
TTK-INFO
Nr. 62 ; JUNI 2001

"Nf<r«

t-

VAN DEN EIJNDEN YANNICK NACHTEGAALWEG 11 2310 RIJKEVORSEL

DE KLERCKJOKE GAGELAARS 36 2980ZOERSEL

Dit is weeral de laatste info van dit seizoen. We staan voor twee maanden verdiende rust en we rouwen

er niet om. Zoals elk jaar zijn er ook nu weer leden die graag in juni en juli zouden doorgaan. Toch
blijven we met het bestuur van mening dat een rustpauze voor iedereen beter is. De bestuursleden kunnen
op adem komen en net zoals de spelers hun batterijen terug opladen om er vanaf augustus weer hard
tegenaan te gaan.
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"EEN HEUSE UITSTAP": onze laatste uitspatting in verband met ons 25-jarig bestaan kan je begin
volgend seizoen nog meemaken. De bestuursleden gaan binnenkort ter plaatse de zaak bestuderen. Je zal
hier zeker in de volgende info meer over vernemen.

De brunch van 13 mei was dik in orde. Een mooi gevuld buffet stond op onze leden te wachten:
broodjes en beleg allerhande, kofïiekoeken, een warm eitje, fiiiit, een sinaasappelsapje, ... het was er
allemaal. De leden die er niet bij waren kunnen alleen maar spijt hebben. Proficiat voor de heren (en
hun dames !!) die zulk een mooi en lekker werk leverden.
Onze quiz-ploeg *T)e lege ijskast" behaalde een derde plaats: proficiat!
De laatste speeldag kwamen we binnen in een mooi versierd lokaal. Vlaggetjes kleurden de cafetaria
en mooie foto's glimlachten ons toe. Een gezellige afsluiter van het seizoen. Schol Maria en Lu en nog
veel gezellige jaren samen !
Het aansluitingsgeld dat wij per speler aan VTTL moeten betalen bedraagt voor volgend seizoen
1000 BEF. *t Is maar datje *t weet.
Aan "de dag van de sportclub" (12 mei) namen 26 kinderen van Rijkevorsel deel.
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Zoals iedereen wel weet, krijgen we in de loop van volgend seizoen de wijziging van onze oude
vertrouwde 'TRANK" naar de gloednieuwe "EURO". Om één en ander in goede banen te leiden zal je
vanaf begin volgend seizoen reeds deze wijziging merken. De toogbladen en de prijslijst zullen er al direct
anders uitzien: prijzen in twee munten! We zullen zorgen voor een omrekentabel (eventueel een
rekenmachine indien dit eenvoudiger is), ...
Het zal voor iedereen een aanpassing zijn. Daarom zou ik zeker willen vragen om de *TNFO" goed te
lezen zodat je op de hoogte blijft van de wijzigingen voor onze club.



Bij het nakijken van de heraansluitingsfonnulieren komen we tot de vaststelling dat het weer allemaal wat
minder wordt. Elk jaar vinden we minder en minder leden bereid om te helpen.
Een tiental competitiespelers vindt het geweldig dat er iemand achter de tap staat als ze competitie
spelen, maar ze vinden het niet nodig om zelf een tapbeurt voor de anderen te doen. Je zou het zowaar
profiteren kunnen noemen.
Een groter probleem is het onderhoud van het lokaal. Er zijn slechts 4 leden die zich geroepen voelen om
ons lokaal te poetsen. Dit zou willen zeggen dat we met de beste wil van de wereld slechts 2 ploegen
kunnen samenstellen. Deze zouden dan om de week moeten poetsen. Dat dit geen steek houdt zal
iedereen wel begrijpen. Een mogelijke oplossing, die tijdens de laatste bestuursvergadering naar voor
geschoven werd, is het aannemen van een poetsvrouw en daaraan vastgekoppeld eventueel een verhoging
van het lidgeld voor volgend seizoen: een poetsvrouw komt immers niet voor niks. Bij de volgende
bestuursvergadering wordt hierover verder gepraat.
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Bij "den Belgische" staat er volgend seizoen een serieuze wijziging op het programma. Er wordt al een
tijdje gepraat over de set tot 11 punten. Wel nu : het is zover !! De zogenaamde '^afeltenniswetten"
(daarin staat bijvoorbeeld hoe groot een tafel moet zijn, hoe de bal eruit moet zien, enz.) zijn gewijzigd.
Volgende reglementen zullen van toepassing zijn:
• de eerste speler die 11 punten behaalt wint de set, behalve indien beide spelers 10 punten hebben, dan

wordt de set gewonnen door de speler die 2 opeenvolgende punten meer scoort dan de tegenstrever.
• een wedstrijd wordt gespeeld naar de meest gewonnen van om het even welk aantal onpare sets (moet

nog bepaald worden door VTTL op 16/06/01 - waarschijnlijk 3 gewonnen sets).
• de opslag wisselt elke 2 punten, behalve bij een 10-10 stand, dan wisselt de opslag voor elk punt.
• de speler die in de eerste set begint met opslaan moet in de volgende set als eerste ontvangen.
• bij elke set wordt van tafelzijde gewisseld.
•  in de laatst mogelijke set moeten de spelers van tafelzijde wisselen van zodra één van de spelers 5

punten heeft gescoord.
•  in de laatst mogelijke set van een dubbelwedstrijd moet het paar dat aan de beurt is om te ontvangen

de volgorde van ontvangen verwisselen van zodra één van de paren als eerste 5 punten scoort.
• de tijdsregel (met afwisselend opslaan als gevolg) start indien een set niet afgelopen is na 10 minuten

Buiten het feit dat de sets korter worden verandert er dus niet veel. Toch zal het voor veel spelers een
hele aanpassing zijn.

Hier waren tot voor kort geen wijzigingen te verwachten. De laatste berichten wezen erop dat bij KVKT
alles nog één seizoen behouden zou blijven. Dit was echter vorig seizoen ook zo met de wijziging van de
balletjes. Eerst werd behoud nagestreefd en nadien werd toch gevolgd.
Op de laatste algemene vergadering (7 juni) werd gestemd i.v.m. de nieuwe reglementen. 21 clubs
stemden voor het behoud van de 21-punten-set. 28 clubs zagen ook bij KVKT liever een wijziging van
het reglement naar de 11-punten-set, waarschijnlijk omdat het bij VTTL toch al zover is. We houden u op
de hoogte!

Wiè komt er helpèn óp 14 juni om ,J9:00 u. "metTiet sappen vtó.'de speelvloer ?



Met 37 ingeschreven clubleden mogen we terecht spreken van een grote en mooie opkomst. Traditioneel
wordt er met voorgift gespeeld zodat er met gelijke wapens kan gestreden worden. De eerste ronde
wordt in poules gespeeld en met 37 deelnemers waren acht poules van vier en één poule van vijf spelers
nodig. De samenstelling van deze poules verloopt via loting en dit jaar mocht Stan Floren de onschuldige
hand hanteren. Onnodig te vermelden dat deze loting telkenmale voor verrassende poule-samenstellingen
zorgt en dat hier en daar bedekte krachttermen te horen waren wegens natuurlijk niet 'gewenste
combinaties'!

De tweede ronde die op tabel met rechtstreekse uitschakeling gespeeld wordt, leverde mooie en
spannende wedstrijden op: een gegeven dat als een rode draad doorheen dit kampioenschap liep.
Opmerkelijke feiten waren: een sterk parcours van Jef Van Bergen. Jef speelde er een goed op dreef
zijnde Jef Nuyts uit en deed dat daarna nog eens dunnetjes over tegen Wim Van Ammel, de winnaar van
vorig jaar. In de halve finale was het liedje van Jef echter uitgezongen. Hij moest daar zijn meerdere
erkennen in Rob Lambrechts die daarvoor Louis Janssens het nakijken had gegeven.
Bart Jacobs moest tegen teamgenoot Bob Van Den Eynden werkelijk alles uit de kast halen en met een
dosis geluk op het juiste moment wist hij Bob te verschalken. Hij had nadien wel minder moeite met
Danny Vervoort die tot dan toe eveneens een zeer sterke indruk had gelaten. In de halve finale moest
speedy Sven Somers het afleggen.
Het werd dus een finale tussen Bart en Rob en ze hebben er met zijn tweetjes een schitterende wedstrijd
van gemaakt: propaganda voor het tafeltennis zouden we zelfs kurmen zeggen. In een spannende
driesetter met wisselende kansen ging de overwinning uiteindelijk met zeer nipte 24-22 cijfers naar Bart.
Voor de statistieken maar natuurlijk ook voor alle deelnemers volgt hieronder de integrale uitslag:

1. Bart Jacobs

2. Rob Lambrechts

3. Sven Somers

4. Jef Van Bergen
5. Danny Vervoort
6. Louis Janssens

7. Erwin Breugelmans
8. Wim Van Ammel
9. Bob Van Den Eynden
10. Peter Lambrechts

11. RudyMarissen
12. Jef Nuyts
13. Fred Mertens

14. Lucien ïCivit

15. Dennis De Vrij
16. Dirk Filliers

17. Jef Heremans

18. Bob Verpoorten
19. Sandra De Vrij
20. Use Van Leuven

21. Èric Van Hove
22. Willy Laurijssen
23. Edgard Poelmans
24. Koen Kenis

25. Stan Floren

26. Ludo de Vrij

27. Edwin Michielsen

28. Raf Fransen

29. Chris Verhoeven

30. Koen Janssens

31. Maria Wauters

32. Frank Bogaerts
33. Patrick Luyckx
34. David Van Éersel
35. Roel Wagemans
36. Marianne Adams

37. Erna Buys

Deze zogeheten 'Beker van Rijkevorsel' werd vorig seizoen in het leven geroepen toen bleek dat al onze
KVKT-competitieploegen reeds in november uit de Beker van het Bisdom waren gewipt. De formule
werd over drie weken gespreid en was voor alle ploegen een prettige ervaring. Aangezien prettige zaken
zoveel mogelijk moeten gekoesterd worden en desgevallend herhaald, werd de formule dit seizoen op
algemeen verzoek opnieuw van stal gehaald.
De acht ploegen uit de KVKT-competitie waren uiteraard terug van de partij maar ook de twee ploegen
uit de VTTL toonden beide belangstelling voor de formule zodat we een competitie met tien ploegen
konden inrichten, wederom gespreid over drie dinsdagen.
De wedstrijden werden gespeeld met voorgifl en deze van de eerste ronde werden geloot. De wedstrijden
van de tweede en derde ronde werden gespeeld volgens een vooraf vastgelegd scenario van winnaars en
verliezers.



Met tien ploegen hadden we dus elke dinsdag vijf wedstrijden te gaan en om tot een rechtstreekse finale
te gaan diende de eerste ronde de slechtste winnaar van de vijf af te vallen en dus verder te spelen met de
vijf verliezers. Die *eer' was weggelegd voor de A-ploeg VTTL!
En dan de uitslag met tussen haakjes de spelers die in de loop van de drie dinsdagen werden opgesteld
met dien verstande dat er telkens maar drie spelers op het blad stonden conform de bekercompetitie-
formule van de KVKT.

1. Rijkevorsel A (Roel, Willy, Frank en Wim) 6-3 winst in de finale
2. Rijkevorsel B (Dennis, Rob, Sven en Chris)
3. Rijkevorsel C (Use, Edgard en Fred) 6-3 winst in de strijd om de derde plaats
4. Rijkevorsel F ̂rwin, Sandra en Rudy)
5. Rijkevorsel A - VTTL (Louis, Bob, Bjom en Bart) 5-4 winst in de strijd om de 5° plaats
6. Rijkevorsel E (Peter, Jef en Dirk)
7. Rijkevorsel B - VTTL (Jef VB, Jef en Eric) 6-3 winst in de strijd om de zevende plaats
8. Rijkevorsel G (Frank, Raf en David)
9. Rijkevorsel H (Patrick, Maria en Erna) 5-4 winst in de strijd om de negende plaats
10. Rijkevorsel D (Ludo, Marianne, Lucien en Edwin)

Nog leuk om weten:
- de wedstrijden waren erg plezant, genietbaar en vaak ook zeer spannend.
- 200 frank betalen en de ganse avond drank naar behoefte kende natuurlijk ook een groot succes. Het

verbruik liep absoluut niet de spuigaten uit, maar omtrent de individuele 'behoefte' van onze
clubleden kunnen toch vragen gesteld worden!

- halverwege de avond konden de spelers zich te goed doen aan enkele boterhammen kaas en/of kop wat
natuurlijk ook al in goede aarde viel.

- de finalisten kregen na afloop van de voorzitter nog een verrassingsprijs. De president van de club was
daarvoor nog even op zolder gaan snuffelen achter een aantal prijzen die de voorbije 25 tornooien
'overleefd' hadden.

Wie het clubleven een beetje volgt en de maandelijkse info doorneemt weet natuurlijk waarover het hier
gaat. Patrick Luyckx, sportman in hart en nieren maar vers uit het ei als het over tafeltennis gaat en Rudy
Marissen, een uitgeslapen kerel - dat hebt ge met diejen vroege gazettentoer - als het op pingpongen
aankomt, vonden er in de loop van het voorbije seizoen niets beters op dan een weddenschap met elkaar
aan te gaan: de verliezer moest opdraaien voor de helft van de kosten van de brunch.
Om de wedstrijd wat in te kleden werden er twee initiatieven genomen: primo werd er een pronostiek
onder de leden verspreid waarvan de opbrengst deels ging naar de verliezer om zijn onkosten van de
brunch enigszins in te dekken en deels naar de winnaar van de pronostiek. Op de tweede plaats wilden
beide kemphanen hun wedstrijd niet betwisten op zomaar een blauwe donderdag maar wel op een
moment dat zowat gans TTK getuige kon zijn van het gebeuren. De keuze viel op één van de dinsdagen
waarop de Beker van Rijkevorsel werd gespeeld want dan zat het 'kot' vol. En zo geschiede.. .maar voor
de afwezigheden en de onverrnijdelijke statistieken toch nog volgende details:

- de wedstrijd werd geleid door officieel VTTL-scheidsrechter Stan Floren die voor de wedstrijd
tafel, net, spelers en palet aan een nauwkeurige reglementaire inspectie onderwierp.

- de wedstrijd werd gewonnen in twee sets door Rudy met 21-16 en 21-14. Hoewel Patrick in elke set
aanvankelijk een lichte puntenvoorsprong kon uitbouwen, werd Rudy nooit echt verontrust en kon hij
makkelijk uitmaken met een droge twee-nul.

- er werden 34 pronostieken binnengebracht: 28 realisten hadden op Rudy gestemd en 6 dromers (of was
het uit sympathie?) hadden Patrick als winnaar gezien.


