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1. Voorwoord

Deze info valt iets vroeger dan normadl in jullie brievenbus en zal ook wat magerder uitvallen
dan jullie gewend zijn. Daar zijn een ~antal goede redenen voor: er staan namelijk in de
nabije toekomst nogal wat belangrijkejzaken te gebeuren zoals daar zijn het teerfeest op het
einde van de maand april en de jaarlijkse heraansluitingen begin mei. Eén en ander brengt
behoorlijk wat papier en administratie jmet zich mee en dat kan allemaal niet zomaar via mail
bezorgd worden. Op die manier zou onze Chris een paar keer zijnen toer moeten maken om
iedereen de nodige informatie en docubenten te bezorgen. Bij deze krijgt elk lid in ene keer
alle paperassen in de bus: infoblad, uitnodiging voor het teerfeest en de jaarlijkse
heraansluitingsformulieren.

2. Toogbeurten

dag datum naam dag datum

DO 04/05/06
DO 11/05/06

ERICPOELS
GERDA VAN DAM

DO 18/05/06
DO 25/05/06

INGE VAN LEUVEN
RUDY MARISSEN

3. Bekerwedstrijden 1/4 finales Beker van het Bisdom

Onze ploegen blijven het ondertussen l[ oortreffel-ij-kdoen-De zestiende.finale.werd door-onze
drie overblijvers overleefd. Voor de A en B ploeg ging dat vlot van de hand. Voor onze C-
ploeg was een half mirakel nodig. Ze dienden aan te treden tegen een sterkere tegenstander en
keken voortdurend tegen een achterstand aan. Via I - 3 ging het naar 2 - 4 en gaf niemand
nog een eurocent voor onze jongens. Peter, Bjom en Marc wisten echter na vaak spannende
driesetters die bovendien erg nipt werden gewonnen de verloren positie alsnog te keren. Het
werd met andere woorden op de valreep 5 - 4 voor de C-ploeg na een bloedstollende
wedstrijd.
De achtste finales werden vervolgens afgewerkt op neutraal terrein. Een neutraal terrein is
logisch op dit punt van de bekercompetitie maar of dat nu per sé in Diest moet zijn, daar
waren niet alleen bij onze spelers maar ook bij de andere ploegen toch wel bedenkingen bij.
De C-ploeg trok verzwakt naar Diest en kon voor geen tweede mirakel zorgen. De A en B -
ploeg daarentegen wisten ook deze ronde te overleven en mogen bijgevolg de kwartfinales
gaan betwisten. De A-ploeg nam de maat van Merksplas met 5-3, de B-ploeg had het stukken
makkelijker want hun tegenstander kwam gewoonweg niet opdagen: 5-0 forfaitscore dus!
De volgende ronde wordt betwist in het lokaal van BASF Ekeren. Ter plaatse worden de
wedstrijden geloot zodat we nog niet weten wie onze tegenstanders zijn. Laat ons alleszins
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hopen dat tenminste één ploeg overleefd en we ons nog eens kunnen opmaken voor een halve
finale.

dag datum uur thuisploeg bezoekers waar

MA 24/04
MA 24/04

20.00
20.00

RIJKEVORSEL A
RIJKEVORSEL B

rrm
?????

Basf
Basf
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4. Secretariaatsnieuws

* De maand mei komt met rasse schreden in zicht en dat betekent dat de secretaris zich niet
gaat vervelen. De heraansluitingsformulieren werden samen met deze info aan de leden
bezorgd. We verwachten van jullie een stipte medewerking zodat alles tijdig kan behandeld
en doorgestuurd worden.
Een stipte en correcte medewerking is overigens ook in ieders persoonlijk voordeel want je
vermijdt op die manier onnodige boetes.
Hieronder de lidgelden zoals ze werden vastgelegd op de vorige bestuursvergadering. Zoals je
kan merken wordt het lidgeld in bepaalde situaties iets duurder. Dit heeft alles te maken met
het gegeven dat betrokken tafeltennisbpnd het lidgeld zelf heeft verhoogd. Als club hebben
we vorig jaar reeds beslist om minimaal een nuloperatie uit te voeren: maw, we waren wel
verplicht om onze zeer democratische lidgelden te verhogen omdat we anders gedwongen
waren uit de eigen kas bij te passen en dat is iets teveel van het goede!
* Jeugd KVKT: 20 euro (ongewijzigd)
* Senior KVKT: 25 euro (ongewijzigd)
* Senior VTTL: 40 euro (verhoogd omwille van de verhoging door VTTL zelf)
* Vaste competitiespeler in beide bonden: 60 euro
* Vaste competitiespeler in één bond, reserve in de tweede bond: 50 euro (hier doet de
clubkas alsnog een inspanning omdat we er als club bij gebaat zijn dat leden zich ook als
reserve opgeven. Het grote aantal gekwetsten dit seizoen die dienden vervangen te worden
zijn door een mooie illustratie van)
Het lidgeld moet uiterlijk betaald worden op de jaarlijkse algemene vergadering die dit jaar
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doorgaat op donderdag 11mei om 20.00u. Wie niet kan aanwezig zijn op deze vergadering
dient zich op voorhand in regel te stellen met zijnJhaar heraansluiting door even langs te lopen
bij JefHeremans.
Wie na 11 mei nog moet aansluiten doet zichzelf de das om en dient een boete te betalen:
* wie betaalt na 11 mei maar voor uiterlijk op 18 mei: 10 euro boete
* wie hardleers is en na 18 mei met zijn lidgeld op de proppen komt: het lidgeld wordt
verdubbeld!

* Het werd hierboven reeds aangehaald maar we herhalen het hier ten overvloede: zowel het
secretariaat KVKT als VTTL kunnen pas alles doorgeven] zodra alle administratieve
formaliteiten vervuld zijn. Dit betekent voor sommige leden (VTTL) en nieuwe leden KVKT
dat zij naast het betalen van het lidgeld ook eventueel een doktersattest dienen binnen te
brengen. We vragen met aandrang dat je één en ander niet in schuifjes binnenbrengt maar wel
de hele mikmak in één keer in orde maakt. Dat is voor jezelf het makkelijkst maar vooral ook
voor de secretariaten die alles moeten doorgeven naar de bonden!

5. Eindrondewedstrijden

We mogen ondanks de vele blessures niet mopperen over de prestaties van onze
competitieploegen. Maar liefst vier ploegen wisten zich tot kampioen te spelen. Als extraatje
hangt daar dan nog een eindrondewedstrijd aan vast. Hieronder een overzicht:

* In vijfde A en B werden zowel onze E als F ploeg kampioen en zij mogen onder elkaar
uitmaken wie de algemene kampioen van vijfde zal worden. Het wordt daar dus een
broederstrijd tussen Erwin, Rudi, Eric enerzijds en Peter, Koen, Lander anderzijds. De
wedstrijd wordt gespeeld in het lokaal van Schilde.
dag datum !!!!! thuisploeg bezoekers

DI 25/04 20.00 RIJKEVORSEL E
I

RIJKEVORSEL F
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* In negende afdeling werd de I-ploeg met Seppe, Boris, Leen en Yvan als geregelde invaller
kampioen. Zij spelen hun eindrondewedstrijd in het lokaal van den Dam.
dag datum !!!!!: thuisploeg bezoekers

DI 18/04 20.00 RIJKEVORSEL I ????

* In tiende afdeling stond er geen maat op de K-ploeg met Stef, Rudy en Ingrid. Zij hebben
een korte verplaatsing te maken naar het lokaal van Virtus voor hun eindrondepartij.
dag datum uur thuis ploeg bezoekers

WO 26/04 20.00 RIJKEVOR'SEL K ????

6. Beker van Rijkevorsel

Dit jaarlijks gebeuren ontvangt iets minder belangstelling dan de voorgaande jaren. In het
verleden konden idealiter steeds van start gaan met acht ploegen. Ditmaal vonden we slechts
zes ploegen bereid om deel te nemen aan deze mini bekercompetitie die over drie dinsdagen
verspreid wordt.
De eerste ronde vond plaats op dinsdag 11 april, ronde twee en drie staan respectievelijk
geprogrammeerd op de dinsdagen 2 en 9 mei. Uitslagen en resultaten zullen in de volgende
info worden medegedeeld.

7. De jarigen in mei en juni

16/05/06
28/05/06
30/05/06
02106/06
04/06/06
04/06/06
05/06/06

SERGE ROOMAN
RONALD COENS
DANNY VERVOORT
JEROEN MARISSEN
ERICKIVT
PETER MATHEEUSSEN
WILLY LAURIJSSEN

WMLQ6_
15/06106
16/06/06
19/06/06
19/06/06
30/06106

WERNER ADRIAENSEN
CIS BOGAERTS
SANDRADE VRIJ
JEF HEREMANS
PAUL MARISSEN
BJORN HEREMANS

8. Algemeen clubnieuws

* De trainingspakken zijn aangekocht en er wordt momenteel het logo van de club op gezet.
De pakken zullen bij het begin van het volgende seizoen gebruiksklaar zijn.
* Op maandag 15 mei gaat er een schoolsportdag door in ons lokaal: Willy gaat in de
voormiddag het toezicht voor zijn rekening nemen. Louis zoekt nog een liefhebber voor de
namiddag.
* Jefzal eerstdaags de leden die aan minimaal vijf federale tomooien hebben deelgenomen de
beloofde 15 euro bezorgen. Het gaat hier om Lander, Sam, Benny en Eric.
* Er wordt informatie ingewonnen om in de maand augustus geleide trainingen te voorzien.
Uitgangspunt is een trainer van buitenaf die voor zowel de toppers als de mindere goden (dus
twee groepen) telkens anderhalf uur training zal geven a rato van een vijftal sessies. De
clubkas betaalt de helft van het gelag, de andere helft wordt gedeeld door het aantal
deelnemers. Meer info en bijzonderheden volgen zodra één en ander in kannen en kruiken is.
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9. Club agenda

TTK-INFO

dag datum
MA 17/04/06
ZA 29/04/06
DO 11/05/06
MA 15/05/06

10. Wist je dat ....

activiteit
CLUBKAMPIOENSCHAP SENlORS
TEERFEEST VOOR IEDEREEN
ALGEMENE VERGADERING VOOR ALLE LEDEN (20.00u)
BESTUURSVERGADERING

* de Fred nog steeds in de lappenmand ligt met zijn voet/enkel. Hij werd zelfs in een rolstoel
gesignaleerd.
* Edgard Poelmans binnenkort ook nog eens onder het mes mag. Edgard heeft zo stilaan een
record in zicht wat het aantal ingrepen betreft, dachten we zo.
* Eric Van Hove zich liet vervangen voor een bekerwedstrijd omdat hij .... naar de musical
Mama Mia moest. En wij maar denken dat Eric thuis de broek draagt. Ondertussen zijn we
dus van gedacht veranderd: het is verdorie Leen die de touwtjes in handen heeft.
* Louis en Karin er een trip naar Barcelona hebben opzitten. Leuke stad overigens werd ons
verteld.
* het tijdens de beker van Rijkevorsel nog maar eens duidelijk werd dat de ploeg van Jef
Heremans steevast het langst geniet heeft van het pingpongen. De wedstrijden op de andere
tafels waren afgelopen maar bij Jef en co dienden nog drie matchen gespeeld te worden.
* we zeer benieuwd zijn wie zich op tweede Paasdag tot clubkampioen gaat spelen.
* ze in Rijkevorsel een nieuwe sportfunctionaris hebben aangesteld. Hopelijk staat daarmee
het sportgebeuren terug een beetje op de rails in ons dorp.
* ik mag hopen dat er niet teveel typ en andere fouten staan in deze info wegens in een
rotvaart in elkaar geknutseld.
* we het hierbij gaan laten en zoals steeds iedereen van harte bedanken voor de massaal
ingestuurde kopij voor onze info. Mijn duim begint zo langzamerhand enorme afmetingen te
krijgen.
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TTK RIJKEVORSEL

TEERFEEST
Beste clublid, ouders en vrienden,

Het is ondertussen april en dat betekent naar jaarlijkse gewoonte dat het teerfeest van TTK
Rijkevorsel in aantocht is. Bij deze zoveelste editie wijken we wederom niet af van het
gekende concept: we starten om 19.00u met een uitgebreid en heel lekker koud buffet. Daarna
kan je genieten van een exclusief dessert waarvan we voorlopig in het midden laten wie de eer
en het genoegen zal hebben dit nagerecht te produceren: is het Willy of zorgt de kok voor een
verrassing! ?
Uiteraard is er ook een DJ voorzien die de liefhebbers van een dansje aan hun trekken laat
komen.
Wat ook hetzelfde gebleven is, is de prijs van dit gebeuren. Voor de zeer democratische, zeg
maar voorhistorische prijs van enkele euro's kanje de ganse avond schransen en drinken.
Hieronder vinden jullie tenslotte alle noodzakelijke informatie. Inschrijven is de boodschap!!

WANNEER:
WAAR:
KOSTPRIJS:

ZATERDAG 29 APRIL 2006 met aanvang 19.00u
In ons eigenste lokaal aan de Kruispad
- Volwassenen en partner, jeugdleden(>14j.) 12,5 euro
- Jeugdleden < 14j.: 7,5 euro
- Niet leden: 20 euro

INSCHRIJVEN: Onderstaande strook binnenbrengen/afgeven: Jef
Heremans, Asterweg, 15 - Rijkevorsel of Willy
Laurijssen, Helhoekweg, 72 - Rijkevorsel, ten laatste 23
april

Ik, neem deel aan het teerfeest van TIK Rijkevorsel met pers.
En betaal hierbij:

.........x 12,5 euro

.........x 7,5 euro

......... X 20 euro

Totaal


