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Het kan nog net:

Aan alle leden en hun familie :

EEN GELUKKIG EN GEZOND 2000

NIEUWE LEDEN

NAAM ADRES TEL NR
ROES LUC ST-JOZEF 17 A 2310 RIJKEVORSEL 309/03/72

FRANSEN RAF KIEVITSHEIDE 83 A 2310 RIJKEVORSEL 309/23/87

VAN AMMEL WIM HEERBAAN 16 2310 RIJKEVORSEL 314/66/15

VERMEIREN JAN HELHOEKWEG 31 2310 RIJKEVORSEL 314/56/21

WIST JE DAT ?

Louis Janssens en Frank Brosens de finale gespeeld hebben tegen elkaar op het veteranen-tomooi van
TTK Merksplas. Louis won die finale en was daarmee trouwens niet aan zijn proefstuk. Hij won het
tomooi daar in Merksplas al driemaal eerder en was ook ai een keer verliezend finalist.

Onze club daar in Merksplas ook al bij herhaling de beker voor de meeste inschrijvingen mee naar huis
mocht nemen maar dat het ditmaal noppes werd; evenals verleden jaar moesten we die eer laten aan de
mensen van TTK Antonius.

Wedstrijdleider Louis Janssens blijkbaar o zo graag de finalepoule bij het dubbelkampioenschap had
betwist. In eerste instantie had hij zich met zijn teammaatje Lucien bij de eerste vier ploegen geteld maar
een immer attente Jef Heremans maakte onze voorzitter diets dat hij een telfoutje gemaaU had. Pek en
veren waren zijn deel en hij mocht gaan spelen in de tweede poule voor de vijfde t/m achtste plaats!
Onze pingpong quizploeg 'de lege ijskast' deelnam aan een quiz ingericht door TTK Tecemo. Er waren
25 ploegen en onze bollebozen geraakten niet verder dan een twaalfde plaats. Naar verluid was het een
verschrikkelijk moeilijke quiz en dat zullen we dan maar geloven zeker.
Louis Janssens, Jef Van Bergen en Eric Van Hove zijn gaan kijken naar de topmatch in de superliga
tafeltennis tussen Mortsel en Vilette Charleroi. Volgens hun getuigenis schijnt er nog een behoorlijk
verschil te zitten tussen hun pingpongkwaliteit en die van de Belgische top. Alsof dat natuurlijk nog
nieuws is!

Zij waren bij bovenstaande ontmoeting niet de enige mensen van Rijkevorsel. Op de scheidsrechtersstoel
zat...u raad het al...Stan Floren!

DUBBELSPELKAMPIOENSCHAP ZATERDAG 18/12/99

Er waren een 2ó-tal deelnemers ingeschreven waarvan er uiteindelijk 22 kwamen opdagen. Willy Laurijssen
had zich zoals altijd op den toog gezet en zou zich eventueel bij een onpaar aantal engageren als
dubbelpartner. Met 22 spelers hoefde het dus eigenlijk niet maar een ganse avond toekijken en pintjes tappen
is ook nietje dat. We hebben hem dan maar 'geloot' aan iemand van de 22 zodat er één speler was die in
twee dubbels diende aan te treden: die gelukkige heette Jef Nuyts!



De eigenlijke loting zorgde voor een zeer evenwichtige samenstelling van de verschillende teams. Dit kwam
ondermeer tot uiting in het groot aantal belles die er werden gespeeld in de drie poules van de eerste ronde.
Het geleverde spel was bovendien van degelijke kwaliteit en het aanzien meer dan waard. Ook tijdens de
finaleronde - eveneens gespeeld in drie poules die werden samengesteld op basis van de resultaten van de
eerste ronde - bleef dit beeld nadrukkelijk aanwezig: veel drie-setters en heel goede partijen aan de tafel.
Uiteindelijk was het duo Erwin Breugelmans / Bjom Heremans een fractie sterker dan Koen Janssens / Jef
Nuyts door met 23-21 de derde set te winnen in de finalematch, na een zeer genietbare en kwalitatief
hoogstaande partij. Voor de volledigheid geven we hieronder de complete uitslag.

1. Erwin Breugelmans / Bjom Heremans
2. Koen Janssens / Jef Nuyts
3. Jef Heremans / Eric Van Hove

4. Staf Peeters / Dennis De Vrij
5. Ludo De Vrij / Bob Van Den Eynden
6. Louis Janssens / Lucien Kivit

7. Maria Wauters / Roel Wagemans
8. David Van Eersel / Edwin Michielsen

9. Jef Nuyts / Willy Laurijssen
10. Ludo Van Rompaey / Rudi Marissen
11. Ema Buys / Rob Lambrechts
12. Jef Van Bergen / Paul Marissen

BEKER VAN DE PAROCHIE RIJKEVORSEL: een verslag

Onze acht ploegen in de KVKT competitie mochten dit seizoen al redelijk vroeg allemaal hun biezen pakken
in de jaarlijkse 'Beker van het Bisdom'. Vanaf half december ligt de competitie een kleine maand stil en om
deze periode toch enigszins competitiefin te vullen kregen de bestuursleden het leuke idee om dan maar een
soort beker van Rijkevorsel in te richten onder de acht KVKT-ploegen. Er werd over drie dinsdagen
gespeeld om tot een finaleronde te komen.
De wedstrijden van de eerste ronde werden geloot en er werd conform de reglementen van de beker met
voorgifl gespeeld. Zoals dat wel meer het geval is, bleek ook nu weer dat het voorgift-fenomeen tot
bijzondere resultaten kan leiden. Vooral wanneer op papier sterkere ploegen een betekenisvolle bonus - zeg
maar 8 a 10 punten - moeten toestaan aan de minder geklasseerde ploegen / spelers komen er toch wel
verrassende uitslagen uit de bus.
Na de eerste ronde mochten er nog vier ploegen bekerambities koesteren: de A-C-D en E-ploeg. De andere
vier ploegen konden nog ten hoogste gaan voor de plaatsen 5 tot en met 8.
De vier ploegen met beker-aspiraties kwamen tijdens de tweede ronde als volgt uit de tabel: C tegen D en A
tegen E. De D-ploeg heeft aan de streep haar confrontatie gewonnen maar het was wel heel erg nipt: na zes
partijen stond men immers 4-2 achter maar de laatste drie matchen werden op rij gewonnen zodat het
uiteindelijk 4-5 werd. Ter illustratie: de achtste en negende wedstrijd werden telkens in de belle gewonnen
met het kleinste verschil, 22-24 en 19-21. Winnen of verliezen in de sport kan inderdaad in een piepklein
hoekje zitten!
Voor de E-ploeg werd het daarentegen een niet verwachte walk-over. Ze verpletterden de A-ploeg met 8-1
cijfers. Hier speelde het voorgift-fenomeen overduidelijk zijn rol. Roel, Frank en Willy dienden met hun C-
klassement voortdurend acht, negen of twaalf punten voor te geven aan de 'E's Koen en Peter en de NG
Koen Kenis. Dat deze voorgift van het goede iets teveel was, bleek dus wel uit de uitslag.
Op naar de derde dinsdag waar tenslotte de finale werd gespeeld en de andere wedstrijden om de derde tot
de achtste plaats. Die finale werd dus betwist door de D en de E-ploeg. Beide ploegen kwamen echter om
diverse redenen niet in hun competitieve samenstelling aan de start: Bij de D-ploeg ontbraken Lucien (op
reis) en Ludo (gekwetst) en zij werden vervangen door Staf Peeters en Dennis De Vrij, Bij de E-ploeg
diende Peter verstek te laten gaan en zijn plaats werd ingenomen door Louis Janssens. De wedstrijd eindigde



op een 5-4 overwinning voor de E-pIoeg na een spannende en aangename partij: er werden zes belles
gespeeld maar deze werden netjes verdeeld over beide ploegen. Matchwinnaar werd zonder de minste twijfel
Koen Janssens die al zijn partijen won en indruk maakte op de collega-spelers met zijn tafeltennisspel.
Daarmee was de stand na het achtste spel 5-3. Vader Louis die twee matchen won liet zijn derde partij
ontglippen aan Dennis zodat het tenslotte voor de statistieken 5-4 werd.
De uitslag:
- eerste en tweede plaats: E - D (5-4)
- derde en vierde plaats: C - A (7-2)
- vijfde en zesde plaats: F - G (8-1)
- zevende en achtste plaats: B - H (5-4)

Daarmee is het verloop van deze ludieke bekercompetitie geschetst. Het was een formule die zeker aansloeg
bij de verschillende ploegen en wellicht nog wel eens voor herhaling vatbaar is. Ook de praktische regeling
rond het gebeuren kon zeker de goedkeuring van eenieder wegdragen: 200 frank per persoon voor een
avondje drank en een belegde boterham als tussendoortje konden duidelijk geapprecieerd worden.

HOE HET OOK ANDERS KAN
In het Bondsblad van KVKT vonden we onderstaand artikel :

TAFJE-JLTEMNISKlbtllE)

BOEeHOUTSE

Boechout 8 december 1999

BEDANKT RIJKEVORSEL. D

Het hoeft niet altijd negatief te

zijn dat ondervond Boechoutse in Sde afdeling B. Ben miserige

donkere avond waa het op Sint Niklaas 1999. Voor Boechoutse

stond er de verplaatsing naar Rijkevorsel op het prograimoa.

Voor de eerste maal kwamen we in het nieuwe lokaal van de

thuisspelers en dat was al een mooi begin een lokaal tot in de

puntjes in orde om tafeltennis te spelen in de beste omstan

digheden iedereen weet bij ondervinding dat het ook al eens

anders is. We werden vriendelijk ontvangen en elke speler van

de ploeg kreeg een speculose Sint Niklaas aangeboden iets wat

door de drie Boechoutse spelers erg naar waarde werd inge

schat. Alhoewel in Sde B iedere ploeg even sterk is, bewijze

de massa S/S uitslagen ging het er keihard en zeer sportief

aan toe. de uitslag kon alle kanten uit en tot en met de

laatste wedstrijd was het spannend. Tbch bleek de uitslag niet

zo belangrijk want iedereen was na de wedstrijd even tevreden.

In naam van Boechoutse dank ik de tegenstrevers voor deze zeer

sportieve avond en ikzelf hoop er zo nog vele mee te maken.

voor Boechoutse T.T.K.



KVKT

Maximum ploegwaarde terugronde

VA 39 VC 16 VE 10 VG 6 JA 3

VB 33 VD 14 VF 6 VH 4 JB 3

BOETES

PLOEG BOETE REDEN

VC 100 verplaatste wedstrijd

VG 100 foutief lidnummer Rudy Marissen

VF 150 telefoon / wedstrijd tegen Koska

AGENDA

maandag 31/01 Bestuursvergadering

zondag 20 / 02 Tornooi in het Parochiecentrum

zaterdag 08 / 04 Teerfeest (in ons lokaal)

TOOGVERANTWOORDELIJKEN

DATUM NAAM DATUM NAAM

don, 20 jan 00 SMULDERS roos vri, 04 feb 00 JANSSENS LOUIS

vri, 21 jan 00 VAN HOVE ERIC maa, 07 feb 00 HEREMANS JEF

maa, 24 jan 00 VAN DEN EIJNDEN BOB don, 10 feb 00 VAN HOVE ERIC

don, 27 jan 00 BOGAERTS FRANK vri, 11 feb 00 KIVIT LUCIEN

vri, 28 jan 00 BROSENS FRANK zat, 12 feb 00 HEREMANS BJÖRN

zat. 29 jan 00 MERTENS FRED don, 17 feb 00 LENAERTS KATHLEEN

din, 01 feb 00 DE VRIJ LUDO vri, 18 feb 00 SOMERS SVEN

don, 03 feb 00 ADAMS MARIANNE maa, 21 feb 00 VAN LEUVEN ILSE


