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1. Woordje van de voorzitter 

Het zijn slechte tijden voor de kalkoen, in Reims en omstreken wrijft men zich in de handen 

omwille van de piekverkoop aan champagne: het moet dus wel Kerstmis en Nieuwjaar zijn! 

Inderdaad het jaar 2005 loopt op zijn laatste benen en dat heeft meerdere consequenties. 

Primo betekent dit dat het lopende seizoen weeral halfweg is, secundo de vaststelling dat het 

dus allemaal veel te snel gaat en tertio dat het een gelegenheid is om enerzijds even terug te 

blikken maar anderzijds ook om vooruit te kijken. 

Achter ons liggen alvast uitstekende maanden: dit vertaalt zich in drukke clubavonden, een 

intensief bezochte zaterdagvoormiddag wanneer de jeugd haar wedstrijden speelt en 

seniorenploegen die aan de leiding staan in hun reeks. Een aantal (jeugd)leden hebben de 

oproep beantwoord om tornooien te gaan spelen en zij doen dat met de nodige successen. Op 

het einde van een seizoen vallen traditioneel een aantal leden weg maar in de loop van het 

huidige seizoen werden deze vacante plaatsen al snel weer ingevuld door anderen, vooral 

jeugdspelers. Ondertussen hebben we de kaap van de 100 leden alweer gerond. In augustus 

konden de leden genieten van een lekkere barbecue en blijven we hen aan de toog verwennen 

met vooroorlogse prijzen qua snoep en drank. 

Was het dan allemaal rozengeur en maneschijn!? Neen, natuurlijk niet: er was de nederlaag 

tegen Tios, begin september, waardoor de wisselbeker weer verder weg dan ooit lijkt te zijn. 

Er was de geflopte dubbelspelavond in december die werd afgelast door gebrek aan 

deelnemers. Er waren de fysieke problemen bij diverse spelers waardoor menige speler voor 

weken buiten strijd was. Exponent bij uitstek in de ziekenboeg is Serge Rooman die omwille 

van knieproblemen definitief moet afzien van verder tafeltennisplezier. 

Wat staat er ons te verwachten, éénmaal de kalkoen verteerd? Begin januari kunnen alle 

liefhebbers gaan bowlingen, eind februari organiseren we ons eigen clubtornooi en uiteraard 

zullen de andere vaste ingrediënten niet ontbreken. We denken hierbij aan de 

clubkampioenschappen voor jeugd en senioren, het teerfeest en de beker van Rijkevorsel. 

Op bestuurlijk vlak valt er eveneens ‘nieuws’ te rapen. Sinds de oprichting van de club maakt 

ondergetekende deel uit van het bestuur, waarvan de laatste veertien jaar als voorzitter. Dit 

betekent bijna dertig jaar onafgebroken bestuursengagement maar dat houdt ook in dat er  

sleet op de zaak komt. Uiteraard spelen hier ook andere randfactoren maar de kern blijft dat 

men voor zichzelf vaststelt dat het goed en genoeg geweest is. Het is mijn inziens niet correct 

ten aanzien van het bestuur en bij uitbreiding de ganse club om toch maar door te gaan terwijl 

de vlam op een laag pitje brandt. Emotioneel zeg je nog wel ja maar rationeel kom je tot een 

negatief besluit. 

Door deze beslissing wordt de bestuursploeg herleidt tot een zeer beperkte groep en daarom 

doen we alvast langs deze weg een dringende en ernstige oproep om het bestuur te komen 

versterken. We verwachten minimaal een drietal nieuwe leden om de werking van de club 

verder mee te ondersteunen. Iedereen weet dat onze club prima draait maar dat desondanks 

alles en iedereen zijn goede en slechte kanten heeft. Zet daarom alle (voor)oordelen opzij, laat 

ditmaal de kastanjes niet door anderen uit het vuur halen maar geef ons een seintje dat je een 

bestuurszitje wel ziet ‘zitten’.  

Namens mezelf en het bestuur wensen wij iedere TTK’er een prettig Kerstfeest en een 

uitstekend maar vooral gezond Nieuwjaar. Onze wens voor het nieuwe jaar hebben we 

hierboven reeds uitgedrukt: het zou ons inderdaad enorm plezieren mochten enkele leden zich 

geroepen voelen om de club verder mee te runnen en gezond te houden! 
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2. Nieuwe leden 

naam adres plaats 

 

NELE RENDERS VLIMMERSEBAAN 58 RIJKEVORSEL 

LIES VAN ROOY KASTEELWEG 9 RIJKEVORSEL 

ELINE BEVERS OTTERDAELSTRAAT 13B RIJKEVORSEL 

LORE SYSMANS HOOGSTRAATSESTWG RIJKEVORSEL 

 

3. Toogbeurten 

dag datum naam dag datum naam 

 

DO 05/01/06 GERDA VAN DAM MA 30/01/06 WIM VAN AMMEL 

MA 09/01/06 LUDO DE VRIJ DO 02/02/06 ERIC KIVIT 

WO 11/01/06 ROB LAMBRECHTS VR 03/02/06 TOOS SMULDERS 

DO 12/01/06 BOB VERPOORTEN MA 06/02/06 STEFAAN PEETERS 

VR 13/01/06 MARC ADRIAENSEN DO 09/02/06 DENNIS DE VRIJ 

ZA 14/01/06 JEUGDBESTUUR VR 10/02/06 ILSE VAN LEUVEN 

MA 16/01/06 MARIANNE ADAMS ZA 11/02/06 JEUGDBESTUUR 

DI  17/01/06 PATRICK LUYCKX MA 13/02/06 EDWIN MICHIELSEN 

DO 19/01/06 INGE VAN LEUVEN DI 14/02/06 FRANK BOGAERTS 

VR 20/01/06 FRANK BROSENS WO 15/02/06 MARIA WAUTERS 

MA 23/01/06 WILLY LAURIJSSEN DO 16/02/06 CHRIS VERHOEVEN 

WO 25/01/06 JEF HEREMANS VR 17/02/06 SVEN SOMERS 

DO 26/01/06 MAARTEN HILLEN MA 20/02/06 KOEN JANSSENS 

VR 27/01/06 RAOUL WAGEMANS DI 21/02/06 STAN FLOREN 

ZA 28/01/06 JEUGDBESTUUR DO 23/02/06 STAN ADRIAENSEN 

 

 

4. Bekerwedstrijden 1/64 finales Beker van het Bisdom 

 

Er werd grote kuis gehouden onder onze ploegen! In de vorige ronde gingen al enkele 

ploegen voor de bijl maar in de 1/64 finale werden de zes in koers blijvende teams 

gehalveerd. Voor de volgende ronde, die begin 2006 zal gespeeld worden, blijven nu nog drie 

ploegen in de running. We zijn benieuwd hoever onze spelers het ditmaal gaan schoppen. De 

verwachtingen zijn alvast hoog gespannen. Hieronder nog even de uitslagen van de vorige 

ronde op een rijtje en de planning van de wedstrijden voor de 1/32 finale! 

 

 

RIJKEVORSEL C – OMNIVREMBO 9-0 

SCHOTEN – RIJKEVORSEL A 2-7 

PIPOKA – RIJKEVORSEL B 1-8 

RIJKEVORSEL G – SCHILDE 3-6 

RIJKEVORSEL E – SPIN ON 0-9 (ff) 

RIJKEVORSEL L – SCHOTEN 0-9 
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dag datum uur thuisploeg bezoekers 

 

MA 02/01/06 20.00u BORSBEEK F RIJKEVORSEL B 

MA 02/01/06 20.00u RIJKEVORSEL C BEERSE A 

VR 06/01/06 20.00u RIJKEVORSEL A VORSELAAR B 

   

5. Club en secretariaatsnieuws 

* De terugronde komt eraan en traditioneel geeft KVKT dan de maximumwaarden door die 

elke ploeg mag opstellen tijdens die terugronde. We geven ze hieronder en voor de niet 

vermelde ploegen bedraagt de maximale waarde gewoonweg 3! Let dus steeds goed op wie je 

opstelt in de ploeg en hou ook rekening met het aantal reeds gespeelde wedstrijden in een 

hogere ploeg (wie immers vijfmaal heeft aangetreden in een hogere ploeg mag nadien niet 

meer in een lagere ploeg opgesteld worden).  

 

RIJKEVORSEL A: 37 RIJKEVORSEL B: 33 

RIJKEVORSEL C: 27 RIJKEVORSEL D: 19 

RIJKEVORSEL E: 17 RIJKEVORSEL F:  16 

RIJKEVORSEL G: 14 RIJKEVORSEL H: 12 

RIJKEVORSEL  I:  6 RIJKEVORSEL J:   4 

 

* KVKT richt tijdens het Paasverlof twee trainingskampen in voor de jeugdspelers. Het 

jeugdbestuur zal tijdig de nodige informatie hierover doorsturen maar we geven alvast de data 

en enkele andere modaliteiten: 

- Kamp 1 gaat door van 1 tot 5 april 2006 en is gericht op 8 tot 14 jarigen. Zij krijgen per dag 

drie uur tafeltennis en drie uur andere sporten. 

- Kamp 2 gaat door van 8 tot 12 april 2006 en is gericht op 15 tot 18 jarigen. Zij krijgen per 

dag vijf uur tafeltennis en één uur complementaire sport. 

* Een absolute must maar we blijven het herhalen omdat telkens weer na verloop van tijd één 

en ander verwatert: hou uw toogbeurt in de gaten, volg de richtlijnen die op de ijskast geplakt 

staan en laat het lokaal en cafétaria netjes achter! 

 

 

6. Clubagenda 

dag datum activiteit  

ZA 14/01/06 BOWLINGEN IN BREEBOS 

WO 18/01/06 BESTUURSVERGADERING 

ZO 26/02/06 CLUBTORNOOI IN HET EIGEN LOKAAL 

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

 

 

7. De jarigen van januari en februari 

dag  naam dag  naam 

05/01/06 BENNY VAN BRUGGEN 30/01/06 ERIC VAN HOVE 

06/01/06 INGE VAN LEUVEN 01/02/06 SEPPE VAN GILS 

07/01/06 FRED MERTENS 08/02/06 FONS VAN GILS 

08/01/06 SAM VERBOVEN 13/02/06 INGRID VERVLOET 

10/01/06 RAOUL WAGEMANS 14/02/06 SVEN SOMERS 

11/01/06 BORIS VOORSPOELS 22/02/06 WIM VAN AMMEL 

14/01/06 ERWIN BREUGELMANS 24/02/06 FRANK BOGAERTS 
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8. 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!  

 

10. Wist je dat… 

 

* Lucien een steen op zijn vingers gehad heeft en daar een gebroken vinger aan overhield. 

Zijn actief pingpongseizoen zit er daarmee wellicht op.  

* Dennis De Vrij aan zijn knie geopereerd is en daardoor ook al buiten strijd is. 

* Raoul naar de psychiater geweest is om zijn zelfvertrouwen terug op te vijzelen. Hij verloor 

immers alsnog een competitiewedstrijd in de belle nadat hij….9-0 voorstond. Je zou voor 

minder naar de koord grijpen! 

* De jeugdspelers allemaal een zakje snoep gekregen hebben ter gelegenheid van Sinterklaas. 

* Dat die zakjes snoep werden gevuld ten huize Janssens waar de ganse familie werd 

ingeschakeld: zakje nemen, uit elke doos enkele snoepjes graaien, lintje en strikje er rond… 

* In de heenronde heel wat bezoekende ploegen niet voorbij een gesloten brug 8 geraakten en 

vervolgens de nodige moeite ondervonden om ons lokaal te vinden en te bereiken. 

* Dat dit eigenlijk vooral de schuld c.q. een nalatigheid  is van het bestuur dat er niet aan 

gedacht heeft de verkeersomleidingen in Rijkevorsel te melden aan de respectievelijke 

federaties VTTL en KVKT. 

* De verkeersellende in en om Rijkevorsel na Nieuwjaar hopelijk voorbij is en alles terug zijn 

normale gangetje kan gaan. 

* Op het veteranentornooi in Merksplas dit jaar geen hoofdvogels werden afgeschoten door 

onze leden. Vorig jaar wonnen daar Eric Kivit en Bob Van Den Eynden nog. 

* Op het federaal tornooi van Stemat waren we uitgebreid aanwezig met 15 inschrijvingen. 

Reekswinsten waren er voor Lander Kivit, Stef Peeters en Bart Jacobs. 

* De schoonvader van Willy Laurijssen  enkele weken geleden overleden is. 

* Op de quiz van KFC Zwarte Leeuw heel wat pingpongers actief waren en dat de 

overwinning naar de ploeg van Lucien, Toos en Louis ging. 

* Ze daarmee niet te hoog van de toren moeten blazen want uitgezonderd één andere ploeg 

waren alle aanwezigen gelegenheidsquizzers. In het land der blinden is éénoog Koning 

weetjewel! 

* Het ook dit jaar weer een beetje Kerstmis is in ons lokaal: een kesrtboom in de cafétaria en 

wat slingers en bollen her der. 

* De Chris in zijn oprit de contouren van een pingpongpalet gaat verwerken en dat dit 

wellicht een unicum gaat worden voor de betrokken klinkerlegger! 

* De pingpong een bod gaat doen op sporthal de Valk, kwestie van wat uit te breiden en een 

groter lokaal te hebben. 

* Je dit gaat voort vertellen alsnog de roddel van het jaar kunt verspreiden!!  

* We ditmaal geweldig veel wistjedatjes hebben ontvangen en dus niet zoveel zelf uit onze 

duim hebben moeten zuigen!!!??? 


