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1. Voorwoord 

Het seizoen 2007-2008 zit erop. Dat is op zich geen nieuws maar het is toch lichtelijk 
verontrustend dat het allemaal zo snel gaat. Misschien toch eens overwegen om een stel 
stevige remblokken aan te schaffen, kwestie van het leven wat af te remmen en zo de tijd te 
kunnen nemen om de blaadjes aan de bomen te zien verschijnen. Afin, tot hier deze 
filosofische overpeinzing en terug naar de orde van de dag met het woordje van voorzitter 
Chris. 
 
Woordje van de voorzitter: 
Het werkjaar 2007-2008 kan alweer in de geschiedenisboeken. Over de kampioenen gaan we 
het niet meer hebben.  Daar ging het vorige blad over, wel vinden jullie hieronder de 
ploegensamenstellingen voor volgend jaar; bewijs dat jullie bestuur niet heeft stil gezeten: 
 
VTTL: 
 
A-ploeg in 1e prov.: Rob, Bart, Wim en Louis 
B-ploeg in 2e prov. : Bob, Jef, Raoul en Sven 
C-ploeg in 4e prov. : Dave, Frank, Raf en Patrick 
 
KVKT: 
 
A-ploeg in 1e: Raoul, Lander, Sam (met meerdere reserve zoals Bart, Jef, Louis,Eric…) 
B-ploeg in 2e: Sven, Dennis, Chris en Bjorn  
C-ploeg in 3e: Frank, Peter en Koen 
D-ploeg in 5e: Kevin, Peter en Jef 
E-ploeg in 5e: Ilse, Edgard, Dirk en af en toe Fred 
F-ploeg in 6e: Ann, Erwin, Rudy en John 
G-ploeg in 6e: Seppe, Ivan en Boris 
H-ploeg in 7e: Marianne, Lu en Edwin 
I-ploeg in 9e: Rudi, Ingrid, Jef en Caroline 
J-ploeg in 10e: Werner, Ludo en Maria 
 
Ook onze jeugd start met  2 ploegen: 
 
A-ploeg: Yannick, Robin, Daan en Willem 
B-ploeg: Nele, Eline, Marthe, Kim en Yana 
 
Aan allen reeds veel geluk gewenst voor volgend seizoen ! 
 
Ondertussen hebben jullie weeral het teerfeest achter de rug, is het clubkampioenschap weeral 
gestreden en hebben we onze eerste quiz gehad. 
Hier hadden zich 6 ploegen voor ingeschreven, wat eerder aan de weinige kant was, maar de 
vlekkeloze organisatie van Louis en Karine en het geweldig enthousiasme van alle 
deelnemers maakten hier toch een prachtige avond van.  Hopelijk voor herhaling vatbaar… 
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Uiteindelijk was de J-ploeg van vorig jaar de slimste ploeg, nipt gevolgd door de A-ploeg 
VTTL.  Derde werd onze C-ploeg VTTL en op een gedeelde 4e plaats kwam de B-ploeg 
KVKT samen met de B-ploeg VTTL en als laatste eindigde onze F-ploeg.  (Was het omdat ze 
onze ijsheiligen niet zo goed kenden ?) Een plezante avond en Willy wordt bedankt om “den 
toog” voor zijn rekening te hebben genomen. 
 
Verder krijgen jullie begin juli nog een schrijven om ook dit jaar weer deel te nemen aan de 
trainingen van Mireille.  Noteer alvast de data: dinsdag 29/07, 05/08, 12/08, 19/08 en 26/08 ! 
Niet vergeten… De uren blijven onveranderd, namelijk groep 1 (de goei) van 18.30 uur tot 
20.00 uur en groep 2 (heel goei) van 20.00 uur tot 21.30 uur ! 
Geniet van dit blad en uiteraard ook van je welverdiende verlof ! 
  
2. De toogbeurten voor juni en juli 

Aangezien de tent gedurende deze twee maanden dicht is, kan je hieronder uiteraard geen 
namen terugvinden. In de volgende info zal dat ongetwijfeld weer anders, zeg maar normaal 
zijn. 
dag datum naam dag datum naam 
    
3. Mededelingen van de club - secretariaat 

* Jef en Chris wonen de traditionele afsluitende jaarvergadering bij van KVKT. 
* Er wordt drie meter fietsoverkapping aan de gemeente aangevraagd. 
* Op dinsdag 3 juni wordt de vloer onder handen genomen voor een jaarlijkse 
impregneerbeurt. 
* Hieronder de klassementsverschuivingen na afloop van het seizoen 2007-2008 
Rijkevorsel BOGAERTS FRANK E6  E2 

Rijkevorsel BROSENS FRANK D4  D2 

Rijkevorsel HEREMANS JOSEPH D6  E0 

Rijkevorsel JACOBS BART C0  B6 

Rijkevorsel JANSEN IVAN E2  E0 

Rijkevorsel JANSSENS KOEN D4  D2 

Rijkevorsel KIVIT LANDER D4  C4 

Rijkevorsel LAMBREGTS PETER D4  D2 

Rijkevorsel LAURIJSSEN WILLY D6  D4 

Rijkevorsel MATTHEEUSSEN PETER D6  D4 

Rijkevorsel PEETERS STEFAAN E6  E4 

 
4. Clubagenda 

dag datum activiteit 
DO 12/06/08 VERGADERING BESTUUR OM 20.00u 
 
5. Beker van het Bisdom   

Onze enige overlevende was de A-ploeg bij de jeugd. Zij dienden het in de halve finale op te 
nemen tegen Merksplas A en verloren deze partij met 3-5. Toch een mooie bekercampagne 
van onze jongens. 
 
dag datum uur thuisploeg bezoekers  uitslag 
 
ZA 19/04 9.30 RIJKEVORSEL A MERKSPLAS A 3-5 
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6 Beker van Veussel: een verslag  

Is het omdat het vlak na de competitie is of zit er het weer voor iets tussen… ? 
Feit is dat de voorbije 2 jaren en slechts 6 ploegen deelnamen aan de “Beker van Veussel” en 
dit jaar maar liefst 8 ploegen.  Verdeeld over 3 dinsdagen kwam dit qua organisatie héél mooi 
uit.  Elke week stonden er 4 tafels wat dus elke week 4 winnaars en 4 verliezers opbracht. 
Zo kon er de laatste week voor plaats 1 en 2; 3 en 4; 5 en 6; 7 en 8 gespeeld worden. 
Aangezien ikzelf gekwetst diende toe te kijken, kan ik u geen pikante details meedelen. 
Het waren in ieder geval 3 plezante avonden en volgens de geruchten toch zeker weer voor 
herhaling vatbaar volgend jaar. 
Hieronder volgt nog de einduitslag: 
 

1. A-ploeg VTTL  
2. B-ploeg VTTL 
3. B-ploeg KVKT 
4. C-ploeg VTTL 
5. I-ploeg KVKT 
6. F-ploeg KVKT  
7. K-ploeg KVKT 
8. J-ploeg KVKT 

 
Daar er regelmatig spelers in ander ploegen speelden omdat niet alle spelers altijd konden, 
zijn de namen van minder belang… ;-) 
Met dank aan het bestuur voor de boterhammen en aan Willy voor den tap ! 
 
 
7. Eindrondes KVKT competitie 

Onze kampioenenploegen hebben na de reguliere competitie ook nog eindrondes betwist om 
de afdelingskampioenen te kennen. Volgende uitslagen bereikten ons: 
RIJKEVORSEL D – BLUE RACKETS 4-6 
RIJKEVORSEL H – SCHOTEN  6-4 
RIJKEVORSEL K – BALDER   6-0 
RIJKEVORSEL I – KONINGSHOF  6-2 
                                HEIKANT  6-3 
 
 
8. Competitieseizoen 2008-2009 

In zijn inleidend woordje gaf Chris reeds de samenstelling van de verschillende 
competitieploegen mee. Hieronder geven we nog even in détail het speelschema. 
 
1. KVKT: 
 
* A en B – ploeg spelen samen thuis op vrijdag, afwisselend met de C en I – ploeg die 
eveneens samen op vrijdag hun thuisspeeldag afwerken. 
* D, E en G – ploeg spelen samen thuis op maandag, afwisselend met de F, H en J – ploeg die 
op hun beurt eveneens op maandag samen thuis spelen 
* De jeugd heeft volgend jaar twee ploegen in competitie en zij spelen uiteraard samen thuis 
op zaterdagvoormiddag. 
 



TTK-INFO 

TTK-INFO 
Pagina 4 van 4 

 

2. VTTL: 
 
* A en B – ploeg spelen samen thuis op dinsdag. 
* De C – ploeg speelt alleen haar thuiswedstrijden op woensdag. 
 
9. TTK  lokaal krijgt jaarlijkse beurt 

Op dinsdag 3 juni kwamen een tiental liefhebbers opdagen om de speelvloer zijn jaarlijks 
onderhoud te geven. Met acht man en een vrouw op een rijtje en op de knieën om de vloer 
lichtjes af te schuren: het is en blijft een goddelijk zicht. De tiende persoon kan zodra de 
eerste meters zijn afgeschuurd starten met zijn stofzuiger om de vloer proper te maken. 
Vervolgens worden de bussen met impregneermiddel (lichte eik voor de kenners) 
opengetrokken en krijgt iedereen een papborstel in de handen gestopt om een likje ‘verf’ aan 
te brengen. Na een dik uur is de ganse klus geklaard en wordt in de praktijk nogmaals 
bewezen dat vele handen het werk licht maken. 
Bij deze worden dan ook volgende mensen uitdrukkelijk bedankt voor hun inspanningen: 
Ludo De Vrij, Edwin Michielsen, Jef Van Bergen, Raf Fransen, Frank Bogaerts, Caroline 
Fransen, Chris Verhoeven, Louis Janssens, Rob Lambrechts en Rudi Viskens. 
 

10. Wist je dat… 

* Onze TTK-leden nog eens een behoorlijk tornooiseizoen achter de rug hebben. Onze club 
eindigde immers op de tiende plaats in de tornooistand en dat is alweer een tijdje geleden 
dachten we zo. 
* Ze bij KVKT niet blij waren dat zo weinig kampioenen hun beker in ontvangst kwamen 
nemen tijdens het kampioenenbal. 
* Wij gelukkig wel een afvaardiging hadden met Marianne, Ludo en Edwin en dat zij een 
koffer vol bekers bij hadden. 
* Dat er slechts zes ploegen hebben deelgenomen aan de quiz en we dit toch wel aan de 
magere  kant vinden. Als er nog een tweede editie komt, verwachten we het dubbele aantal. 
* De afwezigen echt wel ongelijk hadden en een gezellige avond hebben gemist. 
* De Rudi de originaliteitprijs verdiende met zijn antwoord op de vraag wie de vier 
IJsheiligen zijn:  hij maakte er immers ondermeer …’schepijs’ van! 
* Wim Van Ammel eind juni terug verhuist naar zijn verbouwde woning en we content zijn 
dat de verbouwingen (voorlopig) zonder fysieke of andere letsels zijn verlopen. 
* Bart Jacobs wel een eerder onschuldig probleempje heeft, namelijk een gebroken viinger. 
* Frank Bogaerts te diep in het glas en de fles had gekeken tijdens het teerfeest en 
thuisgekomen onzacht in aanraking kwam met slaapkamermeubilair.  
* Volgende mensen zich verdienstelijk hebben gemaakt met de zondagse opruim van 
datzelfde teerfeest: Chris, Louis, Eric, Raf, Caroline (met zeer hese stem) en Frank (met de 
naweeën van een flinke mannelijke poes). 
* De scholen weer flink gebruik hebben gemaakt van onze accommodaties gedurende de 
maand mei. Hopelijk kregen meerdere leerlingen de pingpongmicrobe te pakken en zien we 
hen misschien wel terug als actief clublid. 
* Alle leden een nieuw KVKT lidnummer gaan krijgen bij het begin van het nieuwe seizoen. 
Het nummer zal bestaan uit zes cijfers en zal ten eeuwige dage (lees zolang je lid bent van 
KVKT) gebruikt worden. 
* Wij ons aansluiten bij de wensen van de  voorzitter en dus ook langs deze weg alle leden en 
hun familie een ontspannende en gezellige zomervakantie toewensen. 
* We er hier een punt onder zetten en dat de volgende info einde juli, met de start van het 
nieuwe seizoen, zal verschijnen. Laat de berichtjes, nieuwtjes en andere roddels maar komen: 
louisjanssens@hotmail.com 


