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Er is een voorstel binnengekomen om eens ontbijt-tafeltennis te voorzien op zondagochtend. De
inrichters zullen nog een datum bepalen. Meer details volgen.
Op zaterdag 21 april gaan we met z'n allen naar Hoogstraten voor ons jubileum-teerfeest! Lekker
eten (denk maar aan het 20-jarig bestaan) en een gezellig muziekje zullen er troef zijn. Er zal ook voor
vervoer gezorgd worden indien er genoeg vraag naar is.
Er wordt nog een uitstap gepland. Ook hier zullen onze leden weer echt verwend worden !
Nog nieuwe voorstellen ??? Je moet wel snel zijn want het seizoen is bijna voorbij !

KVKT

NICK LAENEN moet zijn medisch attest nog binnenbrengen want hij is niet verzekerd.
Beker Bisdom 1/16° finales: onze C-ploeg heefl: het niet kunnen waarmaken - de beker zal ook dit
seizoen niet in Rijkevorsel terecht komen.
Niet getreurd echter: WE HEBBEN TOCH AL ÉÉN KAMPIOEN ! ! De A-ploeg van de jeugd
eindigt dit seizoen als eerste in de reeks "=> PROFICIAT ! !
Maandag 23 april en vrijdag 4 mei worden er eindronden en wedstrijden Beker Bisdom gespeeld in
ons lokaal. Vrijwillige tappers mogen zich melden bij Jan Adriaensen.

Clubkampioenschap volwassenen
maandag 16 april 13.00 u.

DRANK: 200 Bfir

HOT-DOGS: 25 Bfir

inschrijven op het prikbord
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reservespeler 5 x hoger gespeeld
forfait niet vermeld bij ind. overwinningen (w15)
geen beginuur ingevuld

Deze boetes dienen betaald te worden vóór 15 april! JDndien niet betaald worden ze verdubbeld !



BEKER VAN RIJKEVORSEL

Net zoals vorig seizoen willen we ook nu weer de "BEKER VAN RIJKEVORSEL"
inrichten voor alle volwassen competitieploegen (ploegen VTTL ook met 3 spelers).
Er dient 200 Bfr uitgelegd te worden en voor die prijs wordt drank en brood voorzien.
De speeldagen liggen ondertussen vast: dinsdagen 8- 15-22 mei.
De ploegen dienen in te schrijven op het prikbord.

AGENDA

maandag 16/04 Clubkampioenschap volw.

dinsdag 17/04 Bestuursvergadering

zaterdag 21/04 Teerfeest zaal Pax Hoogstraten

dinsdag 24/04 Sportdag St-Lucia school Rijkevorsel

maandag 23/04 Wedstrijden Beker Bisdom en eindronde 7® afd. A en C (3 tafels)

vrijdag 04/05 Finale Beker Bisdom (3 tafels)

dinsdag 08/05 sportdag Spijker Hoogstraten

donderdag 10/05 sportdag VITO Hoogstraten

donderdag 10/05 ALGEMENE VERGADERING

donderdag 31/05 laatste clubdag

LIDGELD SEIZOEN 2001-2002

Voor volgend seizoen werd het lidgeld bep^d:
jeugd; 500 Bfr
volwassenen : KVKT OF VTTL : 750 Bfr

KVKT EN VTTL : 1000 Bfr

Ter info: TTK betaalt volgend lidgeld aan de verschillende bonden:
KVKTjeugd:450 Bfr
KVKT volw. : 500 Bfr

VTTL: 800 Bfr

TOOGVERANTWOORDELIJKEN MAARJE - AFRIL - MEI

dajunpfer'
don, 29 mrt 01 GRIS JOAN don, 03 mei 01 ADAMS MARIANNE

din, 03 apr 01 MERTENS FRED vri, 04 mei 01 VRIJWILLIGER

don, 05 apr 01 VERHOEVEN CHRIS don, 10 mei 01 BREUGELMANS ERWIN

don, 12 apr 01 FILLIERS DIRK don, 17 mei 01 VAN LEUVEN ILSE

don, 19 apr 01 VAN DEN EIJNDEN BOB wee, 23 mei 01 MARISSEN RUDY

maa, 23 apr 01 VRIJWILLIGER don, 31 mei 01 VAN BERGEN JEF

don, 26 apr 01 VAN HOVE ERIC



HET 25° TORNOOI VAN TTK RIJKEVORSEL: Een laatste terugblik

Wie zei daar weer, 'aan alle mooie liedjes komt een einde'? We moeten het inderdaad nog gaan geloven
ook want ons 25° tomooi, een jubileum nog wel, zal meteen ook ons laatste tomooi geweest zijn. Vanaf
de stichting van onze club hebben we jaarlijks, de derde zondag van febmari, een plaatselijk tomooi
georganiseerd in het PC.
Jarenlang is dit tomooi een zeer succesvolle activiteit geweest. De eerste 15 jaren noteerden we
gemiddeld een kleine 200 inschrijvingen met als absolute uitschieter 270 inschrijvingen. Er diende toen
niet alleen in het PC gespeeld te worden maar de poulewedstrijden gingen ook door in ons eigen lokaal,
in een lokaal van het PC op het eerste verdiep en zelfs werd er een tafel weggezet in de kelder van
Spiraal. We speelden met andere woorden de eerste ronde op maar liefst 18 tafels en meestal werden er
twee poules op één tafel gezet. Het hoeft geen betoog dat de organisatie hectische toestanden beleefde en
dat men maar al te blij was dat 's avonds om een uur of negen de laatste finale kon gespeeld worden.
De laatste 10 jaren is het aantal deelnemers gestaag achtemit gegaan zonder dat we daarvoor een
sluitende verklaring konden vinden, tenzij degene die we als afsluiter van dit artikel brengen. In het
bijzonder de laatste vijfjaar doken we onder de kritische grens van honderd deelnemers en bovendien
waren de meesten dan nog aangesloten bij TTK zelf zodat we meer een clubkampioenschap aan het
spelen waren dan wel een tomooi. In het licht van ons 25-jarig bestaan werd vorig jaar beslist om er
alsnog een jaartje bij te doen zodat we op een mooi jubileumgetal konden eindigen. De beslissing om er
echter mee te kappen stond min of meer vast en daar heeft de stijging van het aantal deelnemers - van 63
vorig jaar naar bijna 80 dit jaar - niets aan kunnen veranderen.
Het is mooi geweest maar we vrezen dat we een terminale patiënt in leven aan het houden zijn mochten
we halsstamg doorgaan met deze organisatie. Wellicht heeft het zijn tijd gehad: de hedendaagse
pingponger beoefent zijn sport liever in een sporthal of eigen clublokaal dan wel in een slecht verlichte
feestzaal met een gladde parketvloer waar te weinig plaats tussen en achter de tafels is ...
Tot slot geven we hieronder voor de statistieken maar ook voor de geïnteresseerden onder jullie een
overzicht van de winnaars. En natuurlijk ook dit nog: bedankt voor de jarenlange hulp bij het halen,
opstellen en wegbrengen van de tafels, de mensen van den toog, de leden die voor prijzen en trofees
hebben gezorgd, kortom iedereen die ooit een handje heeft toegestoken bij de organisatie van de 25
voorbije tomooien! I

1. Meisjes NG: 3, Jeugd recreatie:

1. Leen Somers 1 jeile Voeten (Beerse)
2. Anja Van Doninck (Virtus) 2. Kevin Donckers
3. Linde Janssens 3 gander Voeten (Beerse)

4. Yvan Janssen

5. SienLuyckx
6. Huques Jacqmin (Beerse)

2. Jongens NG:

1. Dries Fransen

2. Maarten De Kort

3. Seppe Van Gils
4. Glenn Viskens (Merksplas)
5. Boris Voorspoels
6. Dierik Van Hemeldonck



4. Heren en Dames NG: 5. Reeks F en £:

1. Jan De Vrij (Nodo)
2. Frank Bogaerts
3. Mare Schillebeeckx

4. Kurt Wagemans (vrij)
5. Guy Sterkens (vrij)
6. Boris Voospoels
7. Dave Van Eersel

8. Jan Marissen

1. LucienKivit

2. Peter Matheeussen

3. Edwin Michielsen

4. Fred Mertens

5. Ludo De Vrij
6. Rudy Marissen (eerste F-speler)
7. Peter Lambrechts

8. Koen Janssens

6. Reeks D: 7. Reeks C:

1. Rob Lambrechts

2. Sven Somers

3. Gaston Van De Velde (Berlaar)
4. Chris Verhoeven

8. Recreatie volwassenen:

1. Roel Wagemans
2. Louis Janssens

3. Frank Brosens

4. Bob Van Den Eynden

1. Patrick Leppens (vrij)
2. David Geerts (vrij)
3. Nicolas Verwimp (vrij)
4. Maurice Van Lint (vrij)
5. Jan Bogaerts
6. Ludo Sterkens (Virtus)
7. Filip Mees (vrij)
8. Sien Luyckx

Dit waren dus de laatste winnaars en zoals je zelf kan vaststellen, het merendeel van de winnaars en de
ereplaatsen is in eigen rangen terug te vinden. In het verleden zou dit een zeer verheugende conclusie
geweest zijn omdat we daarmee konden aantonen dat onze clubspelers hun mannetje stonden ten
overstaan van de 'buitendorpse' concurrentie. Vandaag de dag, het is reeds aangehaald, is deze conclusie
niet relevant meer. In een aantal reeksen deden immers alleen maar mensen van de eigen club mee en dus
is het niet moeilijk om de trofee in eigen rangen te houden. Dit neemt natuurlijk niet weg dat ook zij
ervoor gestreden hebben en dat ze de overwinning zonder meer verdiend hebben.

Louis,

Met pijn in het hart nemen we afscheid van ONS tomooi. Zoals in bovenstaand artikel vermeld, werd dat
eens zo bloeiende tomooi stilaan een jaarlijkse sleur. Het heen en weer zeulen met de tafels, het zoeken
naar helpers, het rondgaan bij sponsors voor bekers en prijzen, ... het woog allemaal niet meer op.
Eén reden heeft ons nog een aantal jaren tegengehouden om de pijp aan Maarten te geven: er waren toch
leden die elk jaar uitkeken naar dit evenement. Het was een dagje gezellig onder elkaar "centmmmen"
met voor sommigen daags nadien een verlofdag als kers op de taart. Het mag echter niet meer zijn.
Het bestuur is op zoek naar een altematief voor het "gezellig samenzijn" wat het tomooi toch voor
verschillende van onze leden was. Mocht je een geweldige ingeving krijgen, geef dan een seintje !


