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1. Woordje van de voorzitter 

Bij leven en welzijn wordt er door de band genomen niet te veel heisa gemaakt over de 

dagdagelijkse gang van zaken. Meestal moet je jammer genoeg het tijdelijke met het eeuwige 

ruilen vooraleer de goegemeente de vrome daden van de medemens placht te belichten. 

Een andere manier om ook het nieuws te halen is blijkbaar een punt zetten achter een 

bestuurscarrière, annex voorzitterschap. Zo hadden de collega bestuursleden recentelijk een 

dossier ingediend om mezelf in aanmerking te laten komen voor de jaarlijkse trofee van 

sportverdienste die door de Sportraad in samenwerking met het Gemeentebestuur van 

Rijkevorsel wordt uitgereikt. 

Op vrijdag 17 februari was ondergetekende dan ook present op de kampioenenviering van de 

Sportraad. Nadat alle kampioenen, klein en groot, aan bod waren gekomen, was het de beurt 

aan de verkiezing van sportman, sportvrouw van het jaar en de uitreiking van de trofee voor 

sportverdienste. De concurrentie voor deze laatste trofee was weliswaar niet moordend – dixit 

de voorzitster van de Sportraad – maar men had toch maar mooi in éénparigheid van stemmen 

beslist om deze aan de voorzitter van TTK Rijkevorsel uit te reiken.  

Primo was het voor mij een zeer prettige verrassing dat men mijn kandidatuur had ingestuurd 

en secundo was het uiteraard nog prettiger om effectief verkozen te worden. Hieruit kan ik 

alleen maar een grote blijk van waardering en respect destilleren en geven we hier ook mee 

dat dergelijk gebaar een heel fijn gevoel te weeg brengt!! 

Langs deze weg bedank ik dan ook nogmaals alle betrokkenen die ervoor gezorgd hebben dat 

we in de bloemetjes gezet werden. 

 

 

2. Nieuwe leden 

naam adres plaats 

 

NIELS VAN ROOY KASTEELWEG 9 RIJKEVORSEL 

CAROLINE FRANSEN VAARTSTRAAT 13-12 BRECHT 

TOM VERELST SONSHEIDE 3 RIJKEVORSEL 

 

3. Toogbeurten 

dag datum naam dag datum naam 

 

DO 02/03/06 RUDY VISKENS WO 22/03/06 KOEN JANSSENS 

WO 08/03/06 LUCIEN KIVIT DO 23/03/06 KEVIN HEREMANS 

DO 09/03/06 INGRID VERVLOET VR 24/03/06 SEPPE VAN GILS 

VR 10/03/06 STEFAAN PEETERS ZA 25/03/06 JEUGDBESTUUR  

ZA 11/03/06 JEUGDBESTUUR DO 30/03/06 RAF FRANSEN  

MA 13/03/06 MARC ADRIAENSEN DO 06/04/06 KURT HOFMANS 

DI 14/03/06 LEEN SOMERS DO 13/04/06 LOUIS JANSSENS 

DO 16/03/06 DANNY DE VRIJ DO 20/04/06 PETER LAMBREGHTS 

VR 17/03/06 JEF VAN BERGEN DI 25/04/06 PETER MATHEEUSSEN 

MA 20/03/06 KOEN JANSSENS DO 27/04/06 JEF NUYTS 

DI 21/03/06 LUDO VAN ROMPAEY  
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4. Bekerwedstrijden 1/16 finales Beker van het Bisdom 

 

Onze drie overblijvende ploegen van de vorige keer hebben het goed gedaan. Ze wonnen 

allemaal hun wedstrijd en mogen nu in de arena voor de 1/16 finale. Hopelijk blijven ze in 

koers zodat we stilaan opnieuw mogen gaan dromen van een stunt!! 

  

dag datum uur thuisploeg bezoekers 

 

MA 27/02/06 20.00u RIJKEVORSEL C LINTSE A 

VR 03/03/06 20.00u RIJKEVORSEL A ST. ANTONIUS E 

VR 03/03/06 20.00u RIJKEVORSEL B SCHILDE A 

   

5. Club en secretariaatsnieuws 

* We halen voortaan al onze dranken bij Kerstens drankencenter. De aankoopmodaliteiten bij 

de vroegere Vedeka, nu GB waren ondermaats. Jef wil en mag in de toekomst bier en 

frisdranken iets verder van huis gaan ophalen. 

* Er zullen dit seizoen weer eindrondewedstrijden betwist worden in ons lokaal, tenminste als 

de federatie onze aanvraag honoreert. 

* Het bestuur heeft beslist om voor alle seniors een trainingspak aan te kopen en ter 

beschikking te stellen. Leden die vijf jaar en langer lid zijn zullen dit trainingspak gratis 

aangeboden krijgen. Voor alle anderen zal een pro rata prijs aangerekend worden. De precieze 

afspraken hierrond moeten nog gemaakt worden maar zullen zeker in een volgende info mede 

gedeeld worden. Bij deze geven we nog mee dat we de jeugdspelers niet willen discrimineren 

maar een trainingspak voor hen is niet opportuun omwille van de groeimarges die onze 

jongelui nog in zich hebben. 

* De lijst waarop men zich kan inschrijven voor het clubkampioenschap hangt reeds uit aan 

het prikbord: meedoen is uiteraard de boodschap! 

* Indien de federaties hun aansluitingslidgeld niet verhogen, zullen volgend seizoen dezelfde 

lidgelden gehanteerd worden als afgelopen seizoen. 

 

 

6. Clubagenda 

dag datum activiteit  

WO 15/03/06 BESTUURSVERGADERING 

MA 17/04/06 CLUBKAMPIOENSCHAP VOOR DE SENIORS 

ZA 29/04/06 TEERFEEST 

MA 01/05/06 CLUBKAMPIOENSCHAP VOOR DE JEUGD 

 

 

7. De jarigen van maart en april 

dag  naam dag  naam 

03/03/06 RUDY MARISSEN 27/03/06 CHRIS VERHOEVEN 

04/03/06 STAN FLOREN 30/03/06 LUCIEN KIVIT 

11/03/06 SIMON FILLIER 13/04/06 AN SAERENS 

22/03/06 ELIEN VAN GASTEL 19/04/06 KANE BREUGELMANS 

23/03/06 MARIA WAUTERS 19/04/06 LINDE JANSSENS 

26/03/06 LANDER KIVIT  
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8. Bowlingen op zaterdag 14 januari 2006 

Aangezien we er zelf niet bij waren en we enkel een uitslag hebben doorgekregen, zal het 

bijhorend verslag uiteraard erg kort zijn. De gekozen datum was blijkbaar geen voltreffer 

omdat een aantal mensen prioritaire bezigheden had en wijzelf kompetitiegewijs slaags waren 

in Geel. Kortom, slechts 17 gegadigden hadden zich ingeschreven waar we normaliter toch 

een kleine dertig leden kunnen verwachten voor een lekkere bowlingavond.  

Zoals altijd hebben de afwezigen ongelijk en werden de aanwezigen getrakteerd door de club 

op twee uur bowlingplezier.Hieronder vinden jullie de uitslag zoals we hem hebben 

ontvangen.  

1. Rudy Marissen  10. Patrick Luyckx 

2. Edgard Poelmans 11. Frank Brosens 

3. Jef Heremans  12. Nicole (vrouw van Patrick Luyckx) 

4. Stan Floren  13. Zefa (vrouw Edwin Michielsen) 

5. Stef Peeters  14. Hildegard (vrouw van Frank Brosens) 

6. Ingrid Vervloet 15. Raf Fransen 

7. Fred Mertens  16. Erna Buys 

8. Edwin Michielsen 17. Kim (vrouw van Stef Peeters) 

9. Ingrid (vrouw van Raf Fransen) 

 

9. Kerstfeestje voor de jeugd: een verslag van het jeugdbestuur 

 

KERSTFEESTJE NA NIEUWJAAR 

 

 

Zoals ieder jaar organiseren we met het jeugdbestuur een kerstfeestje voor de jeugd. 

Omdat Kerstmis en Nieuwjaar op een zondag vielen was het moeilijk om een geschikte datum 

te vinden, en werd er besloten om het te doen op zaterdag 7 januari 2006. 

De datum viel goed in de smaak en tegen 14u kwamen er dan ook een 25 tal leden opdagen 

met een pakje onder de arm. 

Dar we ieder jaar een krik krak tornooi spelen weet ondertussen iedereen al, en daar kijken ze 

allemaal naar uit. 

We hadden dit jaar de VREEMDE paletjes op de tafels verdeeld en na iedere set moest dit 

ook blijven liggen zodat iedereen met iets speciaal kon spelen (kwestie van iedereen eens uit 

te lachen!). 

De kleintjes wonnen van de groten en er werd flink genoten. 

Een echte competitie hebben we er niet van gemaakt, om de pret niet te bederven. 

Tegen 16u werden er weer gratis krokskes aangeboden, en de aanwezige ouders vonden ze 

ook wel lekker (overschot wegwerpen is dan ook spijtig hé). 

De pakjes werden van onder de kerstboom verloot en iedereen was tegen 18u  klaar om 

huiswaarts te keren. 

Graag nog onze helpers van dienst even bedanken Rita (ma van Ivan) en Viv (ma van Jeroen) 

voor al het werk dat ze verzet hebben (bakken,toogdienst,afwassen,opruimen…….) 

Het was in ieder geval weer een geslaagde dag, 

Groeten van het jeugdbestuur…… 

 

Lucien, Koen, Sven en Rudy. 
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10. Clubtornooi op zondag 25 februari: de uitslagen 

Sinds het verdwijnen van ons jaarlijkse tafeltennistornooi organiseren we al enkele jaren in 

het eigen lokaal een clubtornooi. In de voormiddag komt de jeugd aan bod. Zij worden 

verdeeld in twee reeksen, een reeks voor beginners en recreanten en een reeks voor de 

competitiespelers oftewel gevorderden. In de namiddag komen de seniors aan hun trekken. 

Afhankelijk van het aantal inschrijvingen worden de reeksen opgedeeld. Dit jaar werden twee 

reeksen voorzien: een reeks met NG, F en E spelers en een reeks met D en C klassementen. 

Er wordt gespeeld naar drie gewonnen sets van 11 punten zonder voorgift. Wijzelf waren er 

dit jaar niet bij maar naar verluidt was het een gezellige en drukke dag. De organisatie werd 

verzorgd door Lucien van wie we ook onderstaande uitslagen hebben doorgekregen. 

 
1. Jeugd beginners: allereerste tafeltennistornooi voor deze jonge spelertjes. 

 

1. Eline Bevers 

2. Nele Renders 

3. Nele Torremans 

4. Lore Sijsmans 

5. Kim Verelst 

6. Marthe Royens. 

 

2. Jeugd competititie winnaars tabel.    Jeugd competitie verliezers tabel. 

 

 

1. Lander Kivit    1.  Stien Kivit 

2. Sam Verboven    2. Yoeri Christiaensen 

3. Ivan Jansen    3. Bart Bogaerts 

4. Benny Van Bruggen   4. Astrid Bevers 

5. Kane Breugelmans   5. Robin Bevers 

6. Leen Bolckmans    6. Cis Bogaerts 

7. Philippe van Leuven   7. Niki Christiaensen 

8. Jeroen Marissen    

 

3. C+D spelers. 

 

1. Bart Jacobs     7. Raoul Wagemans 

2. Mario Krijnen     8. Jef Van Bergen 

3. Bob Van den Eynden    9. Marc Adriaensen 

4. Rob Lambrechts    10. Bjorn Heremans 

5. Chris Verhoeven    11. Frank Brosens 

6. Sven Somers  

 

 

4. NG+F+E spelers. De 1/8
e
 finale gevormd door de eerste 2 van elke poule (=12 spelers)+de 

beste verliezers, verkregen door afvalsysteem (=4 spelers). 

 

1. Lu De Vrij     13. Lander Kivit 

2. Eric Kivit     14. Sam Verboven 

3. Jef Heremans    15. Boris Voorspoels 

4. Edwin Michielsen    16. Stef Peeters 

5. Frank Bogaerts    17. Eric Poels 

6. Stan Adriaensen    18. Yannick Van Den Eynden 
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7. Marianne Adams    19. Rudy Marissen 

8. David Van Eersel    20. Werner Adriaensen 

9. Raf Franssen    21. Gerda Van Dam 

10. Rudy Viskens    22. Ingrid Vervloet 

11. Benny Van Bruggen   23. Paul Marissen 

12. Erwin Breugelmans 

 

 

11. Wist je dat… 

 

* Lucien zijn vinger ondertussen voldoende hersteld en genezen is want we hebben hem al 

terug zien pingpongen. 

* We Lucien langs deze weg nogmaals uitdrukkelijk willen bedanken voor de organisatie van 

het voorbije tornooi. Louis moest zo nodig naar de Ardennen voor een weekend zodat deze 

belangrijke taak op Luciens nek terecht kwam. 

* We ook de madame van Lucien, Toos dus, willen bedanken voor haar toogarbeid op 

diezelfde dag. Onze leden kennende zal er voor 6 euro weer flink van jetje gegeven zijn. Het 

grootste slachtoffer is dan uiteraard de toogverantwoordelijke die gigantisch veel werk aan 

zijn broek heeft. Merci Toos!! 

* Nu we toch met bloemekes aan het gooien zijn, we gelijk alle mensen die in de loop van dit 

jaar en in de resterende tijd toog hebben gedaan of nog moeten doen, een pluim geven voor 

hun medewerking. Vele handen maken nog steeds licht werk. 

* Onlangs Sven Somers jarig was en we in hem een waardige concurrent van Stan Floren 

hebben ontdekt. Sven keek niet op een rondje meer of minder. Zijn rekening achteraf was dan 

ook navenant. De clubkas dankt u, beste Sven! 

* Toos op doktersadvies niet langer meer mag pingpongen. Een voetletsel – nog een erfenis 

van een vroeger accident – speelt haar teveel parten. 

* Fred Mertens ook de ziekenboeg in dook. Fredje maakte na een val onzacht kennis met 

moeder aarde en hield er een breuk in de hiel aan over. Zijn seizoen zit er dus ook op. 

* Inge Van Leuven niet achter kan blijven. Haar staat eerstdaags een kleine ingreep te 

wachten. 

* Koen Janssens ergens in een donker café tegen iets hards aanliep en daarbij zijn knie 

behoorlijk kwetste. Resultaat: één wedstrijd op non-actief. Naar verluidt had Koen nochtans 

niet (te) veel gedronken. 

* Het duidelijk moge zijn dat het lijstje gekwetsten voor de nodige kopbrekens zorgde om de 

ploegen compleet te krijgen. Zo kregen enkele jeugdspelers alvast speelgelegenheid bij de 

volwassenen en het moet gezegd: ze deden dat verre van onaardig. 

* Louis voor zijn weekendje Ardennen een huis via internet afhuurde en niet weinig verbaasd 

was dat hij terecht kwam in een huis dat een tiental jaar geleden nog eigendom was van …Jef 

Heremans. Dan ontvlucht je al eens de dagelijkse sleur en kom je nog terecht bij kennissen! 

* Naast Louis nog een aantal leden werden gevierd op de voorbije kampioenenviering: Leen, 

Lander en Sam bij de jeugd. Jef, Marc, Peter, Erwin, Rudy en Eric bij de volwassenen. 

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

pingpongseizoen zit er daarmee wellicht op.  

* De C-ploeg een 2-4 achterstand wist om te buigen in een 5-4 overwinning tijdens een Beker 

van het Bisdom wedstrijd. Meer détails hopelijk in een volgende info. Van de A en B ploeg 

hebben we nog geen nieuws. 

* Deze info iets later is toegekomen omdat een elektriciteitsonderbreking de helft van de 

ingevoerde teksten naar de verdommenis hielp en dat we daar niet mee konden lachen! 


