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1. Voorwoord 

Beste leden 

Alle winkelrecords zijn alweer verbroken, een massa kalkoenen, reekalfjes,lammetjes en de 

meest uiteenlopende vissoorten kunnen het helaas niet meer na vertellen. Het jaar 2006 is 

bijna/alweer gepasseerd en wellicht hebben jullie met zijn allen bijgedragen aan de 

winstmarges van Vlaanderens middenstandsbevolking en het dierenbestand te lijf gegaan. Het 

aantal overbelaste magen door spijs en drank zullen ontelbaar geweest zijn maar hopelijk 

zullen ook de vele uitgebreide kerst- en nieuwjaarswensen dat ook geweest zijn. Nog 

belangrijker is onze veronderstelling dat die wensen zeer gemeend waren want uiteindelijk 

gaat het daar tenslotte om. We leven met zijn allen in een land van melk en honing en gaan er 

bijna vanzelfsprekend vanuit dat dat voor iedereen het geval is. Laat ons dan ook hopen dat 

2007 voor al onze TTK leden een prachtig jaar mag worden. Wat dat prachtige moge 

inhouden moet iedereen van ons voor zichzelf en zijn naaste omgeving maar invullen: voor de 

één zal dat de gezondheid zijn, voor de andere de inrichting van zijn huis en voor nog een 

ander de zoektocht naar het lief van zijn/haar leven! 

Kortom en vooraleer we hier van clerikale neigingen beschuldigd worden: TTK wenst al haar 

leden een voorspoedig, fantastisch en zeer geweldig 2007!!! 

 

 

2. De jarigen van januari en februari 

dag  naam dag  naam 

 

05/01/07 BENNY VAN BRUGGEN 30/01/07 ERIC VAN HOVE 

06/01/07 INGE VAN LEUVEN 01/02/07 SEPPE VAN GILS 

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

08/01/07 SAM VERBOVEN 13/02/07 INGRID VERVLOET 

10/01/07 RAOUL WAGEMANS 14/02/07 SVEN SOMERS 

11/01/07 BORIS VOORSPOELS 22/02/07 WIM VAN AMMEL 

14/01/07 ERWIN BREUGELMANS 24/02/07 FRANK BOGAERTS 

 

 

3. De toogbeurten voor januari en februari 

In onderstaande data zijn de toogbeurten voor de jeugdcompetitie op zaterdagvoormiddag niet 

opgenomen wegens nog niet bekend. Het jeugdbestuur zal deze data naar jaarlijkse gewoonte 

op zich nemen. We gaan er dan ook van uit dat zij de betrokken data zelf invullen. 

 

dag datum naam dag datum naam 

 

DO 04/01/07 JEF VAN BERGEN MA 29/01/07 BOB VAN DEN EYNDEN 

MA 08/01/07 LUC VISKENS DO   01/02/07     ERIC KIVIT 

DI  09/01/07 GERDA VAN DAM VR 02/02/07 LUDO DE VRIJ 

DO 11/01/07 SVEN SOMERS MA 05/02/07 RAOUL WAGEMANS 

VR 12/01/07 BART JACOBS DO 08/02/07 LUCIEN KIVIT 

MA  15/01/07 PATRICK LUYCKX VR 09/02/07 BJORN HEREMANS 
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DO 18/01/07 LOUIS JANSSENS MA 12/02/07 KEVIN HEREMANS 

VR 19/01/07 ILSE VAN LEUVEN DO 15/02/07 ERIC VAN HOVE  

MA 22/01/07 FRANK BROSENS VR 16/02/07 EDWIN MICHIELSEN 

DI 23/01/07 DENNIS DE VRIJ DO 22/02/07 RUDY VISKENS 

DO 25/01/07 PETER LAMBREGHTS MA 26/02/07 JAN ADRIAENSEN 

VR 26/01/07 STAN ADRIAENSEN DI 27/02/07 DAVID VAN EERSEL 

   

 

4. Mededelingen van de club - secretariaat 

* Jef Heremans heeft zich teruggetrokken als bestuurslid van TTK Rijkevorsel. Vanaf 1/01/07 

draagt hij zijn bevoegdheden als penningmeester en secretaris KVKT over. 

Het penningmeesterschap wordt overgenomen door Raf Fransen die tegelijk het 

bestuursmandaat van Jef overneemt. Het secretariaatswerk zal voortaan waargenomen worden 

door Eric Kivit. 

Het aanvoeren van de nodige dranken – een jobke dat eveneens door Jef werd ingevuld – zal 

uitgevoerd worden door Frank Bogaerts en Rudi Marissen.  

Van bestuurswege wordt Jef bedankt voor de jaren dat hij deel uitmaakte van de 

bestuursploeg en in het bijzonder voor zijn taak als penningmeester-secretaris. 

* Aan de zuid-west kant van het lokaal werd een afdak geplaatst. Vanaf 1/01/07 is het immers 

verboden om nog te roken in sportlokalen en cafétaria’s. Onze rokers en bezoekende rokers 

zullen dan voortaan buiten hun sigaretje moeten opsteken. Om hen niet helemaal in de kou te 

laten staan, werd er dus een afdak voorzien. Dit bericht verscheen overigens al in de vorige 

info maar wordt hier ten overvloede nogmaals herhaald. Het is en blijft natuurlijk een beetje 

sneu voor de (verstokte) rokers onder ons, anderzijds zal de niet rokende medemens een 

tevreden burger zijn: niet langer een naar sigarettenrook stinkende kleding die bij thuiskomst 

woon- en slaapkamer bezoedelde! 

* De boetes kunnen en moeten betaald worden bij de penningmeester. Hieronder is een 

overzicht terug te vinden van de zondaars, hun zonden en wat die zonde zoal heeft gekost! 

 

Boetes KVKT 

 

Ploeg/Persoon Wedstrijdnr. Reden Bedrag in euro 

Rijkevorsel K 1273 Forfait 12,50 

Rijkevorsel K 2272 Lidnummer Hofmans Kurt 2,50 

Rijkevorsel A 3021 Wedstrijdblad 4,00 

Rijkevorsel B 3052 Wedstrijdblad 4,00 

Rijkevorsel I(i) 3240 Lidnummer Peeters Stefaan 2,50 

Rijkevorsel C Beker Bisdom 

102003 

Telefoon 4,00 

Rijkevorsel A Beker Bisdom 

102039 

Forfait 12,50 

Rijkevorsel I(i) 4245 Verplaatsen wedstrijd 2,50 

Rijkevorsel J 7262 Verplaatsen wedstrijd 2,50 

 

Gelieve uw boetes te betalen ofwel door storting op het rekeningnr. 787-5105521-83 van TTK 

Rijkevorsel ( Kruispad z/n ) met vermelding van boete, uw ploegnaam en de wedstrijdnum-

mer ofwel rechtstreeks aan Raf Fransen. 

 

* KVKT publiceert naar gewoonte de maximum ploegwaarde van alle ploegen. Deze 

ploegwaarde limiteert de waarde van de spelers die mogen opgesteld worden tijdens de 
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terugronde van lopende competitie. Hierna een overzicht waaraan elke ploeg zich dient te 

houden: A=39; B=35; C=26; D=21; E=21; F=18; G=12; H=8; I=5; alle andere ploegen 

hebben/houden waarde 3. 

* Er wordt nogmaals en uitdrukkelijk gevraagd aan alle ploegen om de namen van eventuele 

invallers steeds door te geven aan secretaris Eric Kivit. Hij houdt een stand van zaken bij 

zodat geweten is welke spelers waar en hoeveel maal hebben ingevallen. Op die manier kom 

je als ploeg niet voor onaangename verrassingen te staan. 

 

5. Beker van het bisdom 

De beker van het bisdom zal dit seizoen  zeker niet voor TTK zijn want onze laatste 

vertegenwoordiger ging er in de 1/32 finale uit. De tegenstander, Tecemo C was te sterk voor 

onze C-ploeg die met 5-3 de duimen moest leggen. 

De beker met de grote oren zal alvast tot volgend seizoen niet in onze prijzenkast pronken! 

 

dag datum uur thuisploeg bezoekers  

VR 08/12 20.00 TECEMO C RIJKEVORSEL C 5 - 3 

 

Bij de jeugdploegen houdt zich nog wel één ploeg staande, met name de A-ploeg. Zij spelen 

hun volgende ronde – 1/8 finale – op 24/02/07. We duimen alvast voor onze jonge gasten om 

de Rijkevorselse kleuren hoog te houden! 

 

6. TTK 30 jaar!! 

Ook zelf staan we er ieder jaar weer van te kijken: verjaren we weeral!? Zo gaat het blijkaar 

ook met de leeftijd van onze club die in 1977 werd opgericht en dus in 2007 haar dertigjarig 

bestaan mag vieren. TTK zou TTK niet zijn moesten we dit onopgemerkt voorbij laten gaan. 

Binnen het bestuur werden alvast enkele leuke en niet te missen activiteiten in het 

vooruitzicht gesteld. 

 

1. NIEUWJAARSRECEPTIE OP ZATERDAG 13 JANUARI 2007 

 

Voor deze receptie hebben alle leden een uitnodiging ontvangen. De receptie waarop ook de 

Gemeente Rijkevorsel en de Sportraad is uitgenodigd vangt aan om 18.00u en duurt tot 

20.00u. Onze vaste huiskok zal instaan voor heerlijk nat en al even heerlijk droog. Kortom, 

eten en drinken van gegarandeerde goede kwaliteit. Om zicht te krijgen op het aantal 

deelnemers is het van essentieel belang dat alle leden doorgeven met hoeveel personen zij 

aanwezig zullen zijn.  

Langs deze weg alvast een zeer warme oproep aan alle leden, jong en minder jong: schrijf 

jullie massaal in bij één van de bestuursleden en kom naar deze nieuwjaarsreceptie! 

 

2. WINTERWANDELING OP ZONDAG 18 FEBRUARI 2007 

 

Over deze activiteit zijn bij het ter perse gaan van deze info nog geen verdere bijzonderheden 

bekend. We twijfelen er uiteraard niet aan dat ook dit evenement van degelijke makelij zal 

zijn. Alle leden zullen tijdig op de hoogte gebracht worden van inhoud en détails. Alvast één 

oproep: inschrijven en deelnemen is de boodschap! 

 

7. Clubagenda 

dag datum activiteit 

ZA 13/01/07 NIEUWJAARSRECEPTIE (mogelijks wordt dit 27/1/07) 

ZO 18/02/07 WINTERWANDELING 
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ZA 14/04/07 TEERFEEST 

 

8. Het jeugdhoekje 

* De initiatiedag met J – M Saive was behoorlijk succesvol. Vanuit onze club was er slechts 

een zeer beperkte delegatie wat toch wel jammer is. In het totaal kwamen ruim zestig 

jongeren opdagen. 

* De opendeurdag in ons eigen lokaal werd bijgewoond door 13 jongeren. Verder was het 

aangenaam om vast te stellen dat ook enkele ouders en grootouders de weg naar het lokaal 

hadden gevonden.  

* KVKT organiseert zoals elk jaar tijdens de Paasvakantie twee jeugdsportkampen. Het eerste 

kamp gaat door van 31/3 tot 4/4 en is bedoeld voor 8-13 jarigen. Het tweede kamp mikt op de 

leeftijdscategorie 14-18 jarigen en gaat door van 9/4 tot 13/4. De clubkas komt tussen voor 

een bedrag van 25 euro per inschrijvend jeugdlid. Het jeugdbestuur zal hierrond tijdig de 

nodige info verspreiden. 

 

9. Het dubbelkampioenschap: een terugblik 

Het jaarlijkse dubbelspelkampioenschap kreeg zijn beslag op zaterdag 9 december laatstleden. 

We kregen van dit evenement een verslag binnen dat jullie hieronder kunnen nalezen, 

inclusief de uitslag van de avond! 

Oef, onze jaarlijkse “partner”-ruil lokte gelukkig weer wat volk. 

Zaterdag 9 december was het weer zover.  Elf koppels streden voor de begeerde titel van het 

dubbelkampioenschap. 

Onder toeziend oog van Louis, ( die omwille van andere plichtplegingen aan zijn rol van 

favoriet moest verzaken ), en met de onschuldige rechterhand van Maria, werden uit de in 

twee categorieën  verdeelde spelers ( de categorie “supergoed “ en de categorie “ zeer goed “ ) 

11 duo’s samengesteld. 

Deze werden in drie poules onderverdeeld waarna ze naargelang hun resultaten, in een 

verliezers- , winnaars-  en  “ tussen de twee “-ronde werden ingedeeld. In het heet van de 

strijd werden er heerlijke worstenbroden en appelgebak van onze hofleverancier Adriaensen 

aangebracht.  Deze gaven weer extra energie en aldus werden er spannende dubbelduels 

uitgevochten om tot het volgend resultaat te komen: 

 

1 Edwin Michielsen & Bart Jacobs 

2 Ingrid Vervloet & Jef Van Bergen 

3 John Vermeylen & Ludo De Vrij 

4 Maria Wauters & Peter Lambrechts 

5 Ludo Van Rompaey & Peter Mattheeussen 

6 Marianne Adams & Willy Laurijssen 

7 Eric Poels & Raf Fransen 

8 Caroline Fransen & Rudy Marissen 

9 Gerda Van Dam & Eric Kivit 

10 Rudi Viskens & Patrick Luyckx 

11 Tessa  & Raoul Wagemans 

 

 

Aan de heren Michielsen en Jacobs een welverdiende proficiat. 

Aan alle anderen ook,  winnen is misschien wel plezanter dan deelnemen,  maar ’t was wel 

leuk.  
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9. Wist je dat… 

* Stan Floren een heleboel oude paletten opnieuw bekleed heeft met afgedankte lappen. We 

kunnen er nu weer voor een hele tijd tegen. 

* Edgard Poelmans na een zware ingreep voor de rest van het seizoen buiten strijd zal zijn. 

We wensen Edgard een voorspoedig herstel toe. 

* Voorzitter Chris Verhoeven en lid Kurt Hofmans begin december voor een kleine twee 

maanden naar Australië zijn vertrokken. De leden die thuis een PC en email hebben, kunnen 

de belevenissen van beiden op de voet volgen. Ze sturen namelijk geregeld een verslagje door 

van hun wedervaren. 

* Louis voor een kerstboom gezorgd heeft en dat Frank en Daniëlle het ding hebben 

aangekleed. 

* Eric Van Hove na 30 jaar tafeltennissen het eindelijk geschopt heeft tot eerste man van de 

A-ploeg. Toen zowel Danny als Raoul niet konden aantreden, mocht Eric zich als eerste man 

op het wedstrijdblad zetten. Zo zie je maar: als ge maar lang genoeg wacht en de 

omstandigheden meezitten, is er veel mogelijk! 

* Diezelfde Eric op 22 december alweer bofkont van de avond was. Tijdens de laatste 

competitiematch van het jaar zat de halve cafétaria vol met supporters die speciaal voor hem 

waren komen opdagen: vier biljartvrienden, Louis die zijn belofte om eens te komen kijken 

die avond gestalte gaf, idem voor Patrick en  tenslotte niet te vergeten zijn madame zelf in 

hoogst eigen persoon. Er moet geen tekening bij om jullie te zeggen dat Eric de pannen van 

het dak speelde! 

* Jeugdspeler Sam Verboven er een gewoonte van gaat maken om deze ruriek te halen: Sam 

had met zijn ouders tijdens de voorbije examenperiode een deal gemaakt. Als hij voor een 

bepaald vak goed studeerde, zou hij een nieuw paletje krijgen. Sam toog aan zijn studie en liet 

zich ’s avonds overhoren door moederlief. Uit deze overhoring bleek dat Sam één en ander 

prima had ingeprent en dus zou de belofte ingelost worden. Nadien bleek echter dat Sam het 

verkeerde vak had ingestudeerd en dus ’s anderendaags voor de verrassing van zijn leven was 

komen te staan. Verdere détails ontbreken ons en dat is maar goed ook! 

* Na afloop van de competitieavond op maandag blijkbaar uitgebreide feestmaaltijden 

worden geserveerd. Niet moeilijk als je weet dat één van de spelers beroepshalve bakker is en 

den overschot van het voorbije weekend mee naar de pingpong sleurt! 

* Rudi Marissen zijn klassement voor volgend seizoen al kent. Naar het schijnt wordt hij D7 

of E(s)O! 

* De website van TTK flink bezocht wordt maar dat er nog enkele ploegen een fotooke van 

zichzelf moeten maken zodat deze op de site kunnen geplaatst worden. 

* Bart Jacobs ondertussen verhuisd is. Uit welingelichte bron vernamen we dat het gezin 

Jacobs al een behoorlijke hoeveelheid materiaal bij elkaar gesprokkeld had. De verhuizers 

mochten immers diverse keren heen en weer rijden om alles vervoerd te krijgen. 

* Sven Somers, werkzaam op het centrum voor illegalen, geregeld een potje tafeltennist met 

die arme donders en zowaar af en toe zelf op zijn donder krijgt van die gasten. Er zit blijkbaar 

talent tussen die illegale Russen, Serviërs.... 

* Seppe Van Gils, Boris Voorspoels en Yvan Janssen nog geen wedstrijd hebben verloren en 

lange tijd zelfs individueel aan 100% zaten te spelen. Toen ze dan toch eens met slechts 6-4 

wonnen, zat er zowaar een dikke vlieg aan de lamp: slecht gezind natuurlijk omdat de maxima 

van de tabellen waren geveegd! 

* Dit blad en bij uitbreiding deze info weeral vol geschreven is, dat we iedereen danken die 

voor enig leesvoer en andere tips heeft gezorgd en dat we hopen dat dit een constante wordt 

voor de toekomst. 


