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 instantie namens mezelf!l 

 

 

 

 

 

 

1. Voorwoord 

Het is de voorbije periode frisjes geweest: koning winter heeft nog eens zijn best gedaan met 

vriesweer en een flinke laag sneeuw in onze Ardennen. Bij ons was het leuk wandelweer en nadien 

knus onder een dekentje op de sofa in combinatie met de houtkachel aan en een borrel op de 

salontafel.  

De pret van de houtkachel werd door de media echter getemperd wegens nefast voor de zuivere lucht, 

fijn stof weten we wel!  Bovendien mogen we sinds de jaarwisseling nog maar 30-50-70 kilometer per 

uur rijden. Kortom, het zijn harde tijden voor de mensen die in de jaren van vrijheid en blijheid zijn 

opgegroeid. Straks moeten we nog toelating vragen aan de overheid om het bad water te laten 

vollopen. Gelukkig dat we nog altijd kunnen en mogen pingpongen, een douche achteraf is nog steeds 

gratis en de sluitingsuren zijn soepel! 

 

Woordje van de voorzitter: 

Beste leden en aanverwanten, 

Wat gaat een jaartje snel vooruit. Als je bekijkt wat we al hebben gehad dit seizoen… Mosselen, BBQ, 

oudertornooi, créme-glace voor de jeugd, quiz, … en weldra onze receptie op 22 april. Het kan niet op. 

En zo ook met ons sportseizoen. Enkelen kijken al of ze kampioen kunnen spelen. Anderen proberen 

hardnekkig in hun reeks overeind te blijven. Laatst was het sportraad en daar kwam een onverwacht 

thema aan bod. Alcohol en drugs in de sportclubs. Natuurlijk even gelach en gegniffel. Toch blijkt dit 

–  zeker in de alcoholvrije maand februari – een hot item. En blijkt het probleem misschien wel groter 

dan we soms denken. Sporten is leuk, napraten evenzo, pintje nadien vast en zeker !! Maar wat met 

doping (drugs), wat met overmatig alcoholgebruik? Wat is een pintje teveel? Hier ging het over en de 

discussie kwam los. Iedereen had wel een standpunt maar op één vlak was iedereen het er over eens: 

als de mensen rondom ons er last van hebben,  gaat het over de schreef en is het een brug te ver! Voor 

ieder op de sportraad aanwezig stof tot nadenken. 

Tot een volgend schrijven en veel leesgenot 

2. De toogbeurten voor februari en maart 2017 

dag datum naam dag datum naam 
DO 02/02/17 JEF BERTELS DO 09/03/17 CHRIS VERHOEVEN 

VR 03/02/17 ILSE VAN LEUVEN MA 13/03/17 WERNER ADRIAENSEN 

MA 06/02/17 MARIANNE ADAMS DI  14/03/17 DIRK MICHIELSEN 

DO 09/02/17 RUDI MARISSEN DO  16/03/17 JEF NUYTS 

DI 14/02/17 KEVIN HEREMANS MA 20/03/17 TONY WILMS 

DO 16/02/17 NELE RENDERS DO  23/03/17 RUDY VISKENS 

VR 17/02/17 BOB VERPOORTEN MA  27/03/17 FONS VAN GILS  

DO 23/02/17 YANNICK VD EYNDEN DI 28/03/17 PETER MATHEEUSSEN 

DO 02/03/17 FRANK BOGAERTS DO 30/03/17 EDWIN MICHIELSEN 

MA 06/03/17 SANDRA DE VRIJ VR 31/03/17 CAROLINE FRANSEN 

 

TOOGBEURT OP ZATERDAGEN TIJDENS DE JEUGDCOMPETITIE: 

 

ZA  04/02/17 ILSE DE VRIJ EN DIRK MICHIELSEN 

ZA 11/02/17 DANNY DE VRIJ 

ZA 18/02/17 LUCIEN KIVIT EN BORIS VOORSPOELS 

ZA 25/02/17 WILLY LAURIJSSEN 
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ZA 11/03/17 WILLY LAURIJSSEN EN ILSE DE VRIJ 

ZA 18/03/17 BORIS VOORSPOELS 

ZA 25/03/17 HET JEUGDBESTUUR 

ZA 01/04/17 HET JEUGDBESTUUR 

 

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

VR 17/02/17 VIERING SPORTRAAD ST. JOZEF RIJKEVORSEL 

ZA 25/02/17 DUBBELKAMPIOENSCHAP SENIORS 

DO 16/03/17 CLUBAVOND MET GEFRITUURDE HAPJES 

MA 17/04/17 CLUBKAMPIOENSCHAP SENIORS - TWEEDE PAASDAG 

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

MA 01/05/17 CLUBKAMPIOENSCHAP VOOR DE JEUGD 

 

4. Verslag kerstfeestje voor de jeugdleden: vrijdag 23 december 2016 

Op vrijdag 23 december werd in onze tafeltennisclub ons jaarlijks kerstfeestje voor alle jeugdleden 

georganiseerd. 17 inschrijvingen mochten we ontvangen waaronder een ruime delegatie jonge en 

nieuwste leden. Om niet af te wijken van de traditie werd er natuurlijk weer een krik krak tornooike 

gespeeld met allerhande bizarre paletjes. Voor de nieuwkomers was dit uiteraard een nooit gezien 

evenement. 

De aanwezigen werden verdeeld in poules en er werd met volle overgave gespeeld. De pakjes om te 

verloten lagen ondertussen al onder de kerstboom en de krokskes stonden klaar om gebakken te 

worden. De aanwezige ouders deden hun best om de kassa nog wat te spijzen en iedereen had er weer 

zin in. Om 18.00uur beginnen en om 22.00uur eindigen was het opzet….en raar maar waar, om 

22.02uur werd het laatste jeugdlid opgehaald. De opruim, afwas, bijvullen van de ijskasten en afsluiten 

was tenslotte nog weggelegd voor de leden van het jeugdbestuur die zowaar in vrome kersttraditie om 

23.00u thuis waren, een prestatie die hier ook wel eens mag aangehaald worden!! 

Groeten van het jeugdbestuur. 

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. Beker Bisdom: 1/32 finale 

Onze laatste vier ploegen moesten het in deze ronde opnemen tegen sterkere tegenstanders en dat liet 

zich ook vertalen in de uitslagen. Met zijn vieren kansloos naar huis gespeeld en daarmee zijn alle 

TTK ploegen uit de running van de bekercompetitie. 

RIJKEVORSEL I - SCHOTEN D 1-8 

RIJKEVORSEL G - BORSBEEK D 2-7 

NODO B - RIJKEVORSEL E  6-3 

RIJKEV. D - OMNI VREMBO A 2-7 

 

7. TTK QUIZ: zaterdag 4 februari 2017 



 

Voor de achtste editie kwamen negen ploegen opdagen, een aantal waarvoor we met graagte onze quiz 

in elkaar steken. Uitdaging bij uitstek voor de opsteller blijft het maken van een quiz die leuk om 

spelen is, genoeg kuitenbijtertjes bevat en tegelijk iedereen met een goed gevoel naar huis laat gaan 

omdat hij of zij toch wel de nodige juiste antwoorden wist op te hoesten. Om nog eens een huizenhoog 

cliché boven te halen: de individuele perceptie is en blijft onmogelijk te beïnvloeden. Een vraag, hoe 

makkelijk of moeilijk ze ook mag zijn, is in de ogen van de quizzer die het antwoord weet...een 

makkelijke vraag. Een vraag, hoe makkelijk of hoe moeilijk ze ook mag zijn, is in de ogen van een 

quizzer die het antwoord niet weet...een moeilijke vraag! 

Als we de behaalde percentages bekijken was deze editie wellicht een fractie moeilijker dan de vorige 

maar daar staat tegenover dat het deelnemersveld dichter bij elkaar lag. Vorig jaar haalde de winnaar 

ruim 90% en buisde de laatste ploeg net niet. Dit jaar zit de winnaar ruim in de tachtig percent maar 

haalt de laatste ploeg nog altijd een mooie 70%. Voor de overwinning heeft het de ganse quiz tussen 

de Kermit en de Floppies gegaan. Het verschil is nooit meer dan drie punten geweest en na reeks acht 

stonden beide ploegen 96-96 gelijk. Aan de meet bedroeg het verschil amper een punt en daarmee 

ging de overwinning alsnog naar Kermit de quizzer. De commentaren waren hoe dan ook positief en 

een bevestiging van ons streefdoel. Daarmee zijn de voorwaarden alweer vervuld om voor een 

negende aflevering te gaan. Tot slot geven we hieronder de volledige uitslag mee. 

1. Kermit de quizzer (ouders en jeugdspelerss):  160/182 88% 

2. De floppie discs (Stef Peeters en vrienden/familie) 159  87,5% 

3. Dames van St. Antonius (Ilse Van Leuven en co) 150  82,5% 

4. De lege tapkraan (Rudi Marissen en vrienden) 144  79% 

5. De voorzitter van de grijze bak (Chris, Sven...) 137  76% 

6. De Chenetjes (Lucien, Lu, Marianne...)  135  75,5% 

7. Raoul and the lady's (Raoul Wagemans, Sandra...) 135  75,5% 

8. Geeft er nog ene (ouders jeugd)   130  71% 

9. Goe gezind (Frank, vrienden/familie)   128  70,5% 

Nog het vermelden waard: alle antwoorden waren door minstens een ploeg gekend met uitzondering 

van Xanthea, de naam van een winterstorm en een vraag uit de alfabetronde waar alle antwoorden 

trouwens eindigden op een A. 

8. TTK bestuursnieuws 

* Ondertussen is de terugronde van Sporta opnieuw gestart. In de terugronde geldt er een maximum 

ploegwaarde. Hieronder kan je deze terugvinden per ploeg: 

  

Rijkevorsel A     33 

Rijkevorsel B      31 

Rijkevorsel C      28           

Rijkevorsel D     20 

Rijkevorsel E      15 

Rijkevorsel F      14 

Rijkevorsel G     8 

Rijkevorsel H     7 

Rijkevorsel I       7 

  



 

* Bovendien gaat men vanaf de terugronde boetes hanteren voor het niet correct digitaal ingeven van 

de wedstrijden. In de heenronde werd er nog een gedoogbeleid gehanteerd. Let vooral op met 

wedstrijdweken waarbij je ploeg vrij is of bij algemeen forfait. Je dient steeds 3 namen in te geven. 

  

* Indien je afwijkt van je standaard opstelling, gelieve dan altijd eerst naar mij een mail te sturen of te 

bellen met de vraag of dit kan. Vooral in de terugronde zijn de regels veel strenger.  
* 17 februari kampioenenviering. 
Jaarlijks worden alle kampioenen en sporters van Rijkevorsel gehuldigd. Ook dit jaar zijn er weer een 

handvol leden van onze club die gevierd worden. 
Allen op post om met ons te komen vieren op vrijdag 17 februari in het parochiecentrum van Sint-

Jozef. Deuren open om 19u. Start viering op 19u30. Iedereen welkom.  
* Oproep aan de ouders van de jeugd. 

Zoals jullie aan den lijve ondervinden is het op zaterdagvoormiddag meestal gezellig druk. Fijn om te 

horen! Zelfs zo gezellig druk dat de tapper van dienst het alleen niet te best kan bolwerken. Daarom 

was er door de tappers gevraagd om een tweede tapper te voorzien. Voor ons ( Bestuur en 

Jeugdbestuur ) geen probleem ware het niet dat er al zo weinig mensen zich opgeven om te tappen. 

En om de tappers die we nog rijk zijn niet op te branden,  deze oprechte vraag aan de ouders van onze 

jeugdspelers: 

Kijk even mee of de tapper het kan bolwerken en steek een handje toe mocht dit nodig blijken. Doe 

eens een toogbeurt als je zoon/dochter moet spelen. Je paart het nuttige aan het aangename en geniet 

ondertussen van de wedstrijden van je telg. 

Je kan je steeds opgeven aan Lucien of spontaan op een drukke zaterdag een handje toesteken. 

 

9. Jeugdnieuws 

* Sander Geerts , speler en trainer van TTK Merksplas en tevens sportleraar  is ook in het nieuwe jaar 

2017 weer bereid om extra training aan jullie te geven , ook nu weer alleen op woensdagen van 17.45 

tot 19.15 uur. Deze extra trainingen zijn bedoeld voor de competitiespelers van de Sporta A , B en nu 

ook de C en D ploeg en VTTL A en B ploeg , aangevuld met Marthe , Gilles en Nele . Wij voorzien 

een 10tal lessen na 1 januari 2017,, te starten volgende week woensdag 11 januari . 

Voorlopige data zijn : 11 , 18 en 25 januari , 1 , 8 , 15 en 22 februari , 8 , 15 , 22 en 29 maart . 

Sander komt van buiten onze club en dient dan ook overeenkomstig betaald te worden . Dit betekent 

dat er aan deelname van jullie kosten verbonden zullen zijn . Ook nu wordt per sessie van een 10tal 

lessen 20 Euro gevraagd en het is ook deze keer zo dat voor iedereen zal gelden , dat afhankelijk van 

het aantal deelnames aan de trainingen , een X bedrag door de club aan jullie zal worden teruggegeven 

= 1 Euro per deelname. We willen starten op woensdag 11 januari en willen daarom ook zo snel 

mogelijk van jullie weten , wie interesse heeft . Laat maar iets weten via Facebook en/of mail aan 

lucienkivit@hotmail.com. De spelers die op woensdag niet kunnen of willen , of nog extra willen 

trainen kunnen ook geleide training krijgen op de donderdagen . 

Op donderdag zijn er nog steeds twee groepen voorzien die in principe, tenzij anders doorgegeven, 

doorgaan op iedere donderdag tot einde van het seizoen in mei 2017. 

Groep 1 van 18.15 tot 19.15 uur : Trainers Peter Lambregts, Marthe Royens, Sandra De Vrij en Lucien 

Kivit. 

Groep 2 van 19.15 tot 20.30 uur: Competitiespelers die op woensdag niet kunnen en spelers die nog 

eens extra bij willen trainen .Trainer Peter Lambregts. 

* Op 7 januari 2017 is in Hoboken Melissa Gyles  provinciaal kampioen geworden  bij de benjamins 

meisjes. Zij heeft ook nog een bronzen medaille gewonnen in de reeks Dubbel Gemengd 

preminiemen  

 



 

10. Wist je dat…. 

* We deze rubriek helaas moeten starten met droevig nieuws. Na een moedige maar ongelijke strijd 

heeft Jan Bogaerts, broer van onze voorzitter Frank, zijn vrouw May Janssens verloren. Jan en May 

waren al verschillende jaren trouwe deelnemers aan onze quiz waar ze samen met Frank en Danielle 

een ploeg vormden. We wensen in de eerste plaats Jan en zijn kinderen maar ook de familie Bogaerts 

de nodige sterkte om deze harde periode door te komen. 

* We het heel tof vonden dat Jan zo kort na het overlijden toch al wilde deelnemen aan de voorbije 

quiz en daarmee een mooie traditie kon verder zetten. 

* Met voorgaande het volgende in het niets verdwijnt maar dat vanuit de ziekenboeg van TTK ook 

nog wat nieuws viel te rapen. 

* Jef Nuyts toe was aan een nieuw heup en dat deze ingreep met succes werd uitgevoerd. Jef wacht 

nog wel een poosje revalidatie maar we zien hem volgend seizoen er terug in vliegen. 

* Ludo De Vrij ook op de operatietafel heeft gelegen om zijn cardio-vasculair stelsel te updaten.  

* Raf Fransen na een val enkele ribben heeft gebroken en er ook een stel heeft gekneusd. Hij daarmee 

niet aan het tweede trimester kon beginnen maar thuis aan een ziekenhuisbed werd gekluisterd. 

* Louis Janssens ei zo na in hetzelfde bedje ziek werd: hij kreeg te maken met een fietsongeval naar 

het werk toen een bestelwagen met aanhangwagen te sterk bleek voor onze ex-voorzitter. Een 

gekneusd borstbeen, een pijnlijke onderrug en verstuikte vingers waren zijn deel. Gelukkig voor hem 

mag hij gewoon door werken! 

* De jeugd van tegenwoordig niet op haar mondje gevallen is: Rudy Marissen verscheen op het 

kerstfeest van de jeugd met een pleister aan zijn oor, een souvenir van een kleine ingreep. Op de vraag 

van een jeugdspeler wat hij aan zijn oor had, antwoordde onze Rudy in alle eerlijkheid: operatie en een 

pleister waarop onze jeugdspeler repliceerde 'nee, nee, ge zult wel niet goed geluisterd hebben en uw 

moeder heeft zeker aan uw oor getrokken'.  

* Er dus niet aan moet getwijfeld worden dat de waarheid nog steeds uit een kindermond komt! 

* De kerstboom geschonken door Rudi Viskens tot op den draad versleten was en daardoor op 

pensioen gezet is? We nu op zoek zijn naar een tafelmodel om volgend jaar op den toog of op een 

kleinere plaats te zetten. 

* Tip: geef je vrouwlief een kerstboompje op Moederdag ( zijn ze het goedkoopst ) en schenk je oud 

maar intact  model aan TTK Rijkevorsel. 

* Het weeral drie jaar geleden is dat we overgegaan zijn van feitelijke vereniging naar VZW. 

* Er nog steeds mensen de flessen water en cola in de verkeerde bak “ durven “ droppen. 

* Patrick Luyckx grootvader, bompa, vova, opa is geworden van een prachtige kleindochter die 

luistert naar de naam Marie. 

* Hij naar het schijnt met geen enkele van de hierboven aangehaalde koosnaampjes wil aangesproken 

worden maar de Italiaanse versie verkiest, met name nono. 

* De B-ploeg VTTL het vereiste aantal wedstrijden dit seizoen reeds heeft gewonnen en daarmee de 

weddenschap met Louis tot een goed einde hebben gebracht. Dit betekent dat onze quizmaster op het 

einde van het lopende competitieseizoen weer een flinke pot spaghetti mag klaarmaken. 

* Boris Voorspoels en Sander Geerts met clublid Erwin Liekens naar de kapper zijn geweest om een 

heuse make-over te realiseren. 

* We moeten zeggen dat de 'ingreep' voor de volle honderd procent gelukt is en Erwin er nu pakken 

beter uit ziet. Omwille van de privacy kunnen we hier geen foto's laten zien maar deze kan je steeds 

opvragen mits een mailtje naar Boris of Danny. 

* Erwin sindsdien wel klaagt over 'vormverlies' en rendabiliteit aan de pingpongtafel. Zou zijn kracht 

dan toch in de lange en wilde manen geschuild hebben? 

* Diezelfde Erwin samen met Willy den toog voor hun rekening hebben genomen tijdens de 

quizavond. 

* 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.  
 

 

 


