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1. Dag allemaal! 

 

Het lopende seizoen is weeral in ver gevorderde staat van ontbinding. Het kompetitieseizoen 

loopt op zijn einde, de prijzen zijn quasi verdeeld. Dit betekent echter niet voor TTK dat de 

boeken dichtgaan. Integendeel, de komende twee maanden mogen er nog best zijn. We 

hebben nog het clubkampioenschap, zowel voor jeugd als volwassenen in het verschiet, het 

teerfeest staat nog op de agenda, er dient nog gestreden te worden voor de ‘Beker van 

Rijkevorsel’ en last but not least moeten we ook weer richting volgend seizoen denken en 

kijken. Dit laatste betekent dat we in mei de jaarlijkse heraansluitingen dienen te realiseren 

met het nodige werk op secretariaatsvlak tot gevolg. 

In deze info vinden jullie over een en ander voldoende informatie terug, naast de andere 

obligate items natuurlijk! Veel leesgenot alvast en neem tegelijk uw agenda bij de hand om 

een aantal belangrijke datums extra in uw geheugen op te slaan! 

 

 

2.Wedstrijden Beker van het Bisdom: 

 

In de vorige ronde hadden we nog vijf vertegenwoordigers. Daarvan hebben drie ploegen het 

bekeravontuur overleefd en zij mogen dus opdraven in de 1/16 finale. Afgaande op de 

wedstrijden durven we stellen dat onze ploegen verre van kansloos zijn. Met name de B en E 

ploeg hebben een haalbare tegenstander. De G ploeg heeft een lastige wedstrijd voor de boeg 

maar de royale voorgift kan misschien wel eens voor verrassingen zorgen. Hieronder het 

overzicht: 

 

dag datum uur thuisploeg bezoekers 

 

DI 30/03 20.00 BART B RIJKEVORSEL B 

MA 29/03 20.00 RIJKEVORSEL E SCHILDE H 

DI  30/03 20.00 MARTINUS A RIJKEVORSEL G 

 

 

3. De jarigen van maart en april: 

 

datum naam datum naam 

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

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

22/03/04 ELIEN VAN GASTEL 23/03/04 MARIA WAUTERS 

26/03/04 LANDER KIVIT 27/03/04 CHRIS VERHOEVEN 

30/03/04 LUCIEN KIVIT 31/03/04 TOKE KIVIT 

05/04/04 MIEKE PROOST 05/04/04 ERIK ADRIAENSE 

13/04/04 AN SAERENS 19/04/04 LINDE JANSSENS 

29/04/04 EMMA KIVIT  
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4. Algemeen clubnieuws: 

 

* Zoals reeds aangehaald, de prijzen zijn verdeeld. Onze ploegen volgen dit seizoen perfect de 

statistieken wat wil zeggen: enkele ploegen speelden een zorgeloos jaar en draaiden lekker 

mee, enkele andere zullen volgend seizoen een trapje lager dienen aan te treden wegens 

degradatie maar gelukkig zijn er ook weer een aantal ploegen die de zoete smaak van het 

kampioenschap mogen proeven. 

Dalers zijn: B-ploeg, C-ploeg en D-ploeg.  

Kampioenen: E-ploeg, G-ploeg en C-ploeg (jeugd); C-ploeg VTTL 

* Op woensdag 21 april om 20.00u wordt in ons lokaal op vier tafels een eindronde KVKT 

betwist. 

* Het jaarlijkse teerfeest vindt plaats op zaterdag 17 april. Iedereen ontvangt nog een 

uitnodiging en tijdig inschrijven is natuurlijk de boodschap. 

* De jeugd de rest van het seizoen ook op woensdagnamiddag terecht kan in het lokaal. 

Lucien begeleidt de boel van 14.00u tot 16.00u. Het is wel de bedoeling dat er gepingpongd 

wordt en dat er veel volk komt opdagen. Bij weinig of geen respons wordt het initiatief stop 

gezet.  

 

 

5. Lidgelden seizoen 2004-2005: 

 

De maand mei komt met rasse schreden in zicht. Dit betekent dat we stilaan mogen gaan 

uitkijken naar de traditionele heraansluitingen. Onze club mag er ondertussen prat op gaan dat 

we al sinds mensenheugenis erg lage aansluitingskosten vragen. Ter gelegenheid van het 

recente 25 jarig bestaan dienden onze leden zelfs geen lidgeld te betalen! 

In vergelijking met andere sporten en collega TT verenigingen is het gevraagde lidgeld 

werkelijk een habbekrats. Voor volgend seizoen gaan we echter onze lidgelden toch lichtjes 

aanpassen en wel om de volgende reden: in se hoeven we geen schatten te verdienen aan deze 

bijdragen maar omdat de beide bonden, KVKT en VTTL, de laatste jaren stelselmatig hun 

aansluitingsprijzen verhoogden,  kwamen we met het door de club gevraagd lidgeld zelfs niet 

meer uit de kosten.  Voor volgend seizoen zullen dan ook volgende tarieven gelden: 

 

- Jeugd: aansluiting bij KVKT (15 euro) en aansluiting bij KVKT en VTTL (25 euro) 

- Volwassenen: aansluiting KVKT (20 euro), aansluiting VTTL (25 euro) en aansluiting  

bij KVKT en VTTL (30 euro) 

 

U ziet, het blijven reclameprijzen en aarzel dus niet om als de bliksem uzelve opnieuw lid te 

maken van TTK Rijkevorsel!! 

 

6. Clubkampioenschap tweede Paasdag: Maandag 12 april 

 

De inschrijvingslijst voor deze hoogdag hangt uit aan het prikbord. Er wordt om 13.00u 

gestart en de eerste ronde zal via loting in poules gespeeld worden. Vervolgens wordt er 

verder gespeeld op tabel: de nummers één en twee van elke poule zullen doorgaan op de 

winnaarstabel, de nummers drie en vier kunnen nog bakkeleien voor de kruimels op de 

verliezerstabel.  

Elke deelnemer betaalt 6 euro waarmee hij of zij zich de ganse dag van de nodige dranken kan 

voorzien. Voor de hongerigen worden  hot-dogs klaargemaakt, aan  een zeer democratische 

prijs, of wat had je gedacht. 
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7. Toogverantwoordelijken: 

 

dag datum naam dag datum naam 

 

DO 01/04/04 MARC ADRIAENSEN DO 06/05/04 DAVID VAN EERSEL 

DO  08/04/04 LUDO DE VRIJ  DO 13/05/04 ERIC VAN HOVE 

DO 15/04/04 JEF VAN BERGEN WO 19/05/04 RUDY MARISSEN 

DO 22/04/04 SVEN SOMERS DO 27/05/04 JEF VAN BERGEN 

DO 29/04/04 BOB VERPOORTEN 

 

8. Ons jaarlijkse plaatselijke tornooi van zondag 29 februari: een terugblik 

 

Na 25 edities hielden we het gekende plaatselijk tornooi in het PC voor bekeken. Te weinig 

respons, niet meer van de tijd enz. Om dit evenement niet helemaal ten grave te dragen werd 

het vervangen door een veredeld clubkampioenschap per klassementscategorie. De eerste 

twee afleveringen kenden een groot succes, de afgelopen uitgave moest het ditmaal met iets 

minder deelnemers stellen. Volgend jaar misschien iets vroeger uithangen en de leden er 

persoonlijk op wijzen kan allicht helpen om het aantal gegadigden op te krikken. 

In de voormiddag speelde de jeugd haar tornooi, verdeeld over twee reeksen: kompetitie en 

recreatie. In de namiddag kregen de seniors hun kans. Omdat sommige reeksen magertjes 

bezet waren werd besloten om NG, F en E samen te voegen tot één reeks. Hetzelfde verhaal 

voor de D en C waar tenslotte ook in één reeks werd gespeeld. 

In de lagere reeks kwamen 17 spelers aan de aftrap. Weinig problemen in de poules voor de 

kanshebbers hoewel er natuurlijk altijd verrassingen zijn: Erwin Breugelmans, Raf Fransen 

konden hun status niet waarmaken. Seppe Van Gils bewees dan weer dan de appel niet ver 

van de boom valt. Hij speelde zich wel bij de beste acht. Bij die laatste acht alweer een sterk 

parcours van Stan Adriaensen. Hij speelde net als vorig jaar zijn broertje Marc naar huis en 

diende slechts in de finale het onderspit te delven voor een herboren Patrick Luyckx.  

 

pl. naam pl.  naam  

 

1. Patrick Luyckx 6.  Dave Van Eersel 

2. Stan Adriaensen 7.  Ludo De Vrij 

3. Ilse Van Leuven 8.  Jef Heremans 

4. Marc Adriaensen                              9.        Peter Matheeussen     

5. Seppe Van Gils 

  

 

In de hogere reeks noteerden we negen deelnemers. Slachtoffer van de dag bleek Bob Van 

Den Eynden te zijn die in een zware poule met Bart Jacobs en Rob Lambrechts de meubelen 

niet kon redden. In de finale was een sterk spelende Rob een tikje beter dan Louis: 3-2 en 11-

9 in de laatste set! 

 

pl. naam pl.     naam  
 

1. Rob Lambrechts 6.  Bob Van den Eynden  

2.  Louis Janssens 7.  Willy Laurijssen  

3. Jef Van Bergen 8.  Bjorn Heremans 

4. Bart Jacobs 9.  Frank Brosens 

5. Raoul Wagemans 
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De uitslagen van de jeugd hebben we momenteel niet in ons bezit. We zullen deze in de 

volgende info publiceren. 

 

9. Wist je dat… 

 

- Bjorn Heremans voor de tweede maal heeft mogen genieten van het vaderschap. Een 

fantastische proficiat aan hem en vrouwtje Leen met hun tweede spruit. 

- Vader Jef en moeder Erna hun grootouderrol flink vervullen. Zelden de Jef zo zien blinken 

met zijn kleinkind op de arm terwijl Erna met haar hoofd in de voiture hing! 

- De familie Heremans niet uit de actualiteit te branden is. Kevin gaat zijn vrijgezellenbestaan 

vaarwel zeggen en treedt binnenkort in het huwelijksbootje. 

- Na flink geoefend te hebben – ze wonen al een tijdje samen en hebben reeds één baby – 

nemen Joke en Dave ook al de grootste stap van hun leven: trouwen dus. 

- De Fred na een  lange revalidatieperiode gelukkig aan de beterhand is. Naar het schijnt 

kunnen er alweer grappen en grollen verteld worden en maakt hij plannen om volgend seizoen 

een heuse kompetitie come-back te maken. 

- Fredjes ploegmaat, Edgard, zo stilaan alle ziekenhuisrecords geklopt heeft. Edgard heeft 

onlangs de zoveelste operatieve ingreep achter de rug en wij wensen hem een spoedig herstel 

zodat ook hij volgend seizoen aan de aftrap kan verschijnen. 

- Beide heren zijn de ploegmaats van Ilse die door bovenstaande miserie zonder ploeg dreigde 

te vallen. Gelukkig stonden de heren van de C-ploeg VTTL klaar om haar te depanneren. 

- Ook de ploeg van Lucien, Ludo en Edwin haar deel van de kwetsuren te verwerken kreeg. 

Lucien heeft een zestal weken niet gespeeld wegens een tenniselleboog, Ludo verstuikte zijn 

enkel en Edwin vond het nodig om zijn schouder te forceren door overmatig veel te 

schilderen. 

- Het vrouwke van Ludo solidair is met manlief. Maria moest ook al onder het mes voor haar 

knie.  

- Onze G-ploeg inging op de vraag van hun tegenstanders om de match te verplaatsen van 

vrijdag naar maandag. Helaas vergaten de jonge gasten deze afspraak zodat ze niet kwamen 

opdagen en meteen een forfait aan hun been kregen. Ondanks het verlies was de marge met de 

tweede groot genoeg om alsnog kampioen te spelen. 

- Ilse dit jaar een weddenschap aanging met de jongens van de C-ploeg VTTL omtrent het 

aantal verschijningen op een clubavond. Ilse won onlangs deze weddenschap en mag nu 

uitkijken naar een barbecue. Ze trakteerde alvast zelf met belegde broodjes en allerlei lekkers 

van Beckers. Waarvoor onze dank uiteraard. 

- Er veel volk komt kijken naar de wedstrijden van onze jeugd op zaterdagvoormiddag. De 

toogverantwoordelijke heeft dan ook de handen vol aan het bedelen van koffie, terwijl tegen 

de middag aan de eerste porto’s getapt worden. Leuke boel daar! 

- Chris Verhoeven terug is van zijn bezoek aan Kurt Hofmans. Aan Chris zijn gezicht te zien 

had hij getracht om in Nieuw-Zeeland een koala te kussen die daar niet van gediend was! 

- Bart Jacobs zijn auto in de weide naast het lokaal had geparkeerd. Dat komt er van als je 

vergeet de handrem op te trekken. 

- Onze voorraad wist je datjes hier mee op is. 

- Dat we eigenlijk toch wel uitkijken naar nieuws en allerlei andere wetenswaardigheden om 

deze info te vullen. Het is dit seizoen een one-man show van mezelf en het is altijd prettig om 

artikels…doorgespeeld te krijgen.  

- We er dus naar uitkijken!! 

 

 

 


