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NQG TUIST VOOR HET VERLOF ....

Het is weeral een tijdje geleden dat je nummer 39 in de bus kreeg. Begin februari om
precies te zijn. Dat kan je ook merken aan sommige artikels die nog in dit
nummer opgenomen zijn.

Hoog tijd dus om nog eens met nieuwe moed aan nummer 40 te beginnen. De laatste
uitspatting van het seizoen zullen we maar denken.

Ondertussen is er weer heel wat gebeurd bij TTK. Niet alleen hadden we weer
verschillende aktiviteiten maar ook ons nieuwe lokaal is al goed opgeschoten.

Om van dit alles het fijne te weten moet je gewoon verder lezen.

Uit de bestuursvergaderingen onthouden we hetvolgende :

BESTUURSVERGADERING VAN MAANDAG 15 MAART 1993

wisselbeker Gust Van Ammel gaat door
het "pierewitje" om bakken bier en frisdrank te "versjassen" wordt aangeschaft en

kost een luttele 500 fr.

het kampioenenbal van de sportraad krijgt een ander tintje : receptie in
gemeentehuis op 19 maart. Dard, Bjom en Sven zullen aanwezig zijn.

datum voor volgend tomooi in 't centrum : 20/02/94
voorbereiding fruitverkoop
fusie Hoogstraten-Rijkevorsel
als teerfeest wordt gedacht aan een koud buffet in eigen lokaal op 29/5
nieuwe bestuursverkiezing op algemene vergadering
bouw : prijzen dakisolatie vragen/bestek verwarming/afspraken gas-elektriciteit-

waterleiding/kontakten voor voegen buitenmuren

BESTUURSVERGADERING VAN MAANDAG 20 APRIL 1993

* klubkampioenschap jeugd gaat door op 1/5
* agenda ̂ gemene vergadering wordt opgesteld
* papieren rompslomp voor fusie wordt uit de doeken gedaan
* sportdag Spijker op 6/5
* teerfeest komt niet van de grond : voorstel warm eten !
* bouw : vloeren/septische put/sanitair/toogafiverking/isolatie

BESTUURSVERGADERING VAN MAANDAG 11 MH 1993

* het grootste deel van de vergadering gaat naar het opstellen v.d. ploegen voor
volgend seizoen.

* bouw : aanvraag waterleiding/vloeren

BESTUURSVERGADERING VAN MAANDAG 14 JUNI 1993

* Tios-Rijkevorsel gaat waarschijnlijk door op 4 september 1993 in ons nieuwe lokaal
in plaats van in Tics.

* beurtrol voor donderdagavond voor augustus wordt opgesteld.
* bouw : vloer in oude lokaal uitbreken / binnendeuren worden geschilderd /

radiatoren worden gespoten / aansluiting waterleiding kan verder /
schilderwerken in lokaal kunnen aangevangen worden.
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ONS NIEUWE LOKAAL

Na de uitgave van ons vorige klubblad zou je ons lokaal niet meer herkennen, zoveel
is er reeds gebeurd. We vervolgen ons verhaal van vorig nummer :
ondertussen weten van de gemeente dat het onmogelijk is om de verwarmings
installatie van de Prinsenpad mee te nemen naar ons nieuw lokaal. Het lokaal aan
de Prinsenpad wordt voorlopig nog niet afgebroken zodat de verwarming daar
nog moet dienen. We moeten dus zelf voor onze verwarmingsinstallatie zorgen.
Onze kostenraming werd opgetrokken en er werden prijsoffertes gevraagd. De
radiatoren zijn ondertussen geplaatst (week van 12/4) en de ketel en de
aansluitingen kunnen ook gebeuren. Daarmee werd gewacht omdat de chape er
nog niet lag en zoals je begrijpt is dat ondertussen ook gebeurd (17/4+24/4).

Omdat we niet van plan waren om op de chape te gaan zitten werd de aangekochte
vloer gelegd. Ook werd de vloer, in de ruimten waar geen tegels tegen de muur
komen, voorzien van plinten.

De gemeente zorgde ondertussen voor het plaatsen van de septische put en het graven
van sleuven voor onze nutsvoorzieningen : waterleiding-gas-elektriciteit en
telefoon. Het is niet de bedoeling om al direkt een telefoonaansluiting aan te
vragen maar er werd reeds een buis in de grond voorzien zodat we niet meer
moeten graven als we toch besluiten om een telefoon te installeren.

In de tweede helft van mei werden de tegels in de WC*s geplaatst en de vloer en de
tegels werden opgevoegd.

Het sanitair is goed opgeschoten. We hebben ondertussen ook onze wateraansluiting.
Onze standpijp en de lange waterdarm van onze voorzitter kunnen dus ook terug
naar hun vertrouwde plekje.

De gasaansluiting is gebeurd. Het is te zien dat de aansluiting gratis is want met die
buizen en die meter kunnen we gans Rijkevorsel verwarmen. We mogen echter
niet te kritisch zijn : een gekregen paard mag je niet in de bek kijken zegt het
spreekwoord !

In verband met de dakisolatie waren er in het begin nog wat problemen. Na vier
weken wachten werd blijkbaar de verkeerde isolatie geleverd. Telefoneren maar
en vragen om alles zo snel mogelijk in orde te brengen. Ondertussen is de isolatie
geleverd en wordt ze op 26/6 geplaatst. Nu kan in't kort ook onze verlichting
geplaatst worden. Als die in orde is wordt de elektriciteit gekeurd en aangesloten.

Ondertussen zijn de schilderwerken goed opgeschoten. De cafetaria heeft zijn lekje
gehad en met de binnendeuren is men volop bezig.

Een klein overzichtje van de nog uit te voeren werken :
verlichting-aansluiting elektriciteit-afwerken toog-afwerken sanitair-afwerken
binnendeuren-plaatsen houten vloer -afwerken vsds plafond cafetaria-afwerken
verwarming-dakgoten en riolering-voegen buitenmuur-en zeker nog enkele
zaken die we op dit ogenblik vergeten.

Langs deze weg wil ik, namens het bestuur, iedereen die zijn ziel uit zijn lijf werkt
aan ons nieuwe lokaal van harte bedanken voor "de moed en de opoffering".
Namen noemen doen we niet meer, zo vergeten we zeker niemand en diegenen
waarvoor onze dank bedoeld is weten het zelf wel.

Merkwaardige uitspraken !

* Mijn vrouw heeft ermee gedreigd dat ze van mij zal scheiden tenzij ik het
tafeltennissen opgeef !

Oei, dat is minder leuk.
Inderdaad, ik zal haar missen !

* Nogal wat mannen hebben ondertitels nodig om vrouwen te begrijpen !
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Ideeën gelijken op kinderen. Die van U zijn altijd de beste.

NIEUWE LEDEN

Sinds de vorige uitgave is ons ledenbestand ook weer flink gewijzigd :

LEDEN DIE ONS VERLATEN TIJDENS SEIZOEN 93-94

ADRIAENSEN KRIS

AERTS INGE

DE BACKER ILSE

DE LAET WERNER

DE VRIJ DENNIS

MOUWS GUNTHER

NUYTS KATHLEEN

SMEULDERS LUC

VAN DEN LANGENBERGH BRENDA

VAN DER UNDEN DARD

VAN HEMELDONCK TIM

VAN MERODE TIM

VERBOVEN ELS

VERPOORTEN WIM

VINCKX DIRK

WAGEMANS KURT

nieuwe leden sinds vorige uitgave

NAAM

HINSEN

VAN BERGEN

VAN GILS

VAN HOVE

VOORNAAM

ELS

JEF

ALFONS

ERIC

STRAAT

PERENSTRAAT

LOENHOUTSEWEG

DRIEHOEKSTRAAT

HELHOEKWEG

NUMMER

18

99

23

13

DORP

2310 RIJKEVORSEL

2320 HOOGSTRATEN

2321 MEER

2310 RIJKEVORSEL

gaan in seizoen 93-94 over van jeugd naar volwassenen :

KEVIN HEREMANS

AN HINSEN

RAOUL WAGEMANS

Met deze wijzigingen komt ons totaal ledenaantal voor het nieuwe seizoen op 77 leden
waarvan 35 jeugd en 42 volwassenen.

KAMIEL

VOLGEND SEIZOEN

SLUIT IK MIJ OOK AAN BIJ TTK
WIE WIL ER NU NIET IN EEN

NIEUW LOKAAL SPEI.RN ?
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Onze tweede grote TTK-fruitverkoop !

op de algemene vergadering van 6 mei werd onze tweede fmitverkoop voorgesteld.
Net zoals vorig jaar vonden we weer vrijwilligers om huis aan huis ons lekkere
en gezonde produkt aan de man (of de vrouw) te brengen. Diegenen die
"pertinent" tegen het leuren waren, zouden hun best doen om hun fruit bij
familie en vrienden kwijt te geraken.

Dat de opbrengst niet zou zijn zoals vorig jaar hadden we al snel begrepen. Het "vuur"
scheen een beetje uitgeblust. Een aantal straatverkopers gaf de pijp aan Maarten,
wat wij bijzonder spijtig vonden omdat daar eventueel nogal wat kilo's voor
iemand anders zouden weggelegd zijn. Toch mogen we de zaak niet al te negatief
bekijken. Met de opbrengst van deze keer kunnen we ons lokaal weer een beetje
verder verfraaien !

Zoals verleden jaar wUlen we ook nu een pluimpje op de hoed steken van onze TOP-10
verkopers :

1 MATTHE JEF

2 JANSSENS LOUIS

3 VERSCHUEREN LISETTE

+ PETIT LILIANE

4 DE VRIJ FAM.

5 LAURIJSSEN WILLY

6 ADRIAENSEN WERNER

7 VERHOEVEN CHRIS

+ DE VRIJ DANNY

8 HEREMANS JEF

9 VAN DEN EIJNDEN BOB

10 BROSENS FRANK

Net zoals vorig jaar komt Jef Matthé ook nu weer als overwinnaar uit de bus. Zijn
voorsprong op onze voorzitter (die hier nog maar eens het goede voorbeeld geeft)
is echter zeer klein.

Laten we duidelijk zijn : dit alles wil niet zeggen dat diegene die niet op dit lijstje
voorkomt, zijn best niet heeft gedaan. Iedereen die zijn steentje heeft
bijgedragen is daar natuurlijk erg hartelijk voor bedankt! En zoals je weet: de
opbrengst zal goed besteed worden !

K.V.K.T.

PLOEGEN JEUGD

A-PLOEG B-PLOEG

SVEN SOMERS D6

BJÖRN HEREMANS E6

TIM BECKX F

SANDRA DE VRIJ NG

GREET SOMERS NG

ANN VAN LEUVEN NG

C-PLOEG D-PLOEG

HANS DE MEESTER NG

KRISTOF V. HEMELDONCK NG

RAF VERPOORTEN NG

ROEL VAN HEUCKELOM NG

KATHLEEN LENAERTS NG

TINNE JANSSEN NG

ANJA LAURIJSSEN NG

KATRIEN VAN LEUVEN NG

CINDY BASTIAENSEN NG
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E-PLOEG

BART MERTENS NG

GERT NUYTS NG

KOEN JANSSENS NG

BRAM GOETSCHALCKX NG

PLOEGEN VOLWASSENEN

A-PLOEG f3°) VR

FRANK BROSENS DO

WILLY LAURIJSSEN 02

RAGUL WAGEMANS 06

B-PLOEG (4°) MA

KEVIN HEREMANS 06

CHRIS VERHOEVEN 06

TONNY WILMS EO

C-PLOEG (5°) MA

LUCIEN KIVIT E2

LU DE VRIJ E4

EDWIN MICHIELSEN E6

D-PLOEG (6°) MA

CYRIEL LAMBRECHTS E6

FREO MERTENS E6

JACK VO EIJNDEN E6

E-PLOEG f6°'^ VR

STAF PEETERS E6

FREDDY WILMS F

JEF HEREMANS NG

F-PLOEG non MA

WERNER AORIAENSEN NG

MARIA WOUTERS NG

TOOS SMULDERS NG

ERNA BUYS NG

AANVANG NIEUW SEIZOEN VOOR KVKT

JEUGD ; ZATERDAG 4 SEPTEMBER

VOLWASSENEN ; WEEK VAN MAANDAG 6 SEPTEMBER (BEKER BISDOM)

In verband met het verplaatsen van wedstrijden voor volgend seizoen staat er een wijziging op
het programma. Omdat het ministerie, in verband met dopingkontrole, op de hoogte moet zijn
van de data van de wedstrijden dient een wedstrijdverplaatsing 14 dagen vooraf aangevraagd te
worden. Als bijkomende kosten dienen we voortaan 1 OOfr aan KVKT te betalen omdat deze de
wijziging met een aangetekend schrijven aan het ministerie moeten melden.
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A-PLOEG (V) Dl

JANSSENS LOUIS (C4)
VD EIJNDEN BOB (C4)
VAN HOVE ERIC (C6)
VAN BERGEN JEF (C6)

B-PLOEG (2°) Dl

DE VRIES HANS (02)
NUrrS JEF (04)
POELMANS EOGARD (06)
VAN LEUVEN ILSE (06)

BRIEF VANWEGE BESTUUR AAN STAN BIT ZITN 60 STE VERTAARDAG

Beste Stan,

Het is alsof het dit jaar niet op kan,
Eerst de Fred en nu jij, de Stan.

Jij bent in *93 al de tweede met een zes en een nul.
Als je het ons vraagt, beslist geen flauwekul !

Voor ons is het natuurlijk weer zweten,
om een toepasseüjke verjaardagstekst te vinden, moetje weten.

Het heeft echter zo zijn voordelen,
om met rijmen te spelen.

Als je het voor de ene doet,
weet je vlugger hoe het voor de andere moet.

Stan, ook jij bent een lid van de eerste uren,
en voor TTK mag dat nog best blijven duren.

Trainen aan de tafel, trainen met de robot,
bij Stan kan het pingpongen niet meer kapot!

Aan de tafel ga je er steeds voluit tegenaan,
en heb je al menig "vriend en vijand" weten te verslaan.

Maar Stan zocht het ook naar buiten,
hij volgde een cursus om wedstrijden te kunnen "fluiten".

Zo is hij al enkele jaren een gediplomeerde teller aan tafel,
en als speler hou je dan beter je wafel.

Stan is immers tot in de hoogste tafeltennisregionen bekend en berucht,
als hij telt wordt er niet gevloekt, gemopperd of gezucht.

Vijftien centimeter moet de bal recht omhoog uit de hand,
of het punt gaat naar de andere kant.

Afin, het wordt tijd om terug te keren naar de vierde maart,
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dat is te merken aan je verjaardagskaart.

Je hebt al eerder aangegeven,
op mijn verjaardag voei ik mij niet tot pingpongen aangedreven.
Maar aan een verjaardag hangt een cadeautje vast,
en die verrassing blijft dan maar tot volgende week in de kast.

We raden je dan ook aan,
volgende donderdag op de klub eens langs te gaan.

Het wordt geen te grote gekkigheid zoals bij onze Fred
want daar ben jij, voor zover we weten, niet erg mee opgezet.

Een traktatie met het één of ander van jouwe kant
en de avond wordt alweer reuze plezant.

Ons rest nog, jou namens de klub van harte te feliciteren
en dat je nog vele jaren in goede gezondheid tussen en met ons mag verkeren.

Geniet nog van het pingpongen en het goeie leven,
het is immers niet iedereen gegeven!

Nog een prettige verjaardag Stan ! I !

namens TTK Rijkevorsel,
Het bestuur

(Louis)

Het zoveelste plaatselijke tornooi : 21 februari 1993

Na het dieptepunt, qua aantal inschrijvingen, van 1990 leek ons tornooi opnieuw in
de lift te zitten. In '91 meldden er zich een 120 spelers en vorig jaar zelfs 150. Dit jaar
ging het aantal ingeschrevenen weer spektakulair naar omlaag. We haaiden juist de
l^ap van de honderd. Eén van de mogelijke oorzaken die destijds werden aangehaald
lijkt nu hoofdoorzaak nummer 1 te zijn : de datum van ons tomooi viel samen met het
begin van de krokusvakantie. Heel wat mensen schijnen deze periode aan te grijpen
om een weekendje te plannen of een ski-reis te realiseren. Je hebt de neiging om te
denken dat dat toch het verschil niet kan maken, maar je staat er versteld van
hoeveel mensen er inderdaad "van onder trekken". Binnen onze eigenste klub waren
er diverse leden "op reis", waarom zou het elders zo niet zijn.
Anderzijds heeft een tornooi met een beperkte bezetting ook zijn voordelen : de
organisatie loopt makkeüjker en je hebt minder tijdsdruk.
Een overzicht van de sportieve prestaties :
Bij de jeugd traditioneel drie reeksen. Bij de jongens NG was er bij de laatste acht
weinig Rijkevorsels talent te bespeuren. Enkel de broers Verpoorten konden zich
enigszins handhaven in het buitendorpse geweld. De overwinning ging naar Michael
Scrayen van St-Antonius die in de belle zijn klubgenoot Bart Schorpion versloeg.
Bij de meisjes NG was de eigen inbreng een stuk groter. Greet Somers bracht het zelfs
tot de finale maar daar werd ze gewogen en te licht bevonden door Tinne Wauters van
Merksplas (21-12, 21-19)
Bij de jeugd Recreatie was het echter al Rijkevorsel wat de klok sloeg. Hans De Meester
was twee maaijes te groot voor Wim Van Den Eijnden en zo bleef de eerste trofee van
de voormiddag in Rijkevorselse handen.

Bij de volwassenen NG konden drie mensen van eigen bodem niet verhinderen dat
Michel Schuermans van Merksplas met de hoofdprijs ging lopen. Grootste slachtoffer
was Luc Braspenninckx (ex-klublid) die met 21-12 en 21-17 de boor in ging.
Bij de dames NG werd van hetzelfde laken een pakje gemaakt. Opnieuw Merksplas
boven met Ria Roover en ditmaal was onze Kathleen Nuyts de pineut.
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In de F-reeks werd Rijkevorsel uit de finale gehouden. Herman Peeters van Schilde
was sterker dan de rest.

In de E-reeks was de eigen inbreng meer dan nadrukkelijk met zes spelers bij de
laatste acht. Het kon dus maar moeilijk mislopen en dat deed het ook niet. Sven Somers
hield de trofee in eigen huis na een 14-21, 21-17 en 21-17 zege tegen Greet Van
Reussel van Wechelderzande.
In de D-reeks kon Dennis De Vrij zich doorzetten ten nadele van klubgenoot Hans De
Vries. De eerste set hield Hans de schijn nog op met nipt 23-21 verlies, maar de tweede
set was een makkie voor Dennis : 21-10.

Bij de recreanten bleef de trofee ook al in Rijkevorsels bezit hoewei Jan Peeters
(voUeybalspeler bij Rijkevoc), al herhaaldelijk winnaar, dit keer moest passen in de
halve finale. De finale werd uitgevochten door twee ex-leden , het bloed blijft kruipen
waar het niet gaan kan, die er een leuk potje tafeltennis op na hielden. Gert Heylen,
in zijn vrije tijd reservedoeiman bij Zwarte Leeuw en Kris Mees bewezen dat ze beiden
nog goed overweg konden met het palet. Gert was uiteindelijk de sterkste maar had
daarvoor wel een belle nodig : 16-21, 21-13 en 21-10.

Samenvattend een positieve balans voor Rijkevorsel : van de negen reeksen werden
er vier gewonnen en in nog twee reeksen stonden we mee in de finale : er zijn
mindere jaren geweest !
Hopelijk valt de datum volgend jaar iets gunstiger zodat we wellicht op wat meer
inschrijvingen kunnen rekenen.

Louis

TIOS '67 : een aanval op het Guiness-record !

Van 21 tot 23 mei 1993 was het bij Tios een drukte van belang. Vier
spelers (twee teams van 2 spelers) gingen proberen om het guiness
-record dubbelspel scherper te stellen. Het record stond op 55 uur en 16
minuten.

Voor Tios traden Arno Van Esch, Leon Van Esch, Paul Mutsaers en Chris
Van Dijk in het strijdperk. Hun doel was om het record op 60 uur te
brengen. Vanaf november werd de aanval op het record zorgvuldig
voorbereid, niet alleen op sportief vlak maar zeker ook op medisch
gebied werden de spelers van bij het begin goed begeleid.
Van TTK Rijkevorsel gingen vier spelers een aantal wedstrijden
meespelen. Louis Janssens, WiUy Laurijssen, Lucien Kivit en Fred
Mertens (die ingevallen was voor de geblesseerde Jan Adriaensen).
Hun eerste wedstrijd dienden ze te betwisten rond de klok van half vijf
(goeie morgen !).
De gebroeders Arno en Leon Van Esch maakten de 60 uren rond. Chris
Van Dijk speelde alleen verder nadat zijn maat Paul Mutsaers na 27 uur
de strijd moest staken wegens een voetblessure.

Langs deze weg willen wij de spelers van Tios van harte
proficiat wensen met het behalen van hun record ! !

TWEEDE PAASDAG : HET ENIGE ECHTE KLUBKAMPIOENSCHAP VAN TTK

Met dezelfde grote zekerheid waarmee de paashaas zich op Paasdag van zijn eieren
ontdoet in de diverse tuintjes en prielen komen op tweede Paasdag de seniors van TTK
bij eikaar om te strijden voor de Subtitel. Sinds jaar en dag zijn we ook erg boos op die
paashaas van hierboven. Hij schijnt er met name de onhebbelijke gewoonte op na te
houden om die bewuste eieren op de gekste plaatsen te droppen zodat ouders op den
duur mee moeten lopen zoeken naar die roteieren. Die zoektocht blijkt telkens weer
danig uit te lopen waardoor heel wat klubleden hun kat sturen naar ons
klubkampioenschap.
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Vanuit persoonlijk en bestuurlijk standpunt vinden we dit toch wel wat jammer omdat
het zowat de morele plicht is van elk klublid om aanwezig te zijn op dit jaarlijkse
evenement.

Dit jaar hadden zich 27 mensen opgegeven waarvan er 24 kwamen opdagen. Dit was
nog altijd meer dan vorig jaar: de eieren waren blijkbaar wat makkelijker te vinden!
Deze 24 werden verdeeld in 6 poules van 4 om de eerste ronde te betwisten. Het belang
van deze ronde is erg relatief, hierdoor wordt enkel bepaald op welke plaats men
terechtkomt op de wedstrijdtabel. Eén zekerheid heb je : als winnaar van een poule
kom je zeker op tabel tegen iemand die geen winnaar was van een poule. Dat dit
meteen zekerheid biedt tot het afwerken van een makkelijke volgende wedstrijd is
allerminst te garanderen. Zo werden er in die eerste ronde op tabel enkele spannende
matchen gespeeld. Hans De Vries kon er Dard VD Linden slechts in de belle met 21-17
onder houden. Dirk Vinckx kroop door het oog van de naald bij Danny De Vrij : 22-20
in de beUe getuigt van weinig overschot. Lucien Kivit maakte het helemaal te bont
tegen Edwin Michielsen. Beiden hadden de kans om het uit te maken maar uiteindelijk
was het dus Lucien die met 26-24 aan het langste eind trok.
Tijdens de achtste finales regende het belles. Maar liefst zes van de acht matchen
werden beslist in een derde set. Enkel Dirk had met Fredje geen moeite wegens "teveel
op" van Fred en Dennis had geen klant aan Jef Heremans. Bob had aan Willy (de
finale van vorig jaaroverigens) opnieuw het nodige kluifwerk: 21-16 in de belle ! Jef
Nuyts had het ook niet onder de markt met de weerspannige Staf. Kevin Heremans
kon pas in de derde set met 21-14 overtuigen tegen Chris Verhoeven. De andere drie
'achtste-finales* werden beslecht met twee punten verschil, telkens na een
noodzakelijke derde set. Zo bleef Tonny Wilms de baas over Edgard, Hans over Lucien
en Louis over Ludo.

In de kwartfinale was de 8-0 voorgift van Louis tegen Kevin te groot. De eerste set
ging nog wel naar Louis maar nadien had hij geen kans meer. Dirk en Bob vochten
een w^e veldslag uit onder elkaar en met wisselende kansen. Aan de meet toonde
Dirk zich de sterkste. De twee andere wedstrijden werden relatief eenvoudig
gewonnen door Dennis (tegen Jef Nuyts) en Hans (tegen Tonny).
Zo vlot als Hans zijn vorige match had gewonnen, zo vlot werd hij nu in de eerste
halve finale te bed gedaan door Dennis. Droge 2-0 zondermeer. De andere halve finale
was echter andere koek. Dirk maakte tijdens de eerste set in no-time zijn 7-0
achterstand goed maar verslikte zich in de tweede set. Kevin bouwde daarin een grote
voorsprong op vanaf de 7-0 voorgift. De derde set kende in de aanloop eenzelfde
scenario als de eerste. Dirk onmiddellijk bij de mensen, van 7-0 naar 7-7, maar toen
viel de trein stil. Het ging gelijk op, met op 20-19 zelfs een matchbal voor Dirk. Dank
zij enkele knappe punten sloeg Kevin zich toch een weg naar de finale : 22-20 en exit
Dirk.

In de finale stonden zo twee jongelui, stilaan droog aan't worden achter de oren,
elkaar in het wit van de ogen te kijken. In de eerste set ging Kevin op zijn halve-
finaie elan door (21-11) tegen een te makke Dennis. Deze begreep dat hij uit een ander
vaatje moest gaan tappen, deed dat ook en het kon dan ook lange tijd alle kanten uit
gedurende de tweede set. Opnieuw dank zij enkele onwaarschijnlijke en in de
winrungmood' geslagen punten sleepte Kevin met 26-24 de titel naar zich toe. Langs
deze weg nogmaals proficiat!
Omdat het niet alleen belangrijk is om te eten wie eerste is, maar evengoed wie laatst
is : deze eindrangschikking :

1. Kevin Heremans (zijn illustere naamgenoot heeft het nooit gekund)
2. Dennis De Vrij (als hij maar geen para wordt...)
3. Dirk Vinckx (hij moet lid blijven wil hij ooit winnen)
4. Hans De Vries (allergisch voor toekomstige para's)
5. Louis Janssens (is het al een paar keer geweest, het hoeft dus niet per sé)
6. Jef Nuyts (vist er ook alle jaren juistekens naast)
7. Bob Van Den Eijnden (vorig jaar nog gewonnen, geen drama dus)
8. Tonny Wilms (een goede prestatie van "der Toni")
9. Chns Verhoeven (geen schande om te verliezen van de latere winnaar)
10. Jef Heremans (vader van de winnaar, walk-over bij de eerste ronde op tabel)
11. Fred Menens (wel niet de vader, maar voor de rest hetzelfde als nr 10)
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12. Lucien Kivit (het scheelde maar twee puntjes om hogerop te staan)
13. Lu De Vrij (wacht maar tot zijn gespierde scheur genezen is)
14. Staf Peeters (heeft een prima kampioenschap gespeeld dLxit hijzelf)
15. Wüly Laurijssen (vorig jaar de finie, nu 15" : volgend jaar een andere tapper !?)
16. Edgard Poelmans (zie 12 en 13)
17. Danny De Vrij (van hem hadden we beter verwacht)
18. Dard VD Linden (niet wanhopen, blijven trainen)
19. Frank Brosens (niet genoeg geslapen?)
20. Maria Wauters (volgend jaar hogerop !)
21. Marianne Adams (met vertrouwen geraak je zeker hoger, maar je hebt dit jaar

niet veel kunnen trainen)
22. Edwin Michieisen (wat staat hij hier te doen, zo ver achteraan ?)
23. Werner Adriaensen (loffelijke poging !)
24. Erna Buys (laatste met één grote troost: jou zoon heeft gewonnen !)

Tot slot nog enkele varia :

* Wüly en Louis hebben voor, tijdens en na de toog verzorgd. Ze hebben hierbij
reuzehulp gehad van Kristien (het lief van den Dard).

* Er is weer behoorlijk wat afgetutterd maar dat is wel geen nieuws meer zekers !
* Willy dacht dat 50 hot-dogs veel te veel zou zijn, maar ze waren helaas al om 6 uur

op.

* Jack VD Eijnden maakte zijn entree, recht terug van vakantie, midden in de finale.
Hij zag er bruin, moe en afgepeigerd uit.

* Jef en Erna onderbraken hun verlof in de Ardennen om deel te nemen aan het
klubkampioenschap : een voorbeeld voor aUe afwezigen.

* Gehoord in de wandelgangen : volgend jaar tweehonderd frank boete voor diegenen
die afwezig zijn op het klubkampioenschap !

LOUIS

TER INFORMATIE :

het klubkampioenschap van de jeugd op 1/5/93 werd gewonnen door :

jeugd jongens NG : Tim Beckx
jeugd meisjes NG : Sandra De Vrij
beginnelingen : Bram Goetschaickx

HET REGLEMENT VAN DE BAAS !

1. De baas heeft gelijk.
2. De baas heeft altijd gelijk.
3. Ook al heeft de baas ongelijk, art, 3 blijft van kracht!
4. De baas eet niet tijdens het werk, hij voedt zich.
5. De baas drinkt niet tijdens het werk, liij proeft.
6. De baas slaapt nooit op kantoor, hij denkt na.
7. De baas is nooit te laat, hij is opgehouden.
8. De baas verlaat nooit zijn werk, hij wordt weggeroepen.
9. De baas heeft geen relatie met zijn secretaresse, hij heeft veel dikteerwerk.
10. De baas leest nooit de krant, hij bestudeert ze.
11. De baas blijft de baas, zelfs in zijn zwembroek.
12. Hoe meer kritiek op de baas, hoe minder loon.
13. De baas is nooit op vakantie, hij is op zakenreis.

Een beetje hersentraining ! !

Om eerlijk te zijn hebben we het niet nagevraagd, maar Stan Adriaensen zal wel
niet veel tips hebben moeten geven in verband met onze vraagjes van vorig
nummer. Met al dat intellekt dat zich verschuilt in de hoofden van onze
TTK'ers kan het niet anders dan dat ze alle vragen korrekt hebben
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beantwoord. Voor de twijfelaars geven we hierna toch nog de juiste
antwoorden :

1. Welk nummer tToort bij het vraagteken ?

I Zes hoort bij het vraagteken = "1
I  aantal aangrenzende vakjes I \

© © ®
© © ©

© 0 ®

2. Kan je deze reeks vervolgen, telkens lezend
van links naar rechts ?

Op de vraagtekens horen A + N en zo bekom je :
de eerste letters van

1 -2-3

4-5-6

7-8-9

4

23 3. Hoeveel pijlen zijn er nodig om tot een
score van 100 te komen op dit dartbord ?

Met zes pijlen kan je 100 vormen :
4x17=68 en 2x16=32 -> 68+32=100

39

40.

1 1 1 1

1 3 5 7

1 5 1 325

1 7 25 7

4. Maak het vierkant op een logische manier af.

I Tel telkens de vakjes links, boven en
I schuin boven op
I  zo bekom je 63 op het vraagteken I

5. Welke beroepen zitten verscholen in deze twee naamkaartjes

ESTER POELEN RIC TRACIUS
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(VROUWELIJK)
1

TONEELSPEELSTER 1

(MANNELIJK)

;  CIRCUSARTIEST ;

Om onze speurneuzen opnieuw aan het werk te zetten vonden we nog volgende
vraag :

In elke zin staat een gemeente van België cryptisch omschreven. Het aantal letters
van die gemeente vind je tussen haakjes. Veel succes !

voorbeeld : Het produkt van de naaister ligt op bed (5) = LAKEN

1. Draai om voor de Alpen (10)
2. Die grote deur naar zee is zeker niet oud (10)
3. De kwezeltjes staan voor de dam (12)
4. Iemand vuurt daar in het koren (8)
5. Hier hebben de vorsten geen lange regering (8)
6. Het varken zit aan de grond vast (10)
7. Deze krachtige zwemvogels vindt men ook in Limburg (5)
8. Loopt men met de roede aan de Schelde ? (8)
9. Wie zegt nu halt tegen een pantalon ? (8)
10. Hier volgt de vergoeding na de garantie (8)
11. De koningsboom achter de stroom (7)
12. 't Is niet nat tussen de bomen.

13. 6/12 (9)
14. Heeft Christus in Oost-Vlaanderen geleefd? (8)
15. Pas op aan de grens of rond Mechelen of je trapt erin (5)

niST jE DAT ? ?
L

er geen telefoonaansluiting in ons nieuwe lokaal dient te komen? Reden : anders
bellen onze vrouwen (of mannen) steeds dat we naar huis moeten komen !

er weeral twee jongens van Oostmalle klaar staan om zich bij TTK aan te sluiten. Het
wordt nog een ware invasie van OostmaUenaars !

ons aller Willy Laurijssen de kaap van de 50 overschreed? Dit werd uitbtmdig
gevierd met grote spandoeken en lekkere pralines !

het gewicht van een ̂ eltennisballetje ongeveer 2,5 gr is ?
ze bij Tios ook aan een nieuw lokaal denken ? Daar werd de commissie VONK

opgericht. Deze commissie houdt zich bezig met alles wat geld in het laatje kan
brengen voor hun nieuw lokaal. VONK staat voor : Voor Ons Nieuwe Klublokaal.

KPUZZEL

Na het ongelooflijk aantal inzendengen van de vorige keer -nul om precies te zijn-
mochten we ons ditmaal opnieuw verheugen op zes toegezonden formulieren :
een stijging van maar liefst 600% !

Toch blijft het belachelijk weinig als je de wetenschap hebt dat onze klub dik 80 leden
rijk is. Je vraagt je toch af : weten ze het niet, kunnen ze het niet, willen ze het
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niet of nog het ergst van al : lezen ze het niet / , n
Toch blijven we gewoon doorgaan, ren eerste om die zielen te plezieren die telkens

weer de puzzel trachten op te lossen, ten tweede om het klubblad van de nodige
kopij de voorzien en ten derde omdat we zelf te koppig zijn om er mee te kappen .

De oplossing van vorige keer lag voor veel plngpongers in een onbereikbaar jemand,
WALDNER genaamd. Met volgende woorden had je de achternaam van Jan-0\e, de
beste tafeltennisser die de wereld ooit heeft voortgebracht, kunnen vinden .

1. roodhuid - 2. naaste - 3. leuven - 4. woud - 5. eva - 6. dommerik - /. antwerpen

Zoals reeds gezegd mochten we zes inzendingen verwelkomen welke ook alle zes
korrekt waren. De schiftingsvraag werd zowel door Dard VD Linden als door Stat
Peeters op precies zes ingeschat zodat er een loting aan te pas kwam. Een
onschuldige kinderhand, voor zover die nog bestaan natuurlijk, haalde Dard als
winnaar uit de ton. Sneu voor de Staf maar hij heeft nog steeds een prijs te goed
van een vroegere zoekpuzzel. Staf vreest onterecht dat we hem vergeten zijn
maar zijn prijs, een plant, is nog steeds in volle groei en wordt binnen afzienbare
tijd geleverd.

Dard mag zijn prijs komen afhalen op een mooie zaterdag wanneer er werk te leveren
valt aan ons nieuwe lokaal.

De nieuwe ongave :

1. Een ander woord voor "hold-up". - ■

2. Een plaats waar men allerlei dingen warm en klaar kan maken.
3. De wetenschap die zich bezig houdt met de onderlinge menselijke verhoudingen

binnen onze maatschappij. . ,
4. Een kaartterm die men gebruikt wanneer een speler alle slagen alleen kan halen.
5. Een diertje waarvoor menig vrouwmens angst heeft.
6. Tegenovergestelde van altijd.
7. Ander woord voor geld.

Zeven woorden moeten er gevonden worden en dus bestaat het te zoeken woord
uiteraard ook uit zeven letters. Eén tip : het woord dat je moet zoeken, zoeken wij
eigenlijk ook !

De prijs : de winnaar krijgt 10 konsumptiebonnen voor het volgende seizoen !
De inzendingen zijn welkom tot eind juli.

Tafeltennis is nog altijd populair in Rijkevorsel
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De juiste oplossing ;

SCHIFTINGSVRAAG : Aantal juiste oplossingen ?

AANTAL : □
NAAM :

Staken doe je niet voor de lol
tZWAR

I STALOySlUS
W TER HEIDE

Hoewe, he. e. voor een «

7wnrt Goor in Merksplas.


