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1. Voorwoord 

De kerstkalkoen is intussen verteerd en het is ook gedaan met elkaar Nieuwjaar te wensen want januari 
heeft zijn gat ook al gedraaid.  Toch zijn er altijd mensen die ervan blijven profiteren want mijn vrouw 
kreeg op vrijdag 1 februari alsnog drie kussen en een gelukkige Nieuwjaar er bovenop. Afin, zo erg 
was het nu ook weer niet en wat veel belangrijker is, de neuzen staan stilaan richting lente. Bij zonnig 
weer is het al goed te merken dat het daglicht aan het toenemen is en dat kunnen we als kinderen van 
de zon en aangename temperaturen alleen maar toejuichen. Daarmee hebben we ons weerpraatje, 
gekoppeld aan andere ongein gehad en laten we het woord aan onze voorzitter die verdorie Frank De 
Boosere gewijs zijn woordje ook al start met de klimaatopwarming. 
 
Woordje van de voorzitter: 

Nog even slapen in onze zetel op deze lange avonden en de lente steekt weldra zijn kop op. Let er 
maar eens op, ’s morgens en ‘s avonds al wat langer licht maar nog wel een tikkeltje koud. Weg 
binnenkort met de gezellige avonden bij de stoof, weg de mooie kerstboom in ons lokaal, weg het 
glühwijntje tijdens de Kerst- en andere wandelingen, weg met de dikke sokken en slobbertrui, … 
Terug de strakke shorts en dito hemdjes en de wind door de haren. Héérlijk. 

Rond deze tijd van het seizoen bereikt ook het competitiegebeuren zijn hoogtepunt. De ploegen 
krijgen stilaan uitzicht op de plaats waar ze gaan eindigen, vooraan en meedoen voor de titel, 
achteraan en dus knokken geblazen om erin te blijven of gewoon midden in het bed en onbezorgd de 
lopende competitie afhaspelen. Spannender kan het dus normaal niet zijn. Geniet ervan. 

Een heuglijk bericht dat eenieder verraste was het, toen Jef Van Bergen op de vorige 
bestuursvergadering kwam melden dat we terug boven de 100 leden zitten. Als dat geen nieuws is!! 
Hoewel je dit aan de competitieborden in het lokaal niet zou zeggen. Nog niet zo lang geleden 
moesten de laatste borden tegen de ramen gezet worden wegens plaatsgebrek. Dat wil zeggen dat er 
veel leden zijn die onze club bezoeken, maar dat de insteek van onze clubleden lichtjes verschoven is. 
Hopelijk zijn er volgend seizoen weer een aantal leden meer die in de competitieboot stappen. Hoe dan 
ook zijn we wat blij met de aangroei van ons ledenaantal. Hoe meer zielen hoe  meer vreugd! 

Veel plezier met het lezen van ons clubblad. 

2. De toogbeurten voor februari en maart 2019 

dag datum naam dag datum naam 
DI 05/02/19 PETER MATHEEUSSEN DO 07/03/19 CAROLINE FRANSEN 
DO 07/02/19 BART JACOBS DO 14/03/19 JEF VAN BERGEN 
DO 14/02/19 FRANK BOGAERTS VR 15/03/19 BOB VERPOORTEN 
VR 15/02/19 ERWIN LIEKENS MA 18/03/19 LUDO DE VRIJ 
MA 18/02/19 SANDRA DE VRIJ DI 19/03/19 TONY WILMS 
DI 19/02/19 WIM VAN AMMEL DO 21/03/19 DENNIS DE VRIJ 
DO 21/02/19 DANNY DE VRIJ VR 22/03/19 INGRID VERVLOET 
DO 28/02/19 JORIS LENS DO 28/03/19 PETER LAMBREGHTS 
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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!!!! 
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 
WO 13/02/19 VERGADERING JEUGDBESTUUR 
ZA 23/02/19 DUBELTORNOOI VOOR DE SENIORS MET START 19.00U 
ZA 16/03/19 DUBBELTORNOOI JEUGD MET START 16.00U 
DO 21/03/19 CLUBAVOND MET LEKKERE HAPJES 
MA  22/04/19 CLUBKAMPIOENSCHAP SENIORS OP TWEEDE PAASDAG 
ZA 27/04/19 RECEPTIE TTK RIJKEVORSEL 
WO 01/05/19 CLUKAMPIOENSCHAP JEUGD 
DO 02/05/19 ALGEMENE LEDENVERGADERING 
DI 07/05/19 BEKER VAN VEUSSEL EERSTE RONDE 
DI 15/05/19 BEKER VAN VEUSSEL TWEEDE RONDE 
DI 22/05/19 BEKER VAN VEUSSEL DERDE RONDE 
 
4. TTK quiz: Zaterdag 2 februari 2019 

We mochten voor onze tiende editie ook tien ploegen verwelkomen, een aantal waarmee we tevreden 
mogen zijn. Onder de deelnemende teams zien we heel wat, zo niet de meeste vaste jaarlijkse klanten 
weerkeren. We mogen daaruit zeker besluiten dat de formule en het niveau van onze TTK quizzen op 
maat van ons cliënteel is. Na afloop van de quiz kregen we uit diverse hoeken een open doekje en 
complimenten voor ons werkstuk. Hoewel we het daar zeker niet voor doen, is het toch fijn om horen 
dat onze inspanningen worden gewaardeerd en geapprecieerd. 
Wat de quiz zelf betreft kunnen we terugkijkend besluiten dat het een zeer spannende bedoening is 
geworden. Drie tot vier ploegen konden tot op het einde aanspraak maken op de overwinning. Voor de 
Bende van Tourette (ploeg van Jeroen Guns) was het verloop wel extra zuur omdat ze gedurende 10 
rondes van de 11 voortdurend aan de leiding hebben gestaan en aan de eindmeet uiteindelijk vrede 
moesten nemen met een derde plaats. Hun voorsprong was nooit erg groot (maximaal drie punten) 
maar het was toch,  zowel voor ons als allicht ook voor hun ,een verrassing dat de kaas nog van het 
brood werd gehaald. 
De scores voor alle ploegen lagen bijzonder hoog en zelfs de laatste ploeg speelde zo'n 63% bij elkaar. 
De quiz was zeker niet te makkelijk maar door de vele tips en de verbanden/linken in de vragenrondes 
was het speelplezier groot en de resultaten navenant. 
Voor de afwezigen geven we hieronder eerst de gespeelde rondes en daarna de eindrangschikking. 
 
Reeks 1: Opwarmronde waar het antwoord in het café en de dranken aldaar moesten gezocht worden. 
Reeks 2: In elk antwoord kwam het getal 10 voor, weliswaar in meerdere talen 
Reeks 3: Alle antwoorden verwezen naar een actieve of niet meer actieve veldrijder 
Reeks 4: De antwoorden zaten in de titel van een Jommekes album en die waren bijgeleverd als docu 
Reeks 5: Alfabetronde waarin alle antwoorden uit twee woorden bestonden 
Reeks 6: Puzzelronde 
Reeks 7: De hamvraagronde: in alle antwoorden kwam het woord 'ham' voor behalve het tiende 
antwoord (Othelllo) waar negen van de tien ploegen onder de linkdwang Hamlet schreven 
Reeks 8: Filippine ronde 
Reeks 9: 5X4 ronde 
Reeks 10: Johan Verminnen ronde: 15 pittige vragen maar de antwoorden konden gevonden worden 
aan de hand van een 'verloren' kladblad en het liedje van Verminnen dat integraal werd gespeeld 
Reeks 11: Muziekcombinatieronde:  



 

 
De uitslag dan: de quiz stond op 191 punten 
 
1. De Chenetjes (Lucien en co): 178 punten 
2. Het brein van Don Rooy (ouders jeugd): 177 
3. De bende van Tourette (Jeroen Guns): 176 
4. A1A2A3 (Fam. Stan Adriaensen): 175 
5. Grellig door den bocht (Fam. Stef Peeters): 174 
6. De Achtelse Bastards (Ilse Van Leuven en co): 167 
7. Gijkuntta (Raoul Wagemans en co): 159 
8. De Lege Tapkraan (Rudi Marissen en co): 155 
9. Torendries (Fam. Frank Bogaerts) 139 
10. Acute Amnesie (Jeugdspelers): 118 
 
Nog wat quizweetjes: 
- Danny De Vrij en Erwin Liekens hebben de ganse avond de tap voor hun rekening genomen 
- Stan Floren was benieuwd hoe zo'n quizgebeuren in elkaar stak en hij heeft de ganse avond samen 
met zijn vrouw Wieza de quiz aan een apart tafeltje van nabij gevolgd. 
- Er waren prijzen voor de winnaars, de laatste ploeg en een ploeg die door lottrekking een prijs mocht 
komen ophalen. De ploeg van onze voorzitter viel met haar gat in de boter. 
- Karine - vrouw van de quizmaster - vervulde wederom haar rol als hostess (documentatie uitdelen en 
antwoordbladen ophalen) en jury door alles netjes te verbeteren en de stand bij te houden. 
- Jammer genoeg moeten we ook melden dat er wat sleet begint op te zitten want ze maakte zowaar 
twee telfouten die snel konden recht gezet worden. 
- Van de 191 vragen bleven er twee onbeantwoord door alle ploegen. Geen enkele ploeg kende de 
Duitse schilder Otto Dix (in reeks 2) en de winkelketen Max Mara (alfabetronde). Bijna alle ploegen 
penden Massimo Dutti op hun antwoordblad. 
- Volgend jaar en in principe in de maand januari komt er ongetwijfeld een elfde editie. 
 
Ps: 
 
Op onze quizvragen in de vorige info kregen we ditmaal meer dan een reactie. Er waren enkele 
inzendingen bij die alles juist hadden en in dat geval zou de winnende fles wijn gaan naar degene die 
het eerste heeft gereageerd. Dat was met slechts zes minuten verschil Boris Voorspoels! 
1. Boris Voorspoels: mail binnen op 4/12/2018 om 9u19m 
2. Ingrid Vervloet: mail binnen op 4/12/2018 om 9u25m 
3. Caroline Fransen: mail binnen op 4/12/2018 om 10u24m maar ook 2 fouten 
4. Peter Lambreghts: mail binnen op 6/12 om 8u22m 
5. Toos Smulders: mail binnen op 6/2 om 14u09m 
6. Frank Bogaerts: mail binnen op 15/12  
  
5. TTK Bestuursnieuws 

Geen bijzonderheden te melden. 
 
6. Jeugdnieuws 

Geen bijzonderheden te melden 
 
7. Wist je dat…. 

* We reeds aanhaalden in deze info dat we de kaap van de 100 leden hebben overschreden maar dat 
zich dat ook vertaald in een grote opkomst. Zo kwamen er op een zondagvoormiddag 23 spelers 
opdagen en dat betekende wachten op een tafel die vrijkwam. 
* Erwin Liekens goed nieuws kreeg over zijn fysieke gezondheid en dat uit puur contentement  vierde 
met een avondje happy hour op een donderdagavond en een zondagvoormiddag. 



 

* Zo zie je maar: gezondheid is onbetaalbaar en mag iets kosten. Voor de tapper van dienst op die 
bewuste donderdag was het simpel: de streepjes mochten allemaal achter Erwin komen te staan. 
* Ludo De Vrij zit dan weer wel in het voorlopige sukkelstraatje. Hij werd geopereerd en is nu de 
trotse eigenaar van een 'nieuwe' knie. We duimen voor een vlot herstel en hopen dat hij volgend 
seizoen weer snel in actie kan en mag komen. 
* Idem dito voor Willy Laurijssen die begin februari een nieuwe heup ging inkopen. Ook voor hem 
een voorspoedige revalidatie gewenst. 
* Geen twee zonder drie en ook Raoul Wagemans zit al een tweetal maanden thuis met een hernia. We 
hopen dat hij er goed van herstelt, zeker met zijn beroep dat best rugbelastend is. 
* Er goed nieuws is voor onze A-ploeg VTTL: ze staan aan de leiding in derde en kunnen met een 
gerust gemoed promoveren naar tweede provinciale nu Sven Somers zich geëngageerd heeft om terug 
naar onze club te komen om 'Belgische' te komen spelen. 
* Eric Van Hove zijn 'eetkamer' heeft laten reviseren en nu met een prachtig gebit rondloopt. Nu de 
rest nog en dan kan hij terug eerste provinciale aan. 
* Jeroen Janssen met de supportersbus van Toon Aerts naar het WK veldrijden is geweest. 
* Dennis Abbeel een flyer gemaakt heeft om onze club te promoten. Vandaar opnieuw meer dan 
honderd leden!?? 
* Het jeugdbestuur voor volgend seizoen aan een andere formule denkt wat het kerstfeest voor de 
jeugd betreft. Er waren ditmaal weinig inschrijvingen en dan is het  niet prettig om tijd en energie te 
steken in dergelijke activiteit. 
* Er toch een aantal laatblijvers waren na de quiz en deze allemaal geholpen hebben om de zaal terug 
op orde te krijgen: tafels en stoelen weg, matten oprollen en stockeren, tafeltennistafels terug in de 
zaal zetten... 
* We onlangs op verplaatsing in Nodo nog een oude bekende tegenkwamen die nog steeds actief aan 
de tafeltennistafel stond. Navraag leerde ons dat de man intussen...90 jaar was geworden. 
* We hieruit maar een besluit kunnen trekken: als de gezondheid het toelaat kan je blijkbaar tot hoge 
leeftijd een balletje slaan en ja onze Stan komt met zijn 85 lentes aardig in de buurt! 
* 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.  
 
 
 


