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1. Voorwoord 

Er is weer licht aan het einde van de tunnel. Tijdens het laatste weekend van maart schakelden 
we naar jaarlijkse gewoonte terug over naar het zomeruur. Daardoor blijft het ’s avonds langer 
licht en neemt de goesting om te pingpongen omgekeerd evenredig af. Kortom, het 
seizoeneinde kondigt zich aan en daar zullen de meeste clubleden niet kwaad om zijn. 
Daarmee zit ‘ons’ voorwoord er op, de rest van de inleiding is voor onze voorzitter zelf 
natuurlijk! 
 
Woordje van de voorzitter: 
Het seizoen loopt weeral op zijn einde.  Bij Sporta (vroegere KVKT) is het 
competitiegedeelte reeds afgehandeld.  Bij de VTTL dienen nog 2 wedstrijden gespeeld te 
worden. 
Zo is onze B-ploeg van VTTL reeds ZEKER van hun titel in 3e provinciale waarvoor alvast 
een dikke proficiat.  Ook zijn onze 4 spelers (Bob, Raoul, Jef en Lander) daar “tot op heden” 
individueel ook de nummers 1 tot 4, zodat het vrijwel héél zeker is dat 1 van onze 4 spelers 
individueel als 1e zal aankomen.  Dit zal (meer dan) waarschijnlijk ook kunnen gezegd 
worden van Rob Lambrechts in onze A-ploeg in 1e provinciale.  Volgende info hebben we 
hier 100% zekerheid over.  De A-ploeg zelf staat momenteel mooi op een 3e plaats genoteerd. 
Onze C-ploeg van VTTL tenslotte heeft zich dit jaar vrij vlot kunnen handhaven in 4e 
afdeling. 
Wat Sporta betreft, geven we u alvast de definitieve rangschikking van al onze ploegen mee. 
A-ploeg: 3e en Bart Jacobs werd individueel 1e en Raoul 5e;  proficiat Bart ! 
B-ploeg: eveneens 3e en Sven Somers werd 2e individueel en Dennis 8e 
C-ploeg wist op een 6e plaats aan te komen in hun afeling (3e afdeling) 
D-ploeg komt mooi als 2e aan met Kevin individueel op een 2e plaats en Eric Kivit 5e 
E-ploeg: vlot behoud in hun reeks (6e plaats) 
F-ploeg: deze kunnen volgend seizoen alleen maar beteren, want ze eindigde laatste ! 
G-ploeg werd 5e met Lu De Vrij individueel 2e plaats en Edwin 4e 
H-ploeg mooi behoud in 9e afdeling met een 8e plaats 
I-ploeg: 9e plaats en hier kwam Werner als 5e individueel aan  
 
Onze jeugd deed het ook zeer voortreffelijk en voor de periode januari tot maart: 
A-ploeg: 2e plaats met Robin Van Hoeck ind 3e, Daan Jansen 6e en VD Linden Willem: 7e 
B-ploeg: kwam 4e aan  
C-ploeg: evenveens een mooie 4e plaats en Jan Van Dijck individueel 6e 
Tot zover het competitiegedeelte ! 
 
Ondertussen hebben jullie al kunnen merken dat er volop aan onze bouwuitbreiding werd 
gewerkt.  Zo staat er een nieuwe “extra toog” in onze cafetaria, is de bezetter al langs geweest 
en er is al (of nog net niet bij het ter perse gaan van dit nummer) gevloerd.  Eerstdaags 
worden er ook nog klinkers naast ons lokaal gelegd zodat het allemaal een mooi geheel vormt. 
De uitnodigingen van het teerfeest zijn ook reeds verdeeld en we verwachten jullie dan ook 
met grote opkomst op 24 april. 
Valt nog te noteren dat de “beker van Veussel” plaats vindt op de dinsdagen 27 april, 4 mei en 
11 mei.  Inschrijven hiervoor aan het prikbord. 
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Algemene ledenvergadering: donderdag 6 mei 
Jaarlijkse Quiz: vrijdag 28 mei ! 
 
Veel leesplezier ! 

 
2. De toogbeurten voor april en mei 2010 

 
dag datum naam dag datum naam 
DO 01/04/10 LOUIS JANSSENS DO 29/04/10 JEF VAN BERGEN 
DO 08/04/10 RUDI VISKENS DO 06/05/10 CAROLINE FRANSEN 
DI 13/04/10 MARIA WAUTERS WO 12/05/10 INGRID VERVLOET 
DO 15/04/10 CHRIS VERHOEVEN DO 20/05/10 DENNIS DEVRIJ 
DO 22/04/10 SVEN SOMERS DO 27/05/10 CHRIS VERHOEVEN 
 
3. Mededelingen van de club - secretariaat 

* De poetsvrouw stopt ermee. We gaan dus op zek moeten naar een alternatief. 
* Er wordt contact opgenomen met Mireille Slootmans met het oog op enkele extra trainingen 
tijdens de eerste zomermaanden en clubweken. 
* Op vrijdag 7 mei worden er finalerondes afgewerkt in ons lokaal. Weeral een extraatje voor 
de afgeslankte clubkas! 
 
4. Clubagenda 

dag datum activiteit 
ZA 24/04/10 TEERFEEST TTK RIJKEVORSEL 
DI 27/04/10 EERSTE RONDE BEKER VAN VEUSSEL 
WO 28/04/10 BESTUURSVERGADERING 
ZA 01/05/10 CLUBKAMPIOENSCHAP VOOR DE JEUGD 
DI 04/05/10 TWEEDE RONDE BEKER VAN VEUSSEL 
DI  11/05/10 DERDE RONDE BEKER VAN VEUSSEL 
ZA 22/05/05 BOWLING VOOR DE JEUGD VAN 14.00 TOT 16.00 / BREEBOS 
VR 28/05/10 QUIZ TTK RIJKEVORSEL 
 
5. Tornooi voor de jeugd: een verslagje  

Zondag 21/2/2010, was het weer zover om de jeugd in de voormiddag en de volwassenen in 
de namiddag tegen elkaar te laten spelen in ons jaarlijks tornooike. 
Vanaf 9 uur was er afgesproken, en met 18 deelnemers was de zaal goed gevuld. 
Het ging er zeer sportief aan toe en na de eerste ronde, met 4 verschillende poules, kwamen 
we langzaam maar zeker aan de wedstrijden voor de finaleplaatsen. 
Onze trouwe ouders van de jeugd waren ook weer goed vertegenwoordigd en de hot-dogs 
vlogen alweer de potten uit! 
Iedereen speelde zo goed mogelijk en iedereen was eigenlijk een winnaar. 
De plaatsen en uitslag gaan we niet vermelden, maar we bedanken onze jeugd voor hun grote 
en bijna voltallige opkomst. 
Rond 13 uur kwamen de volwassenen binnengedruppeld in ons cafetaria die nog goed gevuld 
zat met  onze vaste klanten. 
Al bij al was het toch weer een geslaagde activiteit en nu maar trainen voor het 
clubcampioenschap op 1mei. 
 
Groeten van het jeugdbestuur, 
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Lucien, Sven, Rudi en Rudy 
 
6. Tornooi voor de ouders van onze jeugd: een verslag  

Zaterdag 20 maart organiseerden we met het jeugdbestuur voor de 2e keer een tornooike voor 
de ouders van onze jeugdspelers. 
De opkomst was wederom zeer goed met een 15 tal inschrijvingen. 
Drie poules van 5 werden er gemaakt waarbij dit keer geen rekening werd gehouden met een 
onderscheid tussen dames of heren. 
De wisselbeker van vorig jaar (een fameuze ijskrabber!), gewonnen door Ilse De Vrij, werd 
een beetje tegen haar zin terug ingeleverd. 
De ijskast was goed gevuld en de onvermijdelijke broodjes/hot-dogs ontbraken evenmin. De  
cafetaria liep aardig vol met ouders en jeugd en zo konden we van start gaan. 
Een aantal mensen hadden blijkbaar toch geluisterd naar onze raad van vorig jaar en 
verschenen dan ook in korte broek (de rokjes zal voor volgende keer worden zeker!?). 
Na enkele uren, heel wat gelach en de nodige drank, werden in elke poule de plaatsen bekend. 
Bestuurslid Rudi Viskens nam ook deel, maar weliswaar met een klein palletje, en met de 
afspraak om zeker niet te winnen.(hij had ook geen schijn van kans natuurlijk). 
In de volgende 3 poules werd er voor de plaatsen gespeeld en kwamen we tot een einduitslag. 
 

1 Lut Adriaensen   7 Christel Goetschalks 
2 Paul Swaegers   8 Ronny Van Boxel 
3 Raf Bevers   9 Danny Helsen 
4 Ilse De vrij   10 Ria Rombouts 
5 Johan Van Dijck   11 Jan Laurijsen   
6 Karin Goetschalks  12 Linda Mertens 
 

Luc en Peggy, moesten wegens tijdgebrek vroeger vertrekken en komen daarom ook niet voor 
in de uitslag. (spijtig he?) 
Na het verorberen van 30 hot-dogs, was het rond half zeven tijd om de frieten te serveren en 
dat viel bij jong en oud zeer in de smaak.(het moest toch weer lukken dat ons feestje 
samenviel met het mosselfeest op Zwarte Leeuw zeker!!??) 
Nadien werd nog een frisse pint gepakt en er werd zelf een kaartje gelegd! De dag mocht eens 
te meer als geslaagd beschouwd worden en we eindigen dit verslag met volgende boodschap: 
zeker nog allemaal blijven oefenen en volgend jaar een nieuwe kampioen misschien? 
 
Groeten van het jeugdbestuur, 
 
Lucien, Sven, Rudi en Rudy 
 
7. Vrijdag 28 mei: derde TTK Quiz 

Reeds aangekondigd in onze vorige info maar bij deze herhalen we graag de oproep om  
massaal deel te nemen aan de derde TTK quiz op vrijdag 28 mei. Er zal aan het prikbord nog 
een inschrijvingslijst verschijnen waarop men zijn deelname kan bevestigen.  
Spreek dus tijdig af met jouw ploeggenoten, sleur uw partner, lief of wat dan ook uit zijn/haar 
luie zetel en maak dat je een ploeg bij elkaar sprokkelt om een gezellige en spannende avond 
quizplezier te beleven. 
 
8. De verbouwingswerken aan ons lokaal 

Na de zware winterperikelen zijn de verbouwingswerken inmiddels flink opgeschoten. De 
meeste leden komen geregeld langs in het lokaal en hebben uiteraard van ver of nabij de 
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verbouwingen zien evolueren. Voor degenen die de afgelopen maanden op Mars hebben 
gezeten, geven we hieronder een wellicht niet compleet overzicht maar dan hebben jullie 
tenminste een idee van de inspanningen die er geleverd zijn. 
- volledige afwerking van de rokersruimte annex fietsenstalling 
- tegelen van de kleedkamers en doucheruimte 
- vervanging van de bestaande warmwater/chauffageinstallatie door een nieuw exemplaar dat 
de ganse ruimte nu aanstuurt: verwarming speelzaal, verwarming cafetaria, warm water 
cafetaria en douches 
- verwijderen van een stukje muur waardoor het aangebouwde deel geïntegreerd wordt bij de 
cafetaria 
- bezetten van enkele laatste stukjes muur 
- aanwerken vals plafond 
- vloeren 
- plaatsen sporttassenrek 
- bedding uitgraven aan de zuidkant lokaal waarna klinkers zullen gelegd worden 
- en nog tientallen kleine prullaria die we hier over het hoof zien 
 
Wanneer het vloeren achter de rug is, kunnen de binnendeuren geplaatst worden en stevenen 
we af op de laatste rechte lijn. Het geheel, bestaande cafetaria incluis moet nog voorzien 
worden van een vers likje verf maar daarvoor moeten alle muren goed droog zijn. Wellicht 
wordt deze klus verschoven naar het najaar. Het ziet er dus naar uit dat de deadline – klaar 
zijn tegen einde april (teerfeest) – zal gehaald worden. 
Namen noemen is altijd zeer link, op gevaar af dat we mensen vergeten en wat uiteraard nooit 
de bedoeling is. Aan het ganse project hebben immers van begin tot bijna einde verschillende 
leden een fysieke duit in het zakje gedaan. Toch zal niemand het ons kwalijk kunnen en 
mogen nemen dat we in het kader van deze verbouwing Frank Bogaerts hier op het voorplan 
plaatsen. Frank heeft dit project aangestuurd, begeleid en gecoördineerd. Het aantal uren dat 
hij overigens met liefde en plezier (dat zegt ie toch zelf!!) het afgelopen half jaar aan en in ons 
lokaal heeft vertoefd, gewerkt en besteed zijn ondertussen behoorlijk opgelopen. Wij vinden 
alvast dat dit engagement sterk mag gewaardeerd en op zijn waarde geschat worden. 
 
9. Beker Bisdom 

Onze drie vertegenwoorders hebben de 1/16 finale allemaal overleefd en aan de uitslagen te 
zien, ging dat bijzonder vlot. In de achtste finale wachten echter andere kalibers en dat 
liepniet meer van een leien dakje!! De B-ploeg doet nog mee voor de oppergaai. 
dag datum uur thuisploeg bezoekers  uitslag 
VR 19/02 20.00U RIJKEVORSEL A BORSBEEK D 9 – 0  
VR 19/02 20.00U RIJKEVORSEL B TECEMO H  9 – 0  
MA 15/02 20.00U RIJKEVORSEL D KBTS A  6 – 3  
 
DI 30/03 20.00U SCHOTEN A RIJKEVORSEL A 9 – 0  
DO  01/04 20.00U ST ANTONIUS D RIJKEVORSEL D 6 – 3 
VR 02/04 20.00U RIJKEVORSEL B LEUGENBERG D 5 - 4 
 
10. Clubkampioenschap tweede Paasdag 

Met maar liefst 36 inschrijvingen dit jaar op ons jaarlijks clubkampioenschap, beloofde het 
een topper te worden ! Bij aanvang echter bleken  4 leden “verontschuldigd” zodat we met 32 
leden aan de aftrap kwamen.  Van de 5 tafels die reeds mooi opgesteld stonden, werd er 1 
afgebroken zodat we op 4 tafels telkens 2 poules van 4 personen konden plaatsen. 
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Van deze poules gingen de 2 sterkste naar de winnaarsronde en de 2 “minderen” naar de 
verliezersronde. 
Het voorgiftsysteem op zo’n clubkampioenschap zorgt steeds voor het nodige spektakel. 
Zo heeft iedereen evenveel kansen om te winnen.  Onze loting zorgt er dan weer voor dat er al 
sterke spelers bij mekaar kunnen staan in de poules en dit voor onverwachte wendingen kan 
zorgen.  Zo geraakte Louis Janssens (toch een sterkhouder en meervoudig winnaar van ons 
clubkampioenschap) dit jaar “niet” door zijn poule en dit dankzij een zeer sterk spelende Bob 
Verpoorten.  Louis kon zich dan wel opwerken naar de finale van de verliezersronde, maar 
stuitte daar op een sterke Dannny De Vrij die dankzij de 9-0 voorgift tegen Louis zich de 
winnaar van de verliezersronde mag noemen. 
Bij de winnaars werd Bob Verpoorten in de halve finale uitgeschakeld door ons sterkste lid 
Rob Lambrechts en ons ander sterk lid Bart Jacobs moest de duimen leggen tegen topfavoriet 
Tonny Wilms.  Deze laatste kan namelijk de “minderen” makkelijk onder controle houden en 
de “beteren” vlot de baas door goed mee te spelen en de voorgift uiteraard. 
In de finale kon Rob nog nipt één set meepikken tegen Tonny, maar Tonny gaat de 
geschiedenisboeken in als de winnaar van het clubkampioenschap 2009-2010 ! 
Al bij al weer een zeer geslaagde namiddag en avond en de afwezigen hadden ongelijk ! 
 
De volledige uitslag: 
 
1. Tony Wilms   17. Danny De Vrij 
2. Rob Lambrechts   18. Louis Janssens 
3. Bart Jacobs    19. Chris Verhoeven 
4. Bob Verpoorten   20. Ludo De Vrij  
5. Stan Adriaensen   21. Jef Van Bergen 
6. Erwin Breugelmans  22. Jef Matthé 
7. Dennis De Vrij    23. Ingrid Vervloet 
8. Rudi Marissen   24. Rudi Viskens 
9. Mario Krijnen   25. Maria Wauters 
10. Sven Somers   26. Erwin Liekens 
11. Yannick Van Den Eynden 27. Peter Lambreghts 
12. Paul Marissen   28. Werner Adriaensen 
13. Bob Van Den Eynden  29. Kristof Quirijnen 
14. Boris Voorspoels   30. Chris Wouters 
15. Raoul Wagemans   31. Caroline Fransen 
16. Edwin Michielsen   32. Gerda Van Dam 
 
11. Wist je dat… 

* Sandra De Vrij mama is geworden van een flinke Ruben.  
* Bob Verpoorten enkele laurierplanten geschonken heeft aan de club. De planten werden 
tegen de gevel west gezet zodat de rode muur ietwat gecamoufleerd wordt. Afin, het is te 
hopen dat die struiken ook effectief gaan groeien want nu zijn het alsnog schrale exemplaren. 
* Eric Van Hove een citytrip naar Rome heeft ondernomen en zijn vriend Louis een citytrip 
naar....Berlijn. Zouden die twee ruzie hebben!!?? 
* Fred Mertens met zijn madame verhuisd zijn naar een appartement op den Hoek en dat nu 
op de plaats staat waar Fred en Lèneke ooit nog hun bakkerij hadden. Oost west, thuis best!? 
* We hier stoppen met de wistjedatjes omdat we anders nog een nieuwe pagina moeten 
starten. Stuur jullie roddels naar louisjanssensathotmail.com  


