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1. Voorwoord 

Tot onze verbazing zijn de vorige twee maanden alweer voorbij gevlogen. Hoog tijd dus om een 
nieuwe info aan de tafeltennisman/vrouw te brengen.  Het is overigens verontrustend om vast te 
moeten stellen dat vadertje tijd niet stilstaat. In onze beleving is het jaar 2019 nog niet zo lang geleden 
van start gegaan terwijl we nu op amper enkele maanden van het einde van datzelfde jaar zijn. Carpe 
diem of pluk de dag, is een wijsheid die de Romeinen al wisten te appreciëren. We kunnen die gasten 
alleen maar gelijk geven. Of je nu school loopt, werkt of op kosten van de maatschappij leeft - lees op 
pensioen bent - , laat de dagen niet zomaar open en dicht gaan maar geniet van elke moment. Daarmee 
is onze filosofische bespiegeling ook weer gepasseerd en kunnen we overgaan tot de orde van de dag, 
te beginnen met het woordje van onze voorzitter Frank. 
 
Woordje van de voorzitter: 
 
Beste TTK-ers,  
 
Hier rolt weerom het volgend“ ping-pongerke” van de drukpers. En net zoals die vele voorgangers 
komt ons infoblad vanuit de Biekorfweg richting TTK-leden. We zouden eigenlijk eens moeten 
opzoeken hoe lang dit al verdienstelijk gebeurd.  
Een club zonder infoblad is als een machine zonder handleiding. Zolang alles draait blijft het wel 
draaien, maar zonder  thermometer of drukmeter loopt het uiteindelijk toch eens mis. Daarom merci 
aan de volhardende schrijver van dit blad met z’n info, weetjes, sterke verhalen en meer van dit 
schrijfsel. Merci Louis.  
De competitieploegen zijn al aan hun 4e week bezig. Gewonnen, mogelijks ook al eens verloren, maar 
wel steeds op post en vol overgave.  
De trainingen voor de jeugd en de volwassenen draaien op volle toeren, proficiat aan allen die deze 
volgen en veel succes hierin.  
Onlangs ontving ik van de organisatoren van de tafeltennis – den Bond met andere woorden  – een 
waarschuwend en informatief schrijven over “API” ( AanspreekPunt Integriteit ) welke gestuurd is 
naar alle clubs. Meer hierover verder in dit blad. Lees dit aandachtig en aarzel niet als er iets gemeld 
moet worden.  
Verder wens ik iedereen veel plezier in deze natte, regenachtige tijd na een lange verzengende zomer.  
  
Tot een volgend schrijven en veel leesgenot verder.  
 
2. De toogbeurten voor oktober en november 2019 

dag datum naam dag datum naam 
DO 03/10/19 DENNIS DE VRIJ DO 31/10/19 SVEN SOMERS 
VR 04/10/19 YANNICK VD EYNDEN DO 07/11/19 CAROLINE FRANSEN 
ZA 05/10/19 FONS VAN GILS VR 08/11/19 JORIS LENS 
MA 07/10/19 INGRID VERVLOET DO 14/11/19 BART JACOBS 
DI 08/10/19 ERWIN LIEKENS ZA 16/11/19 LUCIEN KIVIT 
DO 10/10/19 CHRIS STERCK DI 19/11/19 TOM LENAERTS 
VR 11/10/19 JEF BERTELS DO 21/11/19 RUDY MARISSEN 
DO 17/10/19 JEROEN JANSSEN MA 25/11/19 SEPPE VAN GILS 
VR 18/10/19 CHRIS VERHOEVEN DI 26/11/19 NANCY ROYMANS 
DI 22/10/19 LUDO DE VRIJ DO 28/11/19 RIA GYSELS 
DO 24/10/19 PETER LAMBREGTS VR 29/11/19 ILSE VAN LEUVEN  

TTK-INFO 

              Nummer: 169                     
OKT - NOV 2019 



 

 
DE VOLLEDIGE BEURTREGELING  ZAL OOK UITGEHANGEN WORDEN  IN HET 
LOKAAL EN IS DAAR RAADPLEEGBAAR.  IEDEREEN ZAL DE REGELING OOK IN 
ZIJN/HAAR MAILBOX KRIJGEN. 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!! NAAR 
GOEDE GEWOONTE NEMEN DE MENSEN VAN HET BESTUUR DE EERSTE 
TOOGBEURTEN VAN HET SEIZOEN VOOR HUN REKENING. ZOALS REEDS 
HIERBOVEN AANGEGEVEN ZAL DE VOLLEDIGE REGELING ASAP VERSCHIJNEN. 
 
3. Clubagenda 

dag datum activiteit 
WO 23/10/19 BESTUURSVERGADERING 
DO 14/11/19 MOSSELAVOND MET WILLY LAURIJSSEN ALS KOK VAN DIENST 
ZA ??/01/20 TTK QUIZ 
ZA  15/02/20 DUBBELTORNOOI VOLWASSENEN 
 
4. Geleide trainingen Sander Geerts 

Om de tafeltennisconditie op scherp te houden krijgen de leden de gelegenheid om geleide training te 
volgen onder leiding van Sander Geerts. Deze trainingen gaan door op woensdagavond. 
 
5. TTK Bestuursnieuws 

* Op donderdag 14/11 worden er naar jaarlijkse goede gewoonte weer mosselen klaargemaakt door 
Willy Laurijssen. Inschrijven is uiteraard verplicht en kan in het lokaal ad valvas gebeuren. We 
verwachten minimaal 20 inschrijvingen om het gebeuren te laten doorgaan. Voor onze TTK-leden is 
de mosselsouper gratis, niet leden - lees partners van onze leden - kunnen ook deelnemen mits het 
betalen van een kleine bijdrage a rato van 10 euro. 

* Voorzitter Frank Bogaerts heeft aan het bestuur en bij uitbreiding aan de club TTK Rijkevorsel 
medegedeeld dat hij zijn functie als voorzitter na 10 jaar op het einde van dit seizoen vacant stelt.  

*  API: toelichting vanuit Het Bestuur. 

API:  AanspreekPunt Integriteit. Wat met andere woorden wil zeggen dat we als club een 
vertrouwenspersoon dienen aan te stellen. Deze persoon wordt aangesteld als degene die kan 
gecontacteerd worden bij grensoverschrijdend gedrag, zowel op seksueel, verbaal als lichamelijk vlak 
maar ook pestgedrag komt in aanmerking. 

Bij ons in de club is dit Frank Bogaerts ( 0475 573 381 ). Je kan Frank hierover steeds aanspreken als 
er zaken zijn die niet door de beugel kunnen. De aangeleverde informatie wordt vertrouwelijk 
behandeld en persoonlijk doorgesproken met het slachtoffer of de ouders van het slachtoffer als hier 
nood aan is. Als er zaken zodanig ernstig zijn, is het mogelijk om samen verdere stappen te zetten. 
Weet dus dat er iemand is waar je bij terecht kan. 

Sowieso verwachten de tafeltennisfederaties Sporta en VTTL dat we elke week met z’n allen ook op 
competitiegebied onze integriteit dienen te respecteren en te behouden. Zo is destijds Beertje Ping in 
het leven geroepen voor de jeugd en werd het FairPlay-charter door onze club ondertekend voor de 
volwassenen ivm fair play.  



 

Dienen we nu te suggereren dat er in onze club zaken gebeuren die zulke proporties aannemen dat dit 
nu onmiddellijk persoonlijk genomen moet worden? Neen, zeker niet maar weet dat we dit van 
hogerhand moeten installeren en dat het goed om weten is dat er een vertrouwenspersoon is aangeduid 
die klaarstaat om te luisteren en in te grijpen als dit nodig is. Het hoeft natuurlijk geen betoog dat we 
erop vertrouwen dat we de theorie nooit in de praktijk dienen om te zetten. Wie hierover meer wil 
lezen: de nodige info hangt uit in ons lokaal. 

* Onder het motto: herhaling is de beste remedie om tot een positief resultaat te komen. Daarom 
nogmaals onze aandacht ivm de flessen frisdrank en andere. 

Aan al onze gewaardeerde helpers die lege flessen van frisdrank vergaren en wegzetten. Graag de 
stopjes eraf in de daarvoor voorziene plastic doos op de ijskast. De flessen van de Cola graag in de 
bakken van Cola. Niet in de bakken van Ordal flessen aub. Dit is niet zo leuk voor onze man die de 
lege bakken steeds dient te sorteren. Graag de juiste flessen in de juiste bakken. Danny zal jullie 
dankbaar zijn.  

Handig is dan weer dat  alle bruine flesjes van bier door elkaar mogen in de bakken, zo lang ze maar 
even groot zijn. 

Laat de raampjes in de keuken open staan  zodat het vocht dat uit de “lege” flessen komt weg kan. Op 
het einde van het seizoen was de keuken namelijk lichtjes beschimmeld. Door het raampje open te 
laten kan dit voorkomen worden. 

 *  Jef Van Bergen heeft een kaft gemaakt met alle belangrijke info die beschikbaar moet zijn in het 
lokaal. Deze kaft ligt in de kast achter den toog en is door iedereen raadpleegbaar. Hierin zitten bv 
verzekeringspapieren als er iets gebeurt, nieuwe aansluitingspapieren, algemene info voor 
geïnteresseerden, … 

  
6. Ontmoeting met TIOS Tilburg: een verslag van Chris Verhoeven 

Lag het aan het (te) warme weer of nog aan de (na)kermis, maar zowel wij als onze Nederlandse 
vrienden uit Tilburg kregen ieder slechts 10 personen bij elkaar om deel te nemen aan onze jaarlijkse 
ontmoeting met Tios. Niettegenstaande dat lag de datum al vast vanaf maart 2019 ! 

Niet getreurd echter, want het was weer een héél leuke namiddag. 

Er werden 3 ploegen bijeengesprokkeld en onze A-ploeg bestond uit Wim, Sander en Svenneke. Op 
Wim stond geen maat en hij wist vlotjes zijn 3 matchen te winnen. Sander had de avond ervoor wat te 
diep in het glas gekeken en wist slechts 1 wedstrijd te winnen en Svenneke was goed voor 2 matchen. 
De dubbel werd verloren, zodat de eindstand hier 6-4 voor Rijkevorsel was. 

Onze B-ploeg, bestaande uit Boris, Jef en Danny wist nét niet te winnen. De eindstand hier werd 4-6 
voor Tios. Danny, de laatste dagen genietend om zich nog bij de 40-jarigen te mogen rekenen, wist 
(net) geen enkele match te winnen. Boris, de prille 30-er, was goed voor 1 match en Jef, de 
gepensioneerde, wist maar liefst 2 wedstrijden naar zich toe te halen. De spannendste match hier 
echter was het dubbelspel dat na verlies van de 2 eerste sets, toch nog winst werd met 15-13 in een 
belle. 

Onze C-ploeg bestond uit 4 deelnemers (Tonny, Chris, Fons en Willy) en zij kenden weinig moeite 
met de damesploeg van Tios. Grijze duif Willy werd op het laatste moment nog opgetrommeld daar 
we met een manneke te weinig zaten, doch aan zijn prestaties zal het niet gelegen hebben. Hij wist alle 
4 zijn matchen te winnen evenals Tonny en Chris. Fons had nog een beetje compassie met de 



 

Nederlanders en won 3 matchen. Fons is ook diegene uit onze club die het dichtst bij de Nederlandse 
grens woont, vandaar misschien ? 

Alles bij mekaar dus een 2-1 overwinning van Rijkevorsel ! Proficiat ! Dat is uiteraard leuk, maar daar 
is het niet alleen om te doen… een gezellige babbel, een natje en een drankje  Het was weer héél 
plezant… tot volgend jaar en hopelijk met meer kandidaten om naar Tilburg af te zakken. 

7. Wist je dat…. 

* Het dak van ons lokaal op twee dagen tijd werd verwijderd en vervangen door een 
spiksplinternieuwe dakbedekking. 
* Om de kosten toch nog een beetje te reduceren werd vanuit het bestuur beslist om de goten er nadien 
terug zelf aan te hangen. De oproep om mee te werken aan deze klus viel helaas in dovemansoren. 
Voorzitter Frank en Stef Peeters waren de enige Chinese vrijwilligers die de karwei geklaard hebben. 
* De jaarlijkse barbecue kon dan weer rekenen op ruim twintig deelnemers, voldoende om de bakker 
van dienst een gevulde avond te bezorgen. 
* We daar moeten uit afleiden dat onze leden liever eten en drinken dan werken!!??? 
* Voor de afwezigen of niet-wetenden: op het menu stonden worst, saté en kipfilet. Deze vleesjes 
werden vergezeld van een uitgebreid groetenbuffet, de nodige sausjes en stokbrood. 
* Deze barbecue wordt voorzien voor onze volwassen leden maar de jeugd werd 'ter compensatie' 
verwend met een lekker ijsje. 
* Het barbecuetoestel van Louis bij deze gelegenheid zijn laatste dienst heeft bewezen. Na jaren 
intensief gebruik - Louis barbecuet zo'n slordige dertig keer per jaar - was het toestel echt wel over 
zijn houdbaarheidsdatum. Geen nood echter want hij heeft van zijn vrouw voor zijn verjaardag in 
augustus al een nieuw exemplaar gekregen. Voor volgend seizoen zitten we dus al gebeiteld. 
* Tom Lenaerts geselecteerd werd voor de nieuwe quiz op Eén. Donderen in Keulen is de naam van 
deze quiz maar verder hebben we geen nieuws ontvangen over de exploten van Tom. 
* Fons van Gils in de lappenmand ligt door een onfortuinlijke val op den bouw van een van zijn 
kinderen. Zijn veters waren niet goed vast en zo struikelde hij met een stapel planken . Fons kennende 
haalde hij zijn schouders op voor een beetje bloed aan de elleboog maar nadien bleek de kwetsuur toch 
erger dan eerst gedacht.  Enkele draadjes in de arm waren het  gevolg en enkele weken buiten strijd in 
de competitie. Voorzichtigheid  gevraagd aan onze werkende medemens maar wie niets doet komt ook 
niks tegen natuurlijk! Veel beterschap  gewenst alvast. 
* Onze technische man Stef Peeters bijna in hetzelfde bedje ziek werd:  bij het herinsnijden van 
banden van de heftruck op zijn werk sneed hij bij dit vlijmscherpe werk in zijn hand. ' Gelukkig' was 
het zijn linkerhand en niet zijn rechtse en kon hij toch nog pingpongen. Enig nadeel: mogelijks zouden 
de smashen vanuit de rechtse hand iets minder snel kunnen vertrekken tot hij volledig hersteld is.  
* De likdoorns oftewel eksterogen dezer dagen in de aanbieding zijn. Erwin Liekens had er last vast en 
werd er zelfs aan geopereerd door een podoloog. Ook opsteller dezes zit opgezadeld met een pijnlijke 
kleine teen. Een pedicure werd al tweemaal ingeroepen maar het probleem blijft. Misschien toch ook 
maar eens naar een podoloog gaan? 
* Onlangs moest de B-ploeg VTTL ( Stef, Frank, Louis en Dennis Abeel ) gaan spelen en zoals steeds 
worden de ploegmaten opgehaald.  Dennis bleek echter niet thuis maar  nog op zijn werk en ’t was 
hoog tijd om door te rijden. Wie konden we nog opbellen op deze korte tijd? Onze hoop was op Peter 
Mattheeussen gericht, dus zo gezegd zo gedaan en Peter opgebeld. Hij was juist thuis vertrokken om 
training te gaan volgen bij Sander… Peter zei:” Ik kan wel meedoen maar ik ben onderweg naar het 
lokaal. Als ik rechtsomkeer maak en zelf rij geraak ik er nog wel op tijd.” Zo is het dan ook gegaan en 
ipv te gaan trainen heeft Peter de B-ploeg VVTL uit de nood geholpen. Merci Peter. 
* Jef Van Bergen het leger van de gepensioneerden heeft vervoegd. Welkom in de club Jef. 
* We in januari 2020 weer een TTK-quiz mogen verwachten. 
* Willy, Eric en Louis samen met Guy Francois - de enige onbekende in dit gezelschap voor onze 
clubleden - tijdens de herfst en winterperiode wekelijks een potje kaarten met elkaar. Louis onlangs op 
dezelfde namiddag zowel een geslaagde open miserie als een soloslim wist te realiseren. 
* We onze voorzitter enig opzoekwerk zullen besparen. We hebben het snel zelf even nagevlooid en 
dit infoblad wordt sinds juli 2003 door ondergetekende bij elkaar geassembleerd. We zijn hier dus 



 

ruim zestien jaar mee aan de slag. A rato van vijf info's per jaar komen we sowieso aan 80 exemplaren 
met gemiddeld vijf pagina's per aflevering geeft dit al een dik  boek. 
* De oudste zus van clublid Lucien Kivit overleden is. Langs deze weg onze deelneming Lucien. 
* Ook de schoonmoeder van Ilse Van Leuven onlangs overleed. Onze clubdeelneming Ilse. 
* Danny De Vrij onlangs vijftig is geworden en dit gevierd heeft met een stevig feestje. Dat kan bijna 
niet anders als je weet dat Jef Bertels DJ van dienst was. 
* Tafeltennis niet bepaald in de lift zit. Volgens ingewijden kampen de meeste clubs met dit probleem, 
enkele uitzonderingen niet te na gesproken. Wat onze club betreft stijgt het OKRA gehalte 
zienderogen, haken leden noodgedwongen af omwille van gezondheidsproblemen en van onderuit is er 
weinig tot geen aangroei. In onze vorige info kon men al lezen dat we met slechts een jeugdploeg een 
historisch laagterecord boeken.  
* Voorstellen, ideeën ....om dit fenomeen aan te pakken zijn steeds welkom bij het bestuur. 
* Sander Geerts en Erwin Liekens een weddenschap hebben lopen om tegen het einde van het jaar X-
aantal kilo's kwijt te spelen. We erg benieuwd zijn naar de uitkomst van deze weddenschap. 
* We onze centen eerder op Sander zouden zetten dan op Erwin. Aan deze laatste dus de uitdaging om 
ons vooroordeel naar de prullenmand te verwijzen. 
* 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.  
 
 
 


