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1. Voorwoord 

De laatste Nieuwjaarswensen zijn ongetwijfeld al een tijdje de deur uit want de eerste maand van het 
jaar 2020 is alweer gepasseerd. We kunnen dus voorzichtig de neuzen richting voorjaar en lente zetten. 
Tenzij er nog een laat offensief komt van Koning Winter, zijn we er ditmaal goedkoop van 
afgekomen. Sneeuw hebben we niet gezien en vrieskou is ons ook bespaard gebleven. Wat er ook van 
zij, de opwarming van de aarde kunnen we stilaan niet meer ontkennen. We hebben eind januari onze 
gazon al afgereden, de paasbloemen staan 10 centimeter hoog en in de knop. Dat zijn toch fenomenen 
die we nooit eerder hebben gezien! 
Afin, terug naar de orde van de dag en dat is nog altijd tafeltennis. De eerste die we daarbij aan het 
woord laten is onze Frank die aan zijn laatste maanden als voorzitter van onze club bezig is. Zoals 
jullie al wel vernomen hebben zal ook Danny De Vrij zijn bestuurswerk eveneens stopzetten. Dat 
betekent wel dat het clubbestuur twee sterkhouders verliest. Hopelijk komt er terug versterking vanuit 
de basis - onze leden dus - maar we kunnen bij deze misschien ook een petitie starten om beide heren 
alsnog van gedacht te laten veranderen. Wordt vervolgd! 
 
Woordje van de voorzitter: 
Zachtjes ( ? ) blaast de wind de winter naar huis. Weldra komt de lente weer om de hoek kijken. Dat is 
alleszins wat mijn bijen me proberen duidelijk te maken als ze af en toe al eens schuchter komen 
kijken hoe ver het staat met de temperatuur, nectar- en pollenproductie. Voorlopig nog met wisselend 
succes van dit alles. Ze zullen nog even geduld moeten uitoefenen. 
Bij ons in het lokaal gaat het er alleszins warmer aan toe. Net de jaarlijkse quiz achter de rug met een 
record aantal ploegen ( 13 ! ) met dank aan de quizmaster en Karin, alsook de tappers van dienst, 
weldra hapjesavond tijdens de trainingsavond op donderdag 19/3/2020, de nakende receptie ( 25/4 ), 
… met andere woorden te veel om op te sommen. Houd jullie agenda’s op scherp en bekijk geregeld 
onze jaarkalender en de data in dit blad en vooral…. schrijf tijdig in voor dit alles. Vergeet ook de 
kampioenenviering niet op 21/2. 

Tot op één van de dagen in het lokaal. 

2. De toogbeurten voor februari en maart 2020 

dag datum naam dag datum naam 
DI 04/02/20 JEF BERTELS VR 06/03/20 INGRID VERVLOET 
DO 06/02/20 JORIS LENS DO 12/03/20 LOUIS JANSSENS 
DO   13/02/20 IVE VAN GIEL VR 13/03/20 ILSE VAN LEUVEN 
VR 14/02/20 BOB VERPOORTEN DO 19/03/20 CHRIS VERHOEVEN 
DI 18/02/20 WIM VAN AMMEL VR 20/03/20 BART VAN OPSTAL 
DO 20/02/20 PETER LAMBREGTS DI 24/03/20 MARIANNE ADAMS 
DO 27/02/20 JEROEN JANSSEN DO 26/03/20 CAROLINE FRANSEN 
DO 05/03/20 BART JACOBS VR 27/03/20 YANNICK VD EYNDEN 
 
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 
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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 
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 

* Uitnodiging kampioenenviering 21/2 vanaf 19u. 

Beste TTK-leden, 

Wij willen volgende leden van onze sportvereniging uitnodigen voor het sportgala op 21 februari 2020 
naar aanleiding van jullie sportieve prestaties in 2019. 

· Wim Van Ammel 
· Bart Jacobs 
· Stefaan Peeters 
· Ilse Van Leuven 
· Jeroen Janssen 
· Yannick Van Den Eijnden 
· Marthe Royens 
· Boris Voorspoels 
· Seppe Van Gils 
· Joris Lens 
· Caroline Fransen 
· Esther Royens 
· Chris Verhoeven 
· Sven Somers 
· Jef Bertels 
· Chris Sterck 
· Marianne Adams 
· Ingrid Vervloet 
· Tom Lenaerts 
· Jef Van Bergen 
· Rob Van Den Eijnden 
· Dennis Abbeel 



 

· Louis Janssens 
· Frank Bogaerts 
· Yorbe Max 
· Miel Jochems 
· Axl Jacobs 
· Kobe Lenaerts 
Wij hopen jullie allen te verwelkomen op het sportgala! Deze namen zijn doorgegeven aan de 
gemeente en zijn bij deze door de gemeente uitgenodigd. 
* Van sporten wordt een mens moe en krijgt hij dorst. Dat laatste leidt ons naar een top zes van 
verkochte dranken in onze cafetaria in 2019: 

1. Jupiler: 99 bakken 
2. Aquarius Lemon: 768 blikjes 
3. Duvel: 25 bakken 
4. Cola: 46 bakken 
5. Lipton Ice Tea: 816 blikjes 
6. Leffe Blond: 25 bakken 

6. TTK quiz: zaterdag 8 februari 2020, een terugblik 

We waren met onze quiz dit jaar aan de elfde editie toe en tot onze grote verrassing maar ook vreugde, 
schreven maar liefst dertien ploegen zich in. In het verleden waren we tevreden met een ploeg of acht 
maar dit aantal overtrof onze stoutste verwachtingen. Daarmee is een statement gezet dat nog maar 
moeilijk kan verbeterd worden. 
Over de quiz zelf kunnen we kort zijn: afgaande op de scores en de reacties was het weer een schot in 
de roos. In de verste verte was geen enkele ploeg gebuisd en alle vragen werden wel door een of 
meerdere ploegen juist beantwoord. Met andere woorden, we bleven als organisatie met geen enkele 
quizmastersolo (= een vraag die door geen enkele ploeg juist werd beantwoord) zitten. Een 
aandachtspunt voor ons blijft wel het bewaken van het ouwezakkengehalte van de quiz. Met name de 
enige deelnemende 'jeugdploeg' bleef wat op haar honger zitten wegens te weinig recente muziek en 
aanverwante vragen. 
Als het bestuur voor volgend seizoen opnieuw een quiz inplant, hopen we alvast iedereen terug te zien. 

Voor de volledigheid geven we hieronder de einduitslag nog eens mee: de quiz bestond uit 12 rondes 
en er konden 214 punten verdiend worden. 

1. Het Groot Gelijk (Stef Peeters en vrienden/familie):  201 punten 94% 

2. Brein Van Don Roy (ouders jeugd)    198 punten 92% 

3. De Chenetjes (Lucien, Ludo...)    196 punten 91% 

4. A1 A2 A3 (Stan Adriaensen en familie)   195 punten 90.5% 

5. Sven Zonder Klak (A-ploeg VTTL)    194 punten 90% 

6. De Achtelse Bastards (Ilse Van Leuven en vriendinnen) 188 punten 87.5% 

7. Agathafegen (Boris...)     188 punten 87.5% 

8. De Lege Tapkraan (Rudy en Marc Marissen, Chris ...) 166 punten 77.5% 

9. Gij Kunt Da (Raoul, Ingrid, Caroline en familie)  166 punten 77.5% 



 

10. Kwistniksbeters (Danielle en familie)   163 punten 76% 

11. Slijkvissers (Jeroen Janssen en vrienden)   149 punten 70% 

12. West Side Story (Frank Bogaerts en familie)  148 punten 69.5% 

13. De Jeugd (Marthe, Nele...)     141 punten 65.5%  

7. Wist je dat…. 

* Dennis Abeel de B-ploeg ingeruild heeft voor onze A-ploeg. Dennis nog veel boterhammekes moet 
eten maar bij deze toch de kans krijgt om zijn niveau te testen en desgevallend liefst ook up te graden. 
* Dennis de plaats inneemt van Jef Van Bergen die stilaan ook de leeftijd krijgt om het wat rustiger 
aan te doen. 
* Jef Nuyts een man van ijzer en beton is. Jef was immers afgeschreven voor het tafeltennis wegens 
chronische fysieke problemen maar intussen is Jef toch weer aan de tafel verschenen en heeft hij zelfs 
enkele competitiematchen gespeeld. 
* Bij Louis de hotdogs na de wedstrijd de strot uitkwamen en hij daarom de ploegmaats en 
tegenstanders verraste met gebakken bloedworst en appelmoes. 
* Deze move bij iedereen in de smaak viel. 
* Onze voorzitter zijn auto verkocht heeft en logischerwijze een ander exemplaar heeft aangeschaft. 
Helaas liep een en ander niet van een leien dakje wegens bijkomende problemen met een trekhaak en 
de LEZ (lage emissie zone situatie in Antwerpen). Voor verdere details verwijzen we jullie graag naar 
betrokkene zelf. 
* Het clubleven de laatste seizoenen niet bepaald hoge toppen scheert en er soms op de 
donderdagavonden weinig volk komt opdagen. Het trieste hoogtepunt werd onlangs bereikt toen enkel 
de broers Mark en Rudi Marissen present tekenden.  
* Op zondagvoormiddag komt er doorgaans wat meer volk maar dat schijnt vooral te danken te zijn 
aan Willy Laurijssen die de binnenkomers trakteert op een tas koffie. 
* We met enig heimwee toch terug denken aan de clubavonden toen er verplicht met de klok werd 
gespeeld tot 21.30u en het drummen was voor een plaatsje aan de tafels. 
* We niks meer hebben gehoord over de weddenschap tussen Sander Geerts en Erwin Lieckens maar 
volgens ons is er geen winnaar. Volgens de laatste informatie zou ze echter nog steeds lopende zijn. 
* Danny De Vrij en Jef Nuyts voor den toog en zaalbediening zorgden tijdens de quiz. Waarvoor dank 
mannen! 
*Stan Floren al aardig opgeknapt is na zijn rugoperatie. We hopen hem dan ook weer snel te mogen 
ontmoeten in ons lokaal. 
* Raf Fransen naar aanleiding van de voorbije storm besliste om zijn school op maandag te sluiten. 
Raf is directeur en zijn school staat in Kalmhout te midden van de bomen en de bossen. Hij met deze 
maatregel zowel VTM aan de lijn kreeg voor een interview en op maandag te horen was op de radio 
voor eveneens tekst en uitleg. Hiermee is onze club een BR (= bekende Rijkevorselaar) rijker.  
* Zo komt Veussel nog eens op een andere manier in het nieuws wat wel mocht na de fietser en 
vrachtwagenhistorie. 
* Diezelfde Raf samen met onze voorzitter Frank voor dit jaar alweer hun gezamenlijke motoreis 
hebben gepland. Dat dit al voor de vijftiende maal zal doorgaan. 
* Jeroen Janssen niet alleen goed kan tafeltennissen maar ook weer aan de voorbereiding bezig is van 
een marathon. Van ons krijgt hij eeuwig respect: ge moet het maar opbrengen, ruim 42 km afsloffen! 
* De fietsenstalling en het rookgedeelte reeds 10 jaar de dienst uitmaken. 
* De voorbije storm geen schade heeft berokkend en dat daarmee de eerste test van ons nieuwe dak 
geslaagd is. 
* 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.  


