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1. Voorwoord 

De maand van Sinterklaas en de kerstverlichting is weeral aangebroken. Dat betekent ook dat het  jaar 
2019 op zijn laatste benen loopt. Het betekent ook dat het lopende seizoen zowat halverwege is en dat 
de competitie even on hold gaat. December is traditioneel zowat de donkerste maand omdat we 
richting kortste dag en langste nacht evolueren. Tijd zat dus op 's avonds gezellig onder een 
fleecedekentje te kruipen en met de familie te brainstormen over de menu van Kerstmis en Nieuwjaar. 
Wij wensen onze leden alvast fijne feestdagen en geniet van de vakantiedagen die er nog aankomen. 
Wat er sowieso ook aankomt is het woordje van onze voorzitter en dat kunnen jullie hieronder 
nalezen. 
 
Woordje van de voorzitter: 
 
Beste TTK-ers,  

Primo: we schrijven “ Woordje van de voorzitter” anno 11/2011 en ik citeer even uit de oude doos: 

Ziehier mijn eerste woordje,  geplaceerd in den info van TTK. Nooit geweten dat deze eer mij nog 
eens te beurt zou vallen. Echt wel een eer als ik zie wie mijn voorgangers waren. Ik hou het bij het 
vernoemen van Louis Janssens en Chris Verhoeven daar dit de twee zijn die ik persoonlijk gekend heb 
als voorzitter en die toch zeker een staat van dienst hebben in onze club. Bedankt mannen om het pad 
voor te plaveien... è.  Zo ben ik dus mijn eerste schrijven begonnen.  

Secundo: we schrijven “Woordje van de voorzitter” anno maart/2012 en ik citeer even uit de oude 
doos: 

Als bestuur zijn we aan het rondkijken om nieuwe speeltafels aan te kopen. Dat dit niet simpel is zal 
ieder wel begrijpen en we willen hier niet over één nacht ijs gaan. De tafels die we momenteel hebben 
zijn toch wel aan het verslijten. Herschilderen is geen optie en zonder lijnen is ’t ook maar niks. En zo 
staan het dak ( welke nog asbestplaten bevat ) en de speelvloer ( welke tekenen van verzakking 
vertoond ) ook nog op stapel tussen dit en enkele jaren. En het keukentje en bijhorende buitendeur niet 
te vergeten. Dus werk genoeg op de plank voor nog enkele doortastende zaken. 

Als we vandaag even terug kijken  naar bovenstaand schrijven, merken jullie dat we de zaken niet 
overhaast doch wel overdacht aangepakt hebben. Speeltafels (check), keukentje (check), speelvloer 
(check), dak vernieuwd (check). Zo zie je dat we op 8 jaar tijd kosten noch moeite gespaard hebben 
om ons lokaal structureel een blijvend verzorgd en een milieuvriendelijk karakter te geven. Dank aan 
allen die daaraan meewerk(t)en. 

Ook op sportief gebied doen we mee met het ondertekenen van beertje Ping. Wat meer is dan een 
ondertekend papier. Dan als laatste wil ik nog even benadrukken dat we kortelings enkele belangrijke 
zaken gaan tegenkomen waarover meer info verder ons blad. 

Laat me tenslotte nog even toe om iedereen een gezond en gelukkig eindejaar te wensen met een 
gezond en gelukkig 2020 erbovenop 

Tot een volgend schrijven en veel leesgenot. 
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2. De toogbeurten voor december 2019 en januari 2020 

dag datum naam dag datum naam 
DO 05/12/19 JEROEN GUNS VR 10/01/20 TONY WILMS 
VR 06/12/19 TONY WILMS MA 13/01/20 LUDO DE VRIJ 
DO 12/12/19 JEF VAN BERGEN DI 14/01/20 ERWIN LIEKENS 
DI 17/12/19 BART VAN OPSTAL DO 16/01/20 RUDI VISKENS 
DO 19/12/19 BORIS VOORSPOELS VR 17/01/20 JEF NUYTS 
DO 26/12/19 DANNY DE VRIJ DO 23/01/20 DENNIS DE VRIJ 
DO 02/01/20 FRANK BOGAERTS DO 30/01/20 STAN ADRIAENSEN 
DO 09/01/20 RUDY MARISSEN VR 31/01/20 PETER MATHEEUSSEN 
 
 
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 
DO 05/12/19 BEZOEK SINTERKLAAS ???? 
ZA 21/12/19 KERSTFEEST VOOR DE JEUGD MET AANVANG 16.00U 
WO 15/01/20 BESTUURSVERGADERING 
ZA 01/02/20 JOKPRIJSKAMP 
ZA 08/02/20 TTK QUIZ - AANVANG 19.00U 
ZA  15/02/20 DUBBELTORNOOI VOLWASSENEN 
ZA 21/02/20 KAMPIOENENVIERING  GEMEENTE RIJKEVORSEL - DE KUIPERIJ  18.30 
DO  19/03/20 TRAININGSAVOND MET HAPJES 
ZA 21/03/20 TORNOOI VOOR OUDERS JEUGD 
MA 13/04/20 CLUBKAMPIOENSCHAP VOLWASSENEN - TWEEDE PAASDAG/13.00U 
ZA 25/04/20 RECEPTIE TTK 
VR  01/05/20 CLUBKAMPIOENSCHAP VOOR DE JEUGD - AANVANG 19.00U 
 
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 

* Danny De Vrij heeft laten weten dat hij na dit seizoen zal stoppen als bestuurslid van TTK 
Rijkevorsel. Danny is nu de drijvende kracht achter de aanvoer van ons drankenassortiment en 
snoeperijen. Bij deze doen we alvast een oproep naar kandidaten die Danny willen vervangen als 
bestuurslid dan wel iemand die de niet onbelangrijke job van Danny wil overnemen. 



 

* Leden die mogelijke nevenactiviteiten plannen in ons lokaal dienen dit steeds te laten weten aan 
Boris Voorspoels. Nu gebeurt het soms dat bv een wedstrijd in het kader van de Beker Hollogne niet 
bekend is bij het bestuur. 

6. Mosselavond 14 november 

Clublid Willy Laurijssen mocht zijn tenen weer eens flink uitkuisen want er waren 27 gegadigden 
voor de jaarlijkse mosselavond. De ingeschreven leden konden per drie of vier om beurt aanschuiven 
om een royale pot mosselen te verorberen. Om de vanzelfsprekendheid toch even te relativeren, 
vinken we hier met graagte de zaken af die bij zo'n 'feestje' komen kijken. 40 kg mosselen aanslepen 
en kuisen, groenten (selder, ajuin, paprika, look) preparen, brood en saus voorzien en last but not least 
de mosselen beetklaar maken. Telkens wanneer een groepje een pot verorberd heeft, dient de tafel 
weer afgeruimd, proper gemaakt en opnieuw gedekt te worden voor de volgende lichting. Willy had 
voor dit laatste de uitgebreide hulp van Jef Nuyts die de ganse avond mee in de weer was om af te 
ruimen, af te wassen en tafels te dekken, brood en sausen aan te vullen. Bij deze dan ook een dikke 
merci aan Willy en Jef voor een zeer geslaagde mosselavond. 

7. Stan Floren 

 
Stan is met zijn 86 jaren op de teller ons oudste clublid. De laatste jaren heeft hij zijn deel van fysieke 
kwaaltjes al gehad waardoor zijn speelminuten aan tafel drastisch werden ingekort. Om zijn 
levenskwaliteit op peil te houden staat hij binnen afzienbare tijd nog eens voor een ingreep. We hopen 
met hem op een goed herstel. 
Wat mogelijks heel veel (nieuwe) leden niet van Stan weten, is het feit dat de man vele jaren als 
scheidsrechter heeft opgetreden. Hij heeft daarvoor lang geleden de nodige theoretische en praktische 
opleiding doorlopen en zijn functie als officiële scheidsrechter heeft ons als club trouwens geen 
windeieren gelegd. Een club die aangesloten is bij de VTTL dient immers een bijdrage te betalen voor 
de scheidsrechters. Die bijdrage valt echter weg wanneer de club zelf een actieve scheidsrechter als lid 
heeft. Op die manier heeft Stan heel wat jaren TTK Rijkevorsel een extra kost bespaart. 
Stan heeft als actieve pingponger geen hoog klassement gehad maar als scheids heeft hij echter wel de 
groten der aarde aan zijn tafel gehad. Zo hebben we ooit met eigen ogen Stan de bordjes zien hanteren 
tijdens een wedstrijd van JM Saive. En Stan zal kunnen getuigen dat Jean Mi niet de enige bekende 
tafeltennisser is geweest die door hem nauwgezet werd gecontroleerd op een reglementaire opslag. 
Om aan te tonen dat het bij Stan zomaar niet om een wedstrijdje scheidsrechteren hier of daar te doen 
is geweest, hebben we van hem een overzicht van zijn actieve scheidsrechterscarrière ontvangen. 
Jullie kunnen hieronder dat betrokken overzicht eens rustig nalezen. 
 



 

 



 

8. TTK quiz: zaterdag 8 februari 2020  

De jaarlijkse quiz van TTK wordt ondertussen voor de elfde keer georganiseerd. Het recept blijft 
ongewijzigd: een zeer doenbare quiz waarbij alle ploegen ruim zouden moeten slagen, hier en daar een 
pittige vraag om het kaf van het koren te scheiden maar verder heel veel rode draden en links die het 
speelplezier vergroten. We hebben een twaalftal rondjes voor jullie in petto wat een gevulde avond zal 
opleveren. 

We kunnen nu al melden dat de quiz bijna klaar is en we geven hier alvast drie moeilijke antwoorden 
weg: Boutros Boutros Gali, Bolingo en Bingham. Ga hier verder alvast niks achter zoeken want het is 
louter toeval dat deze drie antwoorden allemaal met dezelfde letter beginnen. 

De quiz staat geprogrammeerd op zaterdag 8 februari en start om 19.00u. Het bestuur zal ongetwijfeld 
een inschrijvingsblad uithangen waarop jullie de ploegnaam kunnen/moeten noteren. Afgaande op het 
succes van de voorbije jaren mikken we op een tiental ploegen. Hou dus deze quizdatum vrij en schrijf 
vooral massaal in!! 

9. Wist je dat…. 

* Tom Lenaerts een probleempje gehad heeft met de moderne communicatiemiddelen, getuige zijn 
verhaal dat hij ons doorstuurde. 
 
Ik moest 2 thuis matchen regelen voor de beker de hollogne. Dus wat doe ik. Ik zet de telnrs. In mijne 
gsm en maak een Whatsapp groepje aan zodat ze beide weten welke datum al genomen is. Vreemd 
was dat één van de twee personen zich onmiddellijk uit dat Whatsapp groepje haalde. Dus ikke ok 
dan maar via sms sturen. 5 minuten nadat die had verstuurd kreeg ik het antwoord  LAAT ME 
GERUST. Dus ikke oei slecht moment. Hij zal wat persoonlijke problemen hebben. 2 minuten na dat 
bericht krijg ik ne mail van diezelfde persoon met de vraag dringend data door te sturen om te spelen. 
 
Ikke helemaal de kluts kwijt. Ik stuur terug dat ik het via sms heb doorgestuurd en dat ik dat bericht 
van hem heb terug gekregen. Hij zei dat hij helemaal nog niks van mij ontvangen had... 
 Dus ikke gaan kijken en blijkbaar had ik één verkeerd cijferke gebruikt. 
 
* In het najaar niet alleen de bladeren van de bomen vallen maar blijkbaar ook gewone stervelingen. 
* We hierover twee (sterke) verhaaltjes binnen kregen: 
 
- Louis Janssens en vrouw Karin hadden in ’t stad een toneelbezoekje gepland. Het laatste stukje om 
aan de zaal te geraken moest al wandelend afgelegd worden en op het voetpad stapte een blinde 
man met witte stok welke voorbijgestoken werd door Louis en Karin. Toen ze deze gepasseerd hadden 
en ze verder wandelden voelde Louis plots iets tussen de benen en voor hij het goed en wel besefte 
viel hij plat voorover. De man blinde man had per abuis met zijn witte stok Louis “pootje lap” gedaan 
met als gevolg 2 zere knieën en pols, een gekneusde rib en een weekje out op competitiegebied. 
Waarschijnlijk had de man Louis en Karin niet gezien 
 
- Ingrid Goos, vrouw van clublid Raf Fransen was gaan winkelen in Hoogstraten. Bij het stappen op de 
stoep is ze gevallen en had haar elleboog bezeerd. Toch maar wat verder gewinkeld en later zelf nog 
naar huis gereden, bleef haar elleboog toch pijnlijk tegenwringen. Daarom met zoon Dries maar even 
langs geweest op de spoed waar bleek  dat de elleboog gebroken en  een gips onafwendbaar was. 
Mogelijk zal de elleboog nog geopereerd moeten worden daar de breuk een beetje open staat. 
 
* Rudy Herrijgers 25 jaar postbode is geweest. Tijdens die periode heeft de man heel wat 
brievenbussen bezocht en heeft hij ooit de bus gevuld van volgende toch wel bekende personen als 
daar zijn Koen Wauters, Rik Van Steenbergen, Luc Philips, Pierre Platteau en Ludo Coeck. 



 

* Wij wel zeker weten dat deze heren niet in dezelfde gemeente woonden en onze Rudi dus in zijn 
loopbaan de halve provincie Antwerpen heeft afgereden. 
* Fons Van Gils weeral opa geworden is want clublid en zoon Seppe is papa geworden van Jules. 
Proficiat familie Van Gils. 
* We in deze rubriek naast heuglijk nieuws ook geregeld minder leuke mededelingen hebben. Zo 
overleed onlangs de moeder van clublid Stanny Adriaensen. Namens onze club wensen we Stanny en 
zijn familie veel sterkte met dit verlies. 
* We benieuwd zijn naar de aankleding van de kerstboom dit jaar. 
* Sinterklaas inderdaad langs geweest is voor onze jeugdspelers en dat hij blij was dat Marthe - onze 
jeugdtrainster - eraan had gedacht om de schoentjes klaar te zetten. 
* 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.  
 
 
 


