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Op zaterdag 21 april gingen we met z'n 61 naar zaal Pax in Hoogstraten voor het jubileum-teerfeest
... en we hebben het geweten! Er werd geopend met een korte en simpele receptie: een schuimwijntje
of een fhiitsapje gaven iedereen de gelegenheid om bij aanvang van de maaltijd present te zijn. Leden
die eens niet de BOB wilden uithangen werden professioneel naar Hoogstraten vervoerd.
Na de receptie volgde een aaneenschakeling van gerechten met een geweldig aroma en een uitstekende
smaak: restaurant-kwaliteit in grootkeuken-formaat. De tappers hebben er niet om gerouwd, zij
konden het deze keer rustig aan doen. Voor deze avond veranderde het gekende gezegde in: waar de
kok is^moet de brouwer niet komen. De DJ daarentegen had het liever anders gezien. Hij had, zeker in
het begin, wat moeite om die dikke buiken op de dansvloer te krijgen. In de loop van de avond (en
nacht) echter, hebben de meeste aanwezigen toch wel hun danspasjes gedaan: de DJ kon dus ook
tevreden naar huis.

Onze feestvarkens werden, in één woord: VERWEND ! I Ook de harde werkers die het ganse seizoen
weer voor TTK klaar stonden, werden traditiegetrouw in de (bloemetjes) porto of pralines gezet.
Ontbijttafeltennis: Het gaat er toch van komen! Op 13 mei kan je komen ontbijten in ons lokaal.
Rudy Marissen en Patrick Luyckx gaan proberen om onze teerfeest-kok te evenaren. Zoals je
misschien wel weet, is alles begonnen met een weddenschap tijdens de bowling-avond.
Rudy en Patrick gaan tegen elkaar spelen op dinsdag 15 mei (tijdens de Beker van Rijkevorsel) onder
vakkundige leiding van Stan Floren. De verliezer zal de helft van de onkosten van het ontbijt betalen
(in concreto betaalt de verliezer het eten en de club alle drank). Het bestuur zou het bestuur niet zijn
als het zijn leden niet koesterde. Daarom besloten zij dat de club de kosten boven 3000 Bfr ook nog
zal dragen (voor het geval er veel volk komt opdagen op die bewuste zondagmorgen).
Rudy en Patrick zijn natuurlijk niet van gisteren en om hun bijdrage verder te minimaliseren bedachten
ze een stunt: de pronostiek als sponsor was geboren. Voor 100 Bfr kan je naar de uitslag van de match
raden. De pronostieken die op het teerfeest werden uitgedeeld en waarvan de Rudy zeker nog wel
enkele exemplaren bezit, moeten worden afgegeven aan Louis Janssens. De winnaar van de pronostiek
krijgt de helft van het ingezette bedrag. De andere helft gaat naar het ontbijt.
Diegenen die willen ontbijten, dienen in te schrijven op het prikbord !
Er wordt nog een uitstap gepland. Ook hier zullen onze leden weer niets tekort komen !
Nog nieuwe voorstellen ??? Je moet wel héééééééél snel zijn want het seizoen is bijna voorbij !

Rob Lambrechts belde Jan Adriaensen op maandag om 23:30 uur nog op om te zeggen dat hij wilde
deelnemen aan het teerfeest. De inschrijvingen moesten ten laatste op maandag binnen zijn: kwestie
van juist op tijd te zijn ! !
Als ze zo voortdoen houden de Rudy en de Patrick nog geld over aan hun weddenschap !
Alle competitieploegen (10) doen mee aan de "BEKER VAN RIJKEVORSEL". Het zullen weer drie
gezellige avonden worden !
Bart Jacobs werd clubkampioen na een bloedstollende finale !
Het bestuur heeft geen probleem meer om van de laatste clubdag van het 25^ seizoen iets speciaals te
maken - lees verder om te weten wat er te gebeuren staat!



KVKT

WE HEBBEN TWEE KAMPIOENEN ! ! De A-ploeg van de jeugd en de G-ploeg van de volwassenen
eindigen dit seizoen als eerste in hun reeks ^ PROFICIAT ! !
Een uitnodiging voor het kampioenenbal van KVKT op 23 mei volgt!

BOETES

OPENSTAAND

JA KVKT 200 Bfr geen pioegwaarde ingevuld

Deze boete werd verdubbeld wegens niet tijdig betaald.
Indien niet betaald vóór 11 mei wordt ze opnieuw verdubbeld I

Ludo De Vrij en Maria Wauters
gaan trouwen op 30 juni 2001

Zij nodigen jullie uit
op een drink in het lokaal
op donderdag 31 mei
van 22 tot 24 uur

AGENDA

dinsdag 01/05 clubkampioenschap jeugd

vrijdag 04/05 Finale Beker Bisdom (3 tafels)

dinsdag 08/05 sportdag Spijker Hoogstraten

dinsdag 08/05 eerste avond 'EEKER VAN RIJKEVORSEL"

donderdag 10/05 sportdag VITO Hoogstraten

donderdag 10/05 ALGEMENE VERGADERING

zondag 13/05 Ontbijttafeltennis

maandag 14/05 Bestuursvergadering (samenstellen competitieploegen) -
dinsdag 15/05 tweede avond 'BEKER VAN RIJKEVORSEL" + match Rudy/Patrick
dinsdag 22/05 derde avond 'BEKER VAN RIJKEVORSEL"

donderdag 31/05 laatste clubdag + drink Ludo en Maria

TOOGVERANTWOORDELIJKEN APRIL - MEI

.  : r V "datum/; ;ihi^inr ^ j V . L-' dhhtmv -tnaam

don, 26 apr 01 VAN HOVE ERIC don, 17 mei 01 VAN LEUVEN ILSE

don, 03 mei 01 ADAMS MARIANNE wee, 23 mei 01 MARISSEN RUDY

vri, 04 mei 01 LAURIJSSEN WILLY don, 31 mei 01 VAN BERGEN JEF

don, 10 mei 01 BREUGELMANS ERWIN

Zoals je ziet wordt het taplijstje erg kort. Teken dat het seizoen zijn einde nadert! Teken ook dat we
binnenkort weer kunnen genieten van een welverdiende TTK-vakantie !



- schiftingsvraag was het aantal punten verschil in de beslissende set (in dit geval was dat de tweede set).
Met 21-14 bedroeg dit verschil dus 7 punten en de beste gokker van dienst was Bob Van Den Eynden.
Bob streek dus meteen de helft van de inzet op.

- We raden tenslotte iedereen, die plannen heeft om een lotto-formulier in te vullen, aan om zijn licht op
te steken bij den Bob. Hij zat er met zijn schatting midden op en we zijn nog niet vergeten dat hij ook
de schiftingsvraag bij de fietszoektocht van vorige zomer perfect inschatte.

AGENDA

do 14/06 Sappen vloer speelruimte

ma 16/07

za 01/09 Riikevorsel - TIOS in ons eigen lokaal

l! ITS LAG CLUB KAM PK) EN SCH A P JEUGD 1 mei 2001

Voor de volledigheid vermelden we hier ook nog de uitslag van het clubkampioenschap van de jeugd.

1. Dries Fransen

2. Boris Voorspeels
3. Seppe Van Gils
4. Maarten Dekort

5. Jeroen Marissen

6. Linde Janssens

7. Kevin Donckers

8. Leen Somers

9. Ivan Jansen

10.Wouter Hoppenbrouwers

PRETTIGE VAKANTIE !



PLOEGEN SEIZOEN 01-02

VOLWASSENEN

A-PLOEG r afd.

WAGEMANS RAGUL C6

BROSENS FRANK C6

RESERVE

C-PLOEG 5° afd.

VAN LEUVEN ILSE EO

POELMANS EDGARD EO

MERTENS FRED E4

E-PLOEG 6» afd.

MATTHEEUSEN PETER E4

HEREMANS JEF E4

FILLIERS DIRK E6

G-PLOEG 8" afd.

BOGAERTS FRANK F

VAN EERSEL DAVID NG

FRANSEN RAF NG

B-PLOEG 2° afd.

DE VRIJ DENNIS D2

SOMERS SVEN D2

VERHOEVEN CHRIS D2

D-PLOEG 5® afd.

DE VRIJ LU E2

MICHIELSEN EDWIN E2

KIVIT LUCIEN E2

F-PLOEG 7® afd.

BREUGELMANS ERWIN E4
DE VRIJ SANDRA F

MARISSEN RUDY F

H-PLOEG 10® afd.

WAUTERS MARIA NG

BUYS ERNA NG

VAN ROMPAEY LUDO NG

JEUGD

A-PLOEG

DRIES FRANSEN

LEEN SOMERS

BORIS VOORSPOELS

B-PLOEG

MAARTEN DEKORT

FILLIERS STÈFAN

JANSSENS LINDE

C-PLOEG

DONCKERS KEVIN

JANSEN IVAN

MARISSEN JEROEN

NG

NG

NG

NG

NG

NG

NG

NG

NG

SPEELDAGEN

VTTL VOLWASSENEN

RIJKA

JACOBS BART

JANSSENS LOUIS

VERVOORT DANNY

VAN AMMEL WIM

2® prov

C4

C4

C4

D2

RIJKB

VD EIJNDEN BOB

VAN BERGEN JEF

HEREMANS BJÖRN

LAMBRECHTS ROB

KVKT VTTL

Maandag VD-VF-VH

2® prov VC-VE-VG

C6 Dinsdag A-B
C6

C6 Vrijdag VA-VB

D2


