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 instantie namens mezelf!l 

 

 

 

 

 

 

1. Voorwoord 

We zitten midden in de winter die eigenlijk geen winter is. Begin december kregen we enkele dagen 

een sneeuwbuitje te verwerken maar verder alleen maar positieve temperaturen. Wie we ook niet 

gezien hebben, is de zon. Madame soleil laat het de voorbije maanden deftig afweten en dat vindt de 

gemiddelde medemens niet zo fijn. We kunnen voor ons vitaminereservoir elk straaltje goed gebruiken 

en dat helpt het humeur een flink pak vooruit. Zelden zoveel zuurpruimen tegen gekomen als de 

laatste weken! 

Afin, op naar de tafeltennisactualiteit en die kunnen jullie hieronder lezen, te beginnen met een 

woordje van onze immer geweldige voorzitter Frank. 

 

Woordje van de voorzitter: 
Dag sportieve medemens,  

Het oude jaar is passé, het nieuwe alweer niet zo nieuw meer. De quiz  is intussen ook gepasseerd met 

een record aantal ploegen dit jaar: 12 ploegen!!  Prima opgesteld en ondersteund door Louis en Karin. 

Maar niet getreurd, vele leuke zaken komen weerom dichter: het dubbel tornooi (10/2), de 

kampioenenviering (23/2), het teerfeest (21/4), om maar enkele evenementen te noemen … Zie zeker 

de Jaarkalender op onze website en de agenda in dit blad. Maar vooreerst aan allen een weldoend 

2018! 

Enkele ploegen hebben moeite om de eindjes aan elkaar te knopen om wekelijks hun bezetting te 

halen. Ziekte, tijdsgebrek, werkkalender liggen daarbij vaak aan de basis. Sterkte aan de mensen die 

steeds weer de moeite doen om hun ploeg elke week op gang te trekken en reservespelers oproepen. 

En dank aan de reservespelers natuurlijk. Zo zie je maar dat niet alles van een leien dakje loopt maar 

veel in alle rust en stilte opgelost wordt. 

Aan allen nog een fijn seizoen gewenst en veel plezier met onze favoriete sport, tafeltennis. 

 

Tot één dezer dagen in het lokaal. 

2. De toogbeurten voor februari en maart 2018 

dag datum naam dag datum naam 

DO 01/02/18 RUDI VISKENS DO 08/03/18 SVEN SOMERS 

VR 02/02/18 RAOIUL WAGEMANS MA 12/03/18 PETER MATHEEUSSEN 

MA 05/02/18 SANDRA DE VRIJ DO 15/03/18 CAROLINE FRANSEN 

DO 08/02/18 DENNIS ABBEEL MA 19/03/18 BOB VERPOORTEN 

DO 15/02/18 GUY VAN ROMPAEY DI 20/03/18 ILSE VAN LEUVEN 

MA 19/02/18 MARIANNE ADAMS DO 22/03/18 TOM LENAERTS 

DO 22/02/18 CHRIS VERHOEVEN VR  23/03/18 JEF BERTELS 

VR 23/03/18 INGRID VERVLOET MA 26/03/18 LUDO DE VRIJ 

MA 05/03/18 ERIC VAN HOVE DO  29/03/18 JORIS LENS 

DI 06/03/18 WIM VAN AMMEL 

 

Jeugd op zaterdag 

ZA 10/02/18 WILLY LAURIJSSEN ZA 17/03/18 RUDI VISKENS/DANNY DV 

ZA 24/02/18 ILSE DV/BORIS ZA 24/03/18 SVEN SOMERS/BORIS 

ZA 03/03/18 STEF P/DIRK MICHIELSEN ZA 31/03/18 JEUGDBESTUUR 

ZA 10/03/18 WILLY LAURIJSSEN/FONS VAN GILS 

 

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!!  
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3. Clubagenda 

dag datum activiteit 
ZA 10/02/18 DUBBELKAMPIOENSCHAP SENIORS 

VR  23/02/18 KAMPIOENENVIERING 

DO 01/03/18 CLUBAVOND MET HAPJES 

ZA 21/04/18 RECEPTIE TTK 

 

4. TTK quiz op 27 januari 2018: een verslag 

Deze negende editie werd eens te meer een succes. Bovendien mochten we een recordopkomst van 

maar liefst 12 ploegen noteren waar we qua organisatie en tijdsinvestering de lat minimaal op 7 à 8 

ploegen leggen. De mensen van het bestuur hadden flink hun best moeten doen om voldoende tafels 

en stoelen bij elkaar te krijgen en de speelzaal om te toveren tot een quizlocatie. Tapper en opdiener 

van dienst waren Willy Laurijssen en Erwin Liekens en zij zorgden ervoor dat niemand dorst moest 

lijden. 

Louis - opsteller van de quiz - nam de presentatie voor zijn rekening en zijn vrouw Karine mocht ook 

al naar goede gewoonte de antwoordformulieren ophalen en verbeteren. Voor sommigen werd de quiz 

misschien als te moeilijk ervaren, voor anderen was het wellicht iets te makkelijk. Deze bedenkingen 

komen altijd en overal terug in het quizgebeuren en dit 'probleem' is eigenlijk niet op te lossen. Voor 

iedereen goed doen blijft allicht een utopie.  We kunnen alleen maar vaststellen dat geen enkele ploeg 

gebuisd was. Integendeel, de laatste in de rangschikking haalde nog altijd bijna 70% wat ons inziens 

verre van slecht is. Als ge thuis komt met zo'n rapport, is er weinig reden tot klagen denken wij. In 7 

van 12 rondes scoorden bovendien een of meerdere ploegen het maximum aantal punten, kortom een 

haalbare quiz qua algemene moeilijkheidsgraad.  

De datum ligt uiteraard nog niet vast maar in de loop van januari 2019 laten we de tiende TTKquiz op 

jullie los. Met 12 ploegen zat de speelzaal aardig vol maar er mogen gerust nog enkele ploegen bij! 

Vooraleer we de uitslag meegeven, een overzicht van de quiz. 

 

1. Opwarmronde: er moesten 30 afbeeldingen herkend worden waarbij we begonnen aan de fietsbrug 

in St. Jozef en eindigden in ons lokaal. Tussen foto 1 en foto 30 reisden we doorheen Europa en 

daarbuiten. 

2. Aan de hand van een tipblad waarop tien verschillende soorten koekjes van Lotus stonden, kon je 

het antwoord op de vragen terug vinden. 

3. Op het antwoordblad stonden de foto's van de Rolling Stones, Beatles, Clouseau en de Kreuners. De 

ploegen kregen 5X4 (20 vragen) en het antwoord hoorde vijfmaal bij een van de groepen te staan. 

4. In elk antwoord kwam het woordje 'rood'  voor. 

5. Alfabetronde waarbij alle antwoorden eindigden op de klinker 'i', een detail dat na afloop blijkbaar 

niet door alle ploegen was opgemerkt. 

6. Puzzelronde 

7. Op de boerderij: in elk antwoord zat een woord verborgen dat betrekking had op het boerderijleven. 

8. Moeilijke ronde die vervolgens veel makkelijker werd door na afloop van de ronde het nummer 

'where do you go to my lovely' integraal te laten horen. Bovendien lag op de tafel, ergens tussen de 

kladpapieren de tekst van dit nummer. Alle antwoorden konden chronologisch uit de tekst gefilterd 

worden. 

9. Dubbele acrostichonronde: mits de juiste antwoorden kon je vooraan en achteraan van boven naar 

beneden de woorden 'tafeltennis' en 'pingpongbal' lezen. 

10. De ploegen kregen op tafel een bord met allerlei eetbare dingen zoals een mikadostokje, 

napoleonsnoepje... Alle ingrediënten verwezen naar een antwoord. 

11. Tipblad met 10 kunstfoto's: elk antwoord was terug te vinden op een onderdeel van elk schilderij 

en daarnaast moest ook de maker van het bewuste schilderij opgeschreven worden. Qua resultaat was 

dit de moeilijkste ronde. 

12. ABC ronde: in alle antwoorden zat een muziekgroep. 

 

Op de quiz waren 212 punten te verdienen en we bleven met vijf antwoorden zitten die door geen 

enkele ploeg op papier werd gezet: 

- Sanya Richards Ross: Amerikaanse 400m loopster en atlete die in de Rolling Stones ronde zat 



 

- De getallen stonden in alfabetische volgorde (puzzelronde): een detail dat niet werd opgemerkt 

- Pic-nic: online Nederlandse winkelketen (kunstronde) 

- De schilders/kunstenaars Rubens en Delvaux (beiden ook in de kunstronde) 

 

De uitslag: 

1. Tram 4 en 5 (Stef Peeters en familie)  189/212 90% 14/20 in ronde 11 

2. Chenetjes (Lucien, Ludo, Toos, Marianne..) 189  90%   13/20 in ronde 11 

3. Kermit de quizzer (ouders jeugd)  188  89% 

4. Agatha Fegen (Boris, Sven, Jef...  182  87% 

5. Nickenco (Patrick, Raf en familie)  180  85.5% 

6. De lege tapkraan (Rudi M en vrienden) 173  83% 

7. De slijkvissers    163  78% 12/20 in ronde 11 

8. Volume 2     163  78% 10/20 in ronde 11 

9. Binnenhof (Jef Nuyts en vrienden)  163  78% 19/30 in ronde 12 

10. De Torentjes (Frank en familie)  146  70% 

11. Smart Ass     145  69% 

12. Kwistetni (jeugd)    144  68.5% 

 

5. Kerstfeestje jeugd: zaterdag 23 december - een verslagje 

Zaterdag 23 december was het weer tijd voor het kerstfeestje voor de jeugd. Met slechts 15 

inschrijvingen werd er gefeest op de traditionele mannier, krik-krak tornooike, krokskes uit het vuistje, 

en natuurlijk pakjes onder de boom om te verloten. De sfeer was vanouds goed en gezellig maar de 

opkomst eerder aan de lage kant. 

De volgende editie zal waarschijnlijk in een nieuw kleedje  worden gestoken: de ideeën gaan richting  

disco ping pong maar een en ander moet nog binnen het jeugdbestuur besproken worden. 

Groeten van het jeugdbestuur…. 

6. TTK  jeugdnieuws 

* Uitslagen Provinciaal kampioenschap VTTL jeugd op 6 januari 2018 in Lille . 

- Dubbel gemengd preminiemen : Melissa  Gyles 3 de plaats 

- Dubbel meisjes preminiemen : Melissa Gyles  1 ste plaats 

- Dubbel jongens preminiemen : Vince Wouters 3 de plaats 

- Enkel meisjes preminiemen : Melissa 4 de plaats  

* Vriendenmatch TTK jeugd tegen Merksplas op 28. Uiteindelijk met 8 tegen 8 gespeeld tegen 

Merksplas. 4 spelers in de A ploeg met Dennis, Yoran Daan en Hanne. Ook 4 spelers in de B ploeg 

met Esther, Jens, Seppe en Yorbe. Wedstrijden werden  gespeeld zoals in de VTTL volwassenen 

competitie. Het was een erg geslaagde vriendschappelijke ontmoeting met 2 keer winst voor TTK 

Rijkevorsel met 13-3 . 

7. Dubbelkampioenschap volwassenen en oudere jeugd: zaterdag 10 februari 

Na een jaar afwezigheid organiseren we dit jaar opnieuw ons dubbeltornooi. Dit zal doorgaan 

op zaterdag 10 februari om 19:00. We hebben het concept dit jaar uitgebreid zodat ook de oudere 

jeugd (16+) zich kan inschrijven. Indien je graag meedoet gelieve dit dan per kerende te laten weten. 

Geef ook even door of je graag een appelbol of worstenbrood wil eten die avond. 

  

Hieronder staan nog even kort de spelregels uitgelegd: 

  

• De avond zelf wordt er geloot wie met wie samen speelt 

• Er wordt gespeeld tot 21 punten, en naar 2 gewonnen sets 



 

• Er wordt rekening gehouden met voorgift. Dit zal bepaald worden aan de hand van je hoogste 

klassement (Sporta of VTTL) 

  

We hopen alvast op een talrijke opkomst! 

 Inschrijven kan uiterlijk tot zaterdag 03 februari. 

 

8. TTK Bestuursnieuws 

* Aan de toog is er een tweede soort aquarius verkrijgbaar die goed in trek is. 

* Uit het voorraadkot verdwijnen geregeld blikken zwanworsten. Dit is uiteraard niet de bedoeling 

want deze zijn eigendom van de club en worden gebruikt voor ondermeer clubkampioenschappen en 

andere clubactiviteiten. Ploegen die na afloop van de competitieavond zichzelf en de bezoekers 

trakteren op een hapje moeten dit voor eigen rekening doen. 

 

9. Overlijden Dirk Van Ammel 

Om met een levensgroot cliché uit te pakken: de dood hoort bij het leven. Om de zoveel tijd worden 

we hiermee geconfronteerd en in de meeste gevallen kunnen we er zelf wel mee weg komen, zeker als 

de chronologie gerespecteerd wordt. Een geliefde, een ouder, een familielid... afgeven die een mooie 

leeftijd heeft bereikt, dat wordt toch vaak als aanvaardbaar aangevoeld en beleefd. 

Het recente overlijden van Dirk Van Ammel, broer van clublid Wim past jammer genoeg niet in dit 

rijtje. Afgezien van het feit dat Dirk de broer is van Wim, zal hij bij ons huidige ledenbestand wellicht 

niet bekend in de oren klinken. Voor de leden van het eerste uur is Dirk wel een bekende figuur. 

Samen met een pak beloftevolle jongeren was Dirk een speler van de eerste lichting jeugd die bij TTK 

Rijkevorsel de dienst uitmaakten eind jaren zeventig. Het was een geweldige lichting die ongelooflijk 

goed aan elkaar hing en maar niet genoeg kreeg van het tafeltennissen. Buiten de cluburen werd er nog 

menig balletje naar elkaar gemept op de zolder bij de Van Ammeltjes die toen nog in de Bochtenstraat 

woonden.  

Zoals de meeste jeugdspelers verliet Dirk de club om het volwassen leven in te stappen en zich met 

andere dingen bezig te houden. Vandaag komen we hem nog eens tegen maar in heel andere 

omstandigheden. Dezelfde ziekte die zijn vader Gust op jonge leeftijd trof, heeft ook Dirk jammer 

genoeg op zijn levenspad gekruist. Die verschrikkelijke ziekte heeft hem geen kans meer gegeven en 

daarom moeten we van Dirk die vorig jaar op 13 december 55 jaar werd, nu al afscheid nemen. 

Namens de club wensen we zijn naasten, de familie Van Ammel en clublid Wim in het bijzonder veel 

sterkte en moed in deze lastige periode. 

 

10. Wist je dat…. 

* Op onze quizvragen in info 160 werd slechts door twee mensen gereageerd. De oplossingen waren 

ezelsdracht, stierkikker, Ventimiglia en Bezos. Lucien scoorde 3/4 en Ingrid Vervloet had alles juist. 

We bezorgen haar de beloofde fles wijn. 

* Ingrid Vervloet in de huwelijksboot stapt met Raoul Wagemans en daarvoor de Spiegeltent als 

feestlocatie heeft voorzien. 

* De gemeente geen tafels ter beschikking had voor de quizavond. Dit normaal geen probleem is want 

dan gaan we extra tafels halen bij de buren van Zwarte Leeuw maar die speelden toevallig thuis tegen 

St. Lenaerts. Bijgevolg moest het bestuur beroep doen op bereidwillige leden die wat tafels konden 

missen voor een avond. 

* De Leeuwen die avond verloren met 1-2 van de buren uit St. Lenaerts wat volgens kenner Willy 

Laurijssen allemaal opgezet spel was om die andere buren uit de stad Hoogstraten een hak te zetten. 

* Kim - vrouw van Stef Peeters - moest afhaken wegens ziekte voor de quizavond en dit een dikke 

streep door de rekening van onze voorzitter was die op haar had gerekend als sterkhouder voor zijn 

quizploeg. 

* Jef Nuyts in de (definitieve) lappenmand ligt en actief pingpongen mag vergeten. Oorzaak van alle 

ellende is een versleten elleboog die hem bij het spelen teveel pijn en last berokkent. 

* We hopen wel Jef aan boord te houden als actief lid als supporter, als tapper, als...!? 

* Eric Van Hove definitief actief landmeter af is: zijn vrouwke heeft thuis zijn bureau laten ombouwen 

en geïntegreerd in de keuken. Wij vinden alvast dat het een geslaagde ingreep is geworden. 



 

* We (Louis en Karine) met diezelfde Eric naar jaarlijkse gewoonte oudjaar hebben gevierd maar onze 

vriend voelde zich uitgerekend die avond niet lekker. De keuken van zijn madame werd geen eer aan 

gedaan, zelfs de lekkere rode wijn bleef onaangeroerd.  

* Stanny Adriaensen in een midlife crisis zit: in plaats van een likje verf hier en een nieuw salon daar, 

heeft hij beslist om gewoon een nieuw huis neer te poten. 

* Bob Van den Eynden op vervroegd pensioen is gegaan bij Belgacom op het einde van vorig jaar en 

op zondag 24 december de club trakteerde op koffiekoeken.  

* We Bob het beste toewensen met zijn pensionering maar rond die koffiekoeken toch een verborgen 

agenda ontwaren. Naar het schijnt zijn er dit jaar weer gemeenteraadsverkiezingen en elke 

koffiekoekstem is er een natuurlijk! 

* Er al eens mag gegekscheerd worden wat tenslotte deels de inhoud en bedoeling is van de 

wistjedatjes. 

* Collega TTK-lid Louis Janssens eveneens na 40 jaar Zwart Goor het leger gepensioneerden heeft 

vervoegd. Naar het schijnt zou hij ergens in februari op een clubavond eens trakteren maar die datum 

wordt niet vrijgegeven, kwestie van niet teveel volk op het idee te brengen om langs te komen.  

* Louis zijn pensionering in mineur moest starten met het overlijden van zijn schoonmoeder, begin 

december. 

*Marthe Rooyens voor een mooie kerstboom heeft gezorgd in ons cafetaria.  

* 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.  
 

 

 


