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1. Een nieuw jaar: 

De maand januari is ondertussen in een vergevorderd stadium maar niettemin wensen we alle 

leden en hun omgeving een voorspoedig, aangenaam en vooral gezond en sportief 2004.  

 

2. Wedstrijden Beker van het Bisdom: 

Na de vorige ronde blijven er nog vijf ploegen in de running. Eigenlijk hadden er dat zes 

moeten zijn maar onze eerste ploeg heeft voor de groene tafel haar gewonnen wedstrijd 

moeten inleveren. De reglementen van KVKT zijn weliswaar duidelijk maar wie kent ze te 

allen tijde paraat van buiten!? Het leert ons allen nog maar eens om bij twijfel eerst het 

reglementenboekje er op na te slaan en dan pas een beslissing te nemen. Het blijft natuurlijk 

jammer dat het net onze A-ploeg moet overkomen die zo hun stunt van vorig niet kunnen 

prolongeren. 

In de week van 23 tot 27 februari dienen volgende wedstrijden te worden betwist: 

 

dag datum uur thuisploeg bezoekers 

 

DI 24/02 20.00 VIRTUS C RIJKEVORSEL B 

WO 25/02 20.00 STABELINO E RIJKEVORSEL D 

DI 24/02 20.00 VIRTUS B RIJKEVORSEL E 

DI 24/02 20.00 BART C RIJKEVORSEL F 

VR 27/02 20.00 RIJKEVORSEL G ST ANTONIUS I 

 

 

3. De jarigen van januari en februari: 

 

datum naam datum naam 

 

05/01/04 BENNY VAN BRUGGEN 06/01/04 INGE VAN LEUVEN 

07/01/04 FRED MERTENS 08/01/04 SAM VERBOVEN 

10/01/04 ROEL WAGEMANS 11/01/04 BORIS VOORSPOELS 

14/01/04 EDWIN BREUGELMANS 18/01/04 ROBBE ADRIAENSEN 

30/01/04 ELS WALBERS 30/01/04 ERIC VAN HOVE 

01/02/04 SEPPE VAN GILS 08/02/04 FONS VAN GILS 

10/02/04 JOKE DE KLERCK 14/02/04 SVEN SOMERS 

21/02/04 LOTTE VAN GILS 22/02/04 WIM VAN AMMEL 

24/02/04  FRANK BOGAERTS 27/02/04 TOM THONE 

03/03/04 RUDY MARISSEN 04/03/04 STAN FLOREN 

11/03/04 JOERI HOLEMANS 11/03/04 SIMON FILLIERS 

 

4. De maximum ploegwaarde van de KVKT ploegen tijdens de terugronde: 

VA: 38  VB: 30  VC: 22  VD: 16  VE: 14  VF: 14  VG: 12  VH:  10  VI: 3  VJ: 3 

 

Jeugd A: 4  Jeugd B: 3  Jeugd C : 3  Jeugd D: 3 
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5. Toogverantwoordelijken tijdens de eerstvolgende maanden: 

dag datum naam dag datum naam 

 

DO 15/01/04 MIEKE PROOST DI 17/02/04 SVEN SOMERS 

MA 19/01/04 FRANK BROSENS DO 19/02/04 LUCIEN KIVIT 

DI 20/01/04 TOOS SMULDERS VR 20/02/04 RUDY MARISSEN 

DO 22/01/04 KEVIN HEREMANS  DO 26/02/04 WILLY LAURIJSSEN 

VR 23/01/04 BJORN HEREMANS MA 01/03/04 LUDO DE VRIJ 

MA 26/01/04 LUC VISKENS DI  02/03/04 TOOS SMULDERS 

DO  29/01/04 JEF HEREMANS DO 04/03/04 MIEKE PROOST 

MA 02/02/04 BART JACOBS MA 08/03/04 ERIC VAN HOVE 

DI 03/02/0 GEEN TOOGDIENST  DI 09/03/04 CHRIS VERHOEVEN 

DO  05/02/04 DAVID VAN EERSEL DO 11/03/04 EDWIN MICHIELSEN 

VR 06/02/04 LOUIS JANSSENS VR 12/03/04 JEF VAN BERGEN 

MA  09/02/04 SANDRA DE VRIJ MA 15/03/04 RAF FRANSEN 

DI 10/02/04 MARIA WAUTERS DI 16/03/04 BOB VAN DEN EYNDEN 

DO 12/02/04 WILLY LAURIJSSEN DO 18/03/04 ROB LAMBRECHTS 

MA 16/02/03 ILSE VAN LEUVEN DO 25/03/04 PETER MATTHEEUSSEN 

 

Langs deze weg willen we alle toogmensen er nogmaals aan herinneren om de afspraken ter 

zake grondig na te komen. Meestal lukt dit vrij aardig en is het echt niet nodig om hier een 

preek van hier tot ginder af te steken. Wie twijfelt of hij/zij wel alles heeft gedaan wat er 

verwacht wordt: bekijk even het papier dat op de ijskast is gekleefd. 

Wel graag bijzondere aandacht voor goed sorteren: het is een kleine moeite om de 

respectievelijke lege flesjes bier in de overeenstemmende bakken te plaatsen. Voor de gewone 

bieren staan de bakken onder den toog, voor de zwaardere bieren moet je in de berging zijn 

maar die lijkt ons niet veraf te zijn.  

 

6. Nieuws van het secretariaat: 

 

• In reeks 6A geeft Immo Mortsel algemeen forfait. Rijkevorsel E dient dus deze wedstrijd 

niet meer te betwisten en heeft dan ‘vrij’. Er dient geen wedstrijdblad te worden 

ingevuld. 

• Rijkevorsel C dient nog een boete te betalen van 12,5 euro. 

• Wedstrijdbladen van KVKT mogen per wedstrijddag in één enveloppe gestoken worden. 

Zo kunnen de bladen van drie wedstrijden op maandag bv in één en dezelfde 

enveloppe. De aangelegde voorraad zou in principe voldoende moeten zijn voor een 

gans seizoen maar er diende al aangevuld te worden. 

 

7. Algemeen clubnieuws: 

 

• Op 26/03 worden onze kampioenen verwacht op de kampioenenviering van de 

Rijkevorselse Sportraad. Chris Verhoeven zal alle betrokkenen tijdig aanschrijven en 

verwittigen van deze ‘blijde’ gebeurtenis. Voor zover we kunnen inschatten gaat het 

om: C-ploeg KVKT vorig jaar (Jef, Peter en de invallers Raf, David, Frank en 

Patrick), Jef Heremans individueel kampioen, Maarten De Kort (idem) en de A-ploeg 

KVKT die de beker van het Bisdom won. 

• We zijn bezig met de realisatie van nieuwe shirts. 
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• Er werd nagekeken in de polis of men al dan niet verzekerd is tijdens extra sportieve 

activiteiten van de club, bv bowling. Dit blijkt inderdaad het geval te zijn. Je mag dus 

met gerust gemoed die zware bal op je tenen laten vallen! 

• We gaan navragen of we op de vrije elektriciteitsmarkt een zaakje kunnen doen. We zijn 

nu zoals de meesten bij Electrabel aangesloten maar misschien is het elders goedkoper 

8. Verslag van het Kerstfeestje van de jeugd: 

 

Onze mensen van het jeugdbestuur organiseerden tijdens de Kerstperiode een feestje voor de 

jeugdleden in ons lokaal. Hieronder drukken we het verslag af dat we doorgestuurd kregen. 

Overigens zitten ze daar bij het jeugdbestuur niet stil want ondertussen werd er ook 

gebowlingd. Met 24 deelnemers was deze activiteit zeker een succes te noemen. 

 

KERSTFEESTJE 2003. 

  

Op zaterdag 20/12/2003 was het weer zover voor de jeugd van de ping pong, ons jaarlijks 

kerstfeestje kwam er aan. 

Met 14 inschrijvingen, 4 bij de grotere jeugd en 10 bij de kleintjes, gingen we rond kwart na 2 

van start met ons krik krak tornooi (voor degene die dit niet kennen, er wordt gespeeld met 

alles wat op een palet kan lijken, maar zeker geen gewoon palet.). 

     

2 groepen van 5 en 1 groep van 4(de grotere), en er was een soort wedstrijd in de maak. 

Nummerkes trekken voor de paletjes, en soms kregen we toch wel verrassende uitslagen. 

 

Meedoen en vooral veel lachen was belangrijker dan winnen, en dat was ook duidelijk te zien 

en vooral te horen. 

Na het spelen van de poule werd iedereen op tabel geplaatst en werd er gespeeld voor de 

plaatsen. 

  

Dit jaar werd er ook voor een primeur gezorgd op het feestje, we hadden namelijk een 

optreden voorzien van een echte(jawel, U leest dit goed, een echte) jeugdrockgroep. 

  

Aan den drum Bart Bogaerts(zoon van Frank),gitaar Nikas Goossens(ook jeugdspeler en 

broer van Elmo),basgitaar Maarten Marissen(zoon van Rudy), en zang Kane 

Breugelmans(zoon van Erwin). 

Met 2 geweldige nummers lieten ze het aanwezige publiek (toch rond de 30 personen op dat 

ogenblik) horen wat ze al in hun mars hadden. Het was KEIGOED voor 4 gasten van 12 jaar, 

proficiat en doe verder. 

Na het spetterende optreden werden er voor al de spelers croqskes gebakken die als ‘zoete 

broodjes’ van de hand gingen. Bovendien kon er nog een gratis drankje besteld worden. 

  

Tot slot werden de onder de kerstboom verzamelde pakjes verloot en iedereen had er weer een 

geslaagd kerstfeestje opzitten. Zoals zo vaak hadden de afwezigen ongelijk maar hopelijk 

kunnen we de anderen stimuleren om aan volgende activiteiten wel deel te nemen. 

  

Graag zouden we ook nog een aantal mensen willen bedanken, onze croqbakkers van dienst 

Pascale(mama van Elmo en Nikas)en Viv(mama van Jeroen en vrouw van Rudy), als ook de 

aanwezige ouders en de leden van het bestuur die toch eens zijn langsgeweest. 

Last but not least, Frank Bogaerts,  voor het helpen met opruimen(of was dat een opdracht 

hahaha). 

  

Hieronder volgt dan nog de uitslag van ons krik krak tornooi. 
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1 BORIS                    8 EMMA  

2 BART                     9 SIEN 

3 SAM                      10  ROBBE 

4 STIEN            11 TOKE    

5 ELMO                   12 MAARTEN 

6 JEROEN                13 CIS 

7 LINDE                   14 NIKAS 

  

           Groetjes van het jeugdbestuur, Lucien,Peter,Koen en Rudy. 

 

9. In de spots: Fred Mertens 

 

Vorig jaar werd onze Fred, samen met Stan Floren uitgebreid in de bloemetjes gezet. Beide 

heren bereikten de niet onaardige leeftijd van 70 jaar en dat was toen ruim aanleiding voor het 

bestuur om een fijne receptie te organiseren. Ondertussen is er weeral een jaar verstreken en 

heeft de Fred een punt gezet achter zijn jarenlange belangeloze inzet voor onze club. Fred is 

nog één van de weinige leden die vanaf het begin bij de club zijn aangesloten. Naast zijn 

regelmatige verschijning op de clubavonden en het engagement om competitie te spelen, was 

de Fred ook niet te beroerd om de handen uit de mouwen te steken. Iets maken, iets 

herstellen…bij Fredje kon je steeds terecht. Al heel veel jaren verzorgde hij ook het aanhalen 

van de drankvoorraad, het opruimen van de lege rommel en het wegbrengen van alle afval. 

Dat alles maakte dat de Fred toch wel één van die bijna onmisbare pionnen is van een 

vereniging. 

Anderzijds kunnen we de tijd niet stoppen en zo besliste onze Fred om  in de loop van dit 

seizoen zijn extra sportieve activiteiten voor de club  te beëindigen. Nu hij in januari onlangs 

71 werd, greep hij deze gelegenheid aan om de daad bij het woord te voegen. Vanuit het 

bestuur kunnen we Freds beslissing wel betreuren maar een woord van dank voor de vele 

jaren engagement ten aanzien van TTK is hier bij uitstek eerder op zijn plaats. Bij deze willen 

we Fred dan ook nadrukkelijk bedanken voor zijn aandeel in het clubleven van Rijkevorsel. 

Op dit moment is Fred even buiten strijd door enige lichamelijke ongemakken. We mogen 

met hem hopen op een volledig en spoedig herstel zodat we hem binnen afzienbare tijd weer 

aan de tafel mogen verwachten. 

 

10. Clubagenda: 

 

dag datum activiteit 

 

Ma 23/02 Bestuursvergadering  

Zo 29/02 Clubtornooi in ons eigen lokaal (onder voorbehoud) 

Za 17/04 Teerfeest 

 

11. Wist je dat: 

 

• Chris Verhoeven zijn auto niet gestart kreeg na afloop van het clubkampioenschap 

dubbel. Startkabels gaven geen soelaas en later bleek dat de mazout bevroren was. 

Blijkbaar rijdt de Chris dus met zwarte rommel, een andere verklaring hebben we hier 

niet voor! 

• Rob Lambrechts speelde op het tornooi van Kontich de finale in de C-reeks. Hij verloor 

die wedstrijd wel maar het blijft toch een puike prestatie. 
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