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NIEUWE LEDEN

Naam Straat Dom

VERPOORTEN KOEN BEERSEBAAN45 2310 RIJKEVORSEL

DWIST JE DAT ?

er in ons vorige nummer twee foutjes zijn geslopen :
—> het KVKT-klassement van Dennis De Vrij is wel degelijk DO

de trainingen voor de volwassenen begonnen om 19.30 u
de deelnemers zeer content waren over deze trainingen : een pluim op de hoed voor trainer en
vervanger! !

alle aangesloten leden van KVKT tegen volgend seizoen opnieuw een medisch attest in moeten laten
vullen. Ik heb de attesten reeds in mijn bezit en ik zal ze bij de volgende info voegen zodat je nog bijna
een gans seizoen de tijd hebt om naar de dokter te gaan.
de grasmachine van Jef Heremans te koop staat. Erna heeft het mooie gazon helemaal omgespit, of
was dat een droom Jef?

de cafetaria-prijzen van donderdag en zondag (rood blad) dit seizoen ook van kracht zijn bij geleide
training, clubkampioenschap jeugd en volwassenen, dubbelspelkampioenschap.
dat op donderdag de jeugd stopt om 20.30 uur ! (ook al zijn er nog tafels vrij)
onze oude goeie mooie grasgroene tafels terecht gekomen zijn bij Ludo Van Rompaey. (dank je wel
Ludo!) Zij kunnen er hun oude dag slijten in de warme omgeving van enkele grote stookketels en elk
jaar zullen ze van stal gehaald worden voor ons tomooi. Het afscheid was zwaar en menige traan werd
weggepinkt bij de verhuis. De gedachte dat er nu goed voor gezorgd wordt verlicht toch enigszins ons
verdriet en wie weet, misschien wennen we nog vlug aan onze nieuwe blauwe tafels.
we niet mogen vergeten om de andere leden, die ook een plaatsje ter beschikking hadden, te bedanken
voor hun aanbod.

we toegeven dat we eigenlijk iets te laat waren met de bestelling van de nieuwe tafels. Gelukkig kon er
nog een paar keer op getraind worden vóór het begin van de competitie. De nieuwe netposten en
competitieballen worden ook zo snel mogelijk geleverd,
de kaft met alle wedstrijden ook weer in het lokaal aanwezig zal zijn.

TIOS TILBURG - TTK RIJKEVORSEL: Wedstrijdverslag I
Zaterdag 31 augustus vertrok aan ons lokaal een heuse autokaravaan met gemotiveerde spelers
richting Tilburg, vastbesloten om de lange reeks nederlagen ongedaan te maken. De eerste wisselbeker
verdween reeds definitief richting Nederland en de eerste wedstrijd om de nieuwe wisseltrofee werd
vorig jaar op eigen bodem ̂glansrijk' verloren door onze TTK jongens. Er moest dus iets gebeuren om
het Rijkevorselse blazoen wat op te frissen.



De bereidheid om er iets van te maken was, zoals reeds geschreven, heel groot: de beste spelers van ■

de club hadden zich ingeschreven waardoor de andere gevestigde waarden een plaatsje naar beneden
schoven en de lagere ploegen sterk bezet werden. De belangstelling was overigens zo groot dat er in
laatste instantie nog een herenploeg extra werd voorzien zodat uiteindelijk zeven heren en één
damesploeg de strijd aanbonden in Tilburg.
De verwachtingen lagen realistisch hoog en wat meer is, ze werden ditmaal ook bewaarheid. Na vier
opeenvolgende veriiespartijen werd nu opnieuw aangeknoopt met een overwinning. Daarenboven
weze het gezegd en geschreven dat het zelfs een klinkende zege is geworden die ons meer dan deugd
heeft gedaan. De wisselbeker staat dus meteen voor ten minste één jaar in ons lokaal en zonder
fanatiek te worden durven we nu toch al hopen dat daar een verlengstuk aan mag komen. We zullen
onze Tios-vrienden volgend jaar, begin september, een warm onthaal geven!
Tot slot en voor de volledigheid geven we hieronder de technische uitslagen:

Rijkevorsel A versloeg zijn tegenstander met 7-3. Stefan Aerts, Danny Vervoort en Mario Krijnen
wonnen allen twee wedstrijden. Winst in de dubbelpaitij vervolledigt de stand.
Rijkevorsel B kon de prestatie van de andere ploegen niet evenaren. Er werd met maar liefst 9-1
verloren. Enkel onze voorzitter Louis Janssens kon met één overwinning de pil lichtjes vergulden.
Bart Jacobs en Eric Van Hove bleven daarentegen volledig op hun honger zitten.
Rijkevorsel C deed het dan weer meer dan voortreffelijk. Het kan inderdaad niet beter wanneer je met
10-0 aan de winst blijft. Jef Van Bergen, Jef Nuyts en Frank Brosens zullen trouwens niet alleen aan
de uitslag plezier beleefd hebben maar ook aan hun tegenstanders. Dat waren immers drie niet
onaardige jeugdige dames en zij werden dus propertjes door onze heren 'te bed 'gedaan. Om
onduidelijkheden en eventuele echtelijke twisten te vermijden vermelden we er hier nog bij dat dat
laatste uiteraard figuurlijk gebeurde!
Rijkevorsel D bleef met 8-2 ook al ruim de baas over zijn tegenstander. Willy Laurijssen met drie
overwinningen, Raoul Wagemans en Chris Verhoeven met elk twee zeges en de dubbel als toetje
gaven de Tiossers geen kans.
Rijkevorsel E ging nipt den boot in en wel met 6-4 cijfers. Björn Heremans en Lucien Kivit haalden
elk twee overwinningen binnen. De onversUjtbare Fred Mertens kon ditmaal geen winstpartij versieren
hoewel hij wel twee belles speelde en hierin maar erg nipt het onderspit moest delven. Ook het
dubbelspel ging verloren maar een gelijkspel zat er duidelijk in!
Rijkevorsel F bestond uit een team van vier spelers en zij maakten met duidelijke cijfers komaf met
hun 'vijanden'. Ludo en Dennis De Vrij wonnen hun drie wedstrijden, Eric Van Brink twee en Edwin
Michielsen 'slechts' één. Edwin kon het alweer niet laten om zijn goed hart te tonen. Sinterklaas zou
het niet beter kunnen.

Rijkevorsel G trad ook aan met zijn vieren. Met hun 7-5 overwinning hadden ze weliswaar niet veel
overschot maar de zege stond al wel vast, twee wedstrijden voor het einde. Danny De Vrij mag met
zijn drie zeges gerust de winnaar van de match genoemd worden. Raf Verpoorten deed er met twee
overwinningen nog een schepje bovenop. Jef Heremans en Dirk Filliers, elk één, deden uiteraard ook
hun duit in het zakje.
Rijkevorsel H (dames) maakte tenslotte de euforie compleet door met 6-4 te winnen van hun
Tilburgse collega's. Een leuke partij die evolueerde van 1-0 achter naar 3-1 voor, 3-3 gelijk waarna
men doorstoomde naar een 6-3 voorsprong en definitieve winst. Maria Wauters en Erna Buys wonnen
elk tweemaal, Toos Smulders éénmaal maar er was ook winst in het dubbelspel.
Met zes overwinningen en slechts twee nederlagen komen we zodoende uit op een totaalstand van 12-
4 in ons voordeel en konden we eindelijk een deugddoende revanche nemen. De wisseltrofee is vanaf
nu in ons lokaal te bewonderen maar laten we natuurlijk alert blijven naar volgend seizoen toe. Ook
onze vrienden van Tios zullen deze nederlaag zo vlug mogelijk willen uitvegen met een nieuwe zege.
wij zullen ook klaarstaan!

Louis,



AGENDA

zaterdag 09/11 tomooi voor beginners + BB jeugd

zondag 08/12 ATO-toraooi

woensdag 07/05 kampioenenbal KVKT

COMPETITIE

KVKT

• de ploegen die moeten spelen op 11-11-96 en niet kunnen spelen, moeten mij verwittigen vóór 20
september.

• de nieuwe lidkaarten hebben een plastieken laagje zodat ze wasmachine-bestendig zijn. Nadeel is dat
een nieuwe lidkaart bij verlies dan weer 100 Bef. zal kosten.

• JEUGD-CHAUFFEURS : OPGELET VOOR DE BEKER BISDOM JEUGD OP 09-11-96 :
DEZE WEDSTRIJDEN GAAN DOOR IN SPORTHAL " DE NACHTEGAAL" TE
KONTICH (Duffelsesteenweg 145) AANVANG 09.30 UUR ! !

• wanneer ik de nieuwe *Svegwijzer naar de verschillende lokalen" ontvang, zal ik alle ploegen zo snel
mogelijk een kopie bezorgen.

•  lokaal RZOEZIE is gewijzigd ; sporthal De Nekker in Mechelen.

VTTL

• bij het lokaal van Mepp/Stegeta staan in het kalenderboekje 2 lokalen vermeld.
• het aanvangsuur van Gierle op vrijdag is 20.30 uur in plaats van 20.00 uur zoals vermeld in de

kalender. Het juiste uur is wel vermeld op de wedstrijdlijst.

TAPPERS

♦ ik heb mijn best gedaan om de beurtrollen zo goed mogelijk op te stellen. Hier en daar kwam ik echter
tappers tekort en ik heb getracht om dat zo goed mogelijk op te lossen. Mocht er toch iemand niet
tevreden zijn, dan moet hij mij zo snel mogelijk verwittigen !

♦ vergeet niet dat er 400 Bef nikkel-geld in de kas moet blijven. Indien dit niet het geval is, geefje al het
geld mee en schrijf je op een brie^e dat er geen klein geld meer is. Zo kan ik aan de volgende tapper
weer klein geld meegeven.

♦ kijk het lijstje op de ijskast na voor je afsluit, zo vergeet je niks ! !
♦ omdat het bijvullen van de ijskast qua soorten drank niet altijd in de juiste verhouding gebeurt (er

hoeft bv. niet een half schap kriek te zijn en 1 rij ice-tea is zeker niet voldoende), gaan we een
plannetje tekenen waar je best welke drank in de ijskast plaatst.

♦ VERWITTIG MIJ ALS JE ONDERLING RUILT VAN TOOGBEURT ! ! ZO WEET IK WIE
DE SLEUTEL MOET KOMEN HALEN.

♦ hou goed in de gaten dat iedereen die de cafetaria verlaat, betaald heeft. De goeie komen nog aan huis
betalen maar de anderen dien ik weer achterna te lopen en ik heb zo al werk genoeg.
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maa. 09 sep 96 VAN DEN EIJNDEN BOB

don. 12 sep 96 ADRIAENSEN WERNER

zat. 14 sep 96 BUYS ERNA

don. 19 sep 96 BASTIAENSEN LUC

zat, 21 sep 96 KIVIT LUCIEN

maa, 23 sep 96 BROSENS FRANK

din, 24 sep 96 HEREMANS JEF

don. 26 sep 96 BERTELS JEF

vri. 27 sep 96 FILLIERS DIRK

zat. 28 sep 96 PETIT LILIANE

din. 01 okt 96 FLOREN STAN

don, 03 okt 96 BEVERS HERMAN

zat, 05 okt 96 HEREMANS JEF

maa, 07 okt 96 SMULDERS TOOS

din, 08 okt 96 VAN BERGEN JEF

don, 10 okt 96 MARISSEN PAUL

POSNO-SPORT
TAFELTENNtS en DARTS

TKERESIAKEIN 11. TILBURG
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Voor een glimlach

Aan de muur van de klas hangt een wereldkaart. "Karei", zegt de meester, "ga eens naar de kaart en toon
me waar Amerika ligt". Karei wijst Amerika aan. "Goed jongen" zegt de meester. Dan vraagt de meester
de andere leerlingen En wie heeft Amerika ontdekt?" De leerlingen roepen in koor : "Karei!!"

Een olifant komt een sauna binnen waar enkele mannen zitten. Hij bekijkt ze eens goed en vraagt dan :
"Moeten jullie daar mee eten?" . . .

In het warenhuis : "Ons prima geschooldt intelegend en betrauwbaar personeel staat steets ter uwer
besgikking." ^

i

Maandag voel ik me
altijd als

Roblnson Crusoë. Ik wacht op Vrijdag.


