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1. Voorwoord 

De verplichte rust zit er weeral op. Naar goede gewoonte doen we bij TTK de deur op slot 

gedurende de maanden juni en juli. Tijdens deze komkommertijd kan iedereen even op adem 

komen en de batterijen opnieuw opladen.  

Na een kwakkeljaar zijn de weergoden ons eindelijk gunstig gezind en kunnen we al enkele 

weken genieten van flinke zomertemperaturen. De mensen die traditioneel met hout en bouw 

hun verlof opnemen, hebben ditmaal het grote lot gewonnen: jaren geleden dat ze nog eens 

zo'n lekker weertje hebben gekregen! 

Ondergetekende verdwijnt alvast nog voor een weekje naar Frankrijk en hoopt daar een 

vervolg te breien aan het zomerweer. Wij houden er hier al mee op en hopen dat onze 

voorzitter enige inspiratie heeft om een openingswoordje te spuien. Jullie lezen hieronder wat 

hij ervan gebakken heeft. 

 

Woordje van de voorzitter: 

 

Beste leden, 

Ziehier ons eerste schrijven van het nieuwe seizoen. Bij de aanvang van het nieuwe seizoen is 

er wegens de verlofperiode nog niet bijster veel nieuws mede te delen waardoor ik me ga 

beperken tot enkele mededelingen. 

 

Voor de jeugdploegen starten we met 7 ploegen. Veel succes gewenst. 

Voor de volwassenen treden er voor de katholieke 11 ploegen aan en voor den Belgische 

blijven het er 3. Ook voor deze ploegen een deugddoend en succesvol seizoen. 

Voor de juiste namen bij de juiste ploeg verwijs ik jullie verder in dit infoblad. 

 

Zoals je op website van katholieke en Belgische kan zien staat er achter TTK Rijkevorsel 

'vzw'  bij. Het is officieel nu zo ver en begin augustus worden notarieel de nodige 

handtekeningen gezet. 

 

Dank aan de mensen die zich opgegeven hebben voor de taplijst. 19 mensen hebben zich 

opgegeven om de donderdagen dicht te fietsen. Dit is echter geen overhoop aan werkkrachten 

en hopelijk mag dit niet als tendens gezien worden voor de andere activiteiten 

Mag ik diegenen die zich opgegeven hebben  er nogmaals aan herinneren om deze datums 

goed zichtbaar te noteren zodat er geen toogbeurten “vergeten” worden. We worden allemaal 

wel eens graag op onze wenken bediend als er een tapper voorzien wordt. 

 

Veel leesplezier verder en dank aan Louis Janssens om deze eerste info van het seizoen 2013-

2014 in elkaar te boksen. 

 

2. De toogbeurten voor augustus 2013 

Traditioneel starten de mensen van het bestuur met de eerste toogbeurten en dat is dit seizoen 

niet anders. Wanneer we de lijst van de rest van het jaar binnenkrijgen, zullen we deze 

uiteraard ook langs deze weg steeds bekend maken. Aangezien dit jaar donderdag 15 augustus 

een feestdag is, wordt de clubavond verschoven naar woensdag 14 augustus. Denk eraan: we 

zetten op 15 augustus een 'spion' achter de deur om de leden te noteren die zich van dag 
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vergist hebben. De betrokkenen zullen in de volgende info onder de 'wist je dat' rubriek 

vermeld worden! 

In het woordje van onze voorzitter lees ik dat 'slechts' 19 mensen zich hebben opgegeven voor 

de toogbeurt op de donderdagse clubavonden. Frank drukt zich nog voorzichtig uit en hoopt 

dat dit geen tendens wordt. Wij zelf zijn alleszins geschrokken van dit getal en kunnen hier 

niet nalaten om onze volwassen leden eens flink tegen de schenen te schoppen, of beter nog 

een geweten te schoppen. We willen niet prekerig doen maar onze club draait bij leven en 

welzijn op de vrijwillige inzet van haar leden. Als 'morgen' alles moet gedaan en geregeld 

worden door de mensen van het bestuur, aangevuld met nog enkele 'gekken', dan blijft de 

clubmolen niet draaien. Met de competitieavonden erbij komen we immers aan een 

respectabel aantal toogbeurten maar daar staan 14 competitieploegen tegenover en dat geeft al 

gauw 45 spelers. Afgerond hebben we zeker 50 volwassenen in de club en blijkbaar hebben er 

daar slechts 19 de noodzaak van ingezien om zich te engageren op donderdagavond. Wel, wij 

vinden dit verontrustend en getuigen van een weinig sociale ingesteldheid. Vele handen 

maken licht werk en dat blijft tot nader order de enige goede ingangspoort om een club 

aangenaam te runnen. 

 

dag datum naam dag datum naam 
DO 01/08/13 FRANK BOGAERTS WO 14/08/13 DANNY DE VRIJ  

DO 08/08/13 RAF FRANSEN DO 22/08/13 BORIS VOORSPOELS 

DO 29/08/13 JEF VAN BERGEN  

    

* 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. De beker van Veussel: mei 2013 

We mogen dan wel aan een vers seizoen begonnen zijn, dat neemt niet weg dat we nog 

informatie hebben over het voorbije seizoen. Afsluiter is steeds de beker van Veussel en 

hierover kregen we onderstaand verslag binnen. 

Het is mei en dat betekent tijd voor onze jaarlijkse traditie, den Beker van Veussel. We 

hadden hem speciaal nog eens opgeblonken (lees: vastgevezen) voor deze gelegenheid. 

Zes ploegen hadden zich ingeschreven. Omdat Tuur de papiertjes liever opat, hebben we de 

onschuldige hand vervangen door die van zijn mama. Zo kregen we de opstelling voor de 

eerste en tweede week. De laatste week zouden we dan voor de eigenlijke plaatsen strijden. 

Na deze 2 weken toonden 3 ploegen zich net iets sterker en zo wonnen zowel de B, I en H 

allemaal 2 keer. Dat werd dus tellen en hieruit bleek dat de B-ploeg al zeker voor de 1
ste

 of 2
de

 

plaats zou spelen. Maar die andere finaleplaats was nog een beetje gepuzzel. Niet alleen 

hadden deze ploegen evenveel matchen gewonnen,  ook hadden ze evenveel sets gewonnen 

en dus mocht ik ook nog eens de verloren sets gaan tellen en met 1 set verschil kwam de H-

ploeg in de finale te staan. 

De finaleweek. Spanning alom.  

Vijf minuten voor de wedstrijd begon, werd nog snel Marianne opgetrommeld omdat Lucien 

zich ziek had gemeld. En zij wist haar ploeg dan zelfs nog 3 punten te bezorgen door als enige 

van haar ploeg 3 matchen te winnen. Maar natuurlijk keken we allemaal vol verwachting uit 

naar de B-H-clash. Voor de finale speelden ze volgens de regels van den Belgische: 4 tegen 4. 

Al snel werd duidelijk dat er geen stoppen aan de B-ploeg aan was. En zo mogen zij zich een 

jaar lang de trotse eigenaar van den Beker van Veussel noemen. Nu alleen nog uitvechten op 

wiens schouw die nu eerst mag staan. Misschien aan de hand van blad, steen, schaar? 

Hier nog even het eindklassement: 



 

1. B-ploeg 

2. H-ploeg 

3. Poolse ploeg 

4. I-ploeg 

5. F-ploeg 

6. J-ploeg 

En zo moeten we weer een jaartje wachten op de volgende ploegenstrijd. Tot dan. 

 

4. Clubagenda 

dag datum activiteit 

DI 30/07/13 GROTE KUIS IN EN OM HET LOKAAL - START 19.00U 

DI 06/08/13 TRAININGEN MIREILLE SLOOTMANS 

DI 13/08/13 TRAININGEN MIREILLE SLOOTMANS 

DI 20/08/13 TRAININGEN MIREILLE SLOOTMANS 

DO 22/08/13 VERKOOP TAFELTENNISBENODIGDHEDEN IN HET LOKAAL 

ZA 07/09/13 TIOS TILBURG - TTK RIJKEVORSEL (vertrek aan het lokaal om 12.00u) 

 

5. Clubkampioenschap jeugd 1 mei: nog een verslag van vorig seizoen 

Na een spannende finale bij de volwassenen op tweede Paasdag, was het woensdag 1 mei de 

beurt aan de jeugd om uit te maken wie er tot kampioen uitgeroepen werd. 

Met 24 deelnemers was er natuurlijk een heel parcours  af te leggen tot de finale. 

Na een onschuldige hand werd alles verdeeld in poules en werd van start gegaan. 

De inzet was enorm en het plezier nog veel groter. 

De cafetaria was natuurlijk weer 15 vierkante meter te klein, maar dicht bij elkaar is warm! 

Lucien leidde alles (wegens toch een beetje ziek) weer in goede banen, en Sven,Rudi en Rudy 

moesten scharrelen om genoeg lege glazen bij kant te krijgen. 

Een 60 tal hot-dogs lijkt maar een habbekrats bij dit evenement en waren ook in een mum van 

tijd verorberd door leden en ouders. 

Ondertussen kwamen de winnaars uit de poule en werd er met rechtstreekse uitschakeling 

begonnen tot we uiteindelijk een finale kregen. 

En het was een finale om duimen en vingers van af te likken tussen Marthe Royens en Dennis 

Abbeel. 

Na een zeer spannende finale moest Dennis uiteindelijk toch de duimen leggen, en werd 

Marthe kampioen. (toch tof om eens een echte dame in de kijker te mogen zetten). 

De prijsuitreiking werd verzorgd door de elegante Ria Rombouts.(die kreeg wel niet van 

iedereen 3 kussen) en de medailles waren zeer mooi. 

Tot slot de volledige uitslag. 

1. Marte Royens  13. Jonas Van Boxel 

2. Dennis Abbeel  14. Bernd Verdonck 

3. Dries Michielsen  15. Yana Laeveren 

4. Daan Michielsen  16. Wout Vermeiren 

5. Gilles Swaegers  17. Kim Verelst 

6. Hanne Van Dijck  18. Axelle Swaegers 

7. Nele Renders  19. Judith Royens 

8. Yenthe Bevers  20. Shari Hillen 

9. Julie Wagemans  21. Kaat Viskens 

10. Esther Royens  22. Natalie Wagemans 

11. Wout Mees  23. Lennert Kerstens 

12. Yoran Max  24. Elias Havermans 

Bedankt aan iedereen die aanwezig was,  het was weer een fijne dag dankzij jullie allemaal. 



 

Groeten van het jeugdbestuur, 

Lucien, Sven, Rudi en Rudy. 

 

6. Mededelingen van het bestuur 

* De klassementen VTTL voor het seizoen 2013-2014: 

502398 BOGAERTS FRANK A118-Rijkevorsel E0  

515702 DE VRIJ DANNY  A118-Rijkevorsel E0  

502401 FLOREN STAN  A118-Rijkevorsel E6  

502403 FRANSEN RAF  A118-Rijkevorsel E2  

502406 JACOBS BART  A118-Rijkevorsel C4  

502407 JANSSENS LOUIS  A118-Rijkevorsel C6  

502409 LUYCKX PATRICK  A118-Rijkevorsel E2  

513986 PEETERS STEFAAN A118-Rijkevorsel E0  

502413 SOMERS SVEN  A118-Rijkevorsel C6  

502414 VAN AMMEL WIM  A118-Rijkevorsel C4  

502415 VAN BERGEN JOZEF A118-Rijkevorsel D0  

513029 VAN DE HEIJING VINCE A118-Rijkevorsel C6  

502416 VAN DEN EIJNDEN ROBERT A118-Rijkevorsel D0  

512026 VAN DEN EIJNDEN YANNICK A118-Rijkevorsel D0  

502417 VAN EERSEL DAVID A118-Rijkevorsel D6  

502419 VAN HOVE ERIC  A118-Rijkevorsel E0  

509015 VERHOEVEN CHRIS A118-Rijkevorsel D6 

512932 VOORSPOELS BORIS A118-Rijkevorsel D6  

502421 WAGEMANS RAOUL A118-Rijkevorsel D4 

 

* De klassementen Sporta voor het seizoen 2013-2014: in het vet de nieuwe klasseringen 

Rijkevorsel 10319 Van Den Eijnden Robert C0 C2 

Rijkevorsel 8351 De Vrij Dennis C6 C4 

Rijkevorsel 10224 Van De Heijning Vince C6 C2 

Rijkevorsel 10320 Van Den Eijnden Yannick C6 D0 

Rijkevorsel 31166 Van Gils Alfons C6 D2 

Rijkevorsel 10825 Verhoeven Chris C6 C4 

Rijkevorsel 9071 Kivit Eric D0 D4 

Rijkevorsel 8350 De Vrij Danny D4 D2 

Rijkevorsel 8984 Jansen Ivan D4 D0 

Rijkevorsel 10938 Voorspoels Boris D4 D2 

Rijkevorsel 9389 Michielsen Edwin D6 E0 

Rijkevorsel 8353 De Vrij Ludo E0 E2 

Rijkevorsel 9629 Poelmans Edgard E0 E4 

Rijkevorsel 10534 Van Leuven Ilse E0 E2 

Rijkevorsel 41181 Wagemans Kurt E0 D6 

Rijkevorsel 10864 Verpoorten Bob E2 D6 

Rijkevorsel 10894 Vervloet Ingrid E4 E6 

Rijkevorsel 30505 Van Dijck Jan F E6 

Rijkevorsel 36755 Wilms Fred F E6 

Rijkevorsel 44448 Abbeel Dennis NG F 

Rijkevorsel 44211 Michielsen Dries NG E6 

Rijkevorsel 9696 Renders Nele NG E6 

Rijkevorsel 9754 Royens Marthe NG E6 

Rijkevorsel 9993 Swaegers Gilles NG F 

 

* De competitieploegen voor het seizoen 2013-2014: 



 

 

1. SPORTA: VOLWASSENEN 

A- ploeg: 2de afdeling 

Sven Somers, Dennis De Vrij, Chris Verhoeven, Bart Jacobs 

 

B-ploeg: 2de afdeling 

Van de Heijning Vincent, Peter Lambrechts, Yannick Van den Eijnden 

 

C- ploeg: 3de afdeling A 

Raoul Wagemans, Fons Van Gils, Danny De Vrij 

 

D- ploeg: 3de afdeling B 

Heremans Kevin, Peter Mattheussen, Eric Kivit 

 

E- ploeg: 4de afdeling B 

Ivan Janssen, Seppe Van Gils, Boris Voorspoels 

 

F- ploeg: 7de afdeling B 

Kurt Wagemans, Tony Wilms, Rudy Marissen 

 

G- ploeg: 7de afdeling B 

Edwin Michielsen, Lu De Vrij, Marianne Adams 

 

H- ploeg: 7de afdeling A 

Ilse Van Leuven, Jef Heremans, Edgard Poelmans 

 

I- ploeg: 9de afdeling A 

Werner Adriaensen, Ingrid Vervloet, Caroline Fransen 

 

J- ploeg: 9de afdeling B 

Fred Wilms, Rudi Viskens, Jef Matthé 

 

K- ploeg: 11de afdeling A 

Chris Wouters, Erwin Liekens, Tom Lenaerts 

 

2. SPORTA: JEUGD 

A- ploeg: 2de afdeling C 

Dries Michielsen, Nele Renders, Marthe Royens 

 

B- ploeg: 2de afdeling B 

Dennis Abbeel, Gilles Swaegers, Yenthe Bevers 

 

C- ploeg: 3de afdeling D 

Wout Mees, Daan, Michielsen, Max Yoran 

 

D- ploeg: 3de afdeling B 

Kobe Bastiaensen, Jonas Van Boxel, Elias Havermans, Wout Vermeiren 

 

E- ploeg: 3de afdeling E 

Yana Laeveren, Kim Verelst, Hanne Van Dijck, Esther Royens, Elien Janssen 

 

F- ploeg: 3de afdeling C 

Djordin Verboven, Bernd Verdonck, Dries Augustijns 



 

 

G- ploeg: 4de afdeling C 

Julie Wagemans, Shari Hillen, Axelle Swaegers, Kaat Viskens 

 

3. VTTL 

A- ploeg: 2e provinciale A 

Bart Jacobs, Wim Van Ammel, Sven Somers, Louis Janssens 

 

B- ploeg: 2e provinciale B 

Bob en Yannick Van den Eijnden, Vince Van de Heijning, Boris Voorspoels, Jef Van Bergen 

 

C- ploeg: 4e provinciale C 

Frank Bogaerts, Stef Peeters, Bob Verpoorten, Patrick Luyckx, Raf Fransen, Erwin 

Breugelmans ........ 

 

7. Wist je dat…. 

* Stan Floren dit jaar gehuldigd is tijdens de kampioenenviering VTTL voor dertig jaar 

onafgebroken 'scheidsrechterschap'. Ook wij wensen hem hiervoor proficiat. 

* Stan er na dertig jaar mee ophoudt en we voortaan als club nu een bijdrage aan den bond 

moeten storten omdat we geen scheidsrechter meer leveren. 

* Wieza eveneens in de bloemetjes werd gezet voor het missen van manlief op tientallen 

avonden wanneer hij ergens in het Vlaamse land aan de tafeltennistafel terug te vinden was. 

* Stan in zijn carrière heel wat grote namen - tot Saive toe - als scheidsrechter aan de tafel 

heeft gehad. 

* We nu dringend op zoek moeten naar een opvolger zodat we van die bijdrage aan den bond 

afraken. 

* We hierbij denken aan mensen met veel tijd: Jef Heremans, Edgard Poelmans, Paul 

Marissen, Eric Van Hove....:) 

* Erwin Lieckens zijn dakgoten heeft laten schilderen maar dat de schilder van dienst een 

misstap beging op de ladder waardoor een pot verf tegen de muur aankwakte. Met de nodige 

moeite is de getroffen muur ongeschonden uit het avontuur gekomen. Over de schilder 

hebben we helaas geen verder nieuws ontvangen. 

* Ook dit jaar de vloer van het lokaal gesapt werd maar dat het aantal vrijwilligers ditmaal aan 

de lage kant lag. Edwin Michielsen kwam echter met het lumineuze idee af om een rolborstel 

met lange steel te gebruiken om zo enige tijdswinst te boeken. Wonder boven wonder bleek 

dit nog te helpen ook zodat er nadien ruim de tijd was om nog een verfrissing te nuttigen. 

* De aangekondigde klusjesdag op 4 mei een succes was: achter het lokaal werd de aanwezige 

rommel opgeruimd, inclusief de kerstboom die blijkbaar de geest had gegeven, nieuwe 

parkeerpaaltjes aan de weikant geplaatst, de grote radiator werd gedemonteerd en geschilderd, 

extra verlichting in het fietskot.... 

* We nu officieel van naam veranderd zijn: TTK Rijkevorsel gaat voortaan door het leven als 

TTK Rijkevorsel vzw. 

* Yvan Janssen de trotse pa geworden is van een zoon met de naam Amber.  

* Zijn voorbeeld werd gevolgd door Koen Janssens die het vaderschap gaat trotseren van ook 

al een zoon met de naam Sepp. 

* De pientere lezer nu meteen doorheeft dat dit ook betekent dat Louis zowaar opa geworden 

is.  

* We ook minder goed nieuws noteerden: de (groot)vader van clubleden Yannick en Bob Van 

Den Eynden overleed enkele weken geleden. 

* Men uiteraard nog steeds kan inschrijven voor de trainingen van Mireille Slootmans: er 

schijnt nog plaats te zijn. 



 

* Wegens het grote succes vorig jaar start de verkoop van tafeltennismateriaal om 19.00u. 

Vorig jaar waren ze immers nog tot middernacht in de weer om iedereen te gerieven. 

* Daan Michielsen eindwinnaar werd op de tornooien bij de pre-miniemen. 

* Bob Verpoorten alvast heeft laten weten dat hij komt helpen op dinsdag 30 juli: hij gaat de 

haag voor zijn rekening nemen en pakt het snoeisel nog mee naar huis ook. Dat zijn tenminste 

leden waar je mee vooruit kunt! 

* We onlangs Jef Heremans en Rudi Marissen samen met de fiets zagen rijden: mensen die 

zich vervelen doen toch rare dingen! 

* We Eric Kivit ook geregeld tegenkomen met de fiets maar die zijn beweegredenen kennen: 

Eric rijdt dan naar zijn werk in Merksplas. 

* We niet mogen vergeten in te schrijven voor de jaarlijkse ontmoeting met Tios Tilburg.  

* We de laatste jaren steeds flink op onze donder hebben gekregen maar dat de pret daardoor 

niet mag gedrukt worden. 

* Onze inspiratie op is maar dat we opnieuw afsluiten met een quizvraag: degene die het eerst 

het juiste antwoord doormailt, zal het zich niet beklagen. 

* Deze Amerikaanse fantasy serie is een peperdure HBO-productie. De serie is 

gebaseerd op de boeken uit de serie Een Lied van Ijs en Vuur van de Amerikaanse 

schrijver George Martin. De serie bevat meerdere verhaallijnen maar het grootste deel 

van de serie speelt zich af op het mythische continent Westeros, waar enkele adellijke 

families strijden om de macht. . Een kleiner gedeelte van de serie speelt zich af op het 

oostelijke continent Essos. Hier huwt Viserys Targaryen zijn jongere zus, Daenarys 

Targaryen, uit aan Khal Drogo om met zijn steun de troon van zijn vader te heroveren. 

Naam van deze serie, een snoeiharde en rauwe saga vol kuiperijen, moorden, 

slachtpartijen en een royale portie seks! 

* Alle copij, teksten, wist je datjes en het antwoord op de quizvraag mogen gemaild worden 

naar louisjanssens@hotmail.com 

 


