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NIEUWE LEDEN

NAAM ADRES
VAN BRUGGEM BENNY DEN ABT 168 2340 VLIMMEREN
GYS JOACHIM DE SLUIS 1 2310 RIJKEVORSEL
GYS MARTIJN DE SLUIS 1 2310 RIJKEVORSEL
LUYCKX PATRICK MERKSPLASSESTWG 9 2310 RIJKEVORSEL

EEN WOORDJE VAN DE VOORZITTER

Beste leden,

De aandachtige lezer van ons info-blad heeft wellicht het traditionele openingswoord bij de start van het
nieuwe seizoen gemist. We zijn ondertussen weeral enkele maanden aan de slag en tot hiertoe heeft nog
geen enkele TTK'er ons op dit detail gewezen. Onze conclusie is alvast de volgende; blijkbaar ligt
niemand wakker (van het woordje) van de voorzitter of...hebben we geen aandachtige lezers meer onder
ons ledenbestand i''

Ons zal het worst wezen en bij deze krijgt iedereen met interest de rekening gepresenteerd: een lekker
uitgebreid schriftuur van ondergetekende:
Onze club, TTK Rijkevorsel, is haar 25-ste levensjaar ingegaan en dat gebeuren zal dit seizoen misschien
wel centraler staan dan het louter sportieve. Tussen onze oren broeit er een vrij ambitieus plan om de
afplopen 24 jaar uitgebreid in kaart te brengen aan de hand van één of ander chronologisch overzicht.
Dit zou moeten resulteren in een fraai document dat we onze leden met de nodige fierheid kunnen
overhandigen op het einde van dit seizoen. In afwachting van deze 'geboorte' willen we hier toch reeds
enkele opmerkelijke headliners over onze club plaatsen.
Op de eerste plaats mogen we toch wel vaststellen dat onze club van bij de opstart mocht rekenen op een
grote populariteit. Het ledenbestand draait zowat rond de negentig, een aantal dat we al jaren aanhouden.
Het IS ooit iets minder geweest maar ook een stukje meer. Het huidige ledenaantal lijkt dan ook een

^aardig gemiddelde te zijn. Verheugend is de vaststelling dat we vandaag de dag nog altijd enkele leden
van het eerste uur tellen maar ook dat er elk jaar opnieuw enkele nieuwe leden bijkomen. Onze club is
zeker geen duivenkot maar toch stellen we een enorm verloop van leden vast doorheen die afgelopen 24
jaren: heel wat mensen zijn gedurende vier, vijf en zelfs meerjaren lid geweest van onze vereniging maar
beslisten op een bepaald moment om toch maar af te haken. Een groot aantal van hen waren jeugdspelers
en dat brengt ons meteen bij een tweede belangrijk aspect.
Het ledenaantal van de jeugd geeft ons een beeld van ups en downs. We hebben heel wat jaren gehad met
veel en goede jeugdspelers, we hebben ook enkele bijzonder matige jaren achter de mg en nu lijken we
qua aantal leden weer geleidelijk aan uit het dal te kmipen. Het jeugdbeleid is voor een club een gegeven
waar met zeer ambivalente gevoelens tegenaan gekeken wordt. Waar vroeger de jeugdleden zich als
vanzelf aanmeldden en er nauwelijks inspanningen nodig waren om hen te boeien binnen het clubleven, zo
zeer hebben we vandaag de dag een actiefjeugdbeleid nodig om hen aan te spreken, te begeleiden...Doen
we dit niet, dan kunnen we de jeugd wel vergeten en dus trachten we het wel te doen met het bemchte
piramidemodel in ons achterhoofd: aan de basis start je bv. met 25 spelertjes waarvan je er een zestal jaar
later nog enkele overhoudt! De finale doorstroming naar de seniors blijft zelfs beperkt tot enkelingen. We
zijn ervan overtuigd dat dit fenomeen niet alleen van toepassing is op onze vereniging maar gekend door
alle sportclubs. Het is vooral jammer en fmstrerend dat we opeenvolgende generaties jeugd hebben
begeleid en getramd en waar we talentvolle jongeren, die een absolute meerwaarde voor de club zouden



hebben betekend, hebben zien afhaken. Studies, uitgekeken op het pingpongen of de eerder genoemde
stap naar de senioren die moeilijk te nemen was, zijn enkele belangrijke oorzaken van het grote verloop
bij onze jeugd.
Daarmee belanden we bij ons derde onderwerp: TTK is er tot nog toe niet in geslaagd om op sportief
vlak zware ambities te mogen koesteren. We kunnen ons zo een twintigtal ex-jeugdspelers voor de geest
halen die het kwalitatief niveau van de club betekenisvol zouden verhoogd hebben...mochten ze vandaag
de dag nog spelen! Elk seizoen mogen we wel één of meerdere ploegen vieren die de titel in hun reeks
behaalden maar het blijft een beetje bij "tafeltennis onder de kerktoren" om het een keertje oneerbiedig uit
te drukken. Een ploeg met uitstraling in de nationale competitie, wat ze bv in Zoersel gekend hebben en
nu reeds jaren in Gierle wel beleven, is in Rijkevorsel zeker niet aan de orde. Het is natuurlijk, niet "al
goud wat blinkt" en het is maar zeer de vraag wat aan het einde van de rit primeert: een aangename en
sfeervolle club waar iedereen welkom is en de prestaties ondergeschikt zijn of een club waar de spelers
van de A en B ploeg betaald worden, waar men wekelijks de ploegen door elkaar haspelt in functie van
de tegenstanders enz. TTK heeft altijd met be^vuste overtuiging de eerste optie in haar beleid gevoerd, de
tweede optie blijft bijgevolg voorlopig een stille droom. Een combinatie van de twee, een goed clubbeleid
en hoge verwachtingen waarmaken, zoals het in Berlaar gebeurt, lijkt me een ideaal om na te streven.
Toch willen we met het voorgaande zeker niet duiden dat TTK zo maar een grijs clubje is. Integendeel,
onze vereniging heeft steeds een doordacht en gezond beleid nagestreefd en daarvan plukken we vandaag
nog steeds de vruchten. In vergelijking met andere clubs hebben onze leden steeds belachelijk weinig
lidgeld moeten betalen, de prijzen in het cafetaria zijn meer dan democratisch en we durven hier het
Colruyt motto hanteren: wij betalen uw pint terug als je ze elders goedkoper kan drinken dan bij ons!
Met eigen geldmiddelen en krachten hebben we een zevental jaar geleden een prachtig lokaal opgericht
waarin het uitstekend tafeltennissen is. Dat we hiervoor geen dag financieel afhankelijk zijn geweest maar
meer nog, dat we vandaag de dag er geldelijk zeer gezond voorstaan is het beste bewijs dat de
bestuursmensen van onze club hun ding goed gedaan hebben!
Naast een gezond financieel beleid hebben we er bij TTK ook altijd over gewaakt dat eenieder aan zijn
trekken kan komen: zo kan je kiezen voor recreatief of competitief tafeltennis, organiseren we elk seizoen
weer diverse activiteiten en betrachten we een clubklimaat te creëren waar iedereen zich snel thuisvoelt.

Ongetwijfeld zijn er nog wel enkele typische kenmerken van en voor onze club aan te geven maar de
hierboven aangehaalde krachtlijnen zijn voor iedereen zeker herkenbaar.
Zo komen we terug naar ons uitgangspunt: het 25-jarig bestaan van de club. Voor het bestuur was het
meteen duidelijk dat dit evenement een clubgebeuren moest worden, een gelegenheid om de leden wat
terug te geven, want zij hebben er mee voor gezorgd dat het goed draait binnen de club. Onze leden staan
dus dit seizoen in het zonnetje en dat zullen ze geweten hebben. Het aanbod is ruim en men kan zelf
beslissen waar en wanneer men ervan gebruik wenst te maken.
Wat het lidgeld betreft was er geen keuze: dit seizoen werd iedereen gratis en voor niets aangesloten...op
voorwaarde dat men begin mei de heraansluiting bevestigde aan het secretariaat. Toch is het jammer dat
er dan zelfs leden in slagen om te laat of zelfs niet hun aansluiting binnen te brengen!
Bij de start van het seizoen werd een aangename fietszoektocht ingericht waaraan een mooie prijs
verbonden was. De leden kregen tijdens de maanden augustus en september de gelegenheid om fietsend
een stukje van Rijkevorsel te verkennen.
Tussendoor werden de leden eind augustus vergast op een barbecue. Men krijgt het weer dat men
verdient en dus was het die bewuste donderdagavond schitterend zomerweer. Een gezellige combinatie
van eten en pingpongen was het resultaat.
In december lanceren we dan ons volgende initiatief: Zondag 17 december stellen we een
winterwandeling voor met de ganse familie. Nadien kan iedereen terecht in het lokaal voor een drankje en
een warme wafel.

Nog in hetzelfde kader bieden we onze leden een heuse nieuwjaarsreceptie aan, begin januari. Hiervan zal
elk lid via een uitnodiging persoonlijk op de hoogte gebracht worden. In het vooijaar wordt nog een
gezamelijke clubuitstap gepland en het jaarlijks teerfeest tenslotte wordt voor de gelegenheid ook in een
ander kleedje gestoken.



Wie geregeld in het lokaal komt en de maandelijkse info leest die telkens weer aan huis bezorgd wordt*
blijft op die manier zeker op de hoogte van al deze festiviteiten. Kortom, wie aan het einde van dit
seizoen durft zeggen dat hij/zij van niets wist of het allemaal maar dunnetjes vond heeft respectievelijk het
voorbije jaar in het buitenland, zoniet op een ander planeet verbleven, of hij/zij moet de mensen van het
bestuur dan maar aan het verstand brengen wat feesten is! Wij hebben er, van onze kant, alle vertrouwen
in dat de leden de viering van ons 25-jarig bestaan naar waarde zullen schatten en smaken. We geven dan
ook graag de boodschap mee: profiteer van het aanbod en nadien...op naar de volgende 25 jaar!

Louis Janssens, voorzitter.

KVKT

• De wegwijzer naar de verschillende clubs van KVKT wordt niet meer uitgedeeld. Ploegen die de weg
niet kennen, kunnen deze vinden in het lokaal in 'TVlededeling Nrl".

• De eerste wedstrijd voor de Beker Bisdom is gespeeld. De A-ploeg won gemakkelijk met 8-1 tegen
een ploeg uit 9 . De B-ploeg kreeg een ploeg uit 5 op bezoek die zonder één winstmatch terug
huiswaarts kon keren. De C-ploeg gaf een ploeg uit 7 het nakijken : 7-2. De D-ploeg moest de

^ duimen leggen met 0-9 tegen een ploeg uit 4 Onze E-ploeg wist een ploeg uit 5 te verschalken
met een mooie 8-1. De F-ploeg moest onderdoen tegen een ploeg uit 7^^® met 3-6. Onze nieuwkomers
(de G-ploeg) versloegen hun tegenstrevers uit 10 met forfaitcijfers. De H-ploeg tenslotte verloor
tegen een ploeg uit 2 met 0-9.

• Maximale ploegwaarde van Rijkevorsel G tot het einde van het seizoen = 5.

EEN VERSLAG:
ONZE JAARLIJKSE ONTMOETING MET TIPS TILBURG

Zaterdag 2 september ging het voor de zoveelste maal richting Tilburg om onze Nederlandse vrienden
partij te geven. De inzet was voor de gelegenheid bijzonder hoog want de wisselbeker stond op het spel.
Wie de beker immers driemaal na elkaar wint mag hem behouden en vermits de laatste twee
ontmoetingen uitmondden in evenveel nederlagen wist iedereen in het TTK-kamp hoe laat het was.
We laten de lezer echter niet te lang in spanning: het werd alweer een dikke nederlaag, 10-2 om precies

^ te zijn. Slechts één ploeg - de C ploeg met Roel Wagemans, Frank Brosens en Bjom Heremans - kon de
eer redden voor Rijkevorsel. De andere vijf ploegen beten allemaal met afgetekende cijfers in het zand
Zij stonden, om het in wielertermen te zeggen - zelfs niet op de foto. Het zou dan ook zeer onterecht zijn
ten overstaan van onze Tios-collega's om ons maar een schijn van een kans toe te dichten. Daarmee is het
doek over de tweede editie 'wisselbeker' gevallen en verdwijnt ook deze beker, naast de eerste in de
trofeeënkast van Tios. '

Het mag een troost - weliswaar een schrale - zijn dat de winnaar de centen dient op te hoesten voor de
aankoop van een meuwe wisselbeker want verdere perspectieven hoeven we voorlopig echt niet te
hebben. De kwaliteit van de Tios-spelers is in de breedte sterk uitgegroeid en zij hebben wellicht een
twaalftal spelers van het kaliber waar wij er slechts een zestal van hebben rondlopen. Geen somberheid
maar puur realisme dvdngt ons om hier eerlijkheidshalve neer te pennen dat we in de nabije toekomst de
ambitie om de derde wisselbeker binnen te halen niet al te hoog hoeven op te schroeven
Te^ij we enkele keren 'vals zouden spelen' en de ex-TTK'ers Louis Heremans, Stefan Aerts en Mario
Knjnen over drie ploegen zouden verdelen maar zover gaat ons fanatisme ook weer niet!! Misschien
worden ze over de grens nu wat nonchalant, gaat de scherpte eraf en kunnen we daar dan van profiteren.
Als ultiem reddingsmiddel kunnen we ook nog voorstellen om penalty's te trappen in plaats van te
tafeltenmssen. Penalty's trappen ligt de Hollanders zo niet meen ik me te herinneren!



DE GROTE FIETSZOEKTGCHT:

De oplossiiigen en ... dé wimiiaar!

TTK bestaat 25 jaar en binnen het bestuur werd er op de bestuursvergadering van juli vruchtbaar
gebrainstormd over allerlei leuke initiatieven om dit gebeuren enige luister bij te zetten. Zo liet de
voorzitter horen dat hij tijdens zijn verlof enkele fietsroutes had verkend en dat bracht bij een ander
bestuurslid het lumineuze idee naar boven om de leden een fietszoektocht voor te schotelen. Wie moest

één en ander in elkaar steken? Ja, de voorzitter had nog verlof, had al wat gefietst en dus bleek hij de
geknipte man te zijn om de klus te klaren.
De criteria werden vastgelegd: een kleine twintig kilometer langs Rijkevorsels natuurschoon, een aantal
leuke vragen maar zonder de typische instinkers die blijkbaar eigen zijn aan de doorsnee fietszoektocht en
als toetje een bezoekje aan een taverne die langs het traject gelegen was en nog wel op kosten van de
club! Al deze elementen werden prachtig in elkaar verweven en het resultaat mocht er zijn. Dat was ook
unaniem de mening van de vele TTK'ers die zich de moeite getroost hebben om hun fiets nog eens van
stal te halen. Iedereen vond het een dermate tof initiatief dat een herhaling volgend jaar - 25 jarig bestaan
of niet - bijna een must moet worden. Wij zijn geneigd om inderdaad niet neen te zeggen.

En dan nu de juiste antwoorden:

1. Het senator Coolspad is precies 9,2 km lang. Aan het gemeentehuis staat een bord met fiets- en
wandelroutes. Eens het bord gevonden en dat mocht absoluut geen probleem zijn, was het kwestie van
goed lezen.
2. Om het aantal uren te bekomen dat je een boek kunt ontlenen was even aandachtig tellen voldoende:
15 uren was het juiste eindresultaat van correct telwerk.
3. De sleutel van het kapelletje diende opgehaald te worden bij ene Jan Adriaenssen. Dat is geenszins
onze clubsecretaris waar overigens ook sleutels worden opgehaald. Er is dus meer dan één duivel in de
hel zoals het spreekwoord placht te zeggen!
4. De naam van de bangelijke grote rivier die men passeerde was de Salmmeirloop. Je moest al
stekeblind zijn om dat niet te vinden. Het staat immers met koeien van letters op het muurbruggetje.
5. De koterijen herbergen kippen en dat mocht eventueel wel te merken zijn aan de geur of het gekakel
maar dat waren zeker geen juiste antwoorden. Wat zochten we wel: tegen de gevel was een bord
aangebracht waarop een mandje met eieren staat afgebeeld.
6. De vraag was duidelijk: 'waar woont de daklegger Peter Rombouts?' Het antwoord moest ter plaatse
gezocht worden en was terug te vinden op een reclamebord van de man: Prinsenpad, 14 - 2310
Rijkevorsel. Op een ander reclamepaneel stond een adres in Hoogstraten vermeld maar daarop werd
melding gemaakt van nog een andere activiteit, naast de eerder genoemde dakwerken.
7. Het huis werd gebouwd in 1933 en dat was af te lezen op een zijgevel van het bewuste huis.
8. De groene schort is een handelszaak: er worden bloemen, planten, zaden enz... verkocht, zowel thuis
als op de markt. Bij het nakijken van de antwoorden zijn we hier 'breed' gebleven en werden alle
antwoorden juist bevonden die in de buurt kwamen. Wie 'bierhandel' als antwoord zou gegeven hebben
kon het natuurlijk wel schudden!
9. De NV TVD is een producent van veiligheidsuitrusting. Deze vraag en antwoord waren terug te
vinden op een sticker die op de binnenkant was aangebracht van meerdere verkeersborden langs de
fietsroute.

10. De veel besproken lelijke plastieken potten dan: daarin staat palm oftewel buxus sempervirens te
blinken. Het doet ons overigens heel veel plezier te mogen vaststellen dat er heel wat latinisten en/of
groene vingers onder ons ledenbestand te noteren zijn. Menig lid gaf immers op het antwoordblad de
wetenschappelijke benaming.
11. Even rond de prachtige kapel van Achtel lopen en de steunende beren tellen was voldoende: met 14
stuks op de teller zat je goed.



12. Bij de glascontainer moest ook weer even gerekend worden, moeilijk was het echter zeker niet want
de eerste de beste aap had het ook wel geweten: 12 uren per dag kan men hier zijn glas kwijt.
Ij. Wij gaan er hier vanuit dat het mannetje u aankijkt en in dat geval heeft hij de leiband van de hond in
zijn rechterhand. Allicht kan men hier een hele discussie over opzetten waar men echter nooit uit zal
geraken omdat het zoiets is als 'wanneer is de brug open?' Als ze toe is zekers, ah neen, als ze toe
is...staat ze immers open!!????
Wij passen hier het quizreglement toe: de jury heeft altijd gelijk en de jury...dat ben ik!
14. De zelfklever van Bruba sport maakt inderdaad ook reclame voor tafeltennis: het antwoord is dus ja!
15. Het bescheiden huisje van de heer Fransen wordt beveiligd door de firma Sterkens Alarmsystemen,
wat terug te vinden was op enkele stickers die aan de deur en aan de inrijpoort waren aangebracht. Mijn
aandelen gaan er zeker niet mee in de hoogte maar enige reclame is natuurlijk nooit weg: Sterkens
Alarmsystemen is een zeer betrouwbare onderneming die op een discrete, vakkundige en professionele
wijze uw eigendommen beveiligt tegen ongewenste bezoekers.
16. Moeilijke opgave blijkbaar: de bewuste pijl was bevestigd aan een boom en wees zoals in de
vraagstelling was aangegeven naar boven. Op het kaartje met de pijl stond VWF A038 Noorderkempen
wat meteen het antwoord was.

17. Opnieuw een lastige vraag maar tegelijk simpel omdat de vraag over 'pannen' in het algemeen ging.
Omdat gevelpannen en nokpannen naast gewone dakpannen ook pannen zijn - kan je volgen? - was het

^^antwoord 33 pannen.
18. De uitbaters van het Bolks Heike waren in hun nopjes met zoveel belangstelling. In hun etablissement
kon je de Route 66 ontdekken, de naam van de weg die dwars door de USA loopt van Chicago tot Los
Angeles. Rekening houdend met het permanente succes van deze zaak kunnen we iedereen aanraden om
hier wel aandelen aan te kopen. Stap eens binnen op de beurs of surf op internet onder www. Bohei. be!
19.Knapp maakt reclame voor (nylon)kousen. Knap(p) moeilijke vraag voor de jonge gasten onder ons
maar een makkie voor de anciens.

20.Bijen maken hun honig aan in een raat en niet in een raain. Hoewel we normaliter niet vallen over een
schrijffoutje meer of minder is hier een schrijffout ons inziens van cruciaal belang. Een raam is geen raat
en daarmee basta!

letterwoord WBE is terug te vinden op een vogelnestkastje. Her en der op de fietsroute kwam
de aandachtige fietser deze WBE aanduiding op diverse nestkastjes reeds tegen.
22. De tegel met huisnummer is versierd met een druivelaar wat voor ons dé verwijzing is naar de
zuiderse allures.

23. LTH betekent Licentiaat in de tandheelkunde, meteen een garantie dat deze tandarts garant staat
dat hij jou op een competente manier van jouw eventuele eetkamerproblemen afhelpt.
24. Het reclamebordje van Rony Schoors was tweemaal terug te vinden, veel moeilijkheden kon je dus
niet hebben om deze laatste vraag juist te beantwoorden: het telefoonnummer was en is 03/636.25.17.

De schiftingsvraag:

Uit de gegevens die de leden kregen, konden ze enkel afleiden dat onze voorzitter, ten eerste niet met een
prutsveloke rijdt, ten tweede dat de weersomstandigheden vrij normaal waren en ten derde dat hij
nergens halt heeft gehouden. Een vierde en belangrijk gegeven hebben we natuurlijk achterwege
gehouden, ging hij de tocht op zijn dooie gemak doen, ging hij er een lap op geven of nog erger ging hij
zich het snot voor de ogen rijden?
Wie de voorzitter een beetje kent weet dat de man steeds het beste van zichzelf geeft en bovendien zeer
regelmatig met de fiets naar het werk rijdt, met andere woorden, een geoefend fietser is.
Na een kleine opwarmingsronde Eekhofstraat en Middelstede ging hij er dan ook vol tegenaan, de
bochten steeds goed aansnijdend, de ideale lijn volgend, de hartslagmeter voortdurend in het rood en op
gepaste tijden een tandje bij of een tandje terug schakelend. Dampend als een boerenpaard klokte hij af
om 16u29 aan de kerk waar hij iets eerder die dag om 15u54 gestart was.



Dus: onze voorzitter ging zo ongeveer tot het uiterste en dat gaf als resultaat dat hij welgeteld 35 luttele
minuten over het ganse traject heeft gedaan.

En tenslotte....DE WINNAAR:

We kregen 25 inzendingen binnen, niet onaardig, en het hadden er zelfs meer kunnen zijn want we hebben
weet van zeker een vijftal leden die uiteindelijk hun antwoordformulier niet hebben binnengebracht maar
die wel de zoektocht hebben gedaan. Jammer voor hen want zo konden ze niet meedingen naar de enige
hoofdprijs.
Om de spanning er nog wat in te houden beginnen we van achter naar voor of van onder naar boven als je
wil: er was één inzending met 18/24, één met 19/24, vier met 21/24, twee met 22/24, zeven haalden een
score van 23/24 en maar liefst tien inzenders haalden het maximum: 24/24 en bewezen daarmee dat de

vragen "best te doen waren'!
Tot grote tevredenheid van de voorzitter - zijn 'tijdritje' is geen parel voor de zwijnen geweest - moest de
schiftingsvraag als scheidsrechter optreden om zo de winnaar aan te duiden. Erna Buys had er duidelijk
op gerekend dat Louis het tochtje op zijn honderdduizend en nog wat meer dooie gemakken zou gereden
hebben: met 1 uur en 39 minuten zat ze er ruim een vol uur naast.

De familie BOB VAN DEN EYNDEN had de capaciteiten van de voorzitter daarentegen uitermate
accuraat ingeschat want met 40 minuten zaten ze erg dicht en dus het dichtst van allemaal bij de snelle
tijd van 35 minuten.
Den Bob mag dan wel geen zitje in het gemeentehuis versierd hebben, de pingpong maakt alsnog zijn
oktobermaand goed. Hij mag binnenkort de 'maaltijdcheque' van 2000 frank in ontvangst nemen.
Wedden dat hij er meer plezier aan zal beleven om met zijn madame een avondje te gaan tafelen dan wel
een gemeenteraadszitting met een stel 'pannenkoeken' bij te wonen!

Fietszoektocht wist je datjes:

- de grote baas van firma Sterkens Alarmsystemen een schoonbroer is van onze voorzitter. Vandaar de
nauwelijks verdoken reclame natuurlijk.
- de uitbater van het Bolks Heike ook al familiebanden met onze voorzitter heeft: hij is namelijk een neef
van hem.

- bepaalde leden de gouden raad van de voorzitter in de wind hebben geslagen en inderdaad met flanellen
benen werden geconfronteerd. Het was bij hen dus duidelijk niet bij één pintje gebleven.
- de pitstop bij iedereen zeer in de smaak viel waardoor de stop soms langer duurde dan de ganse
fietstocht.

- Jef Van Bergen zo gedisciplineerd was om de start van de zoektocht aan de kerk te beginnen en
onderweg besefte dat hij evengoed in Achtel had kunnen starten en eindigen wat op zich inderdaad geen
probleem is. Jef is immers van ...Hoogstraten en door eerst tot Rijkevorsel te komen kostte dit akkefietje
hem enkele extra kilometers.

- nogal wat leden eerst de zoektocht hebben gedaan en daarna den toer nog eens hebben gereden om de
schiftingsvraag beter te kunnen inschatten.
- sommige leden zo gehaast waren, in het zicht van de ondertussen bekende taverne, om de interne
vochtregeling op peil te brengen dat de vraag over het kapelletje en dakpannen even vergeten werd. Eens
terug op fiets stond men natuurlijk pannen te tellen bij het verkeerde kapelletje!
- ondanks de waarschuwing Erna Buys te weinig haar bevallig kontje van het zadel gelicht heeft want zij
reed inderdaad plat op het bewuste stukje slechte weg.
- Bart Jacobs niet helemaal rond geraakt is en dan maar met de auto den toer vervolledigd heeft om alle
vragen opgelost te krijgen.
- er leden waren die het telefoonnummer van de laatste vraag gewoon opzochten in het telefoonboek
omdat ze het ter plaatse niet hadden gevonden.



- een bepaald lid helemaal geen schaamte kent: bij gebrek aan een eigen degelijke fiets kwam hij zonder
blikken of blozen het vehikel van de voorzitter 'lenen'.

- het bij de vrouw van hierboven genoemd 'bepaald lid' drie jaar geleden was dat ze nog eens op een fiets
gezeten had. Waar een fietszoektocht al niet goed voor is!
- de kinderen van Dse Van Leuven zeer verontwaardigd waren over het lef van de voorzitter om over de
drie lelijke plastieken potten te schrijven.
- we erg verwonderd waren dat heel wat mensen de 'Groene Schort' niet kenden en bijgevolg tot aan het
huis zelf moesten rijden om de oplossing te kuimen vinden. Een keertje meer naar de wekelijkse markt
gaan beste leden!
- naar het schijnt de afgelopen maanden diverse leden hun gebit hebben laten nakijken bij hun tandarts en
langs hun neus weg informeerden wat nu eigenlijk LTH betekent.
- geen enkele inzender gebuisd werd: zou TTK dan toch een oord van intellect zijn!?

DUBBELSPELKAMPIOENSCHAP: Zaterdag 2 december om 19.00u

^^We maken nu reeds reclame voor dit jaarlijkse evenement en hopen dat jullie weer massaal zullen
inschrijven: het inschrijvingsformulier hangt uit aan het prikbord.
Qua verloop wijzigen we niets aan het concept. Er worden twee groepen gemaakt, de tien besten in een
potje en de tien volgende in een ander potje. Zo krijgen we na loting steeds een duo met een sterkere en
een zwakkere speler. Er wordt met voorgift gespeeld en de eerste ronde verloopt in poules van vier
ploegen. Nadien volgt een tabel met rechtstreekse uitschakeling.
Uiteraard is een hapje en een drankje steeds voorradig zodat suiker- en vochtgehalte op peil kunnen
blijven! Doe mee en schrijf als de bliksem in.

KERSTWANDELING: Zondag 17 december om 13.30u

^^^^Deze activiteit vindt plaats in het kader van ons 25-jarig bestaan. Diezelfde dag wordt er in Rijkevorsel
ook een soortement kerstmarkt georganiseerd maar die concurrentie durven we zondermeer aan: je kan
de kerstmarkt immers nog. altijd voor of na de wandeling bezoeken, mocht je toch zitten twijfelen.
De echte TTK'er twijfelt natuurlijk niet en kiest resoluut voor dit zoveelste initiatief dat hem dit seizoen
aangeboden wordt. Wat staat er op het menu?

- een groepswandeling voor de leden en hun familie, ouders, kinderen, lieven; vrijers...
- er wordt gestart om 13.30u aan ons loka^ en men heeft de keuze tussen een wandeling van ongeveer
één of twee uur.

- na de wandeling kan men in het lokaal op verhaal komen mét een. glühwein, warme chocomelk of iets
anders naar keuze,

r pip de ipnerlijjcc mens te versterken zal er ook een warme: wafel met of zonder slagroom aangeboden^
worden.

- we willen wel weten of we nu 20 of 80 wafels moeten voorzien en dus is inschrijven een verplichting:
dit kan op het inschrijvingsformulier dat aan het prikbord hangt.
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CLUBKAMPIOINSCKAP 24/04/00

Beter laat dan nooit en dus geven we hieronder de uitslag van het voorbije clubkampioenschap met als
verrassende maar zeer verdiende winnaar Wim Van Ammel!

1. Wim Van Ammel

2. Rob Lambrechts

3. Louis Janssens

4. Bart Jacobs

5. Edwin Michielsen

6. Jef Van Bergen
7. Ilse Van Leuven

8. Bob Verpoorten

9. Raoul Wagemans
10. Koen Janssens

11. Rudi Marissen

12. Dennis De Vrij
13. Björn Heremans
14. Lucien Kivit

15. Dirk Filliers

16. StafPeeters

17. Ludo De Vrij
18. BobV.D. Eijnden
19. Erwin Breugelmans
20. Peter Matheeussen

21. Jan Marissen

22. Eric Van Hove

23. Peter Lambrechts

24. Edgard Poelmans

25. Frank Brosens

26. Raf Fransen

27. Paul Marissen

28. Chris Verhoeven

29. StanFloren

30. David Van Eersel

31. Frank Bogaerts
32. Joan Oris

BOETES

VH KVKT 500 verwittigd forfait heenronde

AGENDA

2000

dinsdag 24/10 Bestuursvergadering

zaterdag 02/12 Dubbelspelkampioenschap 19:00 u.

zaterdag 09/12 Tomooi Merksplas

zondag 17/12 Kerstwandeling

2001

zaterdag 13/01 Nieuwjaarsreceptie van 18:30 tot 20:30 u.

zondag 25/02 Jubileum-tomooi

zaterdag 21/04 Teerfeest zaal Pax Hoogstraten

Ook dit seizoen gaat weer onze Beker Van Rijkevorsel door. In december is er, in verband met de
competitie-kalenders, geen ruimte. Daarom wordt deze ploegen-competitie verschoven naar april-mei.

TOOGVERANTWOORDELIJKEN OKTOBER - NOVEMBER

DATÜM

maa, 16 okt 00 FILLIERS DIRK vri, 10 nov 00 DE VRIJ LUDO

din, 17 okt 00 BROSENS FRANK maa, 13 nov 00 MERTENS FRED

don, 19 okt 00 VERPOORTEN BOB don, 16 nov 00 NUYTS JEF

vri, 20 okt 00 WAUTERS MARIA maa, 20 nov 00 SMULDERS TOOS

zat, 21 okt 00 JANSSENS KOEN din, 21 nov 00 LENAERTS KATHLEEN

maa, 23 okt 00 LAURIJSSEN WILLY don, 23 nov 00 ORIS JOAN

don, 26 okt 00 VAN BERGEN JEF vri, 24 nov 00 HEREMANS KEVIN

don, 02 nov 00 ADRIAENSEN JAN zat, 25 nov 00 LAMBREGTS PETER

maa, 06 nov 00 FRANSEN RAF maa, 27 nov 00 JANSSENS LOUIS

don, 09 nov 00 BASTIAENSEN LUC don, 30 nov 00 MARISSEN PAUL


