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 instantie namens mezelf!l 

 

 

 

 

 

 

1. Voorwoord 

We hebben ondertussen zowat de beste maand september ooit achter de rug. Het was dikwijls te goed 

weer om al binnen te zitten en aan de pingpongtafel uw zweet te laten. Met die schitterende 

temperaturen was zelfs zweten op een terrasje vanzelfsprekend. Het beste zal nu wel gepasseerd zijn 

en zo kunnen we ons opmaken voor de lopende en komende pingpongactiviteiten. 

 

Woordje van de voorzitter: 

Beste lezers, 

De start van het nieuwe “competitie” seizoen is weeral achter de rug. Alles is op gang getrokken en 

iedereen kan zijn beste beentje weer voorzetten. Veel succes aan alle spelers. De eerste matchen zijn 

intussen reeds gespeeld op de nieuwe vloer en tot op heden bevalt hij voor 100%. De keuze die we 

gemaakt hebben is ook de juiste keuze gebleken. We hebben nu veel meer ruimte in de zaal nu alle 

tafels en telborden uit de zaal en apart gezet kunnen worden. We zullen het weer gewoon zijn voor we 

het weten en binnen de kortste keren lijkt het allemaal zo vanzelfsprekend. Dat betekent dat we er 

weer een stapje op vooruitgaan. Dat de herfst zijn intrede gedaan heeft is enkel op de scheurkalender 

merkbaar daar zachte temperaturen en een schitterend zonnetje ons te beurt vallen op het moment. 

Goed voor de stookkosten natuurlijk en voor ons humeur. 

Tot een volgend schrijven en veel leesgenot verder. 

2. De toogbeurten voor oktober en november 2016 

dag datum naam dag datum naam 

ZA 01/10/16 ILSE DE VRIJ DO 27/10/16 JEF NUYTS 

MA 03/10/16 MARIANNE ADAMS ZA 29/10/16 KURT WAGEMANS 

DI 04/10/16 EDWIN MICHIELSEN DO  03/11/16 RUDI VISKENS 

DO 06/10/16 NELE RENDERS ZA  05/11/16 ILSE DE VRIJ 

VR 07/10/16 BART VAN OPSTAL DO 10/11/16 DENNIS DE VRIJ 

ZA 08/10/16 STEF PEETERS ZA  12/11/16 WILLY LAURIJSSEN 

MA 10/10/16 SANDRA DE VRIJ MA  14/11/16 INGRID VERVLOET 

DO 13/10/16 CAROLINE FRANSEN DI 15/11/16 BOB VERPOORTEN 

ZA 15/10/16 LUCIEN KIVIT DO 17/11/16 GUY VAN ROMPAEY 

MA 17/10/16 RAOUL WAGEMANS ZA 19/11/16 ILSE DE VRIJ 

DO 20/10/16 LOUIS JANSSENS MA 21/11/16 LUDO DE VRIJ 

VR 21/10/16 ERWIN LIEKENS DO 24/11/16 PETER MATHEEUSSEN 

ZA 22/10/16 CHRIS VERHOEVEN ZA 26/11/16 STEF PEETERS 

MA 24/10/16 ILSE VAN LEUVEN MA 28/11/16 FONS VAN GILS 

   DI 29/11/16 TONY WILMS 

 

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 

WO 12/10/16 BESTUURSVERGADERING 
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WO 02/11/16 VERGADERING JEUGDBESTUUR 

VR 04/11/16 JOKPRIJSKAMP ORGANISATIE JEUGDBESTUUR 

DO 10/11/16 BARBECUE VOOR DE SENIOREN - IJSJE VOOR DE JEUGD 

VR 23/12/16 KERSTFEEST VOOR DE JEUGD 

 

4. Ontmoeting met Tios Tilburg, zaterdag 10 september - een verslag 

Door omstandigheden was de ontmoeting met onze Nederlandse vrienden vorig jaar niet doorgegaan, 

en dat mocht dit jaar niet weer gebeuren uiteraard... 

Rond 12.30 uur stroomden de eerste Nederlanders binnen. Sommigen konden vlak voor de deur 

parkeren, anderen dienden nog 10 minuten te stappen wegens voetbal, korfbal, tennis,.... 

Het was blijkbaar een drukke dag voor iedereen ! 

Nadat Chris en Leon de ploegen hadden samengesteld (we waren beide met 13) zijn we rond 13.30 uur 

begonnen. 

Wist onze A-ploeg (Wim, Bart en Jef )net niet te winnen, dan deden de andere ploegen dat wel. Jef 

wist nog 2 matchen te winnen en Bart en Wim ieders nog 1 zodat het uiteindelijk 4-8 werd voor Tios. 

Onze B-ploeg (Chris, Peter, Peter en Sven) hielden de boot eerlijk in evenwicht en hier werd het 6-6. 

Beide “Peters” (Lambregts en Mattheeussen) wisten ieders 2 wedstrijden te winnen en Chris en 

Svenneke ieder 1. In sets wonnen we met 25-23, hetgeen uiteraard niet belangrijk is, maar toch leuk 

om te vermelden omdat we dan eigenlijk gewonnen waren, nietwaar ? 

Op onze C-ploeg stond geen rem. Lag het aan de hot-dogs of aan de drank... Feit is dat zowel Danny, 

Boris als Kurt ALLES wonnen en dus een droge 9-0. Ferm ! 

Onze D-ploeg tenslotte wist de buit ook in Rijkevorsel te houden. Hier won Lu zijn 3 matchen, Lucien 

2 en Edwin 1 zodat de eindstand hier een 7-3 werd. 

2 overwinningen, 1 nederlaag en 1 gelijkspel geeft een winst voor Rijkevorsel dit jaar. Proficiat ! 

Uiteraard gaat het hier niet om, want het is écht wel leuk om na de matchen te zien dat jong en oud, 

man en vrouw, Belg of Nederlander.... allemaal samen gezellig nog staan na te keuvelen aan de toog 

met een jupiler of ‘jus d’orange’ in hun hand. 

Hopelijk blijven we dit nog jaren doen en gaan wij begin september 2017 naar Tilburg ! 

5. Receptie op zaterdag 22 april 2017 

Na het succes van vorig jaar, organiseert het clubbestuur opnieuw een receptie voor haar leden en 

sympathisanten. Ditmaal staat de receptie in het teken van het veertigjarig bestaan van de club, 

kwestie van een reden te hebben om te feesten natuurlijk. 

Noteer alvast deze datum in jullie virtuele agenda want een kalender van 2017 hebben we nog niet in 

huis zeker!?? 

 

6. Clubbarbecue op donderdag 10 november 2016 

Om allerlei redenen was het ditmaal geen sinecure om een datum te prikken. Het heeft dan ook wat 

gepuzzel, heen en weer gemail gekost om eruit te geraken. Op het einde van de rit is het dus 

donderdag 10 november geworden. Er kan ingeschreven worden aan het prikbord in de cafetaria en 

naar goede gewoonte zal Louis zijn barbecue aansleuren om de vleesjes te bakken. 

 

7. TTKquiz: januari 2017 



 

Voor deze activiteit staat nog geen definitieve datum vast maar normaliter wordt dat een 

zaterdagavond in de maand januari. Begin dus maar alvast te studeren! 

8. Mededeling van het bestuur 

Graag nogmaals onze aandacht ivm de flessen frisdrank: 

* Aan al onze gewaardeerde helpers die lege flessen van frisdrank vergaren en wegzetten. Graag de 

stopjes eraf en deze deponeren in de daarvoor voorziene plastic doos op de ijskast. De flessen van de 

coca cola  graag in de bakken van de....coca cola!!! en 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. Het is een kleine moeite en Danny zal jullie dankbaar zijn.  

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

even groot zijn. 

* Laat de raampjes in de keuken open staan mensen zodat het vocht dat uit de “lege” flessen komt weg 

kan. Op het einde van het seizoen was de keuken namelijk lichtjes beschimmeld. Met wat ventilatie 

trachten we dit te voorkomen. 

9. Wist je dat…. 

* Er weer een nieuw setje tafellakens in gebruik genomen is? En dat hiermee de laatste tafellakens met 

“sigarettengaten” tot het verleden behoren. En zo komt er een eind aan het nostalgische rokerstijdperk. 

* Er zoals jaarlijks weer papieren van de CM in het lokaal beschikbaar zijn. Hiermee kan je een 

jaarlijkse premie aanvragen van 15€ daar je aangesloten bent in een sportvereniging. Plak op dit 

formulier een geel zegeltje van de ziekenkas en steek dit bij in de groene envelop. Willy Laurijssen zal 

dit afstempelen en in de bus bij de CM steken. 

* De trainingen van Mireille weer goed bezocht werden. 

* Als de vloer ietwat vochtig mocht worden van het vochtige weer,  je dit met de ventilator een standje 

hoger te zetten kan verhelpen. Deze ventilator bedien je met de schakelaar naast de telefoon. Bij warm 

en/of vochtig weer bij aanvang van de avond de deuren openzetten, ook al flink kan helpen. 

* De “puttekes” in de vloer er stilletjes vanzelf uitgaan? Deze komen van de wielekes en poten van de 

tafels. Als je de tafels verzet blijven deze achter maar gaan ook vanzelf weer weg. 

* Louis Janssens beloofd heeft aan de mannen van de B-ploeg VTTL dat ze op het einde van het 

seizoen 70 wedstrijden hebben gewonnen, hij opnieuw spaghetti zal klaarmaken voor de ploeg. 

* Die gasten alvast goed bezig zijn want na drie competitiewedstrijden staat de teller reeds op 16 

gewonnen matchen. Het ziet er dus niet goed uit voor Louis. 

* De verre verplaatsing naar Rupel van onze B-ploeg op tijd werd aangevat. Ter plekke bleek dat de 

wedstrijd om 20.30u van start zou gaan en dus was men meer dan ruim op tijd aanwezig. 

* De mannen van de ter ziele gegane C-ploeg hun jaarlijks weekendje achter de rug hebben. Vroeger 

stond alles in het teken van tafeltennis, tegenwoordig beperkt het sportieve zich tot wandelen, 

petanquespelen en paapgooien. 

* De jeugdtrainingen na een eeuwigheid vers trainersbloed hebben gekregen. Lucien en Louis hebben 

de fakkel doorgegeven aan Marthe en Peter. Veel succes! 

* Sven Somers de ontmoeting met Tios maar zus en zo heeft beleefd: voor meer informatie kan je bij 

hem zelf terecht. 

* 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 helaas geen reacties hebben binnen gekregen. Het lijkt ons nochtans niet zo'n probleem om in 

deze tijden van I-phones, palm en andere laptoppen even een berichtje te sturen! 

* 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.  

 


