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 instantie namens mezelf!l 

 

 

 

 

 

 

1. Voorwoord 

We zijn er weer aan begonnen, seizoen of aflevering zoveel van TTK Rijkevorsel. De club bestaat 

intussen ruim veertig jaar en dus kijken we niet meer op van een jaartje meer. Helaas worden we met 

zijn allen ook weer een jaartje ouder en het cliché dat de tijd vliegt hoeven we aan niemand meer uit te 

leggen, denken we. Afin, genoeg gefilosofeerd, over naar de dagelijkse gang van zaken en dat doen we 

ondermeer met het traditioneel woordje van onze voorzitter Frank dat jullie hieronder kunnen lezen. 

 

Woordje van de voorzitter: 

Goede dag iedereen, 

Ieder die kan en of wil tafeltennissen is terug wekelijks op de been. Hetzij in competitie, hetzij in 

recreatief verband. Voor velen onder ons gelden beide opties zodat ze nog steeds hun beste beentje 

willen voorzetten voor hun ploegmaats. Zoals jullie aan den lijve reeds ondervonden hebben is de prijs 

van enkele dranken omhoog gegaan. Dit is niet zomaar. Sommige dranken worden almaar duurder en 

daardoor kan bv de Ice Tea niet meer over één kam geschoren worden met Aquarius. Maar we 

proberen het zeker democratisch te houden. 

Verder in deze info kan je een oproep vinden om een handje mee uit te steken voor bepaalde zaken. 

Niet dat we nu geen hulp krijgen van onze leden maar we willen bekijken of we bepaalde zaken door 

wat extra hulp,  nog kunnen verlichten voor sommige mensen. Vele handen maken nu eenmaal licht 

werk. 

Voor het overige nog veel plezier gewenst aan iedereen in ons lokaal. Voor de ijsjes en de jaarlijkse 

barbecue was de opkomst zeer goed en voor de mosselen die nog komende zijn verwachten we 

natuurlijk hetzelfde. Goed eten en drinken gaat ons allen prima af zo te zien! Gelukkig maar. 

Tot een volgend schrijven en veel leesgenot. 

2. De toogbeurten voor oktober en november 2017 

dag datum naam dag datum naam 

MA 02/10/17 RAOUL WAGEMANS DO 02/11/17 RUDY MARISSEN 

DO 05/10/17 DENNIS ABBEEL ZA 04/11/17 FONS VAN GILS 

VR 06/10/17 TONY WILMS DO 09/11/17 CAROLINE FRANSEN 

ZA 07/10/17 DANNY DE VRIJ ZA 11/11/17 LUCIEN KIVIT 

MA 09/10/17 ILSE VAN LEUVEN DO 16/11/17 CHRIS VERHOEVEN 

DO 12/10/17 GUY VAN ROMPAEY ZA 18/11/17 DIRK MICHIELSEN 

ZA 14/10/17 KURT WAGEMANS MA  20/11/17 BART VAN OPSTAL 

MA 16/10/17 INGRID VERVLOET DI 21/11/17 JEF BERTELS 

DO 19/10/17 LOUIS JANSSENS DO 23/11/17 JORIS LENS 

ZA 21/10/17 ILSE DE VRIJ VR  24/11/17 ERWIN LIECKENS 

DO 26/10/17 JEF NUYTS ZA 25/11/17 ILSE DE VRIJ 

VR 27/10/17 SANDRA DE VRIJ MA 27/11/17 ERIC VAN HOVE 

ZA 28/10/17 LUCIEN KIVIT DO 30/11/17 SVEN SOMERS   
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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 

WO 18/10/17 VERGADERING BESTUUR 

DO 09/11/17 MOSSELAVOND (mogelijks verschoven naar donderdag 7/12) 

ZA  ?/01/18 TTK QUIZ (voorstel zaterdag 20 of 27 januari) 

ZA 10/02/18 DUBBELKAMPIOENSCHAP SENIORS 

DO 01/03/18 CLUBAVOND MET HAPJES 

ZA 21/04/18 RECEPTIE TTK 

 

4. TTK quiz - januari 2018 

Ook dit seizoen staat er weer een quiz op het programma. De voorbije jaren mochten we steeds 

rekenen op een mooie opkomst en we verwachten ditmaal eenzelfde enthousiasme. De betrachting 

blijft om er een zeer doenbare en leuke quiz van te maken.  

Er ligt nog geen datum vast maar het wordt iets in de buurt van zaterdag 20 of 27 januari. Bevestiging 

zodra er een match is tussen bestuur en organisator Louis. 

  

5. Tios Tilburg - TTK Rijkevorsel: een verslag van onze reporter ter plaatse  Chris Verhoeven 

Traditiegetrouw staat de 1e of 2e zaterdag van september synoniem voor onze ontmoeting met Tios 

Tilburg. Dit jaar werden wij in Nederland verwacht en op zaterdag 9 september om 12 uur stipt, 

vertrokken we met zijn 14 richting onze Nederlandse vrienden. 

Daar aangekomen werden we zoals gewoonlijk hartelijk ontvangen, handjes schudden, een balletje 

slaan om wat op te warmen, een pintje drinken om erin te komen en ondertussen werden de ploegen 

samengesteld. Elk jaar hebben we wel een speler die het laatste moment afhaakt of er komt nog 

iemand onverwacht opdagen, zodat ook dit jaar een Nederlandse speelster met ons Rijkevorsel 

meedeed. Geen enkel probleem uiteraard, want deelnemen is belangrijker dan winnen ! 

Winnen is dan ook wat onze A-ploeg deed tegen hun tegenstanders met 8-5. Wim wist alle 4 zijn 

matchen te winnen en Bart en Sander wonnen en verloren er ieders 2. In het dubbelspel kwam 

Rijkevorsel er niet aan te pas, heb ik me laten wijsmaken maar de reden daarvoor was dat de 

linkshandige speler van Rijkevorsel (wiens naam ik niet ga vernoemen) geen enkele opslag heeft 

kunnen aanpakken. Die zal eens dringend op training moeten bij... Sander ! 

Was er tussen de A en B-ploeg van Veussel toch een groot verschil van niveau, dan was dat tussen de 

A en de B-ploeg van Tios niet. Onze Nederlandse vrienden waren veel te sterk voor Chris, Boris en 

Peter. Links en rechts nog een setje meepakken, maar ze wisten geen enkele match te winnen ! Een 

droge 10-0 pandoering en dus dikke winst voor Tios. 

In onze C-ploeg speelde “joker” Stefanie mee van Tios. Zij wist maar liefst 2 van de 3 matchen te 

winnen en samen met de 2 matchen van Tonny en 1 match van de Rudy , haalden onze C-ploeg de 

buit naar zich toe ! 

In onze D-ploeg wist ancien Lu alle drie zijn matchen te winnen en jeugdspeler Dennis Abbeel wist er 

ook 2 te winnen. Erwin kwam nog net iets te kort, maar als hij wekelijks blijft trainen, dan lukt dat 

volgend jaar voor hem in Rijkevorsel ook wel. Den dubbel wist Veussel met een hele nipte 11-9 in een 

belle naar zich toe te trekken, zodat ook hier met 6-4 werd gewonnen ! 

Onze E-ploeg bestond uit Marthe, Hanne en pater familias Lucien (bijna K3 dus) Marthe gaf zelfs 

geen enkele set weg en won al haar 3 wedstrijden met 3-0. Hanne en Lucien wisten er ieders 2 te 

winnen + dubbel zodat ook zij wonnen: 8-2 ! 



 

Dit wil zeggen dat Rijkevorsel ook dit jaar weer de betere ploeg was (4-1 winst) en dat al voor de 3e 

keer op een rij ! Uiteraard is het een vriendschappelijke wedstrijd en maakt winst of verlies niet veel 

uit, maar aan tafel doen we toch allemaal ons best om te winnen, nietwaar ? Ook al heb ik zelf dan 

maar 1 set (met heel veel geluk) gewonnen ! 

Afin, er zijn weer veel “leuke potten” gespeeld en “jus d’oranges” gedronken en het was wederom een 

hele leuke namiddag die we nog jààààren proberen te blijven organiseren ! 

6. TTK bestuursnieuws 

➢ Het bestuur vraagt aandacht en hulp voor onderstaande zaken. Voor zaken die moeten 

nagekeken en hersteld worden, is het handig even contact op te nemen met iemand van het 

bestuur zodat kan opgevolgd worden wie wat op zich gaat nemen: een oplijsting 

* Grijze bak op ’t straat zetten bij ophaling huisvuil. 

Tegen de ijskast hangt een blad met ophaaldagen van deze grijze bak die in het smoorkot staat. Ze 

halen deze steeds op vrijdag op. Dus op donderdag mee aan denken dat deze buiten gezet wordt. Als 

ieder dit een beetje mee in het oog houdt…. 

* PMD-zak op ’t straat zetten bij ophaling huisvuil. 

Tegen de ijskast hangt een blad met ophaaldagen van PMD-zak die in het smoorkot staat. Ze halen 

deze steeds op vrijdag op. Dus op donderdag mee aan denken dat deze buiten gezet wordt. Als ieder 

dit een beetje mee in het oog houdt…. 

* Oud papier op ’t straat zetten bij ophaling huisvuil. 

Tegen de ijskast hangt een blad met ophaaldagen van het oud papier. We verzamelen de volle dozen in 

het bierkot op de volle bakken waar plaats is. Ze halen deze steeds op vrijdag op. Dus op donderdag 

mee aan denken dat deze buiten gezet wordt. Als ieder dit een beetje mee in het oog houdt…. 

* Leeggoed grote flessen zoals water en cola. 

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

stopjes eraf in de daarvoor voorziene plastic doos op de ijskast. De flessen van de Cola graag in de 

bakken van Cola. 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. Danny zal U dankbaar 

zijn. Wist je dat alle bruine flesjes van bier door elkaar mogen in de bakken? Zo lang ze maar even 

groot zijn. En de speciale bieren moeten apart gehouden worden, soms in een kartonnen doos daar hier 

apart statiegeld opzit. 

* Kleine onderhoudswerken aan het lokaal. 

Wie kan kleine elektrische zaken mee onderhouden? Bv een lamp kapot of een pries uit de muur 

losgekomen? Momenteel zijn er enkele buislampen kapot in de speelzaal. Hiervan is de ballast 

vermoedelijk stuk. Lampen zijn vervangen, starter is vervangen maar toch willen de lampen niet 

aangaan. Dit is normaal iets voor onze voorzitter maar die zit altijd op den bouw van zijn zoon. Dus 

dat komt er even niet van. Wie kan dit op zich nemen? 

* Buitenkant lokaal. 

Bij de grote kuis aan het begin van het seizoen wordt de buitenkant mee onderhouden. Snoeien, goten 

uitkuisen, …Maar wie ziet het zitten om tijdens het jaar eens wat onkruid te verwijderen? De 

fietsstalling eens uit te vegen, lege flesjes en blikjes die buiten rond het lokaal al eens terechtkomen in 



 

de vuilbak te deponeren!? Aan de achterkant van het lokaal is ook de goot kapot. Ook voor deze 

herstelling zoeken we een klusser! 

➢ De jaarkalender is voor het seizoen 2017-2018 aangepast en hangt in de cafetaria ter inzage. 

Ook steeds te raadplegen op de website van onze club. 

7. Wist je dat…. 

* Bestuurslid Boris Voorspoels het tegenwoordig goed doet op zijn job, getuige de voiture waarmee 

hij komt opdagen!!? 

* Diezelfde Boris hersteld is van zijn vervelende armblessure die hij onder bijzonder gekke 

omstandigheden had opgelopen. 

* Onze voorzitter lekker op reis is geweest naar Frankrijk. 

* Hij na zijn reis een minder prettige ervaring moest ondergaan: zijn eetkamer was aan een dringende 

renovatie toe en daarvoor moesten een aantal tanden sneuvelen. 

* Hij daarna toch weer met zijn gat in de boter is gevallen omdat toen het jaarlijkse weekend met zijn 

kompanen Raf, Stef en Patrick op de agenda stond. 

* De club weer een aantal nieuwe leden, zowel bij de jeugd als de volwassenen mag begroeten. 

* De teller daarmee terug de hoogte in gaat. 

* We tegelijk nog eens een oproep doen om mensen in jullie (werk) omgeving warm te maken voor 

het tafeltennis. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd! 

* De teller bij onze vroegere voorzitter, quizmaster en barbecueman daarentegen naar beneden gaat: 

op het einde van dit jaar komen voor hem de laatste werkdagen in zicht. 

* Dit op de nodige jaloezie kan rekenen bij vrienden en kennissen in zijn omgeving. 

* We goed weer hadden met de barbecue en bakker Louis voor 26 personen worst, saté en kipfilet 

mocht aanbraden. 

* We zelf nog niet doorhadden dat de prijzen van sommige dranken naar omhoog waren gegaan en het 

dus nogal zal meevallen met de rekening op donderdag of zondag. 

* Jef Nuyts wonderwel opgeknapt is van zijn elleboogblessure. De medische wonderen zijn de wereld 

niet uit, gelukkig voor hem en gelukkig ook voor de B-ploeg VTTL die daarmee op zijn vaste pion 

kan blijven rekenen. 

* Sven Somers eveneens hersteld is van het pootje: zie vorige info voor uitgebreide toelichting. 

* Jef Van Bergen voor de vierde maal opa geworden is.  

* Stan Floren bij deze zijn appreciatie wil uitdrukken voor de collega tafeltennissers die in zijn plaats 

het balletje gaan oprapen. Zoals iedereen wel weet is Stan het oudste lid van de club en kan hij wel 

appreciëren dat de jongere garde een handje toesteekt. 

* Zowel Yannick Van Den Eynden als Fons Van Gils de dodentocht hebben uitgelopen of uitgestapt 

zoals je wil.  

* We dit een geweldige prestatie blijven vinden: respect heren!  

*  We intussen aan info 159 zitten. 

* 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: 

louisjanssens2@hotmail.com.  

 

 

 


