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1. Voorwoord 

Dit jaar duurden de mooie liedjes gelukkig wel heel lang maar nu lijken we toch definitief in het 
straatje van de koude, donkere en natte dagen terecht te zijn gekomen. Alles heeft zo zijn voor en 
nadelen: de winterperiode staat garant voor warme gezelligheid maar de verkoudheden en griepachtige 
aandoeningen staan deze tijd van het jaar ook in de uitverkoop. 
De heenronde is intussen bijna afgewerkt en zo krijgen we de tijd om tijdens een korte winterstop de 
batterijen weer op te laden. Hoewel het nog een maand te gaan is, wensen we bij deze alle leden en 
hun entourage een prettige Kerst en Nieuwjaarsperiode.  
 
Woordje van de voorzitter: 
 
Dag sportieve medemensen 

Het oude jaar is weeral bijna passé, het nieuwe is al in de maak. 

Heuglijk nieuws in deze donkere dagen is dat we onze jaarlijkse quiz weerom mogen aankondigen! 2 
februari 2019 is de nagelnieuwe datum. Het inschrijvingsblad hangt uit in ons lokaal…. 

Ook de kampioenenviering komt er weer aan. Hiervoor werd 22 februari geprikt. Allen daarheen 
mocht je onze kampioenen mee willen vieren. Wie dit zijn vindt je verder in dit blad. 

Weken kabbelen zachtjes voorbij alsof de wereld een beetje stilstaat. Zo rustig is het momenteel op 
tafeltennis en ander vlak. Dit trekt zich soms door tot de opkomst op de trainingsavonden. De ene keer  
is er volk te over en een andere keer zijn we maar met enkelen. Op deze rustige avonden worden de 
“dubbels” meermaals getraind waarbij ook mensen van de VTTL - die in hun competitie nooit een 
dubbel spelen -  hun beste beentje voorzetten. Beetje onwennig maar zeker leuk en aan te raden. 

Mocht je een beetje weemoedig terugdenken aan de mooie voorbije zomer, weet dan dat onze bijtjes 
het heel moeilijk gehad hebben. De droogte en de daarmee gepaarde korte bloeitijd van de bloesems, 
waren geen zegen voor onze kleine honingdragers. De imker moest veel water voorzien en bijvoederen 
op het einde van de zomer hielp de kleine beestjes erdoor. Afwachten hoe ze de winter doorkomen. 
Wordt vervolgt. 

2. De toogbeurten voor december 2018 en januari 2019 

dag datum naam dag datum naam 
ZA 01/12/18 DIRK MICHIELSEN VR 11/01/19 YANNICK V D EYNDEN 
DO 06/12/18 STAN ADRIAENSEN MA 14/01/19 ILSE VAN LEUVEN 
DO 13/12/18 RUDI VISKENS DI 15/01/19 JEF BERTELS 
DO 20/12/18 SVEN SOMERS DO 17/01/19 CHRIS VERHOEVEN 
DO 27/12/18 DANNY DE VRIJ DO 24/01/19 JEROEN JANSSEN 
DO 03/01/19 FRANK BOGAERTS DO 31/01/19 JEROEN GUNS 
DO 10/00/19 LOUIS JANSSENS VR 01/02/19 RAOUL WAGEMANS 
 
DE VOLLEDIGE BEURTREGELING HANGT OOK UIT IN HET LOKAAL EN IS DAAR 
RAADPLEEGBAAR.  IEDEREEN HEEFT DE REGELING OOK IN ZIJN/HAAR MAILBOX 
GEHAD. JE KAN DUS NIET ZEGGEN DAT JE NIET OP DE HOOGTE  BENT/WAS!!!! 
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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 
ZA 22/12/18 KERSTFEEST VOOR DE JEUGD 
WO 16/01/19 BESTUURSVERGADERING 
ZA  02/02/19 QUIZAVOND MET START 19.00U 
ZA  16/02/19 DUBBELSPELAVOND SENIORS MET START 19.00U 
VR 22/02/19 KAMPIOENENVIERING IN DE KUIPERIJ ST. JOZEF - 18.30U 
 
4. TTK quiz: Zaterdag 2 februari 2019 

Iets later dan de voorbije jaren maar bij deze de mededeling dat onze jaarlijkse quiz vast ligt op 
zaterdag 2 februari. Iedereen heeft dus nog ruim de tijd om alle landen van de wereld met hun 
hoofdsteden van buiten te blokken, plantjes en diertjes te overlopen enz. De quiz is intussen zo goed 
als rond en we hopen op de nodige respons van onze leden. Inschrijven kan in het lokaal aan het 
prikbordje. Voor minder dan zeven ploegen komen we ons kot niet uit maar we hopen stiekem toch op 
een ploeg of tien.  Dat aantal hadden we de voorbije jaren ook aan de start en moet een haalbaar 
objectief zijn. 
Om iedereen alvast in de stemming te brengen vinden jullie hieronder negen vragen terug. Ofwel weet 
je het antwoord, ofwel kan je er met de pet naar gooien maar degene die ons de meeste juiste 
antwoorden bezorgt, ontvangt een flesje wijn. Bij gelijke stand wint degene die het eerst heeft 
gereageerd. Veel succes! 
 
1. We zoeken de naam van een dun , bijna vierkant koekje dat op de markt wordt gebracht 
door de firma Lu. Het koekje wordt door ons vooral gebruikt voor het maken van een 
koekjestaart waarbij de koekjes eerst in koffie worden gedrenkt en vervolgens worden 
besmeerd met een laag crème au beurre. Het eindresultaat wordt doorgaans afgewerkt met 
hagelslag. Welk koekje? 
 
2. Het kan gênant zijn wanneer je in gezelschap een windje moet laten. Als die flatulentie dan 
ook nog gepaard gaat met de nodige aroma's wordt het helemaal vervelend. Er zijn echter 
ook mensen die de kunst verstaan om bewust en naar eigen believen winden te laten en 
daarbij zelfs het publiek te vermaken. Hoe wordt zo'n persoon genoemd? 
 
3. Het is een aardoliefractie met een kookpunt tussen ongeveer 150 en 290 garden Celsius 
waarmee het net boven benzine zit. Het product dat we hier bedoelen wordt gebruikt voor 
verlichting en verwarming. 
 

4. Dit torencomplex staat in Kuala Lumpur, Maleisië. Bij de inwijding van het gebouw in 
1998 was het het hoogste gebouw ter wereld. Op 17 oktober 2003 werd het in hoogte 
overtroffen door Taipei 101. De twee spitsen bereiken een hoogte van 452 meter en anno 
2017 staat het complex op plaats negen in de lijst van hoogste gebouw ter wereld.  Naam van 
het gebouw. 

 
 



 

5. In welke typische Franse sport wordt gebruik gemaakt van een terrein met afmetingen twee 
op 14 meter. Doorgaans wordt er gespeeld in ploegen van twee tegen twee maar ook andere 
combinaties zijn mogelijk. Welke sport waarin pointeren en tireren bekende termen zijn. 
 
6. Kort en bondig: welk plant of welke uitbundige zomerbloeier die menig balkon siert, zien 
jullie op de afbeelding. We vragen hier de botanische naam wat trouwens ook de naam is 
waaronder we deze bloeier kennen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. We zoeken de naam van een oude ruinestad die gedeeltelijk is uitgehouwen in de rotsen. De 
stad ligt in Jordanië en werd sinds 1985 opgenomen door de Unesco tot Werelderfgoed. In 
2007 werd de stad zelfs verkozen tot een van de zeven nieuwe wereldwonderen. Welke stad? 
 
8. Een vraagje uit de chemie: het is een lage platte ronde glazen- of kunststofschaal met een 
ruim eroverheen passend deksel. Ze worden vooral gebruikt in de biologie en in 
de bacteriologie om bacteriekweken mee te verrichten als ze tot op een hoogte van enige 
millimeters gevuld zijn met een voedingsbodem, maar ook om onder 
de microscoop biologische monsters mee uit te zoeken, gedrag van insecten of cellen te 
bestuderen etc. Ze zijn in diameters van enige centimeters tot circa 15 centimeter 
verkrijgbaar. De hoogte is meestal 1 à 2 centimeter. Naam van deze schalen, genoemd naar 
een Duitse bacterioloog die het schaaltje ontwikkelde. 
 
9. We sluiten af met een moeilijke sportvraag en vragen naar de naam van een Poolse 
doelman die in zijn carrière van 1996 tot 2002 bij FC Antwerp onder de lat stond. 
 
 
5. Mosselavond op donderdag 25 oktober 

De voorbije mosselavond mocht rekenen op een mooi aantal deelnemers. Volgens een strikt werk en 
uurschema werden de mosseleters per drie aan een tafeltje gezet waar ze een flinke pot mosselen 
vergezeld van saus en brood, konden soldaat maken. Het hoeft geen betoog dat kok van dienst Willy 
Laurijssen de handen vol had om  de hongerige TTK'ers te spijzen. Gelukkig kon Willy rekenen om de 
bereidwillige hulp van Stef Peeters die telkens de afruim en afwas voor zijn rekening nam. 
Langs deze weg een gemeende appreciatie voor het geleverde werk en het hoeft geen betoog dat we 
erop rekenen dat de mosseltjes ook volgend seizoen weer op de planning zullen staan. 
  
6. TTK Bestuursnieuws 

* Op vrijdag 22 februari organiseert de gemeente Rijkevorsel haar kampioenenviering. Dit gaat door 
in zaal De Kuiperij te St. Jozef. Alle kampioenen, per ploeg en/of individueel worden hierop 
uitgenodigd om in de bloemetjes gezet te worden. Vanzelfsprekend zijn de andere clubleden en 
ploeggenoten welkom om de kampioenen mee te ondersteunen. 
Uit de resultaten van vorig seizoen weerhouden we alvast volgend rijtje laureaten: 
1. Individuele kampioenen: 
- Raoul Wagemans: eerste in 4A Sporta 



 

- Ludo De Vrij: eerste 8 B Sporta 
- Ilse Van Leuven: eerste 9 B Sporta 
- Marthe Royens: eerste 9 C Sporta 
- Seppe Sterkens: eerste 4 B jeugd Sporta 
 
2. Ploeg kampioenen: 
- A ploeg: eerste 1 B Sporta (Dennis Abbeel, Bernd Verdonck en Jens Sterkens) 
- B-ploeg : eerste 4 B (Seppe Sterkens,  Jordy Van Tendeloo, Judith Royens, Yoran Max) 
 
3. Proviciaal dubbelkampioen: 
- Melissa Gyles 
 
4. Clubkampioenen: 
- Jeugd: Dennis Abbeel 
- Seniors: Wim Van Ammel 
 
7. Jeugdnieuws 

December is begonnen en dat betekent ook dat de goeie Sint weer zijn opwachting maakte bij onze 
jeugdspelers. Hieronder een foto impressie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Wist je dat…. 

* Louis in de maand januari een caféquiz organiseert in de Rue Mour. Ploegen bestaan uit vier spelers 
en de bedoeling is om een makkelijke quiz met hier en daar een kuitenbijter aan te bieden. TTK'ers die 
dus al een keertje willen trainen tegen de jaarlijkse TTK-quiz, kunnen alvast hun hartje komen 
ophalen. Zodra de juiste datum bekend is, zullen we dit laten weten aan de liefhebbers. 
* De B-ploeg VTTL onlangs een dieptepunt qua bezoekersrecette mocht optekenen. Welgeteld 5.4 
euro moesten de bezoekers ophoesten en ze vergaten bovendien om er nog ene terug te geven nadat de 
thuisploeg na afloop van de wedstrijd hen had getrakteerd. 
* Gelukkig had onze voorzitter de bui zien aankomen en was er afgesproken om de broodjes na de 
wedstrijd achterwege te laten.  
* Er nog wel een lichtpunt was: de wedstrijd werd gewonnen met 12-4 ! 
* Erwin Liekens volgend seizoen gaat experimenteren met lange noppen. Benieuwd hoe dat gaat 
aflopen. 
* Diezelfde Erwin wat in het sukkelstraatje zit met zijn fysieke toestand. Beterschap wordt hem 
gewenst. 
* De voorbije verkiezingen een groot succes waren voor de NV-A partij van regerend burgemeester 
Dorien Cuylaerts en we met andere woorden geen historisch unicum mogen beleven. Clublid Bob  



 

Van Den Eynden zal helaas voor hem geen burgervader worden en dus gaan we als club opnieuw 
'slechts' een schepenambt in onze rangen hebben en geen burgermeester. 
* Bob Verpoorten een rare snuiter is: elke sportman/vrouw presteert optimaal eens hij/zij goed 
opgewarmd is maar bij Bob moet het blijkbaar eerder fris zijn. Naar zijn zeggen was het een sauna in 
het lokaal terwijl de rest van de aanwezigen het gewoon lekker aangenaam vonden. 
* We ons aan het afvragen zijn of er wel iemand deze info leest. Op onze oproep om wat nieuwtjes of 
wistjedatjes door te mailen, krijgen we gewoon geen reactie! Al goed dat onze voorzitter nog een duit 
in het zakje doet of we moesten alle weetjes zelf uit onze duim zuigen. 
* We op dit ogenblik bijna 90 leden hebben, verdeeld over 52 volwassenen en 36 jeugdleden? 
* Het glas van de binnendeur vervangen is door gehard veiligheidsglas. 
* Er nog altijd toogmensen in slagen om de lege flessen coca cola en water door elkaar te halen en dus 
in de verkeerde bakken te zetten. Graag enige aandacht hiervoor om het werk van Danny wat te 
verlichten. 
* Stan Floren nog eens een balletje is komen slaan. De techniek is nog steeds aanwezig maar de 
beentjes willen niet altijd meer mee. 
* Er terug Hoegaarden om de toogbladeren verschenen is. Blijkbaar was dit er ooit eens afgevallen bij 
de opmaak van nieuwe formulieren. 
* We uitkijken naar de kerstboom in onze cafetaria! 
* We deze info en wist je datjes afsluiten met steevast twee herhalingen: zie hieronder! 
* 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.  
 
 
 


