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 instantie namens mezelf!l 

 

 

 

 

 

 

1. Voorwoord 

December is van start gegaan en dat betekent meteen ook dat het jaar 2016 op zijn laatste benen loopt. 

Gelukkig is december ook synoniem van feesten want met Sinterklaas, de Kerstdagen en Oudjaar zijn 

er weer redenen te over om de beentjes onder de tafel te schuiven. Rode draad doorheen alles blijft 

natuurlijk onze tafeltennisclub: er is niks beter dan een flink avondje trainen om de opgedane calorieën 

te verbranden aan de pingpongtafel. Om enig effect te bekomen, wordt er na het douchen best water 

gedronken maar dat is weer een ander paar mouwen. 

 

Woordje van de voorzitter: 

Bij deze naderen we met rasse schreden het einde van het jaar met voorlopig al enkele voelbare 

winterprikkels. Niks ergs maar toch even de knop van de verwarming beroeren kan deugd doen. De 

heenronde van de competitie zit er weer bijna op en zo kan elke ploeg aan de hand van de behaalde 

resultaten haar situatie voor de terugronde al eens inschatten. Maar we blijven vooruit gaan: zo blijft 

de jeugd geleide trainingen krijgen met een goede inzet van trainers en leden. Knap! 

Wist je ook dat onze club bijdraagt bij de verspreiding van het Unesco Werelderfgoed? De Belgische 

biercultuur is namelijk uitgeroepen tot immaterieel cultureel erfgoed. En dat we daar toch een beetje 

fan van zijn,  mogen we toch wel zeggen. Met name het “Bier van de Maand” draagt zeker zijn 

steentje in bij. Vraag maar eens na bij Danny De Vrij die karrenvrachten gerstenat aansleurt om 

iedereen te bedienen. 

Ook dit jaar heeft onze quizmaster  Louis Janssens  weer een leuke quiz in elkaar weten te boksen. We 

zullen zien wat we er van bakken zoals dat heet op zaterdag 4/2. 

Let  ook op ivm de openingsdagen tegen het jaareinde. We geven nog even de juiste openingsdagen 

door: 

ZONDAG 25/12/16 Lokaal gesloten wegens Kerstmis en ZONDAG 01/01/17 Lokaal gesloten wegens 

Nieuwjaar 

Nog veel plezier en een goed jaareinde gewenst. 

2. De toogbeurten voor december 2016 en januari 2017 

dag datum naam dag datum naam 
DO 01/12/16 CAROLINE FRANSEN DO 12/01/17 SVEN SOMERS 

VR 02/12/16 YANNICK VD EYNDEN VR 13/01/17 CHRIS STERCK 

MA 05/12/16 DIRK MICHIELSEN MA  16/01/17 RAOUL WAGEMANS 

DO 08/12/16 JEF VAN BERGEN DI  17/01/17 PETER LAMBREGTS 

DO 15/12/16 BORIS VOORSPOELS DO 19/01/17 BART JACOBS 

MA 19/12/16 KEVIN HEREMANS MA  23/01/17 SEPPER VAN GILS 

DO 22/12/16 RAF FRANSEN DO  26/01/17 STAN ARDIAENSEN 

DO 29/12/16 DANNY DE VRIJ MA 30/01/17 INGRID VERVLOET 

DO 05/01/17 RAF FRANSEN DI 31/01/17 BART VAN OPSTAL 

MA 09/01/17 DENNIS DE VRIJ  
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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 08/12/16 MOSSELAVOND 

WO 14/12/16 VERGADERING JEUGDBESTUUR  

VR 23/12/16 KERSTFEEST VOOR DE JEUGD 

ZA 04/02/17 QUIZAVOND TTK RIJKEVORSEL MET AANVANG 19.00U 

ZA 11/02/17 TORNOOI VOOR DE OUDERS VAN DE JEUGDLEDEN 

MA 01/05/17 CLUBKAMPIOENSCHAP VOOR DE JEUGD 

ZA 25/02/17 DUBBELKAMPIOENSCHAP SENIORS 

ZA 22/04/17 RECEPTIE-TEERFEEST EN VIERING 40-JARIG BESTAAN TTK 

 

4. Verslag jokprijskamp - organisatie jeugdbestuur: vrijdag 4 november 2016 

Afgelopen vrijdag 4 november werd al de vijfde editie van onze jokprijskamp georganiseerd. 

Mondeling en per mail werd iedereen op de hoogte gebracht en gehouden, uitvluchten verzinnen om 

niet deel te nemen had dus geen enkele zin. Desondanks misten we dit jaar toch een aantal vaste 

waarden en gingen we van start met 18 deelnemers. Om aan vijf tafels van vier spelers te komen, 

moesten de reserven Lucien en Rudi Viskens ook aantreden. Op die manier kon er aan vijf tafels 

gestreden worden voor de overwinning. 

Kaarten of jokken zonder een pintje erbij is natuurlijk als zwemmen in een zwembad zonder water en 

dus werd er flink geconsumeerd om de clubkas te spijzen. Na vier spannende rondes konden we de 

winnaar bekendmaken en de rangschikking bepalen zoals ze hieronder wordt weergegeven. 

1. Guy Janssen   11. Marthe Royens 

2. Jef Matthe   12. Rudi Marissen 

3. Danny Aerts   13. Jan Van Dijck 

4. Werner Van De Kieboom 14. Annie Van Den Langenbergh 

5. Cyriel Swaegers  15. Raf Bols 

6. Jef Bertels   16. Thierry Aerts 

7. Cindy Driesen  17. Lucien Kivit 

8. Rudy Viskens  18. Boris Voorspoels 

9. Luc Van loon  19. Stijn Dennis 

10. Djurre Matthe  20. ??? 

Voor de eerste zeven spelers was er een kleine geldprijs voorzien die door iedereen werd terug 

gegeven zodat de jeugdleden voor hun activiteiten alweer op een extraatje kunnen rekenen. Rest ons 

nog om de tappers van deze geslaagde avond te bedanken, met name Chris Verhoeven, Sven Somers 

en Jef Nuyts. Op naar een geschikte datum om de zesde editie te organiseren. 

 

 



 

5. Receptie op zaterdag 22 april 2017 

Deze datum is ook terug te vinden onder de clubagenda maar we kunnen het niet genoeg benadrukken 

en daarom blijven we onze receptie, als vervanger van het teerfeest en ditmaal in het teken van ons 

veertigjarig bestaan, dik in de verf zetten. 

Noteer alvast deze datum in jullie agenda van 2017! 

 

6. Clubbarbecue op donderdag 10 november 2016 

Beter laat dan nooit en onder dit motto werd ruim buiten de zomermaanden de barbecue aangestoken 

om de ingeschreven leden van een stuk kip, een saté en een worst te voorzien. Uiteraard werden ook 

groenten, sausen en stokbrood voorzien om er een volwaardige avond van te maken. Naar goede 

gewoonte werd alles vakkundig op de rooster gelegd door Louis.  

Volgend jaar doen we alvast een loffelijke poging om dit evenement wat vroeger op het seizoen te 

plannen. Met ruim twintig inschrijvingen blijft deze activiteit immers een populair item op de 

clubagenda. 

 

7. TTK QUIZ: zaterdag 4 februari 2017 

Voor onze jaarlijkse quiz hopen we op een goede opkomst, wat wil zeggen dat we toch graag minstens 

zes à zeven tafels gevuld willen krijgen. Vorig jaar zaten we daar zelfs ruim boven en dus hopen we 

stiekem op een ploegje of tien! Wie de vorige edities heeft meegespeeld weet dat hij of zij een quiz op 

maat krijgt gepresenteerd. Schrik om af te gaan hoef je dus zeker niet te hebben!! Nog enkele nuttige 

afspraken: 

- Ploeg bestaat uit maximaal zes spelers waarvan twee spelers lid moeten zijn van de club. 

- Inschrijvingsgeld bedraagt 10 euro per ploeg en per speler wordt 8 euro uitgelegd waarmee 

men de ganse avond de dorst kan lessen. Snoep niet inbegrepen. 

- Inschrijven op het blad dat in het lokaal zal uitgehangen worden. 

8. TTK bestuursnieuws 

-     Op onze website plaatste Jef Van Bergen jaren de info’s van de VTTL en de BAAK-

nieuwsbrieven die hij per mail ontving. Ondertussen kan je deze documenten ook raadplegen 

op de website van de VTTL. Er is nu een link aangemaakt op onze website die je direct op de 

juiste plaats brengt. 

-     De wedstrijdbladen worden momenteel gedeponeerd in de brievenbus buiten. Aangezien de 

brievenbus op regelmatige wijze dient geledigd te worden, hebben we een nieuw oplossing 

gevonden. Er zal in het lokaal een kaft worden geplaatst waar elke ploeg na de wedstrijd zijn 

wedstrijdblad dient in te klasseren. In de kaft zijn tabbladen aangemaakt voor elke ploeg voor 

zowel de VTTL als  Sporta. Op die manier blijven de wedstrijdbladen mooi bij elkaar en kan 

je ze altijd terug raadplegen in het lokaal.  

-    We zijn dit seizoen gestart met het laagste ledenaantal sinds vele jaren: 80 spelers sloten in 

mei aan maar ondertussen hebben we vooral jeugdleden en enkele volwassenen mogen 

aansluiten waardoor de teller op 94 leden staat. De ledenlijsten zijn aangepast op de website. 

Je kan ze zowel raadplegen in pdf als in Excel-formaat. Jef heeft extra info ingevoegd zoals 

lidnummers Sporta, VTTL, geboortedatums, leeftijdscategorieeën,… Uiteraard blijft deze lijst 

beveiligd en is deze enkel raadpleegbaar voor de eigen leden die kunnen inloggen via het 

gekende wachtwoord! 

-     We dienen voortaan het rijksregisternummer te kennen om een lid te kunnen aansluiten bij 

Sporta. 

Niet vergeten om dit voorlopig manueel op het aansluitingsformulier te vermelden. 

Als een nieuw lid aansluit dient het ingevulde en getekende aansluitingsformulier in het zakje 

van het cash geld, meegegeven te worden (voor Willy). 

  



 

9. Jeugdnieuws 

- Op zondag 26 november ging er jeugdbeker Noorderkempen door waaraan zes clubs deelnamen: 

Gierle, Merksplas, Virtus, Zoersel, Turnhout en Rijkevorsel. De ingeschreven jeugdleden werden 

onder gebracht in leeftijdscategorieën. Onze clubleden stonden goed hun mannetje/vrouwtje en 

Rijkevorsel eindigde op een mooie vierde plaats. 

- De jeugdtrainingen gaan dit jaar door onder leiding van Sander Geerts, Peter Lambrechts en Marthe 

Royens. De trainingen worden goed bezocht en het ledenaantal onder de jeugd neemt dit seizoen 

opnieuw toe. 

- Resulaten van onze jeugdploegen na de heenronde: 

De Sporta competitie was al midden november afgelopen , de laatste wedstrijden van de VTTL 

competitie werden eind november gespeeld . Begin januari 2017 aanvang met de play off’s. De heen 

ronde werd met wisselend succes afgesloten, met 2 kampioen ploegen bij de VTTL en ook nog eens 

bij de VTTL 2 individuele kampioenen  

VTTL afd 2B: met liefst 21 punten voorsprong werd onze A ploeg kampioen  Individueel sloot Yoran 

Max af op de eerste plaats terwijl Daan Michielsen en Tijs Peeters op een gedeelde 3e plaats 

eindigden.  

VTTL afd 3C: ook de B ploeg is kampioen geworden met de spelers Elias Havermans  Jonas Van 

Boxel, Wout Vermeiren en Julie Wagemans. Ook hier een speler van Rijkevorsel individueel op plaats 

1, te weten Elias Havermans . 

VTTL afd 5B: in de -12 jarigen competitie moesten onze spelers Miel Jochems, Vince Wouters, 

Melissa Gyles, Nathan Kerstens en Warre Lambregts opboksen tegen meestal 2 tot 3 jaren oudere 

tegenspelers. Onze spelers hebben zich echter heel goed geweerd en een aantal zeer goede wedstrijden 

gespeeld. 

Sporta afd 2B: A ploeg als 4e aangekomen  met de vaste spelers Bernd Verdonck, Dries Augustyns en 

Kaat Viskens en inval beurten voor Marthe Royens en Hanne Van Dijck 

Sporta afd 2A: de B ploeg bestaande uit Hanne Van Dijck, Esther Royens  Axelle Swaegers en Shari 

Hillen eindigde als 5e. 

Sporta afd 3C: de veel te hoog ingedeelde C ploeg is als laatste geëindigd. De spelers van deze ploeg 

waren: Natalie Wagemans  Yorbe Max, Fran Peeters en Tuur Verhaeren. 

Sporta afd 4A: in hun eerste competitie jaar op plaats 5 geëindigd en hier voor zorgden: Judith 

Royens, Jordi Van Tendeloo en Seppe Sterkens.  Jens Sterkens viel twee maal in. 

10. Wist je dat…. 

* Op 14 oktober Peter Matheeussen als reserve mee speelde met de B-ploeg tegen St Antonius. De 

thuisploeg had ook een reserve bij, met name de twaalf jarige Thomas Van Tiggelen. Veel talent en 

een naam om te onthouden. Peter moest alles uit de kast halen om ervan te kunnen winnen. Achteraf 

bleek deze speler dan ook nog eens de kleinzoon van zijn buurman te zijn. Dat laatste ontdekte Peter 

door het contact met zijn mama die er ook bij was en die hij (natuurlijk) wel herkende! Het sociaal 

contact in Peters buurt kan dus duidelijk beter. 

* Kevin Heremans zich voor de tweede maal laat ringeloren. Hij trouwde op 5 november en start 

daarmee een tweede huwelijksleven op. Van harte proficiat gewenst. 

* Willy Laurijssen geen mosselen meer kan zien. Er waren bijna dertig gegadigden voor onze 

jaarlijkse mosselavond zodat Willy behoorlijk uit zijn pijp moest komen om iedereen van de nodige 

mosseltjes te voorzien. 



 

*  Boris een tijdje geleden passeerde langs Yannick Van den Eynden om hem op te pikken om 

competitie te gaan spelen. Yannick is onlangs verhuisd naar een appartement op de Stevennekes. 

Tijdens zijn verhuis was hij nog een beker tegengekomen waarvan hij niet goed wist wat deze bij hem 

lag te doen. Hij gaf deze aan Boris met de vraag of hij deze terug in het lokaal wou zetten. Nu blijkt 

dat dit de wisselbeker is van de Beker van Veussel. Boris heeft daarbij nog wat speurwerk verricht 

waarbij bleek dat het om de beker ging die dateert van de B-ploeg katholieke, jaargang 2013. Deze 

ploeg bestond toen uit Yannick Van den Eynden, Vince Van De Heijning en Peter Lambregts. En wij 

maar zoeken achter die verdomde wisselbeker! 

* Bart Jacobs heeft nog een pingpongtafel met een nieuw net en in goede staat te koop voor de 

weggeefprijs van 50 euro. Allen daarheen! 

* Op 8 november overleed de vader van clublid Fons Van Gils. Namens TTK wensen wij Fons en zijn 

familie veel sterkte bij het verlies van zijn vader. 

* Sommige leden grotere ogen hebben dan hun buik: bij de barbecue konden drie stuksvlees besteld 

worden maar die raakten niet allemaal op omdat een aantal leden na twee stuks al afhaakten. 

* Bart Van Opstal niet tijdig had ingeschreven en dan maar zelf twee satekes had gekocht. Omdat er 

toch overschot was, diende hij zijn satekes onverrichter zake terug mee naar huis te nemen. 

* Eric Van Hove nog eens in vol ornaat in het lokaal verscheen. In vol ornaat dient men te verstaan 

onder sportkledij - weliswaar in lange trainingsbroek - en met een palet in de hand. Bovendien 

respecteerde hij de rustige opbouw die na een lange periode van inactiviteit wordt opgelegd: in plaats 

van minstens drie sets te spelen, speelde hij telkens een set tegen zijn tegenstanders. 

* Marthe Royens haar diploma tafeltennistrainer heeft gehaald. Samen met Peter Lambrechts kunnen 

zij hopelijk voor een mooie periode het duo Janssens-Kivit opvolgen en onze jeugdleden het ABC van 

het tafeltennis bijbrengen. 

* Erwin Lieckens een heelkundige ingreep heeft ondergaan.  

* Ook Paul Marissen op de operatietafel heeft gelegen maar dat het bij hem om een ernstige ingreep 

ging. We wensen Paul een voorspoedig en volledig herstel toe. 

* Kurt Wagemans op zijn werk in de Antwerpse haven promotie heeft gekregen en nu wat leiding 

gevende acties moet ondernemen. Op vraag van ondergetekende hoe hij aan deze job is geraakt werd 

er geantwoord door Kurt dat hij blijkbaar op een wit voetje stond bij de bazen. De wonderen zijn dus 

de wereld nog niet uit! 

* De riolering eindelijk gescheiden aangesloten is op de riolering. Hoezo “eindelijk”? Het is pas in 

2014 geweest dat we deze aansluiting besproken hadden met de PIDPA. Maar eind goed al goed. Onze 

gemoedsrust is nu weergekeerd en we helpen er de propere wereld weer een stapje mee vooruit. 

* Stef Peeters intussen de kaap van de vijftig jaar heeft gehaald en dat gevierd heeft met een gezellig 

feestje in ons cafetaria. De genodigden konden zich tegoed doen aan een drankje en hapje maar er was 

ook volop gelegenheid tot een matchke pingpong. Van het eerste is goed gebruik gemaakt maar ook 

het sportieve aspect kwam uitgebreid aan bod. 

* De douche in de dameskleedkamer niet naar behoren functioneert. Dat komt ervan dat er weinig 

dames in de club zijn en dat er daardoor logischerwijs ook weinig gedoucht wordt. Als iets niet 

gebruikt wordt...!Een werkje voor onze voorzitter om dat euvel te verhelpen denken we zo. 

* Onze schrijver van dienst van ons pingpongerke onlangs 60 kaarsjes mocht uitblazen? Jaja, Louis 

Janssens heeft 60 lentes achter de rug. PROFICIAT LOUIS !! 

* Om dit op gepaste manier te vieren is hij met enkele tafeltennisvrienden ( o.a. Raf Fransen, Patrick 

Luyckx, Stef Peeters en Frank Bogaerts en de vrouwen ) een wandeling door Gent gaan doen. Leuke 

dag uit met cava en versnapering op de trein! 

* We veel inschrijvingen verwachten voor de TTK quiz begin februari. 

* 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.  

 


