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1. Voorwoord 

Daar is de lente, daar is de zon maar die laatste laat het voorlopig toch geregeld afweten. Gelukkig is 
Pasen in aantocht en kunnen we weer eens ongegeneerd snoepen van die lekkere paaseieren. Deze info 
is meteen ook alweer de laatste van het lopende seizoen want op het einde van mei gaan de boeken en 
het lokaal voor twee maanden dicht. De uitslag van het clubkampioenschap, de beker van Veussel en 
andere clubnieuws zullen jullie dus ten vroegste kunnen lezen in de info die bij aanvang van seizoen 
2019-2020 in jullie postbus of mailbox terecht komt.  
 
Woordje van de voorzitter: 

Beste lezer, 

Bij deze mag ik aankondigen dat we weeral bij het einde van ons seizoen aangekomen zijn. Gedaan 
met pingpongen?? Nee, dat niet: er staat nog wel wat op stapel. Maar hier meer over verder in dit blad 
als je onze clubagenda naleest. 

Zoals de meesten onder jullie,  trachten ook wij een milieubewuste club te zijn. Met name goed 
sorteren, herbruik van regenwater voor de toiletten en de poets. Daar stopt het echter niet bij want we 
zijn nu ook  aan het bekijken om de asbestplaten van ons dak te vervangen door een andere,  meer 
milieuvriendelijke dakbedekking. De asbestplaten weg en een ander dak erop met extra isolatie. Zodra 
hier meer nieuws over is zullen jullie deze info ongetwijfeld doorkrijgen. Maar dat is allicht  iets voor 
volgend seizoen. Wij gaan eerst degelijk ons huiswerk maken over dit 'project'. 

En dat niet alle mooie liedjes blijven duren mochten we vernemen van onze jeugdtrainer, lid van het 
jeugdbestuur en boegbeeld voor de competitie: Lucien Kivit.  Lucien stopt na een oneindige inzet met 
de actieve (jeugd)werking in onze club. We willen hierbij Lucien zeer hartelijk danken voor de talloze 
jaren onbaatzuchtige inzet. Bij de vraag aan Lucien hoeveel jaren hij lid was van het bestuur moest hij 
het antwoord schuldig blijven. “Niet te tellen,…” tot “ Valt wel mee denk ik”, “trainer mogelijk al wel 
40 jaar” … was zijn antwoord. We wensen Toos en Lucien veel plezier samen, nu hij meer tijd heeft 
voor andere zaken. Een vervanger vinden zou niet makkelijk geweest zijn… maar is wel gevonden! 
Lucien kan de fakkel gelukkig doorgeven aan Marthe Royens. Marthe geeft ondertussen ook al enkele 
jaren training aan de jeugd, is lid van het jeugdbestuur én van het dagelijks bestuur. 

We wensen Marthe veel voldoening en veel succes toe in deze nieuwe uitdaging. 

2. De toogbeurten voor april en mei 2019 

dag datum naam dag datum naam 
DO 04/04/19 TONY WILMS DO 09/05/19 ?????? 
DO 11/04/19 RUDY MARISSEN DO 16/05/19 ?????? 
DO 18/04/19 STEF PEETERS DO 23/05/19 ?????? 
DO 25/04/19 TOM LENAERTS WO 29/05/19 ?????? 
DO 02/05/19 ?????  
 
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 
MA  22/04/19 CLUBKAMPIOENSCHAP SENIORS OP TWEEDE PAASDAG 
WO  24/04/19 VERGADERING JEUGDBESTUUR 
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. Verslag ouder-jeugd dubbeltornooi van 16 maart 

Het oudertornooi begon om 16:00 uur. Er waren 9 ploegjes ingeschreven. Deze werden eerst 
opgedeeld in 2 poules om daarna allemaal over te gaan op tabel. Voor ouders die ook tafeltennis 
spelen hadden we een klein paletje voorzien om toch een handicap in te lassen. 

Poule 1 bestond uit:      Poule 2 bestond uit: 

- Daan Michielsen – Dirk Michielsen   Hanne Van Dijck – Johan Van Dijck 

- Arne Lens – Joris Lens     Brent Tilburgs – Seppe Sterkens 

- Judith Royens – Luc Royens     Jonah Van Giel – Ive Van Giel 

- Kobe Van Ammel – Wim Van Ammel   Yorbe Max – Debbie Van Laer 

- Lander Van Tichelt – Dennis Abbeel 

Rond kwart na 5 werden er hotdogs verkocht waar er maar liefst 47 van gegeten zijn. Iedereen ging 
door op tabel behalve Judith en Luc. Zij hadden nog andere verplichtingen. 

In de kwartfinales moesten volgende spelers tegen elkaar en kregen we deze uitslagen: 

Kobe en Wim – Jonah en Ive: 3-0 

Hanne en Johan – Arne en Joris: 1-3 

Brent en Seppe – Daan en Dirk: 0-3 

Lander en Dennis – Yorbe en Debbie: 3-1 

Halve finale: 

Kobe en Wim – Arne en Joris: 3-1 en  Daan en Dirk – Lander en Dennis: 3-0 

 



 

De finale werd gespeeld door onderstaande duo's waar Kobe en Wim Van Ammel uiteindelijk als de 
verdiende winnaars uit kwamen: 

Kobe en Wim – Daan en Dirk: 3-0 

Het was een zeer leuke namiddag en absoluut vatbaar voor herhaling. 

5. TTK Bestuursnieuws 

* Het huidige tafeltennisseizoen zit er weer bijna op. Wij zijn ondertussen al gestart met de 
voorbereidingen voor het nieuwe seizoen.  
Net als de voorbije jaren werken we met een digitaal inschrijvingsformulier. 
In bijlage kan je alvast de nodige tekst en uitleg terugvinden over hoe je dit inschrijvingsformulier 
dient in te vullen. 
  
Hieronder kan je de link terugvinden voor zowel de volwassenen als voor de jeugdspelers. 
  
Link volwassenen: https://forms.gle/RNWxcq4wGDeWqp7w9 
 
Link jeugdspelers: https://forms.gle/dvecsWA7fm9XVRiP7 
 
Gelieve uw inschrijving in te vullen en uw betaling te laten gebeuren en dit uiterlijk op zondag 28-04-
2019. 
 
* De club komt tussen voor 30 euro bij een inschrijving voor de jeugdkampen. 
* Op dinsdag 23 april spelen Chris Verhoeven en Sven Somers de halve finale van de Beker Hollogne 
(hoogste reeks) in het lokaal van Killypong. Als Chris en Sven winnen spelen ze op donderdag 02 mei 
de finale in het lokaal van St. Antonius. Op dat zelfde moment speelt Rijkevorsel A Sporta (Yannick, 
Seppe, Boris) een barragematch tegen Virtus C om te bepalen wie mag stijgen naar de 3de afdeling. 
Supporters zijn telkens welkom vanaf 20.00u. 
  
6. Jeugdnieuws 

Zoals onze voorzitter reeds aanhaalde in zijn voorwoord, geeft Lucien Kivit na vele jaren 
jeugdwerking de fakkel door. Als je zijn naam leest, kun je er donder op zeggen dat hij geen Vlaamse 
maar wel Nederlandse roots heeft wat we bij deze dan ook kunnen bevestigen. 
Lucien is een man van vele oorlogen die ruim veertig jaar geleden in Rijkevorsel aanwaaide omdat hij 
voor zijn werk beter in Vlaanderen woonde. Hij was toen al pingpong-actief bij Tios Tilburg wat 
meteen ook verklaart waarom onze club al sinds mensenheugenis jaarlijks een vriendschappelijke 
wedstrijd tegen die Hollanders speelt. 
Lucien en zijn vrouw Toos sloten bij aankomst in de Appelstraat - waar ze trouwens nog steeds wonen 
- meteen aan in onze club. Hij speelde jarenlang competitie waarbij hij een ruime periode deel 
uitmaakte van het triumviraat Ludo De Vrij en Edwin Michielsen. Naast de competitie ging er 
nauwelijks geen donderdag voorbij of de drie heren zaten op die clubavonden samen lekker te 
ouwehoeren (*) aan het tafeltje aan de toog. Het engagement van Lucien ging snel verder dan 'gewoon' 
clublid te zijn. Hij volgde een cursus tafeltennistrainer en meteen was de stap gezet naar een lange 
carrière in de begeleiding van beginnende en gevorderde jeugdspelers. Uiteraard geen een zonder twee 
en toen er een jeugdbestuur binnen de club werd opgericht was het vanzelfsprekend dat hij er de dienst 
zou uitmaken. In al die jaren kwamen en gingen er jeugdbestuursleden maar Lucien bleef een vast 
ankerpunt en verzorgde hij de brugfunctie tussen jeugd en algemeen bestuur. 
Alsof dit nog niet voldoende was, hield hij ook de rangschikkingsborden van alle competitieploegen 
bij. Een wekelijkse job die weliswaar geen zeeën van tijd kostte maar het was toch maar mooi mee 
genomen dat hij deze klus ook klaarde. 
Lucien was en is geen tafelspringer, hoogdravende woorden zijn aan hem niet besteed. Hij is wel een 
fijne en intelligente mens die een groot gevoel voor eerlijkheid en rechtvaardigheid in zich meedraagt. 



 

Hij heeft overduidelijk een eigen mening maar respecteert ook die van een ander. Enkel wanneer een 
'rechts' discours ontstond - genre alle vreemdelingen zijn profiteurs - kon hij het niet laten om aan de 
betrokkenen terecht enig tegengas te geven. 
We sluiten hier af met de vaststelling dat Lucien ook maar een mens is van vlees en bloed die ondanks 
het feit dat hij zelden over de schreef gaat toch enkele keren het nieuws haalde in onze info's. Zo is hij 
ooit na een teerfeest met iets teveel op staande gehouden op 200 meter van zijn huis tijdens een 
alcoholcontrole en we herinneren ons ook dat hij ook centraal stond in een sterk verhaal, gepubliceerd 
in een van de vele info's waar een fiets die op slot zat en niet van hem was, toch mee naar huis moest. 
Ongetwijfeld zal het bestuur Lucien nog wel in de bloemetjes zetten maar alvast ook van ons een 
welgemeend dankuwel voor de ontelbare jaren clubliefde. 
(*) Kletsen, leuteren over van alles en nog wat 
 
7. Sterk verhaal 

Het is lang geleden maar we kregen nog eens een behoorlijk sterk verhaal binnen waarin een hoofdrol 
is weggelegd voor Seppe Van Gils  als lijdend voorwerp en Sven Somers als boosdoener. Vooraleer 
we hieronder het relaas van Seppe weergeven moet ons toch van het hart dat Sven Somers met 
voorsprong de gele trui in handen heeft als het aankomt op een abonnement van sterke verhalen. Wie 
alle info's nog in zijn bezit heeft moet maar eens terugkijken in de tijd. 
Hier het verhaal van Seppe: een tiental jaar geleden ben ik de vest van mijn toen nieuwe trainingspak 
na een 2-tal maanden kwijtgeraakt. Aangezien ik dacht dat ik hem ergens op de voetbal had 
achtergelaten, heb ik mezelf toen blauw gezocht op de voetbal, andere clubs gecontacteerd,… maar 
zonder resultaat. Ook op de pingpong heb ik gekeken, maar daar lag hij ook niet. Even voor de 
duidelijkheid: het hield echt niet op met een beetje zoeken,… ongelooflijk hard gezocht hebben we 
toen ! Een mens geeft uiteindelijk het zoeken op maar onlangs gebeurde dan het volgende: enkele 
weken geleden kon ploegmaat Yannick niet aantreden voor een competitiematch en hadden we Sven 
gecontacteerd om hem te vervangen. Toen we uit de auto stapten viel mij het trainingsvest op dat Sven 
aan had en eenmaal binnen vroeg ik hem waar hij deze had gehaald. Hij zei dat hij er ooit na een 
stevige pingpongavond de ochtend nadien mee was wakker geworden en eigenlijk  niet wist hoe hij er 
aan was geraakt.  Het was echter dus snel duidelijk dat dit mijn vest was dat na jaren eindelijk terug 
boven water was gekomen. Ondertussen hebben we zelf al lang een ander trainingspak aangeschaft en 
bovendien kregen we onze vest niet meer terug van Sven omdat hij in die outfit al vele mooie 
overwinningen had behaald.  
  
8. Wist je dat…. 

* In deze info soms fake news terecht komt. Zo schreven we vorige keer apetrots dat we opnieuw meer 
dan honderd leden hadden maar blijkbaar was dit een telfout en zitten we dus niet aan de honderd.  
* Er nog maar een tiental mensen zich inschreven voor het teerfeest/receptie maar we hopen dat dit 
aantal de komende dagen nog flink mag oplopen. 
* Marianne Adams onder het mes moet om een knieprobleem te verhelpen. Veel beterschap en 
voorspoedig herstel gewenst. 
* De ziekenboeg wordt aangevuld met Erwin Liekens die zich een longontsteking op de hals heeft 
gehaald. 
* Rudy Marissen intussen al op de operatietafel gelegen heeft met gunstig gevolg volgens onze 
informatiebron. 
* De B-ploeg VTTL naar ondertussen goeie gewoonte de laatste competitiematch thuis afsluit met een 
spaghettimaaltijd. 
* Diezelfde B-ploeg onlangs verloor op Turnhout maar alsnog de drie punten cadeau kreeg voor de 
groene tafel wegens een opstellingsfout van de thuisploeg. 
* Jef Van Bergen smachtend uitkijkt naar zijn pensioen dat eraan komt in september. Wie het niet 
mocht weten: Jef rijdt viermaal per week naar zijn werk, een flink eind voorbij Gent en de dagelijkse 
filemiserie begint hem flink de keel uit te hangen. 
* We nog willen meegeven dat Lucien ook graag quizt en met zijn ploeg jaarlijks present tekent op de 
TTK-quiz om een gooi te doen naar de oppergaai. 



 

* Boris Voorspoels op vrijersvoeten is en dus een einde gemaakt heeft aan zijn vrijgezellenbestaan. Zo 
zie je maar: op elk potje past een deksel. 
* We nu nog zijn kompaan Sven Somers aan een lief moeten helpen wat opnieuw een sterk verhaal 
zou opleveren. 
* Bij Eric Van Hove de kerstboom nog steeds terug te vinden is. Hij staat in een pot achter het huis en 
Eric hoopt hem ongetwijfeld in leven te houden tot de volgende Kerstmis. Niet alleen het bestuur van 
onze club denkt en handelt ecologisch, ook de leden dragen blijkbaar hun steentje bij. 
* De internationalisering in het tafeltennis met rasse schreden toeneemt. Na AFP Antwerpen kregen 
we met Sokah opnieuw een ploeg binnen vier niet Belgen. Gelukkig konden ze allemaal al een redelijk 
mondje Nederlands wat toch nog een geanimeerd gesprek opleverde na de wedstrijd. 
* We alle leden achtereenvolgens nog willen meegeven: schrijf in voor volgend seizoen, schrijf in 
voor de receptie, geniet nog van twee maanden tafeltennis en geniet van een aangename zomer en dito 
vakantie. 
* 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.  
 
 
 


