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 instantie namens mezelf!l 

 

 

 

 

 

 

1. Voorwoord 

Hier zijn we weer met onze volgende info, exemplaar 160 ondertussen. Om de twee maanden kruipen 

we achter onze laptop om een nieuwe aflevering vol te typen en zo komt er geen eind aan die TTK-

info's. Waar wel een eind aan komt, is het jaar 2017. We naderen met rasse schreden de feestdag van 

Sinterklaas en enkele weken verder zitten we naadloos aan de Kersttafel en kunne we elkaar weer 

Nieuwjaarswensen toespreken. Intussen gaat de pingpongclub zijn gangetje waarvan het traditioneel 

voorzitterswoord een vast onderdeel is. Bedankt Frank om in uw pen te kruipen! 

 

Woordje van de voorzitter: 

Hallo nat Vlaanderen, 

Het is toch wat met het weer, koud, nat, wind en véél regen. En zo beweert een buur van ons 

(landbouwer) dat het nog droog is! Er zit nog geen “ water in de grond “ zei hij en... het regenseizoen 

moet nog beginnen. Dat belooft. Ondertussen kabbelt het seizoen stilletjes verder met voor elke ploeg 

zijn ups en downs. Winnen of verliezen zit hem dikwijls in een klein hoekje wat de geest wakker 

houdt.  

De BBQ en de mosselen werden weerom door velen gesmaakt. Leuk dat we dan met grote getale zijn 

opkomen en duidelijk  meer dan op de “gewone” speeldagen. Dat steekt  de bakkers van dienst zeker 

een hart onder de riem. Ik ben eens gaan opzoeken hoe lang we reeds barbecueën  en mosselen 

souperen maar we hebben het niet direct gevonden. Volgens ons al zeker van 1999 want toen hebben 

we destijds onze intrede in de club gedaan… 

Voor zover mijn geheugen raakt is dit het eerste jaar dat er geen trainingsdagen verzet moeten worden 

omwille van feestdagen rond Kerst en Nieuw. Dus allen op post tijdens deze verlofperiode. 

Ook nog even meegeven dat je zaterdag 27 januari reeds mag noteren als de QUIZ-dag anno 2018. De 

quiz is al zo goed als geprepareerd, naar zeggen van Louis. 

Tot een volgend schrijven en veel leesgenot. 

2. De toogbeurten voor december 2017 en januari 2018 

dag datum naam dag datum naam 
DO 07/12/17 FRANK BOGAERTS DO 11/01/18 PAUL MARISSEN 

VR 08/12/17 CHRIS VERHOEVEN MA 15/01/18 YANNICK V D EYNDEN 

DO 14/12/17 JEF VAN BERGEN DO 18/01/18 BORIS VOORSPOELS 

DI 19/12/17 JEF NUYTS VR 19/01/18 TONY WILMS 

DO 21/12/17 JORIS LENS MA 22/01/18 ERWIN LIEKENS 

DO 28/12/17 DANNY DE VRIJ DO 25/01/18 CHRIS STERCK 

DO 04/01/18 BART JACOBS MA  29/01/18 SEPPE VAN GILS 

MA 08/01/18 BART VAN OPSTAL  

 

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 

TTK-INFO 

              Nummer: 160                     
DEC 2017-JAN  2018 



 

dag datum activiteit 
ZA  23/12/17 KERSTFEEST VOOR DE JEUGD 

ZA  27/01/18 TTK QUIZ 

ZA 10/02/18 DUBBELKAMPIOENSCHAP SENIORS 

DO 01/03/18 CLUBAVOND MET HAPJES 

ZA 21/04/18 RECEPTIE TTK 

 

4. TTK quiz - 27 januari 2018 

Zoals reeds aangekondigd in de vorige info, volgt hier de bevestiging van de jaarlijkse quiz. Na 

overleg tussen Louis en de mensen van het bestuur werd zaterdag 27 januari vastgelegd. We vallen in 

herhaling maar we hopen eens te meer op een ploeg of tien (meer mag natuurlijk ook) en die ploegen 

mogen rekenen op een aangename en speelbare quiz. 

Als opwarmertje geven we hieronder vier vragen en iets pittiger dan de doorsnee vragen op onze TTK-

quiz. We geven nog mee dat er een specifiek verband bestaat tussen vragen 1 en 3 en 2 en 4. Wie als 

eerste de vier juiste antwoorden mailt naar louisjanssens2@hotmail.com heeft een fles wijn verdient! 

 

 1. Tenzij onvoorziene omstandigheden zoals een miskraam of vroeggeboorte ligt de draagtijd 

van mens en dier ligt quasi vast. Een leeuw doet er 100 dagen over, een nijlpaard 7 maanden 

en de mens 9 maanden ofwel 40 weken. Wanneer de effectieve draagtijd of zwangerschap 

extreem uitloopt - met meerdere weken - wordt hiervoor een specifieke term of omschrijving 

gebruikt. Welke en we willen niet de spreekwoordelijke olifantsdracht op jullie papier zien 

staan omdat deze gewoon verwijst naar een lange zwangerschap. 

 

2. De Lithobates Catesbeianus kennen we als de Amerikaanse brulkikker en heeft zijn biotoop 

de laatste jaren behoorlijk uitgebreid. Het beestje komt ook bij ons voor en heeft ook een 

Afrikaanse en Indische naamgenoot. Zowel de Afrikaanse als de Indische blijven voorlopig 

op hun eigen continent. Wat is de andere naam voor deze brulkikker? 

 

3. Deze Italiaanse stad ligt in de provincie Imperia in de regio Ligurië. De stad dateert reeds 

uit de Romeinse tijd, ligt vlakbij de Franse grens en dankt daar ook  haar naam aan. Welke 

stad die als belangrijke doorgang geldt voor het verkeer dat van Zuid-Frankrijk naar Italië 

rijdt? 

 

4. Met zijn geschat vermogen van 79 miljard dollar speelde hij dit jaar enkele keren haasje 

over met Bill Gates om de titel rijkste man ter wereld. Wij vragen hier simpelweg naar de 

CEO van het Amerikaanse e-commerce bedrijf Amazon. 
 

5. Jokprijskamp: vrijdag 3 november - een verslag van onze kaarters ter plaatse 

Na ampel beraad bleek vrijdag 3/11 een geschikte datum om reeds zesde editie van onze jokprijskamp 

te organiseren. Er was een flinke opkomst, liefst 25 personen,waardoor we al drie reserves moesten 

laten invallen om 7 tafeltjes te vullen. Daardoor zouden we geen tappers mee gehad hebben en dus 

heeft een sympathieke vrijwilliger zijn plaats afgestaan zodat we nog met 24 spelers op zes tafels 

konden starten. Onder de deelnemers ook enkele nieuwelingen die nog nooit gejokt hadden  en zij 

kregen kort voor het starten nog een spoedcursus! 

Om 20.00u werd het startschot gegeven en het ging er al vlug gezellig aan toe. Na 4 rondes van 16 

giften kwamen we uiteindelijk aan een einduitslag die we hieronder afdrukken. Alle deelnemers zijn 

bij deze nogmaals bedankt voor hun deelname en nu op naar de zevende editie. 

1. Bart Vermeiren   13. Tom Lenaerts 

2 Staf Peeters     14. Boris Voorspoels 



 

3. Erik Vossenberg   15. Filip Max 

4. Jan Laurijssen   16. Raf Bols 

5. Wim Van den Eijnden  17. Jef Matthe 

6. Guy Janssen    18. Koen Bellens 

7. Peter Fleerakkers    19. Cindy Driesen 

8. Jef Bertels     20. Thierry Aerts 

9. Erwin Liekens    21. Dax Aerts 

10. Bart Van Opstal   22. Werner Van De Kieboom 

11. Margo Thijs   23. Djurre Matthe 

12. Paul Swaegers    24. Venice Bouchier 

6. TTK  jeugdnieuws 

* Bij Sporta zijn met nog 1 week te spelen zowel ploeg A , als ook ploeg C al kampioen van de 

heenronde . Proficiat aan de A ploeg met Dennis Abbeel, Bernd Verdonck en Jens Sterkens en ook aan 

de C ploeg met Seppe Sterkens, Jordi Van Tendeloo en Judith Royens ! 

* Beker van de Noorderkempen Jeugd op zondag 26 november in het lokaal van Gierle werd 

gewonnen door Gierle, TTK Rijkevorsel eindigde als 6e . 

Individueel mooie resultaten vooral voor Melissa Gyles die 1e werd bij de gecombineerde reeks 

benjamins /preminiemen meisjes. Proficiat Melissa . 

In de sterke reeks preminiemen jongens werd Vince Wouters 5e en Miel Jochems 7e . 

 

7. Wist je dat…. 

* Willy Laurijssen een flink aantal kilo's mosselen heeft mogen klaarmaken voor de hongerige TTK-

leden.  

* Bestuurslid Boris Voorspoels zijn nieuwe wagen een tijdje aan de kant heeft moeten laten staan. Dit 

een gevolg is van de slechte combinatie van het nuttigen van spirituele dranken en een ontmoeting met 

de arm der wet. 

* Jef Bertels en zijn vrouw 50 jaar werden, samen 100 dus en dat uitgebreid hebben gevierd in de Pax 

te Hoogstraten. 

* Jef Bertels een politieagent is en op zijn feestje ook een aantal collega flikken had uitgenodigd. Op 

datzelfde feestje waren ook heel wat TTK-leden aanwezig waaronder Boris die zo nog eens oog in oog 

kwam te staan met de arm der wet. 

* Onze voorzitter intussen een nieuw gebit heeft aangemeten gekregen dat hem na een lichte 

aanpassingsperiode wonderwel mooi staat. 

* Hij nog steeds druk in de weer is met de bouwwerken van zoon Bart en de pannen zo goed als 

allemaal op het dak liggen. 

* We hem toch adviseren die pannen goed vast te leggen want hoe goed het ook gaat in een relatie, zo 

af en toe staan die pannen wel eens recht op het dak en dan is het toch zaak dat ze nadien terug mooi 

op hun plaats komen te liggen. 

* Jef Nuyts met Wendy Van Wanten en haar man Franske gedineerd heeft. 

* Eric Van Hove volgend jaar op reis gaat naar Egypte en zich uitgebreid aan het documenteren is. 

Ten huize Van Hove werden een zestal dikke boeken gespot die de geschiedenis van Nefertete, 

Toetchamcanon en andere Cleopatra's  behandelen. 



 

* Er na de wedstrijd tussen Merksplas en onze B-ploeg VTTL sprake was van een fusie tussen 

Merksplas en Rijkevorsel. Deze fusie niet om een sportieve fusie ging maar louter een gemeentelijke. 

Een naam was er ook al: Rijkeplas! 

* We vorige keer al melding maakten van het feit dat opsteller dezer info op het einde van het jaar zijn 

werk in de gehandicaptenzorg voor bekeken houdt. Dat einde nu wel  bijzonder dicht komt, zijnde nog 

drie weken. 

* We nu al de garantie geven niet in het legendarische zwarte gat te zullen vallen, mochten er leden 

zijn die zich daarover bezorgd zouden maken. 

*  Jef Van Bergen gelukkig nog een huis heeft. Een brand in de keuken werd toevallig nog op tijd 

ontdekt zodat erger kon voorkomen worden. 

* We helaas bijzonder weinig kopij, verslagen, nieuwtjes en andere wist je datjes binnen krijgen en 

dus bij deze alweer een oproep doen om af en toe wat door te mailen. 

* 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.  
 

 

 


