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Op 8 mei ten laatste dienen uw heraanslnitingsformulier en lidgeld op het secretariaat te zijn (dit
geldt voor iedereen !!) Indien niet in orde: boete zoals vermeld op het heraanslnitingsformulier.
We hebben weer een nieuw jeugdbestuur: onze Lucien, die nu meer tijd heeft, zal samen met Rudy
Marissen, Koen Janssens en Peter Lambregts de belangen van de jeugd behartigen.
Er staat weer ontbijttafeltennis op stapel in mei. Meer info volgt!
Op 1 mei gaat het clubkampioenschap van de jeugd door. Supporters zijn welkom!
Aan de buitendeur in de speelzaal hangt een sleutel voor noodgevallen. Deze uitgang is een
nooduitgang en dient dus ook altijd open te kunnen.
Om het hoofd te bieden aan de rook in onze cafetaria zijn we terug op zoek naar een goede oplossing.

^ Niet meer roken is het beste alternatief (en er zijn al zo'n clubs). We kijken uit naar firma's die
gespecialiseerd zijn in rooka&uiging.

• Op maandag 15 april vond er in ons lokaal een eindronde plaats van vier wedstrijden Beker Bisdom van
KVKT. Louis en Bart hebben die avond den toog gedaan en hebben dat geweten. Naast de aanwezige
ploegen (8) waren er nog een schare supporters en enkele TIK leden aanwezig. Het moet gezegd dat
de ontvangsten navenant waren.

• We willen hier definitief ontkennen en ontkrachten dat Edgard Poelmans in de onderste schuif van het
clubbestuur ligt. ffijzelf voelde zich immers tekort gedaan bij het begin van het seizoen toen wegens
communicatiefouten een verplaatste match niet doorgegeven werd. Ongeveer eenzelfde voorval
overkwam Edgard met zijn niet-inschrijving voor het tomooi van St. Antonius begin april. Ook hier lag
een misverstand aan de basis. Het is daarom misschien niet geheel onlogisch dat Edgard begint te
denken dat we hem willen boycotten, maar zoals reeds gezegd: alles bemst op een toeval en een
ongelukkige samenloop van omstandigheden waarvoor onze excuses.

• Edgard Poelmans blijft in het nieuws: hij speelt bij de VTTL voor St. Lenaarts en wel in vierde
provinciale. Met zijn ploeg diende hij een eindronde te betwisten en na afloop bleek dat er.. .geen
winnaar kon aangeduid worden. Na een 6-1 achterstand werd het immers uiteindelijk nog 8-8. Dan
maar sets tellen en ja hoor, ook hier hadden de ploegen evenveel gewonnen. Dus doemde het spook van
het punten tellen op, maar dat gaf dus blijkbaar evenmin een uitkomst wegens... evenveel punten voor
iedere ploeg. De mensen van den bond zaten dan ook met de handen in het haar omdat ze dit allicht nog
nooit hadden meegemaakt. Ondertussen hebben we horen zeggen dat de wedstrijd zal herspeeld
worden!

Edgard Poelmans blijft hardnekkig in het nieuws: met zijn kompaan Jef Heremans speelden ze dit
seizoen mee in de veteranencompetitie. Na afloop van de reguliere competitie worden conform de
einduitslag een aantal koppels op een eindtabel geplaatst. Edgard en Jef deden het uitstekend en wonnen
de ene match na de andere. Op 19 april diende dan de achtste en bij winst de kwartfinale gespeeld te
worden. Edgard kon niet meespelen omdat hij eindrondeverplichtingen (zie hierboven) had. Zijn plaats
werd ingenomen door Danny Vervoort en de klus werd geklaard. Op dinsdag 23 april stonden de halve
finales en finale gepland. Edgard was opnieuw van de partij en jawel hoor: Jef en Edgard speelden de
tegenstand op een hoopje en wisten met tweemaal 3-2 winst respectievelijk de halve en de finale te
winnen. Een geweldige prestatie zondermeer!
De lege ijskast is de afgelopen maanden nog eens op de quiztoer geweest. Er werd deelgenomen aan
een sportquiz in St. Jozef en aan een quiz in de school van Liesbeth Maes in Antwerpen (Hoboken). De
quizstructuur en manier van vragen stellen was volgens eminent quizzer Louis op zijn zachtst uitgedrukt
'verwarrend en zeer ongewoon'. Na afloop van de quiz kwam de plaatselijke directeur even aan de tafel
informeren naar onze ervaringen en hij kreeg dan ook prompt als antwoord 'chaotisch'. De arme man



stond er zowaar even perplex bij en laat ons nu maar hopen dat Liesbeth niet het sladitofier wordt van
onze strenge quotering. O ja, we werden achtste en misschien lag het ook daar wel aan dat we wat
pissig reageerden!
De beker van Rijkevorsel zit in zijn eindfase. Na twee wedstrijddagen wordt op dinsdag 30 april beslist
over de plaatsen 1 tot en met 10.
Er komen nog enkele schoolsportdagen aan: dinsdag 7 mei en donderdag 16 mei. Voor deze laatste dag
heeft Stan zich reeds ter beschikking gesteld om toezicht en begeleiding te garanderen.
Begin juni (datum nog te bepalen) laijgt de vloer zijn jaarlijkse onderhoudsbeurt. Hiervoor zullen de
nodige Chinese vrijwilligers worden opgeroepen.

De algemene vergadering (met aansluiting voor seizoen 02-03) gaat door op woensdag 8 mei:
jeugd 19:00-19:30 u. (enkel formulieren en lidgeld binnenbrengen) / volwassenen: 20:00 u. vergadering.
Nog enkele opmerkingen bij het heraansluitingsformulier:
* begin volgend seizoen wordt aan iedereen een ledenlijst bezorgd. Indien je je GSM-nummer liever niet

op deze lijst ziet verschijnen, schrijf dit dan bij de opmerkingen.
* vergeet niet de kalenderboelges samen met het lidgeld te betalen! O
* competitiespelers worden verwacht toogdienst te doen tijdens een competitiedag!
* alle opmerkingen onderaan op je blad schrijven, zodat ze niet vergeten worden.

Op het jaarlijkse bowlinggebeuren schreven ditmaal 20 deelnemers in. Een niet onaardig aantal, gezien het
wat ongelulddge tijdstip: paaszaterdag en dus moesten de gelovigen onder ons natuuriijk kerkwaarts en op
paasmaandag kwamen alle TTK'ers elkaar alweer tegen op het nakende clubkampioenschap. Kortom, van
het goede wat teveel maar het is erg moeilijk om op Breebos een geschikte datum te vinden.
Degenen die er uiteindelijk wel waren hebben zich beslist de armen van het lijf kunnen gooien: met vier
spelers per baan gedurende twee uren werden er overal vier games gespeeld en op sommige banen werd
zelfs een vijfde game gestart.
In afwezigheid van veelvuldig winnaar en excellent bailengooier, Louis Janssens, hadden de anderen dé
kans om zich tot '*bowlinger van het seizoen" te kronen. Ei de hieronder weergegeven uitslag zijn enkel de
vier gespeelde games verwerkt omdat niet op elke baan een vijfde game werd gestart, laat staan afgewerkt.

DE UITSLAG:

1. Bart Jacobs 529 punten 11, Liesbeth Maes 381 punten
2. Jef Heremans 489 punten 12, FredMertens 374 punten
3. RudyMarissen 487 punten 13. Chris Verhoeven 357 punten
4. Bob Van Den Eynden 465 punten 14. Lucien Kivit 351 punten
Ludo De Vrij 465 punten 15. Maria Wauters 305 punten

6. Raf Hofinans 462 punten 16. Leen Van Dooren 303 punten
7. Edwin Michielsen 435 punten 17. Hilde (vrouwke Bart) 280 punten
8. Joan Oris 400 punten 18. Mandy (partner Joan) 254 punten
9. Kurt Hofinans 388 punten 19. Mieke Proost 241 punten

Raoul Wagemans 388 punten 20. Rob Lambrechts 212 punten
(gestopt na twee games)



Precies 32 spelers tekenden present voor de jaarlijkse hoogdag. Het was zowaar schitterend weer en zo
kon de buitendeur de ganse dag open blijven staan. Dat gaf toch enigszins wat lucht en ruimte in de
cafétaria want naast de 32 protagonisten waren ook heel wat supporters en belangstellenden komen
opdagen. Zo mochten we onze oud voorzitter Cyriel Lambrechts met zijn vrouw Diane verwelkomen. De
brave man was het niet ontgaan dat tweede paasdag synoniem staat voor het clubkampioenschap van TIK
en dat leverde hem de prachtige ingeving op om langs te komen. Het deed hem, maar ook ons, zichtbaar
deugd om elkaar nog eens te ontmoeten.
Traditioneel werden de ingeschrevenen in poules geloot waarna er met voorgift naar twee gewonnen sets
van 21 punten werd gespeeld. De eerste twee geplaatsten van elke poule gingen door naar de
winnaarstabel, de nummers drie en vier moesten naar de troosting. Door deze techniek kon niemand het
zich veroorloven om verstoppertje te spelen en de meeste 'toppers' lieten zich dan ook niet verrassen.
Enkel Dse, Edgard en Bob (Verpoorten) overleefden de pouleronde niet. Bij de geplaatsten dus de
verwachte namen maar ook één behoorlijke uitschieter: Mare Adriaensen. lÊj won zijn drie
poulewedstrijden, klopte vervolgens op tabel Erwin Breugelmans en moest daarna slechts nipt de duimen
leggen tegen Louis. Op de winnaarstabel viel nog een andere verrassing te noteren: Bart moest er in zijn

O' partij tegen Raoul aan geloven en dat zegt natuurlijk ook iets over diezelfde Raoul. Hij is een wat
onderschatte speler die in een goeie dag de besten kan kloppen!
In de halve iBnales deed Louis Danny netjes in de doeken met sobere en tactische pingpong en was Wim
een maa^'e te sterk voor de verrassende Raoul. In de finale kon Louis niet op tegen Wim zodat deze zich
voor de tweede maal in enkele jaren tijd clubkampioen van Rijkevorsel mag noemen.
Bij de verliezerstabel wist Maria het tot in de have finale te schoppen en legde Patrick - ook al een man
met progressie - een prachtig parcours af. In de finale klopte hij na een knappe partij Rudy.

DE UITSLAGEN:

Winnaarstabel:

1. Wm Van Ammel

2. Louis Janssens

3. Raoul Wagemans
4. Danny Vervoort
5. Dennis De Vrij
6. Mare Adriaensen

7. Bart Jacobs

8. Bob Van Den Eynden

9. Jef Nuj^s
10. Jef Heremans

11. Willy Laurijssen
12. Eric Van Hove

13. Chris Verhoeven

14. Erwin Breugelmans
15. Peter Lambregts
16. Sven Somers

Verliezerstabel:

17. Patrick Luyckx
18. Rudy Marissen
19. FredMertens

20. Maria Wauters

21. LucienKivit

22. Raf Fransen

23. Liesbeth Maes

24. Edwin Michielsen

25. Frank Bogaerts
26. Joeri Holemans

27. Kurt Hofinans

28. Ludo De Vrij
29. Edgard Poelmans
30. Dirk Filliers

31. Bob Verpoorten
32. Use Van Leuven

Ons teerfeest - ook al een jaarlijks gebeuren - ging na een jaar onderbreking opnieuw in ons eigen lokaal
door. Met 70 ingeschreven mensen en nog enkelen die achteraf een pint kwamen drinken, mochten we van
een goede opkomst spreken. De ingrediënten zijn gekend: een koud buffet, speechke van de voorzitter en
dansen tot een eind na twaalven.

Wat het buffet betreft kunnen we in feite kort zijn: onze 'huiskok' staat immers garant voor kwaliteit en
dat is dan ook zondermeer te proeven. Naar keuze werd rode of witte wijn voorzien en de barbaren onder.
ons mochten natuurlijk ook een gewoon pin^e nuttigen. Het dessert werd voor de zoveelste keer
klaargemaakt door Willy en zijn Maria. Ook hier zijn enkel lovende woorden op zijn plaats. Naar het
schijnt zou het de laatste keer zijn maar daarover zal in de bestuurskamer nog zeker gedebatteerd worden!
In zijn speech wees de voorzitter op het uitstekende seizoen dat TTK achter de rug heeft. Hij sprak ook
zijn tevredenheid uit over het nieuwe bloed dat er zowel bij het bestuur als het jeugdbestuur aankomt en
tot slot werden naar goede gewoonte de sterkhouders van de club in de bloemetjes - lees porto en pralines
- gezet.



De vaste DJ sinds een aantal jaren was niet vrij dit jaar en dus diende er noodgedwongen uitgekeken te
worden naar een andere muziekman. Het werd beslist een meevaller want we hoorden overwegend
tevreden geluiden onder onze leden.
Om drie uur hebben we onze DJ het zwijgen opgelegd en tegen vier in de ochtend draaide onze voorzitter
de sleutel in de deur om.

Wat het teerfeest betreft is het tenslotte ook nog leuk om weten dat:

- er heel wat werk bij komt kijken en wie het niet gelooft mag het altijd aan Willy vragen
- vrijdagavond stoelen, tafels, bestek, borden.. .werden opgehaald bij de Riba in Brecht. Dave stelde

zichzelf en zijn 'remorke' ter beschikking om het za^e samen met Louis, Eric en Jef te klaren
- zaterdagvoormiddag werd de zaal klaargezet
- zondagmorgen om negen uur werd de hele rotzooi opgekuist door Louis, \TOy, Bart, Ifilde, Frank

Brosens, Hildegard, Eric, Qse, Jef en Frank Bogaerts en om elf uur was alles weer bij het oude
- maandagmorgen was Dave weer present, samen met Bart en Fred, om de mikmak terug naar de Riba

te brengen
- een teerfeest in eigen lokaal, ondanks het vele werk, erg leuk is
- het vele werk niet zo erg is als het lijkt omdat het wordt verdeeld over heel wat mensen zoals je

hierboven kan lezen en hopelijk zijn we niemand vergeten!
'O

We hebben 5 kampioenen: de C-ploeg van de jeugd wist bovenaan de rangschikking te eindigen (niet
slecht voor een eerste seizoen dachten we zo). Kevin Donckers deed er in diezelfde C>ploeg nog een
schepje bovenop en wist individueel als eerste te eindigen. Alle spelers van deze ploeg eindigden
trouwens bij de eerste 5. De derde kampioen moeten we zoeken in zevende afdeling: Erwin
Breugelmans eindigde individueel ook op de eerste plaats. Chris Verhoeven en Deimis De Vrij hadden
zich ingeschreven voor de provinciale dubbelkampioenschappen en ze hebben zich daar geweerd als
twee duivels in een wijwatervat. Ze wonnen de open reeks, verloren een finale C en speelden nog een
halve finale D. Al deze kampioenen worden uitgenodigd om hun beker af te halen op het kampioenenbal
van KVKT op 8 mei om 20.30 u. in het Alpheusdal in de F. Willotstraat Berchem. Deze datum valt wel
wat ongelukkig, maar de inschrijvingen voor volgend seizoen kunnen reeds vroeger binnengebracht
worden: dus op naar het kampioenenbal als je er zin in hebt. Vergeet niet je lidkaart van KVKT mee te
nemen voor gratis toegang (extra kaarten voor uw partner kan je krijgen Wj de secretaris). Proficiat!
De nieuwe klassementen zijn ook reeds bekend: O

Breugelmans Erwin E2 Lambrechts Rob C4

Brosens Frank DO Marissen Rudy E6

De Vrij Sandra E4 Somers Sven DO

Fransen Dries E6 Van Eersel David F

Fransen Raf F Verhoeven Chris DO

Voor onze jeugdleden betalen we voor volgend seizoen aan KVKT 12,5 euro lidgeld,
voor de volwassenen 15 euro.

• vergadering is natuurlijk teveel gevraagd.
• De B-ploeg speelt op 4 mei om 14:00 u. een provinciale eindronde in het lokaal van Kobelco.
• Voor het seizoen 02-03 betalen wij voor onze spelers 25 euro lidgeld aan VTTL.



Ja, ja, TTK Rijkevorsel heeft weer geschiedenis geschreven. Met een weliswaar nipte overwinning werd
onze club uitgeroepen tot "SPORTCLUB VAN HET JAAR". Op de viering ontvingen we een mooie
tinnen schotel van ons gemeentebestuur en er werden mooie foto's gemaakt die in zowat alle bladen
verschenen zijn. Omdat iedereen deze foto al wel gezien heeft, hoeven we hem hier niet meer af drukken
(trouwens, onze secretaris met tinnen schotel: *t is niet om aan te zien).
Over de schotel gesproken; onze Dave heeft in mooie letters op het bord gezandstraald waarom we die
schotel hebben gekregen - kwestie van het nageslacht op de hoogte te houden.
Op diezelfde viering kwam ook onze G-ploeg aan bod. Ze waren vorig jaar kampioen in hun reeks en
hadden een mooie speech voorbereid om af te lezen nadat ze hun trofee ontvangen hadden. Omdat dit niet
de gewoonte is, en om hun noeste arbeid toch niet verloren te laten gaan:

We zijn zeer vereerd hier aanwezig te mogen zijn. Daarom willen wij het gemeentebestuur
danken voor him interesse en steun.

Het was een moeilijk en hard jaar voor ons. We hebben ervoor moeten vechten, er heel veel
voor moeten laten. Maar achter^ gezien was het zeker de moeite waard.
Graag danken wij nog enkele mensen:
In de eerste plaats het gehele bestuur van onze club, die ons steeds de juiste omkadering en
de morele steun gaven die we nodig hadden.
We danken ook onze persoonlijke trainers. Louis en Bart, hartelijk dank. Zonder jullie
hadden we nooit ons huidig spelniveau behaald.
Wij willen ook al onze fans danken, in het bijzonder de voorzitster en ondervoorzitster van
onze fanclub: Joke en Evi: bedankt voor al die tijd en aanmoediging.
V^j danken ook onze wederhelften, voor de uitgebalanceerde voeding, voor de talrijk
ontvangen massages, voor de nog te ontvangen massages, voor de enorme steun en
aanmoediging om steeds te volharden in de toch wel zware en late trainingsavonden.
Ten allerlaatste willen wij toch ook onszelf danken. Dank U.

Ondertussen vernamen we op de sportraadvergadering dat er voortaan aan de kampioenen zal gevraagd
worden of ze graag "een woordje placeren": weeral een doorbraak voor Rijkevorsel!

Volgende jeugdleden ontvangen een inschrijvingsformulier voor de volwassenen omdat ze oud genoeg zijn
om met "de groten" te kunnen spelen:

Joke Van Gils

Nick Laenen

Joeri Holemans

Axel Verschueren

Wouter Hoppenbrouwers

-Cv

ma 29/04 Bestuursvergadering

di 30/04 Beker van Rijkevorsel (laatste)

WO 01/05 Clubkampioenschap jeugd

WO 08/05 ALGEMENE VERGADERING

begin juni Sappen vloer

za 29/06 Fiets- en wandelnamiddag met barbecue



UIT VORIGE INTO

VA (KVKT) boete TTK / wedstriidblad niet opgestuurd 4.50 EURO

NIEUW

RIJKB(VTTL1

RIJKA(VTTL1

RIJK B (VTTLl

RIJK B (VTTLl

RIJK B (VTTLl

RIJK B (VTTLl

RIJK A (VTTLl

RIJK B (VTTLl

VD(KVKT1

Foutief wedstrijdeinde (week 17) 3.00 EURO
onvolledig blad (week 19) 3.00 EURO
afwezige speler (week 19) 3.00 EURO
onvolledig blad (week 191 3.00 EURO
onvolledig blad (week 201 3.00 EURO
forfait niet vermeld bij ind. overwinningen (week 22) 3.00 EURO
wedstrijdblad te laat binnen (> 48 uur) (week 221 5.00 EURO
wedstrijdblad te laat binnen (> 48 uur) (week 221 5.00 EURO
ploegwaarde (2° keer) 2.50 EURO

Deze boetes dienen ten laatste betaald te worden op woensdag 8 mei:
zoniet worden ze verdubbeld !

SPORTRAAD RIJKEVORSEL

• Er ligt een voorstel op tafel om clubs een renteloze lening (20 jaar) van de gemeente toe te staan (voor
bouwwerken). De lening kan enkel aangevraagd worden wanneer het gemeentegrond betreft (i.v.m.
opstal) en onder twee voorwaarden: de club moet reeds begonnen zijn met de werken en ze moet zelf
minstens de helft van het te lenen bedrag investeren in de werken.

• Er zijn plannen voor een trainingsheuvel op het gemeentepleintje
• De Rijkevorselse Sportacademie zal weer doorgaan in schooljaar 02-03
• De sportdienst is altijd terug te vinden op www.rijkevorsel.be
• Er wordt getracht een cursus i.v.m. VZW's naar Rijkevorsel te halen

Hieronder vind je de laatste tappers voor dit seizoen.

datum
don, 02 mei 02

woe, 08 mei 02

don, 16 mei 02

naam

KIVIT LUCIEN

JANSSENS KOEN

ADRIAENSEN JAN

datum
don. 23 mei 02

don, 30 mei 02

naam
NUYTS JEF

FRANSEN RAF

(07
GENIET NOG

VAN DE

LAATSTE

MAAND


