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WIST JE DAT ?

* er leden waren die dachten dat onze voorzitter opnieuw vader geworden
was !! "ondergetekende" in onze vorige info was schijnbaar niet voor
iedereen "klare taal".

* er nogmaals duidelijk gesteld werd dat enkel op donderdag en zondag
de prijs van de consumaties verminderd wordt met 5 frank.

* onze voorzitter het "sinterklaas spelen" nog niet is afgeleerd ; hij ging
zijn gang nogal met de nieuwe truitjes !

* onze jeugdploegen weer elk een meter of peter hebben ;

Michel Hofkens

Liliane Petit

Ilse Van Leuven

.  A-ploeg : Stan Floren D-ploeg
B-ploeg ; Erna Bugs E-ploeg
C-ploeg : Louis Janssens F-ploeg

wij hopen dat ze regelmatig op post zullen zijn om hun ploeg aan te
moedigen !

* onze voorzitter, zoals je al kon merken aan de bestuursverslagen op het
prikbord, sinds kort voorzien is van een prachtige computer! (een
nieuwe secretaris in spé !?)

* het nieuwe fietsrek al door verschillende leden in gebruik is genomen,
ook al is de ondergrond nog niet zoals het hoort en dat het daarom
raadzaam is om uw auto niet te dicht bij het rek te zetten zodat
eventuele lakschade kan voorkomen worden !

* de ladderkompetitie van de jeugd ook weeral afgelopen is ; op het podium
stonden ; 1. Björn Heremans

2. Rob Lambrechts PROFICIAT I !

3. Kristöf Van Hemeldonck

* wij spijtig genoeg op 2 september toch weer op onze nek kregen van die
Tiüssers ! Wij hadden gehoopt dat de beker vooreen jaartje bij ons
zou staan, maar we zagen hem met tranen in onze ogen naar Nederland
vertrekken. Een 4-2 nederlaag was de oorzaak. Enkel de A-ploeg en de
dames konden voor een zege zorgen.

* de leverancier van onze truitjes ook bezig is met rode broekjes. Er was
nog geen prijs bekend maar het zou gaan om rnerkkledi \ zodat een
prijs van ± tOOO fr niet abnormaal zou zijn. We houden je in ieder
geval op de hoogte !



KOMPETITIE

* aiie kompetitiespeiers die een kalenderboek ontvingen dienen de
gegevens te vergelijken rnet deze die op de lijst van hun ploeg staan
zodat vergissingen (speeldag, v/edstrijdnummer, ...) uitgesloten zijn !

* alle kompetitiespelers die een bondsblad ontvangen moeten dit ook laten
lezen aan de andere spelers van hun ploeg !

* maak een goede start en zorg ervoor dat alles van in het begin in orde is !

TAPPERS OPGELET - TAPPERS OPGELET - TAPPERS OPGELET

* kijk voor het verlaten van het lokaal nog eens naar het lijstje op de
ijskast. Zo ben je er zeker van dat je niets vergeten bent.

AGENDA

zaterdag 23-09 stratentornooi korfbalklub : inschrijven !
20-04-96 teerfeest in parochiezaal (PAK) in Hoogstraten

TOOGVERANTWOORDELIJKEN SEPTEMBER 1995

07-09-1995 ADRIAENSEN JAN

08-09-1995 NUYTS JEE

09-09-1995 VAUTERS MARIA

11-09-1995 V.D. EIJNDEN BOB

14-09-1995 JANSSENS LOUIS

15-09-1995 KRIJNEN MAR 10

16-09-1995 DE VRIJ DANNV

21-09-1995 BASTIAENSEN LUC

22-09-1995 eUYS ERNA

23-09-1995 MAR!ANNE ADAMS

25-09-1995 VAN LEUVEN ILSE

26-09-1995 DE VRIES HANS

28-09-1995 KIVITLUCIEN

30-09-1995 VAGEMANS RAOUL

02-10-1995 VAN BERGEN JEE

05-10-1995 LAMBRECHTSCYRIEL

07-10-1995 DEVRIJLUDO

09-10-1995 VILMSTONNY

Zo kan Ie wel weer !

* wet over mechaniekjes in een doosje
1. als je er maar lang genoeg afblijft herstellen ze zich zelf wel
2. als ze zichzelf niet hersteld hebben ben je er niet lang genoeg

afgebleven
3. als je ze opent vergen ze meer tijd om te herstellen
4. als je ze tracht te herstellen worden ze onherstelbaar beschadigd
5. als je ze iemand anders laat herstellen kost het je meer dan een

nieuw

* heel wat mensen die klagen dat hun baas dom is zouden geen werk hebben
als hij slimmer Y/as

* liefde is wat een man en een vrouw overkomt als ze elkaar nog niet goed
kennen



PLOEGEN SEIZOEN 95-96

KVKT JEUGD

A-PLOEG (B2)

KRISTOF V. HEMÊLDONCK F
SANDRA DE VRIJ

RAF VERPOORTEN

F

NG

B-PLOEG CB3)

CINDY BASTIAENSEN NG

TINNE JANSSEN NG

KATHLEEN LENAERTS NG

C-PLOEG (B4)

GERT NUYTS NG

KOENJANSSENS NG

BR AM GOETSCH ALCKX NG
ROB LAMBRECHTS NG

P-PLOEG (CO

BART MERTENS NG

VAYLON HOFKENS NG

PETER LAMBREGTS NG

GERRY ROSIERS NG

E-PLOEG (D5)

ANN NOLDUS NG

LIESBETH LENAERTS NG

MIEKE LENAERTS NG

TANJAMARTENS NG

F-PLOEG (PO

DIETER STERKENS NG

DAVYVANBESAUV NG

TOM MERTENS NG

LEEN SOMERS NG

DIERIK VAN HEMELDONCK NG

KVKT VOLWASSENEN

A-PLOEG CIB) B-PLOEG C2B) C~PLOEG C4B)

STEFAN AERTS BÜ FRANK BROSENS DO KEVIN HEREMANS D4

MARIO KRIJNEN CO WILLY LAURIJSSEN DO SVEN SOMERS D6

BART JACOBS C4 RAGUL WAGEMANS DO RESERVE

CHRIS VERHOEVEN D4

TONNY VILMS D4

P-PLOEG f5B) E-PLOEG C7C) F~PLOEG C7D)

LU DE VRIJ E2 CYRIEL LAMBRECHTS E6 BJÖRN HEREMANS E6

LUCIENKIVIT E4 FRED MERTENS E6 ERIC VAN BRINK E6

EDWIN MICHIELSEN E4 MICHEL HOFKENS F JEF HEREMANS F

G-PLOEG (8P) H-PLOEG ClOB)

PETER VAN DEN PLAS E6 MARIA WAÜTERS NG

WERNER ADRIAENSEN F ERNA BUYS NG

DIRKFILLIERS NG LÜDÜ VAN ROMPAEY NG

VOLWASSENEN VTTL

A-PLOEG CIB) B-PLOEG C3P)

VD EIJNDEN BOB C4 NUYTS JEF D4

JANSSENS LOUIS Có DE VRIES HANS D4

VAN HOVE ER IC C6 POELMANS EDGARD D6

VAN BERGEN JEF C6 VAN LEUVEN ILSE D6

POSNO-SPORTbv
TAFELTENNIS «n DARTS

THERESIAPLEiN 11. TILBURG

TEL. 013356916

RHaciirMud«r

GeoPENO:

oi: wo: oa: vr; 1 3.oo - 1 B.oa uur

za: I - i 3.00 UUR

MAANDAG aeSLOTeN



H'

Niets dan vrolijke gezichten bij de leden van TTK-Rijkevorsel. die, ter gelegenheid van hun twintigste
seizoenstart, door het bestuur een nieuw tenue kregen overhandigd. >Foto: tur

Nieuv>/e uitrusting
voor taf el ten nisclub

De tafeltennisclub van Rij-
kevorsel (TTK) start dit jaar
haar 20ste competitieseizoen.
Met 90 actieve leden, verspreid
over een 15-tal reeksen, een
reden te meer om bij deze
gelegenheid de spelers en
speelsters in een nieuwe outfit
te steken.

"Het begon allemaal zo'n 20
jaar geleden," verduidelijkt
voorzitter Louis Janssen. "Na
enkele voorafgaande gesprek
ken, staken Guy Brosens van
Spiraal en Cyriel Lambrechts
van de Bond van Grote en

Jonge Gezinnen het vuur aan
de lont. Met een vijftiental
belangstellenden werd gestart,
op enkele geleende tafels van
Bloso, in het dorpslokaal gele
gen langs het Prinsenpad. Het
ledenbestand steeg voortdu
rend en de club kende na enke

le jaren, met 130 leden, een

absoluut hoogtepunt. Toen er
plannen werden gemaakt om
de gemeentewerkplaats uit te
breiden, met een brandweerar
senaal, moesten wij noodge
dwongen uitkijken naar een
ander onderkomen. Een alter
natief vinden was bijzonder
moeilijk, en een overstap naar
sporthal De Valk dreigde de
eigen clubsfeer in de war te
sturen. Vandaar dat we drie
jaar geleden opteerden om een
lokaal, op gemeentegrond en
met recht van opstal, in eigen
beheer op te ricnten."

Azuurblauw

"Onze club is zelfbedrui-

pend," gaat Louis Janssen ver
der. "Wij doen bewust nog
geen beroep op sponsors, maar
trachten door het inzetten van

eigen middelen en het inrichten
van tornooien de financiële ba

lans in evenwicht te houden,
dat is ons tot op heden goed
gelukt. Vandaar ook dat we

deze azuurblauwe truien, be
drukt met ons nieuw logo, gra
tis aan onze leden kunnen aan
bieden."

De populatie van de club is,
wat de verhoudingen tussen de
volwassenen en de jeugd be
treft, meestal in evenwicht ge
weest, maar de laatste jaren
zien we toch een 60/40 verhou

ding ten voordele van de oude
ren. Louis Janssen: "Terwijl
we bij de volwassenen kunnen
rekenen op een vrij stabiele
kern, is het bij de jeugd meestal
een komen en gaan. Voor hen
is er in Rijkevorsel trouwens —
in ieder geval wat sport be

treft — keuze te over. Boven
dien spreekt tafeltennis de kin
deren nauwelijks aan. Zij gaan
liever voetballen of tennissen.

Vorig jaar hebben we, in de
scholen, propaganda gemaakt
voor het tafeltennis en als je
dan ziet dat slechts 10 kinderen
hun opwachting maakten om

eens van onze sport te proeven,
dan is dat toch bedroevend."

Tafeltennis lijkt dan mis
schien wel simpel, maar is toch
een moeilijke sport. "Je wordt
als individuele sportbeoefe
naar voortdurend met je kunde
en onkunde geconfronteerd.
Aanvankelijk lijkt het zelfs of
het balletje met u aan het spe
len is in plaats van andersom.
Toch blijft in Vlaanderen, in
tegenstelling tot voetbal en
wielrennen, tafeltennis een on
dergewaardeerde sport, en
blijft het de vraag hoe we de
jeugd moeten stimuleren om
ook eens een balletje te komen
slaan. Het is ook geen dure
sport. Het lidgeld bedraagt
1.000 frank voor volwassenen

en 500 frank voor een jeugd
speler," aldus Louis Janssen.

Info: Louis Janssen, tel.
03/314.51.43, Jan Adriaenssen,

tel. 03/314.11.49 of in het lo
kaal gelegen over het terrein
van KFC Zwarte Leeuw.


