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1. Nieuwe leden 

naam adres plaats 

 

POELS ERIC FONTEINSTRAAT 13 2300 TURNHOUT 

VERVLOET INGRID POTBERGSTRAAT 20 2310 RIJKEVORSEL 

 

2. De jarigen in maart en april 

dag  naam dag  naam 

 

03/03/05 RUDY MARISSEN 27/03/05 CHRIS VERHOEVEN 

04/03/05 STAN FLOREN 30/03/05 LUCIEN KIVIT 

11/03/05 SIMON FILLIERS 13/04/05 AN SAERENS 

22/03/05 ELIEN VAN GESTEL 19/04/05 KANE BREUGELMANS 

23/03/05 MARIA WAUTERS 19/04/05 LINDE JANSSENS 

26/03/05 LANDER KIVIT 

 

3. Beurtrol toogdienst 

dag datum naam dag datum naam 

 

DO 03/03/05 PETER MATHEEUSSEN DO 24/03/05 JEF VAN BERGEN 

VR 04/03/05 JEF HEREMANS VR 25/03/05 ROB LAMBRECHTS 

MA  07/03/05 WIM VAN AMMEL DO 31/03/05 GERDA VAN DAM 

DI 08/03/05 KOEN JANSSENS DO  07/04/05 ERNA BUYS 

WO 09/03/05 ERIC VAN HOVE WO 13/04/05 SVEN SOMERS 

DO 10/03/05 EDWIN MICHIELSEN DO 14/04/05 ERIC VAN HOVE 

VR 11/03/05 MARIA WAUTERS DO 21/04/05 ROB LAMBRECHTS 

MA 14/03/05 RAOUL WAGEMANS DO  28/04/05 DENNIS DE VRIJ 

WO 16/03/05 BJORN HEREMANS WO 04/05/05 RUDY MARISSEN 

DO  17/03/05 MARC ADRIAENSEN DO 12/05/05 LOUIS JANSSENS 

VR 18/03/05 LUCIEN KIVIT DO 19/05/05 CHRIS VERHOEVEN 

MA 21/03/05 LOUIS JANSSENS DO 26/05/05 DAVID VAN EERSEL 

 

4. Beker van het Bisdom 

In de voorbije 16
e
 finale vonden we nog twee Rijkevorselse ploegen terug. Eén ploeg beet in 

het zand maar de andere wist alsnog te overleven en kan aan de slag in 8
e
 finale. 

De uitslagen: 

 

HET KELDERKE A – RIJKEVORSEL E 4-5 

 

EKERSHOF B – RIJKEVORSEL H 7-2 

 

5. Het jaarlijkse tornooi op zondag 27 februari: een terugblik 
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Enkele jaren geleden hebben we ons jaarlijkse plaatselijke tornooi in het PC opgedoekt. Na 25 

afleveringen was het vet van de soep. We hebben gedurende vele jaren een grote opkomst 

gekend, veel publiek en dito uitstraling. De laatste jaren was er echter een terugval en 

ondervonden we net als alle andere tornooi organisaties dat de mot er in zat. 

Ter vervanging zijn we dan maar gestart met een eigen clubtornooi waarbij we traditie verder 

zetten door dit te organiseren op de laatste zondag van de maand februari. In de voormiddag 

speelden de jeugdleden terwijl de volwassenen in de namiddag aan hun trekken kwamen. 

Bij de jeugd werd er eerste in poules gespeeld en vervolgens werd op tabel met directe 

uitschakeling gewerkt. Jammer genoeg schreven er zich te weinig recreanten in. Het 

merendeel van de deelnemers bestond dan ook uit competitiespelers. 

De seniors, aangevuld met enkele jeugdleden streden in drie klassementscategorieën, zijnde 

NG+F, E en D+C. Zoals steeds werd het een aangename dag met mooie wedstrijden. De 

nodige drank en een hot-dog zorgden ervoor dat de inwendige mens niets te kort kwam. Voor 

de winnaars waren er mooie fruitprijzen voorzien. We vrezen echter wel dat we voor volgend 

jaar een alternatief zullen moeten voorzien: onze leverancier heeft immers zijn job ingeruild 

voor een gepensioneerd leventje en daarmee dreigt natuurlijk ook onze bron op te drogen.  

Om af te ronden en voor de volledigheid kan je hieronder alle uitslagen terugvinden. 

 

1. Jeugd :   

 

1. Glenn Viskens  8. Simon Filliers 

2. Lander Kivit  9. Kane Breugelmans 

3. Sam Verboven  10. Bart Bogaerts 

4. Ivan Janssen  11. Cis Bogaerts 

5. Seppe Van Gils 12. Yoeri Christiaensen 

6. Benny Van Bruggen 13. Niki Christiaensen 

7. Boris Voorspoels 

 

2. Reeks NG en F: 

 

1. Seppe Van Gils 5. Rudi Viskens 

2. Boris Voorspoels 6. Stef Peeters 

3. Yannick Van Den Eynden 7. Ingrid Vervloet 

4. Lander Kivit 

 

3. Reeks E: 

 

1. Eric Kivit  9. Ludo De Vrij 

2. Edwin Michielsen 10. Raf Fransen 

3. Peter Matheeussen 11. Jef Heremans 

4. Erwin Breugelmans 12. Rudi Marissen 

5. Patrick Luyckx 13. Frank Bogaerts 

6. Stan Adriaensen 14. Glenn Viskens 

7. Lucien Kivit 

8. Koen Janssens 

 

4. Reeks D en C: 

 

1. Bart Jacobs  9. Jef Van Bergen 

2. Bob Van Den Eynden 10. Eric Van Hove 

3. Louis Janssens  11. Marc Adriaensen 

4. Raoul Wagemans 12. Luc Viskens 
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5. Dennis De Vrij  13. Edgard Poelmans 

6. Frank Brosens  14. Chris Verhoeven 

7. Willy Laurijssen 

8. Sven Somers 

 

6. Nieuws van het secretariaat 

* Rijkevorsel C (KVKT) heeft een boete opgelopen van 12,5 euro 

* Rijkevorsel A (VTTL) heeft een boete opgelopen van 12,2 euro 

* Op vrijdag 11 maart viert de Sportraad de kampioenen van het voorbije sportjaar 2003-

2004. Voor onze club worden volgende spelers en ploegen in de bloemen gezet: 

- Patrick Luyckx: individueel kampioen in vijfde provinciale VTTL 

- Marc Adriaensen: individueel kampioen in zesde afdeling KVKT 

- Peter Lambregts: individueel kampioen in zevende afdeling KVKT 

- E ploeg: kampioen in zesde afdeling met volgende spelers: Marc Adriaensen, Jef Heremans 

en Peter Matheeussen 

- G ploeg: kampioen in zevende afdeling met volgende spelers: Peter Lambregts, Koen 

Janssens en Dries Fransen 

* We wijzen er nogmaals op dat alle competitiespelers verplicht zijn hun clubshirt te dragen 

tijdens de officiële competitiewedstrijden. 

* Voor de geïnteresseerden: de gemeente Rijkevorsel kocht een tijdje geleden het 

kloostergebouw in de Molenstraat aan. Men deelt nu mee dat verenigingen het ondertussen 

opgeknapte gebouw kunnen huren. 

 

7. Clubkampioenschap op tweede Paasdag: maandag 28 maart 2005 

Naar goede gewoonte organiseren we op tweede Paasdag ons jaarlijkse clubkampioenschap. 

De formule blijft ongewijzigd: we starten om 13.00u in poules met voorgift. Na deze eerste 

ronde zullen de nummers één en twee van elke poule doorgaan op tabel waar na directe 

uitschakeling op zoek gegaan wordt naar de titel. De verliezers, oftewel de nummers drie en 

vier spelen de troosting. 

Een inschrijvingsblad zal aan het prikbord bevestigd worden en we vragen om zo massaal 

mogelijk in te schrijven. 

 

8. Agenda 

dag datum activiteit  
DI  22/03/05 BESTUURSVERGADERING 

MA 28/03/05 CLUBKAMPIOENSCHAP VOOR DE SENIORS 

ZA 16/04/05 TEERFEEST IN ONS LOKAAL 

ZO 01/05/05 CLUBKAMPIOENSCHAP VOOR DE JEUGD 

 

9. Wist je datjes… 

* We dit jaar het bowlingen eens een jaartje overslaan.  

* We hierover wellicht reclamaties zullen krijgen maar dat we er vanuit gaan dat een 

sabbatjaar de appetijt alleen maar zal aanscherpen tegen volgend seizoen. 

* De nieuwjaarsreceptie aanvankelijk maar weinig mensen kon aanspreken. Dat konden we 

alvast afleiden uit de inschrijvingen die slechts met mondjesmaat binnenkwamen. Uiteindelijk 

waren er toch ruim veertig liefhebbers voor deze gebeurtenis. Volgend jaar ook maar een 

sabbatjaar inlassen zeker!? 
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* De A en B ploeg van de VTTL in dezelfde speelweek Serge Rooman opstelden en daardoor 

allebei de pineut zijn: de ene ploeg verliest een punt (speelden gelijk) en de andere verliest 

beide punten (hadden gewonnen).  

* Beide ploegen treffen in feite geen schuld omdat ze te goeder trouw handelden. 

* Dit blijkbaar voor de federatie geen verschil uitmaakt en gelijk beide ploegen benadeeld wat 

we toch erg overdreven vinden. 

* De B-ploeg door dit akkefietje een promotie en misschien zelfs een titel door de neus 

geboord ziet. 

* We aan dit verhaal nog een staartje willen breien maar nog niet weten of we wel de goede 

wol hiervoor kunnen vinden. 

* De C-ploeg VTTL het onlangs thuis mochten opnemen tegen drie nuchtere kerels en één 

ladderzat sujet. Deze laatste sloeg aanvankelijk elke bal mis – mijn grootmoeder had zelfs 

tegen hem kunnen winnen – maar was op het einde van de avond in zoverre bekomen van zijn 

dranknevels dat David Van Eersel de nodige moeite had om van hem te winnen. Het werd 

overigens 8-8 en dus maar goed dat één van de vier tegenstanders zich het licht uit de ogen 

had gezopen! 

* Stan Floren begin maart 72 jaar werd en we dat geweten hebben. Stan had van zijn madam 

extra zakgeld gekregen en wist niet van ophouden. De aanwezigen kregen het ene rondje na 

het andere aangeboden! 

* Peter Matheeussen vrolijk aan het trainen was tot iemand zich afvroeg wie toogdienst had. 

Nazicht op het blad bracht uitkomst en ploegmaat Jef wees de arme Peter er fijntjes op dat hij 

achter de toog thuishoorde en niet aan de tafeltennistafel. 

* De jarenlange inzet van Sven Somers op zijn werk bij de illegalen vruchten begint af te 

werpen. Week na week druppelen nieuwe leden binnen die komen kennismaken met het edele 

pingpongspel. Voor alle duidelijkheid: het gaat hier niet om de illegalen zelf maar wel om de 

mensen die geacht worden hen te begeleiden. 

Kerstfeestje jeugd op 18/12/04. 

 

10. Als afsluiter: een binnengekomen verslag van het kerstfeestje van de jeugd 

Omdat het dit jaar niet gemakkelijk was om een gepaste datum te vinden, kerstmis en 

nieuwjaar vielen immers op een zaterdag, waren we verplicht om het feestje te organiseren op 

18/12/2004. 

Spijtig viel deze datum midden in de examens waardoor er ook een beetje minder volk 

aanwezig was. 

 

Maar moeilijk gaat ook en met 17 deelnemers was de pret van het krik krak tornooi niet te 

bederven. 

 

De pakjes lagen ondertussen al onder de kerstboom te wachten op een nieuwe eigenaar en de 

palletjes werden verloot, wat weer ONGELOOFLIJKE situaties te weeg bracht. Na iedere 

match moest er ook met de tegenstander van pallet gewisseld worden, zodar iedereen bijna 

altijd een verschillend exemplaar  in handen kreeg. 

De groten en de kleintjes speelden  tegen elkaar en aan de uitslag te zien was dit zeker geen 

slecht idee. 

 

 1 LINDE     9 ROBBE 

 2 SIMON   10 JEROEN 

 3 BART   11 ELMO 

 4 STIEN   12 MAARTEN 

 5 PHILIPPE   13 YOURI 

 6 LEEN   14 TESS 
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 7 CIS    15 NIKKIE 

 8 IVAN   16 LENZ 

               17 LIZE 

 

Na het tornooi werden er nog krokskes gebakken, die zeker in de smaak vielen bij iedereen, 

de pakjes werden verloot en een geslaagd kerstfeestje zat er weeral bijna op. 

 

De kinderen werden weer keurig op tijd afgehaald, het lokaal in goede staat achtergelaten en 

het was weer voorbij voor iemand het besefte. 

 

Nog even een woordje van dank aan onze krok bakker van dienst, Viv. 

 

Groeten van het jeugdbestuur, 

 

Lucien, Koen, Sven en Rudy…………. 

 

 


