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1. Recht van antwoord 

Op één van de wist je datjes uit onze vorige info werd gereageerd door Patrick Luyckx. Hij 

eist een recht van antwoord wat we bij deze dan ook graag toestaan. Laat dit een nieuwe trend 

worden want dergelijke initiatieven veroorzaken een aangenaam neveneffect: zo krijgen we 

eindelijk ook eens wat kopij binnen van een ander! 

Recht van antwoord op het gewraakte wist je dat item: 

 

Sommigen hebben het nog steeds niet begrepen !!! 

 

Achter elke grote sportman staat een sterke vrouw, 

achter elk groot sportteam staat een sterk vrouwenteam.  
‘Raf, Frank, Dave en Patrick’ 

 

De auteur is weer eens in de mist gegaan wat betreft zijn woordkeuze. Graag enkele 

rechtzettingen. 

Volgende woorden  

‘ het meest overroepen’  vervangen door ‘het grootste groepsgebeuren’ 

‘effectief’ vervangen door ‘efficiënt’ 

‘eten klaarmaken’ vervangen door ‘samen kokkerellen’ 

‘vervolgens opeten’ vervangen door ‘samen tafelen’ 

‘spelen met de kinderen’ vervangen door  ‘samen wat aandacht geven aan Zoé, Britt en Bart.’ 

‘slapen’  vervangen door ‘samen snoezelen’ 

‘quizzen’ vervangen door ‘samen ook wat aandacht aan Louis besteden’ 

‘onbenulligheden’ vervangen door ‘waardecreatie en duurzame ontwikkeling’ 

‘wereldverbeteraars uithangen’  
 Vervangen door   

 ‘samen het vertrouwen trachten te behouden in de trainer’ 

 

Enige verduidelijking bij waardecreatie en duurzame ontwikkeling: 

 

Het verbeteren van de duurzaamheidprestaties van een tafeltennisploeg vergt, naar onze 

mening, een gefaseerd proces waarin elke vertegenwoordiger, zoals daar zijn de trainer Louis, 

mascotte Bart, de vrouwen en last but not least ‘wijzelf” , een rol spelen. 

Hoewel vragen en antwoorden van ploeg tot ploeg verschillen, bestaat het proces dat wij 

voorstaan uit de volgende stappen:  

1. het vaststellen van de strategische rationele, waardering en prioritering van acties 

2. implementatie van projecten 

3. communicatie 

Deze aanpak is ook zeer bruikbaar gebleken in onze bijdrage binnen de club. 

Duurzaamheid wordt vaak geassocieerd met vaagheid. Wij nemen daarmee echter geen 

genoegen. Wij onderscheiden ons zelf door te streven naar concrete resultaten op basis van 

harde feiten en processen met impact. 

 

Hoe vertaalt zich nu een trainingsweekend? 

Ingrid tegen Nicole : “ onze Raf heeft gisteren weer goed getraind, wel tot 2 uur” 
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Nicole tegen Ingrid: “ da valt wel mee, ’t was 3 uur bij onze Patrick, hij heeft naar het schijnt 

nog een uurtje straftraining aan zijn broek gekregen.’ 

Daniëlle (middernacht) tegen Frank: “Frank, zijt ge nu al terug? Voorwa blijft ge nie wat 

langer? Achtereen denken ze da ge van mij nie moogt trainen? 

Hilde tegen Bart (om 4 uur na 3 look’s met pittasaus):”bah, look,  Bart, kunde gij nu niet is 

om 2 uur bij mij komen snoezelen zonder naar look te stinken?  **********” (tja der zijn ook 

hopeloze gevallen). 
 

Persverantwoordelijke C-Ploeg 

 

2. Nieuwe leden 

naam adres plaats 

 

MAXIM DANIEL DRIJHOEK 1 2310 RIJKEVORSEL 

ROBIN VAN HOECK STATIESTRAAT 16 2340 VLIMMEREN 

ASTRID BEVERS ZANDWEG 18 2310 RIJKEVORSEL 

ROBIN BEVERS ZANDWEG 18 2310 RIJKEVORSEL 

NELE TORREMANS LOZENHOFSTRAAT 13 2310 RIJKEVORSEL 

MARTHE ROYENS SINT JOZEF 57 2310 RIJKEVORSEL 

STEF FRANSEN BOCHTENSTRAAT 21 2310 RIJKEVORSEL 

NELE RENDERS VLIMMERSEBAAN 58 2310 RIJKEVORSEL 

 

3. Toogbeurten 

 

dag datum naam dag datum naam 

 

DI 08/11/05 STAN FLOREN MA 28/11/05 PATRICK LUYCKX 

DO 10/11/05 RUDY MARISSEN DI 29/11/05 CHRIS VERHOEVEN 

MA 14/11/05 LUC VISKENS DO 01/12/05 KURT HOFMANS 

DO 17/11/05 JOHN VERMEYLEN VR 02/12/05 RAOUL WAGEMANS 

VR 18/11/05 ILSE VAN LEUVEN DO 08/12/05 JEF NUYTS 

ZA 19/11/05 BORIS VOORSPOELS MA 12/12/05 WIM VAN AMMEL 

MA 21/11/05 ERNA BUYS DO 15/12/05 KEVIN HEREMANS 

WO  23/11/05 BOB VAN DEN EYNDEN VR 16/12/05 ILSE VAN LEUVEN 

DO 24/1105 ERWIN BREUGELMANS DO 22/12/05 SVEN SOMERS 

VR 25/11/05 WILLY LAURIJSSEN DO 29/12/05 ERIC POELS 

 

4. Bekerwedstrijden eerste ronde Beker van het Bisdom 

Zoals elk jaar treden onze ploegen ook aan in de Beker van het Bisdom. De laatste twee 

seizoenen zijn we daarin zeer succesvol gebleken met een gewonnen finale en een verloren 

halve finale. Benieuwd of we dit seizoen opnieuw voor een uitschieter kunnen zorgen. 

Hieronder staan de wedstrijden van de eerste ronde (1/128 finale). Er ontbreken vier 

Rijkevorselse ploegen op het appel om de doodeenvoudige reden dat deze ploegen de eerste 

ronde vrij zijn en dus automatisch geplaatst zijn voor de tweede ronde. Voor alle 

duidelijkheid: het gaat om RIJKEVORSEL A, E, K en L !!! 

 

dag datum uur thuisploeg bezoekers 

 

DI 01/11/05 20.00u LIBERPAS C (8A) RIJKEVORSEL B 

MA 31/10/05 20.00u RIJKEVORSEL C MARTINUS B (7B) 
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MA 31/10/05 20.00u RIJKEVORSEL D CENTRUM B (6B) 

MA 31/10/05 20.00u SCHOTEN B (Super A) RIJKEVORSEL F   

WO 02/11/05 20.00u RIJKEVORSEL G EKERSHOF D (8A) 

DI 01/11/05 20.00u GIERLE B (Super A) RIJKEVORSEL H 

WO 02/11/05 20.00u RIJKEVORSEL I OMNI VREMBO A (1A) 

MA 31/10/05 20.00u  RIJKEVORSEL J SCHOTEN J (10A)  

    

4. September: een nieuw kompetitie seizoen is van start gegaan 

 

De nieuwe kersverse kompetitie is zopas op gang gefloten. Elke maandag en vrijdag, dinsdag 

en woensdag om de veertien dagen vinden er wedstrijden plaats in ons lokaal. Op 

zaterdagvoormiddag om de veertien dagen speelt onze jeugd met vier ploegen thuis. Het is 

altijd prettig om eens langs te komen om de spelers aan te moedigen, een pintje te drinken en 

een klapke te doen met de aanwezigen. Kom dus eens uit je luie – weldra winterse – zetel en 

zak eens af naar de Kruispad. Uw vocale supporterssteun zal zeker gewaardeerd worden door 

onze competitiespelers.  

Na twee maanden kompetitie komen diverse ploegen overigens aardig uit de hoek. In de 

KVKT staan de E, F, G, I en K ploeg allen op top drie plaatsen. In de VTTL staat de C ploeg 

op kop. Als de lijn zo doorgetrokken wordt, dan mogen we ons aan een lawine bekers 

verwachten op het einde van dit seizoen! 

Ploegen die aan de top van de rangschikking meedraaien,  herbergen meestal ook enkele 

spelers die individueel erg sterk aan het presteren zijn. Voorlopig zijn Edgard Poelmans, Eric 

Kivit, Erwin Breugelmans, Koen Janssens, Peter Lambreghts, Boris Voorspoels en Stef 

Peeters om er maar een aantal te noemen prima bezig en laten deze gasten weinig matchen 

liggen. Geen paniek als jouw naam niet voorkomt in dit lijstje, als men goed presteert, kom je 

allicht in de volgende info aan bod. Mocht je jezelf alsnog verongelijkt voelen, maak gebruik 

van je recht op antwoord! 

Op tornooivlak maken alvast enkele jeugdspelers gebruik van het aanbod dat we bij het begin 

van het seizoen gedaan hebben. Ter herinnering: wie vijfmaal aan een federaal tornooi 

deelneemt, krijgt een financiële compensatie van de clubkas. Lander Kivit, Sam Verboven en 

Benny Van Bruggen hebben er ondertussen al een drietal tornooien opzitten en met erg veel 

succes trouwens. De jongelui hebben al diverse finales en overwinningen te pakken in hun 

jeugdcategorie. Ook vader Eric Kivit heeft al bewezen dat hij de E-reeks makkelijk de baas 

kan! Doorgaan en volhouden jongens! 

 

5. Club en secretariaatsnieuws 

 

* De nieuwe GB – ex Vedeka – gaat blijkbaar niet zo soepel om met de drankbestellingen. 

Onze Jef gaat samen met het bestuur nog bekijken wat de alternatieven zijn. 

 * De wedstrijden van Borsbeek gaan door op volgend adres: Royal Antwerp Tennisclub – 

Marialei – 2160 Wommelgem (dit is op de hoek van Krijgsbaan en Herentalsebaan aan 

ijzerhandel Crollet. 

 * Wegwijzer voor De Merode, Heultjedorp 1 te Westerlo: E313 afrit Olen, eerste rond punt 

rechts, na de kerk meteen eerste rechts en dan derde gebouw na de AXA bank 

* Sportcreatornooi van 27/11 gaat niet door in Schelle maar wel in de gemeentelijke sporthal 

te Stekene. 

* Wil je op de hoogte blijven van alle nieuws: lees om te beginnen steeds deze info goed door 

maar bekijk ook de maandelijkse bestuursverslagen aan het prikbord. Ook de mededelingen 

van KVKT en VTLL bevatten maandelijks het nodige leesvoer. 
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6. World cup 2005 in Luik: vrijdag, zaterdag en zondag 21-23 oktober 

  

Tijdens het weekend van 21-23/10 vond in Luik de World cup tafeltennis plaats. Dit was een 

uniek gebeuren waar je de beste spelers van de wereld aan het werk kon zien. De club bood 

haar leden een uniek voorstel aan door de inkomkaart volledig te sponsoren. We hadden 

uiteraard niet verwacht dat er massaal op zou gereageerd worden maar dat slechts een handvol 

leden gebruik zou maken van dit aanbod, vonden we toch maar magertjes. Zoals zo vaak 

hadden in deze de afwezigen meer dan ongelijk. Zowel de leden die vrijdag, zaterdag of 

zondag een bezoekje brachten aan het tornooi waren in de wolken over het geleverde 

spektakel.  

 

7. Clubagenda 

 

dag datum activiteit  

DI 15/11/05 BESTUURSVERGADERING 

ZA 26/10/05 OFFICIELE OPENING GEMEENSCHAPSHUIS ST JOZEF 

ZA 03/12/05 DUBBELKAMPIOENSCHAP 

ZA 14/01/06 BOWLINGEN IN BREEBOS 

ZA 29/04/06 TEERFEEST (datum nog onder voorbehoud) 

 

8. De jarigen van november en december 

dag  naam dag  naam 

13/11/05 TOOS SMULDERS 08/12/05 GERDA VAN DAM 

17/11/05 PATRICK LUYCKX 14/12/05 GLENN VISKENS 

21/11/05 EDGARD POELMANS 15/12/05 PETER LAMBREGHTS 

03/12/05 RAF FRANSEN 20/12/05 LIZE BOLCKMANS 

04/12/05 DIRK FILLIERS 21/12/05 MARC ADRIAENSEN 

06/12/05 ROB LAMBRECHTS 26/12/05 BOB VERPOORTEN 

08/12/05 LENZ BOLCKMANS 

 

9. Bowlingen op zaterdag 14 januari 2006 

Vorig seizoen is deze activiteit voor onze volwassenen ‘in het dak blijven steken’ en ook dit 

seizoen werd al eens een poging ondernomen om een geschikte datum vast te leggen. 

Uiteindelijk gaat het er toch nog van komen en wel op 14/01/06. Er wordt gespeeld op vijf 

banen van 20.00u tot 22.00u en er kan worden ingeschreven voor dit gebeuren aan het 

prikbord in het lokaal. Voor degenen die het niet (meer) wisten: deze activiteit staat ook open 

voor de partners van onze leden. Ge moogt dus uw madame of uwe meneer meebrengen.Zoals 

steeds zal de clubkas de huur van de banen op zich nemen. Het verteer ter plaatse is voor 

rekening van de ingeschreven leden zelf! 

Onze jeugdleden hebben ondertussen hun bowlingnamiddag er reeds opzitten. Hieronder 

kunnen jullie een korte impressie lezen die door jeugdbestuurslid Rudy werd doorgemaild. 

 

Zaterdag 17/9/05, we trokken met 18 spelers van de jeugd naar Breebos om een balletje 

bowling te gaan gooien. 

 

Afspraak was, om half 3 aan de pingpong verzamelen, en wie was er toch weer 

niet…….jawel, Sven Somers. 
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Na éénmaal op zijn gsm te hebben gebeld, is hij toch uit zijn diepe slaap ontwaakt (rond 

14u45 wel te verstaan). 

 

4 banen waren reeds afgehuurd tussen 15 en 17 uur, en alles verliep voor de rest op wieltjes. 

 

3 banen met 5 en 1 baan met 3 waar de Rudy en de Sven ook een partijtje konden meegooien 

(Sven pas vanaf 15u 30 natuurlijk). 

 

Enkele supporters hadden reeds plaatsgenomen aan een tafeltje en het spel was begonnen. 

 

Bij de grootsten werden al onmiddellijk enkele strikes gegooid, en bij de jongeren rolde de bal 

iets minder hard maar zeker niet minder juist. 

 

Rudy en Sven probeerden wel alles te geven, maar kregen uiteindelijk geen enkel spel 

gewonnen, jaja….wij kunnen  toegeven dat we van de jeugd verliezen. 

 

Na 2 uurtjes ballen gooien was de pret weeral voorbij, en werd er terug richting lokaal 

gereden waar (normaal gezien) iedereen werd afgehaald rond 17u30….Ge voelt hem al 

komen zeker….iedereen was weg behalve BENNY VAN BRUGGEN. Gerda, zijn moeder, 

was niet komen opdagen en was niet bereikbaar op gsm. Na eindeloos proberen en 20 

minuten wachten  kwam ze eindelijk aan de lijn…..vergeten werk was het, of had ze weer 

voor de brug gestaan op zaterdag?????? 

Iedereen had zich in ieder geval weer goed geamuseerd en volgend jaar gaan we zeker 

opnieuw. 

 

Groetjes van het jeugdbestuur. 

 

Ps: We geven geen uitslag om de pret van de mindere werpers(Sven en Rudy) niet te 

bederven. 

 
   

 

10. Wist je dat… 

 

* Lucien doorgaat met de extra training op woensdagnamiddag omdat de belangstelling en 

opkomst voldoende groot is.  

* Dries Fransen tijdens een competitiewedstrijd zijn knie ontwricht heeft. Dat dit vorig 

seizoen ook al het geval geweest is. 

* We vorige info nog hoopvol waren omtrent het herstel van de knie van Serge Rooman. Dat 

we dat ondertussen helaas niet meer moeten zijn omdat Serge te horen heeft gekregen dat hij 

een blijvend probleem heeft met zijn knie en dus het tafeltennissen mag vergeten. Uiteraard is 

dat in de eerste plaats voor hem een zware opdoffer maar ook de club verliest met hem een 

heel goede pingponger. 

* Louis voor het eerst in pingpong carrière ook in de lappenmand ligt. Hij sukkelt met een 

ontsteking/overbelasting aan het amicrion-claviculair gewricht en is nog minstens een maand 

buiten strijd. 

* De volgende info in de buurt van Kerstmis zal verschijnen 

* We hiermee mooi vijf bladzijden hebben volgeschreven en we het daar dan ook bijhouden 

voor deze keer. 


