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 instantie namens mezelf!l 

 

 

 

 

 

 

1. Voorwoord 

Goeiedag allemaal! De club is voor de eerste keer in haar bestaan drie maanden gesloten geweest. Het 

voorbije seizoen liep al af einde april en niet zoals naar goede gewoonte einde mei, waarna een 

wapenstilstand volgde van twee maanden. Wie het wel en wee van onze club zo'n beetje volgt en/of 

deze info voldoende aandachtig leest, weet ongetwijfeld waar de oorzaak van deze ongebruikelijk 

lange onderbreking ligt. Ze hebben bij het bestuur, bijgestaan door een flink aantal helpende handen 

de afgelopen periode niet bepaald stil gezeten. De speelzaal, annex cafetaria heeft een heuse facelift 

ondergaan en dat is eigenlijk nog zacht uitgedrukt. Misschien dat onze voorzitter hieronder meer 

details prijs geeft maar wij raden elk clublid, jong en oud,  met aandrang aan om in augustus zo snel 

mogelijk de metamorfose met eigen ogen te aanschouwen! 

 

Woordje van de voorzitter: 

Beste lezers, 

Bij de start van dit nieuwe seizoen zijn er toch enkele zaken het vermelden waard. De club “ TTK 

Rijkevorsel “ werd opgericht in augustus 1976 !! Dit betekent dat onze club dit jaar 40 jaar bestaat. Zij 

die de club mee opgericht hebben mogen er terecht fier op zijn. Wisten jullie ook dat het alweer 5 jaar 

geleden is dat de verbouwing aan de douches heeft plaatsgevonden? Het lijkt allemaal 

vanzelfsprekend en we zijn het al zo gewend dat we er niet meer bij stilstaan. Ook nu heeft ons lokaal 

weer een hele verandering ondergaan. Een gloednieuwe sportvloer met opgefriste kleuren op de 

muren. Dat de details niet uit het oog werden verloren, kunnen jullie merken aan de plinten als 

afwerking tegen de plafond en op de grond, ons embleem op ware grootte op de muur achteraan, de 

stoelen en tafels werden van een nieuw kleurtje voorzien, nieuwe gordijnen en radiatorbescherming, 

een opbergplaats voor de ongebruikte speeltafels zodat de zaal steeds “leeg” is, een plaatsje voor de 

telborden en netten, ramen en deuren die geschilderd zijn, de keuken die een likje verf gekregen heeft, 

de doeken van de afscheidingen tussen de speeltafels hebben eveneens een nieuw kleurtje gekregen … 

Kortom, bij het eerste bezoek dit seizoen aan ons lokaal,  gun je jezelf best even een rondleiding zodat 

je onmiddellijk mee bent met de aangebrachte veranderingen en waar je alle zaken terug kan vinden. 

Hartelijk dank ook aan de vrijwilligers die dit mee verwezenlijkt hebben en de leden die voor de start 

van het nieuwe seizoen mee komen poetsen zijn. Waar ik ook nog even op zou willen duiden is de 

jaarkalender. Hierop kan je de geplande clubactiviteiten terugvinden. De kalender is te raadplegen in 

het lokaal én op onze website ( www.TTKRijkevorsel.be).  Deze zal half augustus up-to-date gebracht 

worden omdat nu nog niet alle zaken van den bond gekend zijn.. 

Verder wens ik iedereen een deugddoend sportief jaar maar vooral een goede gezondheid toe. 

Veel leesplezier verder. 

2. De toogbeurten voor augustus 2016 

dag datum naam dag datum naam 

DO 04/04/16 FRANK BOGAERTS DO 11/08/16 DANNY DE VRIJ 

DO 18/08/16 JEF VAN BERGEN DO 25/08/16 BORIS VOORSPOELS  

 

De eerste toogbeurten worden door de bestuursmensen opgenomen. De verdere regeling van het 

seizoen wordt opgemaakt aan de hand van de speelkalenders en deze zijn vandaag nog niet helemaal 

bekend. De leden die in september een toogdienst hebben worden op de hoogte gebracht en/of kunnen 

aan het prikbord in het lokaal terecht om de beurtregeling te raadplegen.  
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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 

DO 04/08/16 START VAN HET NIEUWE SEIZOEN 2016-2017 

 

4. Clubkampioenschap jeugd - een verslag 

We kregen van Rudy Marissen nog de uitslag binnen van het clubkampioenschap van en voor de jeugd 

dat vorig seizoen zijn beslag kende. Onder het motto beter laat dan nooit en met het geldige excuus dat 

de vorige info net verscheen na afloop van het clubkampioenschap, bij deze een overzicht en uitslag. 

1. Yoran Max   13.Yorbe Max 

2.  Thijs Peeters  14. Esther Royens 

3.  Nele Renders  15. Tuur Verhaeren 

4.  Marthe Royens 16. Elias Havermans 

5.  Bernd Verdonck 17. Julie Wagemans 

6.  Daan Michielsen 18. Judith Royens 

7.  Hanne van Dijck 19. Nathan Kerstens 

8.  Jonas van Boxel 20. Vince Wouters 

9.  Natalie Wagemans  21. Kobe Lenaerts 

10. Axelle Swaegers  22. Seppe sterkens 

11. Wout Vermeiren  23. Melissa Gyles 

12. Kaat Viskens  24. Miel Jochems 

   25. Warre Lambregts 

Proficiat aan alle deelnemers en voor de uiteindelijke winnaar, Yoran Max, na een zeer spannende en 

boeiende finale tegen Thijs Peters. 

Ook bedankt aan alle supporters en helpers en de groeten van het jeugdbestuur, 

Lucien, Dirk, Svenneke, Rudi en Rudy (en vanaf volgende keer ook Peter) 

5. Receptie op zaterdag 23 april: een korte terugblik 

Zoals aangekondigd was er het voorbije seizoen geen teerfeest voorzien maar werd dit gebeuren 

vervangen door een fijne receptie. Zoals beloofd door het bestuur kwamen de aanwezigen niets tekort. 

Er was cava voor de fijnproevers en de klassieke bieren voor de notoire bierdrinkers onder de leden. 

De traiteur van dienst voorzag iedereen van de nodige lekkere hapjes zodat ook de inwendige mens er 

beter van werd. Er werd aan de diverse tafeltjes vlot en druk geconverseerd over allerlei pingpong 



 

koetjes en kalfjes en tegen een uur of elf was het zaakje opgekuist. Wat ons betreft, een prima 

vervanger voor het teerfeest en dus zeker voor herhaling vatbaar. 

 

6. Mededeling van het bestuur 

* Jeugdbestuur: 

Onder (licht) voorbehoud publiceren we hieronder de samenstelling van de jeugdploegen voor het 

seizoen 2016-2017. 

Er van uitgaande dat de klassementen geen roet in het eten zullen gooien. 

 

VTTL A:  Yoran Max, Daan Michielsen en Tijs Peeters . 

VTTL B:  Jonas Van Boxel, Elias Havermans, Wout Vermeiren en Julie Wagemans . 

Reserven:  Marthe Royens, Nele Renders en Gilles Swaegers. 

  

VTTL -12 jarigen competitie: Vince Wouters, Miel Jochems, Nathan Kerstens, Warre Lambregts, 

Kobe Lenaerts, Melissa Gyles. Wellicht worden hier 1 of 2 ploegen ingeschreven. 

  

Sporta A:   Bernd Verdonck E6, Dries Augustyns E6 en Kaat Viskens F. 

Sporta B:  Hanne Van Dijck E6, Esther Royens F, Axelle Swaegers NG en Shari Hillen NG. 

Sporta C:  Seppe Sterkens NG, Jens Sterkens NG, Rune Van Goubergen NG en Yordi Van Tendelo 

NG. 

Sporta D:  Natalie Wagemans NG, Fran Peeters NG, Tuur Verhaeren NG en Yorbe Max NG. 

Judith Royens valt 2 maal mee in de heenronde en 2 maal in de terugronde. 

Reserven : Marthe Royens, Nele Renders en Gilles Swaegers. 

 

Bestuur: 

* De ploegen voor volgend seizoen bij de seniors: 

Sporta A - afdeling 3A: Kevin Heremans, Peter Matheeusen  en Eric Kivit 

Sporta B - afdeling 3B: Raoul Wagemans, Fons Van Gils en Danny De Vrij 

Sporta C - afdeling 4B: Yannick Van Den Eynden, Boris Voorspoels en Seppe Van Gils 

Sporta D - afdeling 5A: Kurt Wagemans, Tony Willems en Rudy Marissen 

Sporta E - afdeling 6B: Ludo De Vrij, Marianne Adams en Edwin Michielsen 

Sporta F - afdeling 7A: Jef Bertels, Ilse Van Leuven en Edgard Poelmans 

Sporta G - afdeling 9A: Rudi Viskens, Marthe Royens en Nele Renders 

Sporta H - afdeling 9B: Ingrid Vervloet, Werner Adriaensen en Caroline Fransen 

Sporta I - afdeling 9: Tom Lenaerts, Erwin Liekens, Chris Sterck en Bart Van Opstal 

VTTL A - derde provinciale: Bob Van Den Eynden, Jef Van Bergen, Wim Van Ammel en een vierde 

man uit het reserven aanbod 

VTTL B - derde provinciale: Jef Nuyts, Stef Peeters, Kurt Wagemans en een vierde man uit het 

reserven aanbod  

 

* Ook dit jaar zullen we opnieuw een verkoop organiseren van tafeltennismateriaal net als de voorbije 

jaren. Er waren vorig jaar wat opmerkingen rond Killypong, het bedrijf dat de laatste 2 jaren is langs 

geweest op onze club. Daarom hebben we dit jaar gekozen om samen te werken met Pingpongmania 

(Dominique Van den Broeck). 

  

De verkoop zelf zal doorgaan op donderdag 18 augustus van 19:30 tot 22:30 in ons eigen lokaal. Ik 

zou wel willen vragen indien je nieuw materiaal nodig hebt (rubbers, houtjes) om dan massaal te 

komen die dag. De vorige jaren hebben we gemerkt dat de opkomst zeer mager was. Uiteindelijk is dit 

toch een uitgelezen kans om wat raad te vragen rond rubbers en houtjes. Bovendien worden je rubbers 

gratis verlijmd en je hoeft zelf niet de verplaatsing te maken naar een tafeltenniswinkel. 

Indien je niet kan komen of indien je pas later kan komen, zou ik voorstellen om je houtje met iemand 

mee te geven zodat je toch voorzien bent van nieuw materiaal.  

Pingpongmania heeft heel wat rubbers en houtjes op stock. Via onderstaande link kan je deze 

raadplegen: 

  

Link:  http://pingpongmania.be/category.php?id_category=10 

  

http://pingpongmania.be/category.php?id_category=10


 

  

Toch zou ik willen vragen om (indien je reeds weet wat je wil) je bestelling reeds door te geven aan 

Pingpongmania en dit uiterlijk op 31/07/2016. Dit kan via een mailtje naar 

dominique@pingpongmania.be. Dan ben je zeker dat je rubbers of houtje erbij zijn die donderdag. 

 

* Hieronder de klassementswijzigingen Sporta na het afgelopen seizoen: achter de naam staat eerst het 

voorbije klassement en als tweede het nieuwe. 

Heremans Kevin D0 C6  Mattheeussen Peter D0 C6 

De Vrij Dennis C4 D0  Verhoeven Chris C6 D0 

De Vrij Danny D2 D0  Wagemans Kurt D6 D4 

Michielsen Edwin E0 E2  Van Leuven Ilse E0 E2 

Heremans Joseph E0 E2  De Vrij Ludo  E0 E2 

Adams Marianne E0 E2  Bertels Jef  E6 E2 

Lenaerts Tom E6 E4  Peeters Tijs  NG E4 

Vervloet Ingrid E4 E6  Van Dijck Hanne F E6 

Verdonck Bernd NG E6  Augustyns Dries NG E6 

Renders Nele E6 F  Sterck Chris  NG F 

Royens Esther NG F  Viskens Kaat  NG F 

Marissen Paul NG F 

  

7. Vervanging van de sportvloer in de speelzaal 

De eerste zaterdag van mei stond het uitbreken van de houten vloer op het programma. Het bestuur 

had een minutieuze planning uitgedokterd maar die viel meteen in het water. Er waren geen drie of 

vier 'zotten' aanwezig om de klus te klaren maar een ruime delegatie stond met allerlei gereedschap 

klaar om die overbekende vloer te lijf te gaan. Louis die de bewuste vloer ooit gelegd en uitgebroken 

heeft in het lokaal van Hoogstraten, ons lokaal aan de Prinsenpad en het huidige lokaal wilde actief 

getuige zijn en deed met graagte een duit in het afbraakzakje. Er was maar één probleem: Louis had 

eerst thuis rustig en uitgebreid ontbeten en arriveerde tegen tien uur aan het lokaal, net op tijd op de 

laatste planken in de container te gooien. Hij was dus ruim in snelheid gepakt door Stef Peeters en 

zoon Thys, onze voorzitter Frank, Jef Nuyts, Boris Voorspoels, Jef Van Bergen, Fons Van Gils, Peter 

Matheeusen, Rudi Viskens, Danny De Vrij, Raoul Wagemans en mogelijks vergeten we hier nog 

enkele leden waarvoor onze excuses. 

Naast het uitbreken van de vloer werd ook een nieuwe toegang gemaakt naar de vroegere 

mannenkleedkamer waar de speeltafels kunnen worden weggezet. De speelzaal werd proper gemaakt 

en de isolatie werd aangebracht, inclusief een plastic bescherming waarop later de chape wordt gestort. 

Ook buiten werd de aanplanting onder handen genomen. Kortom, er werd veel meer gerealiseerd dan 

eerst gepland en daarmee is nog maar eens bewezen dat vele handen licht werk maken. Een week later 

werd er effectief gechapped en na een zestal weken droogtijd werd door een firma de huidige 

sportvloer aangelegd. Deze nagelnieuwe sportvloer is natuurlijk een kostelijke zaak en vereist vanaf 

nu de nodige zelfdiscipline van de gebruikers. We zetten hieronder in het vet enkele belangrijke 

aandachtspunten: 

mailto:dominique@pingpongmania.be


 

Dat de nieuwe speelvloer professioneel en doordacht geplaatst is hoeft geen betoog. Het is een 

officiële speelvloer,  goedgekeurd door de ITTF, de Internationale Tafeltennis Federatie. Kosten 

nog moeite werden gespaard en dat dit de nodige financiële consequenties meegebracht heeft 

hoeven we niet uit te leggen. Het staat dan ook als een paal boven water dat we er met z’n allen 

zorg voor moeten dragen! 

Hiervoor dienen we volgende zaken zeker in acht te nemen mensen: 

* GEEN sportschoenen met zwarte zolen die strepen achterlaten. 

* NOOIT met vuile sportschoenen de zaal betreden. Kom met ander schoeisel dan met je 

sportschoenen naar het lokaal zodat je de vuile (outdoor) schoenen kan wisselen.  We hopen dat 

iedereen van onze club hier mee een oogje in het zeil zal houden. 

* GEEN drank mee in de zaal nemen. Als het om medische redenen gaat,  mag er wel water mee 

binnen genomen worden. Geen enkele andere drank. Ook niet door de scheidsrechters. 

* De speeltafels verzetten zoals dit hoort en niet trekken aan de tafels zodat er geen stukken uit 

de vloer getrokken kunnen worden. 

* NOOIT met één of ander poetsproduct aan de vloer komen. Enkel met water mag/kan er iets 

opgekuist worden. De poetsploeg zal zorgen dat de vloer proper blijft. 

* Alle speeltafels die niet nodig zijn voor de competitie kunnen in de opbergruimte geplaatst 

worden. 

 

8. Wist je dat…. 

*  De sleutel en enveloppe ook volgend seizoen bij Willy Laurijssen af te halen zijn? Helhoekweg 45 

om precies te zijn. Alvast bedankt Willy! 
*  Louis Janssens de opsteller blijft van “Het Pingpongerke” ofte “Den Info”. Alvast bedankt Louis! 
* De keuken ook een likje verf gekregen heeft. 

* Er overal plinten geplaatst zijn in de zaal? Kijk maar eens tegen het plafond en op de grond. En 

overal nog wel in de juiste kleur! 

* De kleur van de vloer de enige kleur is die gemaakt wordt voor tafeltennisvloer? Dit is ook de kleur 

waarop Jean Michel Saive speelt. Altijd een leuk weetje voor vrienden of kennissen op een feestje. 

* Voor de geïnteresseerden: dit is RAL 3001 ofte framboise rood. 

* Er is in de opbergruimte een plaatsje voorzien voor de netposten en de teltafels. Gebruik dit ook. 

Volgens mij kan op de opstelling van de netposten een patent  genomen worden. Neem maar eens een 

kijkje!!! 

* We al enkele jaren een afzuiging hebben in de zaal? Deze is te bedienen met een knop naast de 

telefoon. Deze afzuiging zorgt voor minder vocht in de speelzaal bij warm, vochtig weer. Gebruik 

deze mocht het nodig zijn. 

* We de twee ramen in de keuken altijd op kipstand laten staan om geen schimmel te krijgen? De lege 

bakken drank geven veel vocht af waardoor er makkelijk schimmelvorming ontstaat. 

* Dat Caroline Fransen de taplijst weerom gaat opstellen. 

* We geen brievenbus meer hebben in de zaal voor de wedstrijdbladen? In principe kan iedereen via 

de computer zijn wedstrijdbladen doorzenden naar den bond. De wedstrijdbladen kunnen in de 

brievenbus buiten gedeponeerd worden. 

* Het alweer 5 jaar geleden is dat Chris Verhoeven het voorzitterschap doorgegeven heeft. 

* De fietsrekken vast geboord zijn aan de grond ter voorkoming van diefstal. Twee jaar geleden zijn er 

al eens fietsrekken ontvreemd. 

* Er ook dit jaar een training op het programma staat met Mireille maar door de werken we dat uit het 

oog verloren waren? Boris gaat dit nu in gang steken en verder opvolgen. Merci Boris. 

* Willy denkt dat Erwin Liekens ook wel Ronny heet? 



 

* Het altijd link is om mensen in de bloemetjes te zetten maar bij de verbouwings en 

veranderingswerken afgelopen maanden toch enkele mensen heel veel tijd op de Kruispad hebben 

doorgebracht: Jef Nuyts als volleerd schilder en Stef Peeters als volleerd schrijnwerker! 

* We alvast nogmaals onze excuses aanbieden aan diegenen die ook een handje hebben geholpen maar 

die we hier vergeten te vermelden of waarvan we het simpelweg niet wisten dat ze een duit in het 

zakje hebben gedaan. 

* Stan Floren omwille van zijn leeftijd vrijgesteld was van fysieke arbeid maar deze man toch de 

helpende handen kwam steunen door hen koffiekoeken aan te bieden. Een gebaar dat ten zeerste werd 

geapprecieerd. 

* Maandag 18 juli het lokaal een flinke kuisbeurt heeft gehad zodat we proper aan het nieuwe seizoen 

kunnen beginnen. 

* Onze voorzitter tijdens de algemene ledenvergadering een beetje lispelde: oorzaak was een 

ontbrekende tand in zijn eetkamer. 

* Ons lokaal voortaan gehuisvest is aan de Kruispad nummer 14. 

* We het afgelopen seizoen 91 leden rijk waren waarvan 70 mannen en 21 vrouwen. 

* Raoul Wagemans met een van zijn kinders naar de spoed is geweest en bijgevolg een nachtje slaap 

kwijt was. 

* Jef Van Bergen de enige was die alle 88 wedstrijden heeft gespeeld het afgelopen seizoen. Bij bijna 

alle andere ploegen was het rijtje namen - lees invallers - redelijk indrukwekkend. 

* Stef Peeters individueel als eerste aankwam in zijn reeks: een mooie prestatie. 

* Louis zijn belofte na kwam en de B-ploeg VTTL trakteerde op huisgemaakte spaghetti. 

* Jef Van Bergen (alweer) het thuis zo beu was dat hij ploegmaat Wim Van Ammel al om 18. 

00u kwam ophalen in plaats van 19.00u. Dat heb je nu eenmaal wanneer je moet babysitten om enkele 

lastige kleinkinderen. 

* Volgens wel ingelichte bronnen clublid Bob Verpoorten dit infoblad nooit leest. 

* We dit absoluut niet prettig vinden om te vernemen: voor welke heilige zitten we hier onszelf in 

hemelsnaam tweemaandelijks blauw te typen! 

* De bijtjes van de voorzitter goed werk hebben geleverd en voor ettelijke kilo's honing hebben 

gezorgd. 

* Deze info doorgestuurd zal worden door Frank want collega Danny De Vrij is op reis. 

* Danny verzekerd heeft dat er voor de eerste clubavond nog voldoende drank aanwezig is en dat hij 

na zijn reis de voorraad zal aanvullen.  

* Opsteller van deze info weldra over stapt op tram 6 en daar niet blij mee is. De uitnodigingen voor 

seniorenbijeenkomsten, kaartavonden vallen zo maar bij hem ongevraagd in de brievenbus. 

* Het (afval) hout van de vloer op een container werd geladen waarmee we de volgende stookwinter 

van een sympathisant hebben kunnen regelen. 

* We content zijn om te vernemen dat onze club 40 jaar bestaat. Mocht er een aanleiding zijn om nog 

eens een receptie te organiseren....hier is er een! 

* We hopelijk ook weer een barbecue geserveerd krijgen, een mosselavond, een hapjesavond, 

tussendoor een quiz en ....!? 

* We graag reacties vernemen van onze leden over de nieuwe look van onze speelzaal. Iedereen  kan 

terecht op het mailadres in onderstaand laatste wist je datje. 

* 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.  

 

 


