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1. Voorwoord 

We starten deze info wederom met een inleidend woordje van voorzitter Chris. Onze 

voorzitter is flink van aannemen want hij stuurt zijn speechke al door zonder dat we er achter 

moeten informeren. Doe zo voort!! 

 

Woordje van de voorzitter: 

Het competitieseizoen zit er weeral op! Bij onze jeugd werd de A-ploeg  kampioen in 1
e
 

afdeling en bovendien werd Lander Kivit inividueel eerst! Ivan Jansen en Sam Verboven 

werden hier respectievelijk 3
e
 en 4

e
. Onze B-ploeg van de jeugd (3

e
 afdeling) eindigde op een 

verdienstelijke 3
e
 plaats en ook hier hadden we individueel een winnaar van Rijkevorsel, 

namelijk Benny Van Bruggen.  De C-ploeg van de jeugd (5
e
 afdeling) werd 5

e
, waarbij Bart 

Bogaerts individueel 2
e
 wist te eindigen.  Onze D-ploeg tenslotte eindigde 3

e
 in 7

e
 afdeling 

waar Robin Van Hoeck individueel verdienstelijk 4
e
 werd.  Proficiat aan de kampioenen, 

maar uiteraard ook aan alle andere spelers, want deelnemen is nog steeds belangrijker dan 

winnen en bovendien doet “iedereen” zijn best en kunnen we niet allemaal evengoed zijn.  De 

volwassenen zijn gewaarschuwd: er is sterke jeugd op komst!! 

 

Bij deze volwassenen noteerden we dit jaar 2 kampioenenploegen: de C-ploeg (Peter 

Lambregts, Koen Janssens en Frank Brosens) en de H-ploeg (met Ivan Jansen, Boris 

Voorspoels en Seppe Van Gils)  Bovendien werd Ivan Jansen individueel eerst in zijn reeks. 

Een dikke proficiat aan allen! Verdere ereplaatsen, en toch wel een vermelding waard,  waren 

er voor: Peter Lambregts (2
e
 en bovendien met 1 match “minder” te spelen toch evenveel 

overwinningen dan de 1
e
 in zijn reeks… raar ?); Eric Kivit (2

e
); Boris Voorspoels (2

e
); Stef 

Peeters (2
e
); Werner Adriaensen (2

e
); Ludo De Vrij (3

e
) 

Onze I-ploeg (Stef Peeters, Ingrid Vervloet en Rudi Viskens) werd 2
e
 in hun reeks (9

e
) en 

zullen volgend jaar in 8
e
 spelen. Ook aan hun  proficiat gewenst! 

Ook bij de volwassenen geldt het motto dat “sportiviteit” op de eerste plaats komt en dat men 

er een plezante avond van kan maken.  Daarvoor doen we het uiteraard toch! 

Als iedereen zich aan de regels houdt, zich niet (te) boos maakt aan tafel en na de match, er 

niet teveel boetes vallen, dan wordt het volgende seizoen even geslaagd als dit ! 

 

Rest mij nog te zeggen dat er in augustus wederom trainingen op dinsdag worden gegeven 

door Mireille Slootmans (voor de goei en de héél goei onder ons).  Concrete gegevens 

hierover volgen nog.  Verder vindt u in dit nummer een verslag van ons clubkampioenschap 

en teerfeest en al de andere gebruikelijke “stuff”.  Veel leesplezier!! 

 

 

2. De jarigen van mei en juni 

dag  naam dag  naam 

 
16/05/06 SERGE ROOMAN 11/06/06 WERNER ADRIAENSEN 

28/05/06 RONALD COENS 15/06/06 CIS BOGAERTS 

30/05/06 DANNY VERVOORT 16/06/06 SANDRA DE VRIJ 

02/06/06 JEROEN MARISSEN 19/06/06 JEF HEREMANS 

04/06/06 ERIC KIVT 19/06/06 PAUL MARISSEN 
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04/06/06 PETER MATHEEUSSEN 30/06/06 BJORN HEREMANS 

05/06/06 WILLY LAURIJSSEN 

  

3. De toogbeurten voor mei 

Het seizoen zit er zo goed als op. Er resten nog enkele donderdagen en uiteraard ook 

zondagen en dan kan het paletje voor een periode de kast in. Hoog tijd dus om alle mensen 

die het afgelopen seizoen de toogdiensten mee verzekerd hebben te bedanken. De één is al 

handiger en iets gewetensvoller bezig met die job dan de andere maar dat vinden we niet erg! 

Belangrijk is dat liefst zoveel mogelijk volwassen leden hun verantwoordelijkheid opnemen 

zodat de lasten niet altijd op dezelfde schouders terecht komen. Hoe meer leden zich 

beschikbaar stellen, hoe minder dat je moet aantreden voor een toogbeurt. Hopelijk valt deze 

oproep niet in dovenmansoren en hebben de meesten onder ons hun kandidatuur voor een 

toogbeurt opdonderdag en competitieavond op het recente heraansluitingsformulier 

onderschreven. 

 

dag datum naam dag datum naam 

 
WO 16/05/07 RUDY MARISSEN DO 24/05/07 INGRID VERVLOET 

DO 31/05/07 CHRIS VERHOEVEN  

   

 

4. Mededelingen van de club - secretariaat 

* Er zijn nog steeds verkennende gesprekken bezig met het gemeentebestuur omtrent een 

mogelijke uitbreiding van ons lokaal. Het is ondertussen zeker dat deze uitbreiding er niet kan 

komen aan de achterzijde. Nu wordt een piste onderzocht om de uitbreiding aan de voorkant 

(parkingzijde) te realiseren. Voorlopig is het afwachten of we groen licht krijgen. Zoals 

bekend zal de uitbreiding gebeuren in functie van het oprichten van douchegelegenheden. 

* Zoals reeds aangekondigd in het voorwoord van de voorzitter worden er aan het begin van 

volgend seizoen opnieuw geleide trainingen voorzien. Na het succes van vorig jaar wordt 

Mireille Slootmans weer aangezocht om deze trainingen op zich te nemen. Meer 

bijzonderheden en inschrijvingsmodaliteiten zullen later medegedeeld worden maar wellicht 

zullen dit in grote lijnen dezelfde zijn als vorig jaar. 

* Op dinsdag 12 juni wordt de vloer in het speellokaal weer onder handen genomen. Dit 

betekent eerst afschuren , dan stofzuigen en tenslotte een verse laag linitop erover heen. Dit 

werkje wordt best met een achttal vrijwilligers uitgevoerd zodat het klusje op een dik uur 

geklaard kan zijn. Zorg dat je erbij bent om nadien nog enkele gratis pinten te verorberen op 

kosten van de club! 

 

 

5. Beker van het bisdom 

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

ondertussen de halve finale op zaterdag 12 mei in Hemiksem. Mochten ze de finale halen, dan 

wordt deze aansluitend gespeeld op dezelfde dag. Meer nieuws en mogelijks een verslag 

hierover in een volgende info. 

 

6. TTK en haar clubkampioenschappen op tweede Paasdag en één mei: een verslag 

Chris maakte van dit clubkampioenschap een verslag dat we hieronder afdrukken. 
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9 april viel dit jaar op Paasmaandag en zoals we al jaren weten, wordt dan het 

clubkampioenschap van TTK Rijkevorsel bevochten.  Er waren 33 inschrijvingen genoteerd 

waarvan er 1 niet kwam opdagen en 1 verstek liet wegens ziekte.  Die laatste was nog niet de 

minste want het was namelijk de winnaar van vorige editie, met name: Wim Van Ammel! 

Eén zaak stond dus al vast: Wim zou dit jaar geen clubkampioen worden!  Dat was dan ook 

de enige zekerheid want verrassingen zijn er telkenjare weer op zo’n kampioenschap dankzij 

het “voorgiftsysteem”.  Iedereen maakt op deze manier evenveel kans en men werd in 8 

poules van 4 personen verdeeld waarvan er telkens 2 naar de winnaarstabel gingen en 2 naar 

de verliezersronde. 

Zo stonden er “sterke” namen in de verliezersronde zoals Sven Somers, Raoul Wagemans, Jef 

Van Bergen en last but not least: Louis Janssens himself !! Lag het aan de slecht loting (ze 

zaten maar met 3 in een poule en er viel er dus maar eentje af) of lag het aan het feit dat hij dit 

jaar voor de 1
e
 maal dit tornooi NIET organiseerde… of lag het gewoon aan hemzelf… we 

zullen het niet weten.   In de verliezersronde werden de wedstrijden in ieder geval hard 

bevochten en na de thriller tussen Sven en Louis, was het Sven die de finale speelde tegen een 

sterk spelende Dirk Vervoort.  Uiteindelijk wist Sven deze te winnen. 

Bij de winnaars ging het er minstens even spannend aan toe en hier wist  Stan Adriaensen 

achtereenvolgens Chris Verhoeven, Boris Voorspoels en Frank Bogaerts uit te schakelen 

zodat hij in de finale tegen Danny Vervoort kwam te staan.Danny had in de halve finale héél 

nipt van Bart Jacobs gewonnen waarin Bart zelfs een matchbal had gekregen. 

Dat een set met voorgift tot 21 duurt, wist Danny nogmaals duidelijk te bewijzen in zijn finale 

tegen Stan daar deze laatste met maar liefst 20-14 voor stond… en nog onderuit ging met 20-

22 voor Danny en deze zich dus tot clubkampioen van het seizoen 2006-2007 mag kronen !  

Proficiat ! 

 

Hieronder volgt nog de algemene uitslag: 

 

1. Danny Vervoort     17. Sven Somers 

2. Stan Adriaenssen     18. Dirk Vervoort  

3. Bart Jacobs      19. Louis Janssens 

4. Frank Bogaerts     20. Yannick Van Den Eynden 

5. Eric Kivit      21. Maria Wauters 

6. Boris Voorspoels     22. Raf Fransen  

7. Lu De Vrij      23. Jef Matthé 

8. Peter Lambregts     24. Lucien Kivit 

9. Peter Mattheeusen     25. Raoul Wagemans 

10. Chris Verhoeven     26. Rudy Marissen 

11. Seppe Van Gils     27. Werner Adriaenssens 

12. Stef Peeters      28. Ingrid Vervloet  

13. Marianne Adams     29. Caroline Fransen 

14. Edwin Michielsen     30. Rudi Viskens 

15. Patrick Luyckx     31. Jef Van Bergen 

16. Bob Van Den Eynden 

Ook de jeugd hield naar goede gewoonte haar jaarlijkse clubkampioenschap en wel op 

dinsdag 1 mei. Ook hiervan werd ons een verslag toegestuurd, ditmaal van Lucien. 

 

Clubkampioenschap TTK jeugd 1 mei 2007. 

 

Ook dit jaar werd er weer goed , fel en sportief gespeeld op het jaarlijkse clubkampioenschap 

voor de jeugd. In totaal waren er 19 spelers komen opdagen, die verdeeld werden in twee 

groepen: een groep met jongere spelers en een groep competitiespelers aangevuld met oudere 

spelers, velen aangemoedigd door ouders, grootouders en andere supporters. 
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In beide groepen werd de eerste ronde in poule vorm afgewerkt, waarna verder werd gespeeld 

op een winnaars en op een verliezers tabel. 

De jongere spelers waren met zeven, waarvan Gilles Swaegers de jongste deelnemer was.  

Ook bij onze jongste spelers zagen we al enkele spannende en mooie partijen. Marthe won de 

verliezersfinale tegen kleine zus Esther en uiteindelijk werd de winnaarsfinale, niet geheel 

onverwacht, door Nele Renders gewonnen, door in 5 sets Eline Bevers te verslaan. De finale 

werd geleid door ons aller Stan Floren. 

 

De volledige uitslag: 

1 Nele Renders 

2 Eline Bevers 

3 Yenthe Bevers 

4 Nele Torremans 

5 Marthe Royens 

6 Esther Royens 

7 Gilles Swaegers 

 

Omdat enkele van onze jeugdspelers al een klassement hebben, speelden de 

competitie+oudere spelers met eventuele voorgift naar 21 punten voor 2 gewonnen sets. 

De eerlijke loting door Marthe Royens zorgde er voor dat Lander, Sam en Benny, toch 3 van 

de 4 gedachte kanshebbers samen in een poule kwamen en Stien de pech had tegenover deze 

drie kleppers te komen. Natuurlijk ging het er in deze poule erg spannend aan toe. Lander, 

Sam en Benny wonnen elk twee matchen en het setgemiddelde besliste als volgt: 1 Benny, 2 

Lander en 3 Sam. Gelukkig voor Sam kwam hij als beste derde uit de bus en mocht toch 

overgaan naar de winnaars tabel. In een andere poule stonden de drie ploeggenoten, Stef, Niki 

en Yoeri tegenover elkaar met als vierde man Robin Bevers. Deze poule was heel erg aan 

elkaar gewaagd, maar uiteindelijk ging alleen Niki naar de verliezers tabel, de andere drie 

naar de winnaarstabel. 

De verliezersfinale tussen Stien en Niki werd door de eerst genoemde, Stien, gewonnen. 

De winnaarsfinale werd, ook nu weer onder leiding van de Stan, betwist tussen Benny en 

Lander. Ook hier niet onverwacht werd Lander clubkampioen, Benny een heel goede tweede 

en Robin Bevers verrassend, maar heel erg verdiend, mooi derde.  

 

De uitslag: 

1 Lander Kivit 

2 Benny Van Bruggen 

3 Robin Bevers 

4 Sam Verboven 

5 Ivan Jansen 

6 Bart Bogaerts 

7 Yoeri Christiaensen 

8 Stef Fransen 

9 Stien Kivit 

10 Niki Christiaensen 

11 Daan Jansen 

12 Astrid Bevers. 

 

De middag werd afgesloten door het komische en graag kussende duo Rudi Marissen en Koen 

Janssens, die geheel in de geest van de moderne tijd, bij de medaille uitreiking terecht geen 

onderscheid wilden maken tussen jongens en meisjes!!! 
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7. Clubagenda 

dag datum activiteit 
DI 12/06/07 VLOER OPSCHUREN EN SAPPEN SPEELZAAL: 19.00u 

DI 31/07/07 START GELEIDE TRAINGEN MIREILLE SLOOTMANS 

 

8. Het teerfeest van TTK: een terugblik  

Op zaterdag 14 april vierde de club haar jaarlijkse teerfeest. Hoewel het stramien in vele 

opzichten op dezelfde leest was geschoeid, waren er dit jaar toch enkele opvallende 

wijzigingen: onze vaste huiskok heeft er na vele jaren de brui aan gegeven en dus moesten we 

noodgedwongen naar een andere kookkunstenaar op zoek. De samenstelling en opschik van 

het koude buffet oogde dan ook iets anders maar de kwaliteit van het eten heeft er duidelijk 

niet onder geleden. 

Een tweede nieuwigheid was het aanhoren van de voorzittersspeech. Na 15 jaar mocht Chris 

de fakkel overnemen van Louis wat toch nog altijd een ‘raar’ gevoel geeft maar Chris heeft 

dat zondermeer prima gedaan!  

Een derde verschuiving deed zich voor op muzikaal vlak. Na wisselend DJ succes bij de 

vorige firma, werd nu een andere lawaaimaker ingehuurd. Te hard, te stil, de foute 

muziek...het zal op dit vlak wel altijd wat zijn maar we hadden toch de indruk dat de prijs-

kwaliteit verhouding dit jaar in balans lag. 

Conform de andere jaren werd er ook op dit teerfeest flink geschranst, gedronken en gedanst. 

Het licht werd ruim na drie uur ’s nachts gedoofd en dus zal het wel in orde geweest zijn! Ook 

belangrijk en verheugend om vast te stellen was het feit dat er op zondagmorgen voldoende 

vrijwilligers waren om het boeltje af te wassen, op te kuisen en het lokaal in zijn 

oorspronkelijke staat te herstellen. Toch blijven er enkele kanttekeningen:  

- voor een grote club als TTK Rijkevorsel met ruim honderd leden blijft een deelnemersveld 

van zestig mensen toch eerder beperkt. Bovendien gaat het hier niet om zestig leden maar wel 

om een aantal leden samen met hun partner. Voor een teerfeest met dergelijk profiel – 15 euro 

voor een ganse avond eten en drinken – is dit eigenlijk een magere opkomst. 

- al enkele jaren blinken onze jeugdleden eveneens uit door hun afwezigheid wat eigenlijk 

jammer is. Samen eens afspreken, gezellig onder elkaar wat discussieren en ambiance maken 

op de dansvloer, het zou leuk zijn en een meerwaarde betekenen. 

 

 

9. Wist je dat… 

* Dirk Vervoort de handrem van zijn wagen niet had opgezet en zijn karretje aan het bollen 

ging, richting weide. Gelukkig waren er enkele koeien en andere helpende handen om zijn 

automobiel terug op zijn plaats te krijgen. Bij ons weten is Dirk zeker niet het eerste 

slachtoffer. 

* Maria Wauters zoonlief Raoul op zijn GSM belde. Raoul lag te slapen en nam dus met zijn 

slaapkop op. Blijkbaar was het gesprek allesbehalve interessant want Maria hoorde op een 

bepaald moment gesnurk aan de andere kant van de lijn. Raoul was doodleuk terug in slaap 

gevallen! 

* Chris Verhoeven echt geen geluk heeft: op een dubbeltornooi in Schilde werd hij samen met 

Dennis De Vrij vijfde maar alleen de eerste vier kregen een prijs. Op een ander dubbeltornooi 

in Merksplas werd Chris vierde aan de zijde van Sven Somers. Jammer genoeg voor hem 

kregen alleen de eerste...drie een prijs! 

* Geen geluk hebben natuurlijk relatief is: we zagen Chris immers daags na teerfeest met een 

gloednieuwe Renault Mégane Coupé op de parking aanrijden. Van zijn mama gekregen 

volgens Chris en we geloven het nog ook, het moederskindje! 
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* Stan Floren reeds 25 jaar scheidsrechter is bij de VTTL. Stan had blijkbaar graag gehad dat 

de voorzitter dit zou afroepen tijdens het voorbije teerfeest maar dan moet onze voorzitter dat 

natuurlijk wel weten. Langs deze weg wensen we Stan toch nog proficiat met deze prestatie. 

Bovendien zijn we goed af met Stans scheidsrechterij want een club met een ploeg in eerste 

provinciale moet namelijk verplicht een scheidsrechter leveren. 

* Willy Laurijssen geen geluk had met het maken van het dessert voor het teerfeest. De 

jaarlijkse lekkernij ging de mist in omwille van iets mis met de melk. Het werd dan maar 

ijskreem met aardbeien. 

* Diezelfde Willy na een half jaar onderbreking opnieuw zijn vals gebit uit het nachtkastje 

heeft gehaald. Als Willy nu lacht, kunnen we weer zijn schitterende Colgate tandpasta lach 

bewonderen. 

* Eric Van Hove zoals geweten steevast weigert om in korte broek te spelen. Groot was dan 

ook onze verwondering toen we hem zagen ‘zwartwerken’ bij vriend Louis...in een korte 

broek. 

* Onze oud voorzitter Louis Janssens reeds aan zijn pensioen begint te denken. Hij heeft naar 

verluidt een heuse petanquebaan aangelegd waarop binnenkort naar hartelust met de ballen 

kan gegooid worden. Naar het schijnt zou er zelfs een zomercompetitie in de maak zijn met de 

spelers van de VTTL ploegen.  

* Wim Van Ammel is alvast wild enthoesiast want die ziet een Franse avond (du vin, du pain 

et du boursin), een Cubaanse avond (mojuito) en nog andere thema-avonden, wel zitten. 

* Diezelfde Wim een gevaar is voor zijn eigen lichaam: los uit het geheugen en op enkele 

jaren tijd, gekneusde ribben door tegen een pingpongtafel aan te knallen, teen gebroken door 

een bruusk contact met een deurstijl, een balk op zijn hoofd tijdens één of ander klusje en vers 

van de pers: een diepe snee met een cuttermes in zijn bil. 

* Onze oud secretaris Jan Adriaensen een heraansluitingsformulier in zijn brievenbus vond. 

Jan werd ondertussen opgevolgd door Jef Heremans die intussen de fakkel heeft doorgegeven 

aan Eric Kivit. Ge moet misschien niet atijd met uw tijd meegaan maar dit vinden we er toch 

een beetje over. 

* Koen Janssens, vader Louis, Frank Bogaerts, Raf Fransen en Chris Verhoeven de opkuisers 

van dienst waren na het teerfeest. 

* Met name Frank het lastig had wegens één van de hangijzers de avond tevoren en er dus 

nog een zwaar hoofd in had. 

* Ingrid Vervloet eveneens haar goede wil heeft getoond maar jammer genoeg net te laat was 

om nog een handje toe te steken. Naar verluidt was ook Ingrid in het aangename gezelschap 

van een kater! 

* Elk jaar wel iemand nietsvermoedend wil komen pingpongen daags na het teerfeest maar 

het lokaal dan natuurlijk nog in staat van ontbinding aantreft. Die eer ging dit jaar naar Sam 

Verboven. 

* De dikke buiken welig tieren in onze club: Tessa Verlinden, Caroline Fransen en An 

Saerens zijn allen in blijde verwachting. De eerste op de bevallingslijst is An. Het gaat de 

clubkas volgend seizoen een aardige duit kosten! 

* De A-ploeg VTTL de laatste match van het seizoen de pannen van het dak speelde en ging 

winnen bij de derde in de stand. Peter Stevens die individueel eerste stond ging maar liefst 

driemaal voor de bijl, een gebeurtenis die hij maar slecht kon verteren. 

* Op vrijdag 22 juni Louis Janssens zijn vijftiende Zwart Goorquiz presenteert. Elk jaar doen 

ruim honded ploegen mee aan dit quizgebeuren. Wil je erbij zijn: schijf in bij onze Louis! 

* De club het afgelopen jaar weer goed geboerd heeft. Dat bleek tenminste uit de cijfers die 

door penningmeester Raf Fransen werden voorgelegd op de voorbije algemene vergadering. 

* We weeral zes velletjes A4 hebben volgekregen en daarmee deze info afsluiten. Alvast aan 

iedereen een fijne lente- en zomerperiode gewenst waarin de batterijen opnieuw kunnen 

opgeladen worden. 


