/16 RAOUL WAGEMANS 
   ZA 26/03/16 JEUGDBESTUUR 
   DO 31/03/16 CHRIS VERHOEVEN  
 
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 18/02/16 TRAKTATIE VAN ONZE VOORZITTER DIE 50 JAAR WORDT 
VR 19/02/16 KAMPIOENENVIERING IN DE KUIPERIJ ST JOZEF 
ZA 20/02/16 DUBELSPELKAMPIOENSCHAP SENIORS - 19.00U 
DO 10/03/16 CLUBAVOND MET CHINESE HAPJES 
MA 28/03/16 CLUBKAMPIOENSCHAP TWEEDE PAASDAG SENIORS 
ZA 09/04/16 CLUBKAMPIOENSCHAP JEUGD 
ZA 23/04/16 RECEPTIE TTK RIJKEVORSEL - 18.00U 
 
4. TTK Quiz: zaterdag 23 januari 2016 

De voorbije TTK-quiz was alweer een groot succes mogen we zeggen. Maar liefst tien 
ploegen, samengesteld uit eigen leden, vrienden en sympathisanten, vonden de weg naar ons 
lokaal. Ze kregen een gevarieerde quiz voorgeschoteld, bestaande uit twaalf reeksen waarvan 
we hieronder er enkele toelichten: 
- Opwarmronde 
- Een slangronde: met de eind en beginletters van elk antwoord kon een drank gevormd 
worden 
- Een sportieve ronde: met de antwoorden op de eerste en tweede reeks kon men sporten 
samenstellen 

 



- Een alfabetronde: achter elke letter kwam een cijfer te staan 
- Een puzzelronde 
- Een muziektipronde 
- Een ABC ronde: in alle antwoorden zat een dier verborgen 
Tot aan de pauze was het zeker nog geen uitgemaakte zaak welke ploeg het laken naar zich 
toe zou trekken maar gaandeweg in het tweede deel stond er geen maat op de ploeg 'Zot van 
A' die de quiz uiteindelijk afgetekend zou winnen. Ze haalden maar liefst 90% en het goede 
nieuws was ook dat de laatste ploeg net niet gebuisd was. Voor de ene zal het natuurlijk (te) 
makkelijk zijn geweest, voor een andere dan weer (te) moeilijk. De reacties achteraf waren 
echter positief en de vraag naar een volgende editie lijkt ons overbodig. We kunnen dus 
opnieuw aan de slag om een volgende TTK-quiz uit te werken. Tot slot geven we hieronder 
nog de uitslag mee. 
1. Zot van A 179/198 
2. De Sponsors 170 
3. Den Torendries 167 
4. De Chenetjes 164 
5. Achtelse Bastards 163 
6. Bloemschikclub de triestige planten 154 
7. De kleine generaal en haar familie 140 
8. Thuis ging het beter 129 
9. De oude jeugd 123 
10. Den hoop vergroten 100 
 
5. Kampioenenviering: De Kuiperij St. Jozef Rijkevorsel 

De gemeente Rijkevorsel organiseert elk jaar haar kampioenenviering om de diverse 
kampioenen uit de verschillende sportdisciplines te huldigen. Hieronder vinden jullie de 
nodige informatie terug en het zou uiteraard plezant zijn mochten onze leden hun collega 
clubgenoten die gevierd worden, komen aanmoedigen op deze viering. 
Wanneer: 19 februari vanaf 19u 
Waar: De Kuiperij in Sint-Jozef 
Wie mag komen? Iedereen die sport een warm hart toedraagt. 
Jeugd 
Individueel: 
•Dries Michielsen: individueel 1e plaats play-offs afdeling 1B VTTL 
•Marthe Royens: individueel 1e plaats play-offs afdeling 2 Sporta 
•Wout Vermeiren: individueel 1e plaats afdeling 3 Sporta 
•Bernd Verdonck: individueel 1e plaats afdeling 4C Sporta 
  
Ploegverband: 

 •Rijkevorsel D afdeling 4C: Bernd Verdonck, Dries Augustyns, Kaat Viskens Sporta 
  

Volwassenen 
Individueel: 
•Tom Lenaerts: kampioen in afdeling 11B 
Ploegverband: 
•J-ploeg in afdeling 11B ( Tom Lenaerts, Erwin Liekens, Chris Sterck, Jef Bertels ) 
  

 



6. Mededeling van het bestuur 

* Het bestuur en de leden van TTK Rijkevorsel delen hun oprechte deelneming bij het 
overlijden na een lange ziekteperiode van Karen Denckens, de moeder van ons jeugdlid 
Warre Sebrechts. We wensen haar echtgenoot ( Matthias Sebrechts ) en de  kinderen ( Warre, 
Fonne en Lieze ) alle sterkte toe. 
* Uitslag 1/32 finale Beker Van Antwerpen  
MA 14/12/15 PIPOKA B - RIJKEVORSEL I  6-3 
MA 14/12/15 RIJKEVORSEL J - ST ANTONIUS J 8-1 
DI 15/12/15 LINTSE D - RIJKEVORSEL A  1-8 
* Programma 1/16 finale 
MA 08/02/16 RIJKEVORSEL J - BORSBEEK C 
VR 12/02/16 RIJKEVORSEL A - BART MERKSEM A 
 
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! En dat is bij deze dan ook gebeurd. Hieronder een wedervaren van de 
organisatoren. 
De appel valt altijd ver van de perenboom, eigen haard is veel brandhout waard maar zeker en 
vast……..BETER LAAT DAN NOOIT!! Een verslag van onze jokprijskamp. 
 
De 4e editie van de jokprijskamp van onze club werd gepland op vrijdag 6 november 2015. 
Een totaal van 20 deelnemers (5 tafeltjes volzet) was een prima opkomst. 
Omwille van het ronde getal was het niet aan de orde dat we zelf konden meekaarten,vraag 
het maar eens aan Lucien die toch een minuut of 4,5 heeft meegedaan om dan zijn plaats af te 
staan aan een laatkomer. 
Er werd natuurlijk flink gekaart en natuurlijk ook gedronken,wat de clubkas weeral ten goede 
kwam. 1€ per pintje en 1.5€ voor de zwaardere bieren,wat wil een mens nog meer? 
Het prijzengeld werd grotendeels geschonken aan de jeugd waar we dan weer een specialleke 
mee kunnen doen tijdens bepaalde activiteiten. 
Na 4 rondes kregen we natuurlijk ook een uitslag. 
1 Peeters Staf    11 Eelen Maria 
2 Bols Raf    12 Royens Marthe (L) 
3 Van Leuven Ilse (L)  13 Rombouts Jos 
4 Laurijssen Jan   14 Matthé Jef (L) 
5 V D Langenbergh Annie  15 Bolckmans Stanny 
6 Verdonck Koen   16 Aerts Danny 
7 Matthé Djurne   17 Marissen Marc 
8 Swaegers Paul   18 Voorspoels Boris (L) 
9 Swaegers Cyriel   19 Van Dijck Jan 
10 Van Dijck Johan   20 V D Kieboom Werner 
De namen met (L) zijn lid van de club en dat waren er  slechts 4 wat we toch wel aan de lage 
kant inschatten. Volgend jaar editie 5, misschien wel een feesteditie!?. 
 
Lucien, Dirk, Svennek, Rudi en Rudy 
 
8. Kerstfeest van en voor de jeugd: zaterdag 9 jaunari 

 



Omdat het ditmaal een moeilijke bevalling was om een geschikte datum te vinden voor het 
kerstfeestje - was eerst gepland op 2e kerstdag - hebben we uiteindelijk beslist om het na 
Nieuwjaar te organiseren wat dan resulteerde in zaterdag 9 januari! 
Met 17 inschrijvingen begonnen we er aan tegen 16.00u. 
De pakjes ter waarde van 10.00€ werden opgesplitst voor de jongens en de meisjes en onder 
de kerstboom konden we ze niet meer leggen.(die was ondertussen al verwijderd natuurlijk). 
Zoals ieder jaar werd er ook ping pong gespeeld in de vorm van het KRIK-KRAK tornooi. 
Onze nieuwe leden die deelnamen keken toch eventjes verbaast bij het zien van deze paletjes. 
Tussendoor werden er 70 krokskes gebakken die ook allemaal werden verorberd. Er werden 
ook twee consumptiebonnekens uitgedeeld aan de deelnemers en van winstpremies bij de 
jokprijskamp hadden we allerhande snoepjes gekocht wat prima in de smaak viel bij iedereen. 
Een winnaar van het tornooike hadden we niet want iedereen had evenveel setjes gewonnen 
en verloren en dus iedereen was een winnaar. 
Aan het einde werden de pakjes verloot en als afsluiter kreeg iedere deelnemer nog een 
geschenkje van de club in de vorm van een filmticket. 
Dus aan alle jeugdleden die niet van de partij waren, een kleine stimulans om er de volgende 
keer zeker bij te zijn. 
Mat andere woorden……GESLAAGD FEESTJE. 
PS: nog iedereen bedanken die  geholpen heeft  met het bakken, den toog en het opruimen 
achteraf……Merci 
Groeten, Lucien, Dirk, Svenneke, Rudi en Rudy…..Het jeugdbestuur. 
 
9. Wist je dat…. 

* Staf Peeters die de afgelopen editie van de jokprijskamp won een voormalig lid van onze 
club is. Staf zo blij als een kermisvogel was dat hij gewonnen had en zich nu graag als 
regerend jokkampioen 2015-2016 wil betiteld zien. 
* onze voorzitter recentelijk tweemaal slachtoffer van zijn eigen goedheid en inzet is 
geworden. Wat anders te denken van onderstaande info die we binnenkregen. 
Eerste oproep. 
Onze voorzitter Frank wordt gevraagd om in te vallen tegen Schoten door de ploeg van Tony 
Wilms en Kurt Waegemans ter vervanging van Rudy Marissen. Plichtsbewust als Frank is 
raadpleegt hij kersverse interclubleider Boris. Maar wel pas om 19u, op ‘t moment dat Frank 
vertrekkensklaar staat. Boris kijkt vlug na en op ‘t eerste zicht kan deze opstelling. Als ze ter 
hoogt van Brecht kruispunt zijn belt Boris om te melden dat het toch niet kan.... Te sterk 
opgesteld. Tja, dan maar een avondje uit met de maten zeker daar het te ver is om terug te 
keren. 
Tweede oproep. 
Onze voorzitter Frank wordt een tweede keer gevraagd om als speler van Rijkevorsel A in te 
vallen tegen Rijkevorsel C ter vervanging van Peter Lambergts. Plichtsbewust als Frank is 
raadpleegt hij kersverse interclubleider Boris. Boris kijkt vlug na en op ‘t eerste zicht kan 
deze opstelling. Frank wint één wedstrijd en is zo blij als een bloemkool. Dat had hij niet 
verwacht. Later die week komt er op de rangschikking op de site van Sporta FF te staan!! 
Frank had al eens ingevallen bij Rijkevorsel C in de heenronde  en 2 keer invallen in dezelfde 
reeks bij een andere ploeg is uit den boze. 
* dat Stan Floren zijn pingpongrobot aan de club heeft geschonken. 
* dat we gemist hebben dat Lu De Vrij halverwege vorig jaar tot de uitgebreide kern van de 
niet actieve bevolking is toegetreden en we hem bij deze een laat maar aangenaam pensioen 
wensen. 

 



* dat dezelfde Lu dit jaar 65 jaar wordt: feestje!??? 
* dat nog een clublid, voornamelijk actief na twaalven 's nachts, op het einde van de maand 
januari de 65 club vergroot. Jawel, Eric Van Hove haalt daarmee de pensioengerechtigde 
leeftijd.  Volgens goede bronnen is hij echter van plan om geleidelijk aan uit te bollen om 
tegen het einde van dit jaar de meetstokken aan de wilgen te hangen. 
* nog volgens goede bronnen gaat Eric zich dan opnieuw aan de pingpongtafel laten gelden. 
We zijn benieuwd. 
* zoals reeds vooraan in deze info aangekondigd, onze Frank samen met zijn schat van een 
vrouw Daniëlle de kaap van 50 levensjaren gaat ronden. 
* hij deze gebeurtenis uitgebreid wil vieren met een traktatie op de club en verder met familie 
en vrienden die op een feestje worden uitgenodigd. 
* dit ook een hint is voor Eric Van Hove en diens feestje mag wat uitgebreider zijn: 65 jaar en 
pensioen!! 
* op de voorbije quiz goed werd gescoord en de quizmaster maar enkele solo's op zijn conto 
moest schrijven: volgende antwoorden kwamen nergens op het blad. De muziekgroep Indeep 
in ronde 2, de antwoorden I53 en P2 in de alfabetronde en nogmaals muziek in ronde 12 met 
de groep Alien Ant Farm.  
* met andere woorden: er werden 198 vragen gesteld en slechts op vier vragen wist geen 
enkele ploeg het juiste antwoord. 
* Patrick Luyckx de quiz aan zich voorbij liet gaan wegens stevig aan het studeren. Als hij 
niet oppast wordt hij nog de grote man van SBB. 
* Danny De Vrij en Fons Van Gils het toogwerk voor hun rekening hebben genomen tijdens 
de quizavond. 
* we wat blij zijn met een lekkere receptie in plaats van het traditionele teerfeest.  
* de B-ploeg VTTL onlangs aanliep tegen haar eerste nederlaag maar dit dipje een week later 
al kon rechtzetten in een rechtstreeks titelgevecht tegen Hove. De weg naar de titel ligt nu 
open! 
* Louis beloofd heeft om spaghetti klaar te maken tijdens de laatste thuiswedstrijd van de B-
ploeg VTTL.....als ze inderdaad kampioen spelen! 
* deze mogelijke titel een vergiftigd geschenk dreigt te worden want wegens reorganisatie in 
de competitiestructuur worden de reeksen bijzonder zwaar. Aantreden in derde provinciale 
volgend jaar betekent wellicht wekelijks een flinke pandoering om de oren. 
* we via via hebben vernomen dat Rosa, de vrouw van ex- clublid Louis Heremans die een 
tijdje geleden overleed, ondertussen eveneens gestorven is. 
* 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. 
* bovenstaande wistjedatjes rond het verloren batje van Raf een happy end hebben gekregen. 
Dat Louis Janssens himself de dader is geweest en het wapen van de Raf in zijn sportzak had 
geflikkerd. De vergissing 'menselijk' was want zowel Louis als Raf hebben bij nader inzien 
hetzelfde houtje. 
* Louis het batje in een feestverpakking had gestoken en als cadeauverpakking aan Raf terug 
heeft bezorgd ter gelegenheid van diens verjaardag, begin december. 
* enkele jeugdploegen goed aan het presteren zijn op competitief vlak. 
* er na de winterstop nog een extra ploeg de competitietoer op gaat. 
* we hiermee weeral rond zijn voor deze info maar dat we er op blijven drukken dat alle leden 
hun individuele en andere ploegervaringen aan mij mogen doorgeven. Dank zij de inbreng 
van meerdere mensen kunnen we onze info flink stofferen. Kortom:  artikels, 
wetenswaardigheden en andere zaken die het vermelden waard zijn mogen met graagte 
doorgemaild worden naar louisjanssens@hotmail.com.  
 
 

 


