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 instantie namens mezelf!l 

 

 

 

 

 

 

1. Voorwoord 

De lente is in het land, het is weer zomeruur en dus maken we ons op voor een volgende aangename 

periode in het jaar. De eerste barbecues kunnen gepland worden en ook het vooruitzicht dat de 

jaarlijkse vakantie er aan komt, stemt de medemens vrolijk. Op pingpongvlak zijn de laatste 

veldslagen zo goed als geleverd en resten ons nog een tweetal maanden om een balletje te slaan. Vorig 

jaar knepen we daar nog een maand af omdat toen de plannen om het lokaal een make-over te geven, 

aan realisatie toe waren. Ons geheugen is soms kort, al dan niet selectief, en daarom brengen we graag 

nog eens in herinnering dat er vorig seizoen vanaf mei tot aan de start van het nieuwe seizoen in 

augustus hard gewerkt is aan de speelzaal en de cafetaria. We hebben altijd al een mooie setting gehad 

maar na de uitbreiding enkele jaren terug - de douches - en de vernieuwde look van vorig jaar, is ons 

lokaal er kwalitatief stevig op vooruit gegaan. 

 

Woordje van de voorzitter: 

Beste liefhebbers van den tafeltennis, 

Des te groter de bladeren aan de bomen worden, des te korter wordt ons speelseizoen. Het einde nadert 

met rasse schreden tot we helemaal weer aan het einde van dit seizoen zijn. Wat schuift het snel! Het 

eerste jaar op onze nieuwe speelvloer wordt algemeen als goed ontvangen. Het was natuurlijk even 

afwachten maar de reacties zijn positief: oef, eind goed,al goed! Bij deze wil ik graag al een warme 

oproep doen om  de inschrijvingen voor volgend seizoen in orde te maken maar daarover meer, verder 

in dit nummer. 

Om met een cliché te starten: de jaren gaan open en toe en zo zitten we dit jaar aan ons 40-jarig 

bestaan !! Dat moet gevierd worden en dat zullen we doen met een fijne receptie. De inschrijving voor 

die receptie ontvang je weldra maar onthoud alvast dat je vrij moet houden op zaterdag 22 april. Vanaf 

18u willen we jullie graag begroeten. 

Vervolgens lees je verder in dit blad nog over onze eigenste sportlaureaat, een nieuwe computer in ons 

lokaal en allicht enkele leuke wist-je-datjes. 

Tot een volgend schrijven en veel leesgenot 

2. De toogbeurten voor april en mei 2017 

dag datum naam dag datum naam 

DO 06/04/17 RAF FRANSEN DO 04/05/17 JEF VAN BERGEN 

DO 13/04/17 BORIS VOORSPOELS DO 11/05/17 GUY VAN ROMPAEY 

DO 20/04/17 DANNY DE VRIJ DO  18/05/17 KEVIN HEREMANS 

DO 27/04/17 LOUIS JANSSENS WO  24/05/17 ERWIN LIEKENS 

 

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 05/04/17 BESTUURSVERGADERING JEUGDBESTUUR 
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MA 17/04/17 CLUBKAMPIOENSCHAP SENIORS - TWEEDE PAASDAG 

DO 27/04/17 ALGEMENE LEDENVERGADERING TTK RIJKEVORSEL 

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

MA 01/05/17 CLUBKAMPIOENSCHAP VOOR DE JEUGD 

 

4. Verslag oudertornooi jeugdleden: zaterdag 11 februari 2017 

Naar jaarlijkse gewoonte organiseren we met het jeugdbestuur een tornooike voor de ouders van onze 

jeugdleden. Zaterdag 11/2/2017 leek ons een geschikte datum en met 20 inschrijvingen was het zeer 

zeker weer een grote opkomst. Zoals steeds werd iedereen verdeeld in verschillende poules zodat 

vervolgens het startschot kon worden gegeven. Er werd gespeeld en vooral ook gelachen en de 

jeugdleden traden op als scheidrechter-teller aan tafel. Na de poules werd er verder gespeeld met 

rechtstreeks uitschakeling en uiteindelijk kregen we toch wel een straffe finale tussen Paul Swaegers 

(ieder jaar al deelnemer) en Kurt Sterkens (eerste maal deelnemer). Na een spannende match was het 

Kurt Sterkens die uiteindelijk de mooie wisselbeker een jaar op zijn livingkast mag laten pronken. 

Hieronder de volledige uitslag. 

1.  Kurt Sterkens   11.  Filip Max 

2.  Paul Swaegers   12.  Kurt Wagemans 

3.  Stef Vermeiren   13.  Ronny van Boxel 

4.  Michaell Luettekce  14.  Ilse de Vrij 

5.  Rudi Havermans  15.  Linda Mertens 

6.  TomLenaerts  16.  Ria Rombouts 

7.  Dirk Michielsen  17.  Nicole De Bie 

8.  Luc Royens   18.  Wendy Matthe 

9.  Peggy Kelders   19.  Evelien Gagelmans 

10.  Debby van Laer   20.  Johan Hillen 

Door het feit dat er bij Zwarte Leeuw een maand uitstel was voor het mosselfeest, hadden we dit jaar 

voor de eerste maal geen frietjes en hebben we het moeten doen met enkel hot-dogs. Het was in ieder 

geval weer een geslaagde avond en voor herhaling vatbaar. 

Groeten, 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. TTK bestuursnieuws 

* Een nieuwe computer voor onze club. 



 

Na jaren te hebben gewerkt met afgedankte laptops en printers is de eerste niet occasie computer voor 

onze club een feit. Het zal iedereen wel opgevallen zijn dat er nu een scherm aan de muur hangt en er 

een toetsenbord en muis op de toog ligt. De computer zelf is een klein bakje van 11 op 11 cm (voor de 

kenners een barebone pc) dat achter aan het scherm hangt. Op dat bakje staat slechts één knopje en dat 

dient om de computer op te starten. Frank zal de printer die nu tijdelijk op de toog staat, nog in de 

technische ruimte installeren. Gedaan dus met het gesleur van de laptop en printer. Kabels insteken en 

wachten op beeld en connectie met het internet. 

(Wie graag de juiste technische specificaties heeft van de nieuwe toestellen kan dit bekomen bij JVB) 

Voor al de leden die zo vriendelijk zijn om de uitslagen in te brengen en door te zenden naar de 

respectievelijke bonden willen we nog even alle paswoorden herhalen : (de paswoorden staan tussen 

dubbele aanhalingstekens). Let op: hoofdletters of kleine letter heeft wel degelijk belang. 

Als de computer opstart is het Windows paswoord om in te loggen: "TTK" 

De gebruikersnaam en het paswoord voor de competitie websites van Sporta en van VTTL zijn telkens 

"JVB" als gebruikersnaam en "TTKRIJKEVORSEL" als paswoord. 

Voor het offline programma "Wedstrijdblad" dat gebruikt wordt door de VTTL, is het paswoord: 

"TTK" telkens als je een upload doet naar de VTTL of telkens je de database wil bijwerken voor een 

wedstrijd. 

Voor de formulieren op de website van TTK Rijkevorsel waarvoor een paswoord nodig is om deze te 

downloaden (zoals o.a. ledenlijsten) is de gebruikersnaam: "VEUSSEL" en het paswoord: 

"VEUSSEL". Het zou kunnen voorvallen dat voor deze formulieren de gebruikersnaam en het 

paswoord in kleine letters is ipv hoofdletters. Dit komt omdat we bij elke upload dit dienen aan te 

passen en dit loopt soms al eens mis. 

Dat zijn alle paswoorden en gebruikersnamen die voorlopig in omloop zijn. 

Voor al de leden die gevraagd hebben om Wifi in onze club te willen activeren kunnen we melden dat 

het bestuur besloten heeft om hier niet op in te gaan. We zijn een tafeltennisclub en geen WhatsApp 

club. Verder zou ik iedereen willen vragen, om ons nieuw materiaal en computer met zorg te willen 

behandelen, zodat deze nog vele jaren zal kunnen dienst doen. 

* Sportlaureaat 2016. 

Elk jaar organiseert de gemeente het sportgala oftewel kampioenenviering. Hier worden sportploegen 

of individuele winnaars gehuldigd. Elk jaar zijn we in grote getale aanwezig daar we telkens onze 

kampioenen willen vergezellen bij hun huldiging. Dit jaar hadden als sportlaureaat iemand van onze 

club naar voor geschoven voor zijn verdienste voor de club. Met name Willy Laurijssen. De jaren dat 

hij zich reeds ingezet heeft zijn niet te tellen. De taken die hij uitgeoefend zijn al even talrijk. Van 

mede-voorvechter voor ons lokaal, aanhalen van versnaperingen en drank, regelen van de sleutel en 

wisselgeld elke dag opnieuw, bestuurslid, mosselman,…. En mogelijk worden er nog zaken vergeten. 

Bij deze willen we Willy feliciteren met zijn verdienste als sportlaureaat 2017 !!! 

Leuk om weten is het feit dat onze club niet voor de eerste maal deze trofee voor sportverdienste 

binnen haalt! De voorgangers van onze club voor deze sportverdienste ook nog even als herinnering 

naar boven halen lijkt ons hier zeker gepast: 

-  Louis Janssens als voorzitter, mede-oprichter van de club, trainer, schrijver van ons ping-pongerke, 

… 

-  Lucien Kivit als trekker van onze jeugd, bestuurslid, … 



 

-  Stan Floren voor zijn verdienste als jarenlange internationale scheidsrechter. 

* Onze nieuwe speelvloer. 

Ons eerste seizoen op de nieuwe speelvoer zit erop zoals vermeld in het woordje van de voorzitter. Er 

is lang gewikt en gewogen geweest over welke soort vloer: hout, beton, zoals in een sporthal, ….. Dit 

heeft enkele jaren in beslag genomen maar de nieuwe vloer was uiteindelijk verleden jaar een feit. Om 

dit te realiseren hebben we zelfs het lokaal vroeger gesloten om alles binnen een redelijke termijn 

klaar te krijgen. Er is hard gewerkt, veel overleg gepleegd met elkaar en het resultaat mag er zijn. De 

nieuwe vloer is goed onthaald en speelt fijn. Ook de muren van de zaal, cafetaria en het opberglokaal 

zijn herschilderd zodat alles er terug piekfijn uitziet. Een fris kleurtje op de stoelen... kortom het deed 

deugd om de nieuwe look te bekijken. 

* Heraansluiting seizoen 2017-2018.  

TTK gaat mee met de virtuele wereld en vanaf nu zal je online je herinschrijving in orde kunnen 

maken. Hieronder vinden jullie alle informatie! 

Beste leden, 

Het tafeltennisseizoen 2016-2017 zit er bijna op. 

Wij zijn volop bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen. 

Een nieuwigheid bij deze wordt het digitale inschrijvingsformulier 

Zij die graag op papier inschrijven krijgen een blad, alsook de mensen die geen PC in hun bezit 

hebben. Voordeel van deze manier van inschrijven is dat alle zaken onmiddellijk beschikbaar zijn. 

Verwerking gaat veel sneller daar er geen papieren moeten doorgegeven worden. Ook wordt alles 

direct in een database opgeslagen. 

ALLE LEDEN DIE HET VOORBIJE SEIZOEN WAREN AANGESLOTEN BIJ DE CLUB EN IN 

HET BEZIT ZIJN VAN EEN E-MAILADRES ZULLEN EEN MAIL ONTVANGEN MET EEN 

LINK NAAR HET DIGITALE INSCHRIJVINGSFORMULIER VOOR DE JEUGD EN EEN LINK 

NAAR HET DIGITALE INSCHRIJVINGSFORMULIER VOOR DE SENIOREN. OOK VAN 

ONZE LEDEN DIE ZICH NIET WENSEN HER AAN TE SLUITEN VRAGEN WIJ EEN KLEINE 

INSPANNING! 

HOE INVULLEN? 

• Klik op de link van het inschrijvingsformulier dat voor U van toepassing is 

• Leden die niet heraansluiten en competitie hebben gespeeld, leveren hun kledij in voor 15/5 bij 

iemand van het bestuur!! 

• Indien meerdere aansluitingen binnen hetzelfde gezin: voor elke aansluiting een apart formulier 

invullen 

• Persoonlijke gegevens invullen + rijksregisternummer (senioren en jeugd, in het bezit van een 

paspoort) 

• Vink de vakjes aan die voor U van toepassing zijn 

• Onderaan het formulier kan U eventuele opmerkingen/suggesties invoeren. 



 

• CONTROLEER DE INGEVULDE GEGEVENS. VERGEET NIET OP “VERSTUREN” TE 

KLIKKEN. DE INSCHRIJVING IS PAS GELDIG NA ONTVANGST VAN HET 

INSCHRIJVINGSFORMULIER EN BETALING VAN HET LIDGELD!!! 

• Indien onduidelijkheden/problemen met het invullen van het digitale inschrijvingsformulier mag je 

altijd contact opnemen met mij via: E-mail: boris.voorspoels@hotmail.com 

Mob: 0476 42 18 41 

Link 
volwassenen: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkUzSzwP8F7MUg172YGL4aYPmjflx2m9
27avraWlFevNsZtg/viewform?usp=sf_link 
  
Link 
jeugd: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctza_1T3Q6CAVp2CmxYMVyACv7RwqKhlUp5AA
TeyJEp-2O-A/viewform?usp=sf_link 
 
7. Jeugdnieuws 

* Melissa Gyles werd provinciaal kampioen bij de meisjes benjamins. Proficiat Melissa! 

* Met nog een wedstrijd te spelen is het al zeker dat onze D ploeg in afd. 6 Sporta kampioen is 

geworden !!! PROFICIAT Judith Royens, Seppe Sterkens, Jordy Van Tendeloo en Jens Sterkens. 

8. Wist je dat…. 

* Stan Floren alweer een streepje meer achter zijn naam mocht zetten. Hij is daarmee veruit ons oudste 

lid maar Stan blijft, rekening houdende met zijn gezondheid, geregeld een balletje slaan. 

* Willy Laurijssen door de club werd voorgedragen bij de Sportraad als kandidaat voor de trofee 

sportverdienste. De Sportraad had wel oren naar onze clubargumentatie en wees deze trofee dan ook 

toe aan Willy. 

* We voor de onwetenden onder ons graag nog enige toelichting willen geven: Willy is al vele jaren 

lid van TTK, heeft er ook een ruime bestuursperiode op zitten en tijdens die periode was hij de 

stuwende en drijvende kracht achter de plannen en oprichting van het lokaal waarin we vandaag 

komen pingpongen.  

* Jef Nuyts zijn palet terug boven heeft gehaald na zijn heupoperatie. Nu nog wat wennen en tegen 

volgend seizoen kan hij er weer tegen aan. 

* Onze voorzitter het niet onder de markt heeft: zijn dagelijks brood verdienen bij Campine, de club 

runnen, imker spelen, familiale verplichtingen nakomen en zoonlief helpen bij de bouw van diens 

huis. 

* Hij gelukkig binnenkort met motorvriend Raf Fransen een uitje gepland heeft om de trossen nog 

eens los te gooien! 

* We geen uitslag hebben gehad van het dubbelkampioenschap en dat dus wel verwachten voor onze 

volgende info. 

* We veel inschrijvingen verwachten voor het jaarlijkse clubkampioenschap op tweede Paasdag. 

* We voor afsluiten nog een top wistjedatje kregen doorgemaild van clublid Ingrid Vervloet en dat 

hieronder  graag vetjes afdrukken: 

 

Raoul voor mij een verrassingsreisje gepland had?  Begin oktober 2016 bekokstoofde hij alles 

met mijn moeder, tante Sandra, zijn baas en mijn werkgever en boekte een 

ontspan/verrassingsreisje naar Spanje van 11/2 tot 19/2.  Een weekje La Zenia/ Orihuela aan de 

Costa Blanca in Alicante...!  verlof werd geregeld, kindjes werden opgevangen door oma, tante 

Sandra, nonkel Dennis en tante Vicky, reisje en verblijfje waren in orde...  een weekje rust zou 

ons deugd doen!  Ik viel dus totaal uit de lucht toen hij het bekend maakte.   

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkUzSzwP8F7MUg172YGL4aYPmjflx2m927avraWlFevNsZtg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkUzSzwP8F7MUg172YGL4aYPmjflx2m927avraWlFevNsZtg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctza_1T3Q6CAVp2CmxYMVyACv7RwqKhlUp5AATeyJEp-2O-A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctza_1T3Q6CAVp2CmxYMVyACv7RwqKhlUp5AATeyJEp-2O-A/viewform?usp=sf_link


 

Als extra verrassing had hij een verlovingsring meegesmokkeld en hij heeft me op mijn 

verjaardag aldaar ten huwelijk gevraagd!  Hij ging op zijn knie op het strand van La Zenia en 

zeg nu zelf: daar kan je toch alleen maar 'JA' op zeggen he! 

 

tis toch zo'n schatje! 

 

een exacte trouwdatum is er nog niet, het wordt allicht ergens in 2018, we hebben nog wat 

verbouwingen te doen en daarna kunnen we er volledig voor gaan!! 

 

* Wij alvast het koppel in spe gelukwensen met hun toekomstplannen en....een uitnodiging voor de 

receptie mag natuurlijk altijd!! 

* 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.  
 

 

 


