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we het nummer van februari overgeslagen hebben? Zomaar zonder reden is er in februari geen info
verschenen. Niet zo erg zou je denken, maar de eerste gevolgen laten zich reeds merken; een tapper die
altijd kijkt op "de lijst van toogverantwoordelijken in TTK-Info" is niet paraat op zijn tapbeurt! Om
erger te voorkomen maar vlug een nieuwe info gemaakt,
je dus beter in het begin van het seizoen je tapbeurten in je kalender kan noteren!
we raar opkeken bij het ontvangen van de laatste telefoonrekening? Tot nog toe verliep het hele
telefoongebruik goed, maar de laatste rekening vermeldde twee gesprekken met Proximus voor een
totale duur van 43 minuten: twee gesprekken van 20 minuten of één van een vijftal minuten en één van
bijna een half uur? We hebben er het raden naar. Misschien zijn beide gesprekken ook betaald met 20 Bfr,
maar dat is nog geen reden om zo lang te telefoneren. Een normaal gesprek duurt minder dan 3 minuten,
andere gesprekken dienen thuis te gebeuren! (opgelet tapper: dit geldt ook voor bezoekers !)
een andere opmerking hebben we nog op de verwarming (deze zal bij beter weer minder van toepassing
zijn): de thermostaat op 30 zetten zal de cafetaria niet vlugger opwarmen ! ! ! Het enige nadeel is
dat, als je de thermostaat niet tijdig lager zet, het veel te warm wordt! Dit geldt ook voor de speelruimte:
te hoog ingestelde temperaturen maken het alleen te warm !
Optimale temperaturen voor een ftisse dag: cafetaria max. 20°C en speelruimte max. 17°C !
Vergeet ook niet de verwarming af te zetten bij het verlaten van het lokaal! Zopas stond ze nog onnodig
2 dagen volle bak te branden!
het camavalfeest voor de jeugd niet doorging omdat er te weinig inschrijvingen waren (slechts 4 !).
er volgende maand weer inschrijvingsformulieren voor het nieuwe seizoen komen !
de mensen, die een transfer op't oog hebben, er voor moeten zorgen dat ze dit tijdig (in april!!!) melden
aan onze secretaris.

het binnenkort (begin mei) weeral algemene vergadering is en dat je dan je lidgeld kan betalen (hou dus
de eerste donderdagen van mei al vrij!
de gerenommeerde quizploeg van TTK, 'de lege ijskast" een verdienstelijke 13® plaats op 40 ploegen
behaalde op een quiz in Vlimmeren. Met een puntje of vijf meer had er zelfs een zesde plaats ingezeten,
dit jaar de genomineerden (lees kampioenen) van TTK wel op post waren tijdens de kampioenenviering
van de Sportraad. Naast enkel gratis drankjes was er voor elke kampioen een handdoek als aandenken
voorzien.

het voorbije tomooi dan wel geen groot succes was qua opkomst maar dat we zeker niet mochten klagen
over de medewerking van onze clubleden. Zowel voor het afhalen en temg wegbrengen van tafels en
ander materiaal waren veel mensen bereid om een handje toe te steken. Het klaarzetten van de tafels op
zondagmorgen, toog en assistentie bij de recreatie-jeugd kwam op rekening van de mensen van het
jeugdbestuur.

op gevaar af iemand te vergeten noemen we geen namen maar bedanken we alle helpers nogmaals
expliciet via deze weg!
de datum voor volgend jaar ook al vast staat: zondag 20 febmari 2000 !
de competitie op zijn einde loopt: KVKT heefl gedaan en VTTL is aan de laatste wedstrijden bezig,
we nog altijd zoeken naar een oplossing om het rook-probleem in onze cafetaria op te lossen. We willen
helemaal niet dat er een rookverbod komt, maar we willen zeker niet dat er mensen thuisblijven omdat ze
er niet van houden om stinkend van de rook naar huis te gaan. Iedereen die een voorstel heefl om dit
probleem op te lossen snelt er best mee naar één van de bestuursleden.



er wordt gespeeld met voorgift (cijfer voorgift is combinatie van klassement KVKT en VTTL of
aflijningen bij afwezigheid van het ene of het andere)
eerste ronde in poules die ter plaatse geloot worden
tweede ronde op tabel met een winnaarstabel (voor de eerste twee geplaatste spelers van elke poule) en
een verliezerstabel voor de twee laatste van elke poule

net zoals vorig jaar kan je er voor kiezen om uw drank afzonderlijk of in één keer te betalen (300 Bfi* of
7,44 euro)

de inschrijvingslijst hangt aan het prikbord in het lokaal; SCHRIJF IN !!!!!

iKT v ' /

mogen zich verwachten aan een boetebrie^e:
VD ; ploegwaarde foutief opgeteld bij Beker Bisdom
VE : geen ploegwaarde ingevuld

ingevolge een poging tot wedstrijdvervalsing wordt Jef Dussart (bestuurslid KVKT) geschorst voor alle
sportactiviteiten tot volgend seizoen en voor alle bestuursactiviteiten bij KVKT gedurende 3 jaar !
Moraal: behoed u voor wedstrijdvervalsing want eerlijk duurt het langst, zelfs bij tafeltennis !
jeugd-interclub : JB ■=> eindronde 4° afdeling te spelen in TTK Antonius op zaterdag 24 april !

clubkampioenschap volwassenen: aanvang 13:00 u
1^—

teerfeest in ons lokaal
clubkampioenschap jeugd

TTK'S JAARLIJKSE TORNOOI (21/02/1999) : een terugblik

Ons jaarlijkse plaatselijke tomooi was ondertussen aan zijn 23° editie toe. Onvoorstelbaar eigenlijk hoe snel
het allemaal wel gaat als je dat getal eens goed tot je laat doordringen! Of we ons zilveren jubileum halen is
nochtans een gegeven waar we niet onmiddellijk een antwoord op hebben. Qua belangstelling voor ons
tomooi gaan we er immers niet op vooruit, integendeel, we halen al enkele jaren de honderd inschrijvingen
niet meer en ditmaal zaten we maar aan 76 deelnemers. Als we daar dan nog eens de eigen clubleden
aftrekken dienen we dat getal zelfs te halveren.
Mogelijke oorzaken van deze alsmaar dalende trend zijn niet meteen te citeren: het krokusverlof zal er wel
voor iets tussen zitten maar anderzijds viel het tomooi ditmaal niet samen met een federaal tomooi, is het de
algemeen dalende belangstelling voor tomooien, spreekt de slechte - verlichting, vloer... - accommodatie
van een Parochiecentrum de spelers niet aan?
Feiten zijn en blijven ondertussen feiten en die zeggen ons dat de kritische grens van het aantal deelnemers
en de daaraan verbonden opbrengsten bereikt is. Belangrijk argument pro om het tomooi te blijven
organiseren is de public relations en naambekendheid van TTK. Hoe één en ander zal evolueren dient op de
volgende bestuursvergadering besproken te worden.
Voor de goede orde en volledigheid geven we hieronder de uitslagen van de diverse reeksen. Grote
verwondering hoeft het niet te verwekken als de lezer hierbij vaststelt dat de Rijkevorselse aanwezigheid in
de top van de uitslagen zeer groot is. Anderzijds blijft het toch ook wel een knappe verdienste om
eindwinnaar te kunnen worden in zijn reeks!



5. Reeks F:

In de F-reeks ging de overwinning niet naar Rijkevorsel maar met Dirk Filliers kregen we wel een finalist uit
de eigen clubrangen. Dirk speelde een goede pouleronde en won op tabel zijn halve finale.
1. Frederik Wouters (St. Ant.)
2. Dirk Filliers (Rijk.)
3. Pieter Geenen (Merksplas)
4. Linus Mannaers (Stabelino)

6. Reeks E:

De E-reeks was goed bezet dit jaar met 13 deelnemers. Eén poule bestond uit vijf spelers en dat hebben we
geweten; ten eerste dienen er in zo'n poule 10 wedstrijden gespeeld te worden en als deze matchen op de
tweede plaats allemaal nog eens in een belle worden uitgevochten kan men wel raden hoe laat het is! De
finale van de E-reeks was dan ook meteen de laatste match van de dag, zo rond de klok van halfacht. Dat de
overwinning naar de eigen club ging was gelukkig wat zalf op de wondel

1. Rob Lambrechts (Rijk.)
2. Vic Plessers (Merksplas)
3. Thomas Wouters (St. Ant.)

4. Tim Nijsmans (Merksplas)
5. Peter Lambreghts (Rijk.)
6. Jeroen Wouters (St. Ant.)

7. Reeks D;

Negen deelnemers, twee poules...en Rijkevorsel boven in deze reeks. De club- en teamgenoten Frank
Brosens en Raoul Wagemans mochten in de finale onder elkaar uitmaken wie de sterkste was.

1. Raoul Wagemans (Rijk.)
2. Frank Brosens (idem)

3. Leo Luyckx (Stabelino)
4. Achille Sebrechts (St. Ant.)

8. Recreatie volwassenen!

Ook hier was de zege voor TTK omdat Frank Bogaerts niet bepaald de grootste moeite had om de anderen
te verslaan.

1. Frank Bogaerts (Rijk.) 4. Ludo Sterkens (\%tus)
2. Patrick Leppens (onafh.) 5. Carlo Kuylen (Rijk.)
3. Helga Schuermans (Rijk.) 6. Stefan Dillen (St. Ant.)

De laatste tappers (voor dit seizoen !) kan je hieronder vinden. Willy Laurijssen was zo goed zich als
kandidaat op te geven voor de eindrondes (halve finales Beker HoUogne) die doorgingen in ons lokaal op
29/03.

don, 01 apr 99 POELMANS EDGARD don, 06 mei 99 VAN LEUVEN ILSE

don. 08 apr 99 FLOREN STAN wee, 12 mei 99 MARISSEN RUDY

don, 16 apr 99 VAN BERGEN JEF don, 20 mei 99 JACOBS BART

don, 22 apr 99 VAN DEN EIJNDEN JACK don, 27 mei 99 VERHOEVEN CHRIS

don, 29 apr 99 LAURIJSSEN WILLY



1. Jongens NG;

Met Gerry Rosiers kende deze reeks een verrassende maar daarom niet minder verdiende overwinnaar. EQj
gaat in de uitslag een ganse delegatie uit het naburige Merksplas vooraf.
1. Gerry Rosiers (Rijk.)
2. Luc Verheyen (Merksplas)
3. Wim Staes (idem)
4. Bram Geenen (idem)
5. Pieter Geerts (idem)
6. Bert Lambrechts (Rijk.)

2. Meisjes NG;

We mochten het nog niet meemaken maar dit jaar was het zover met slechts één deelneemster konden we
deze reeks niet apart organiseren. Leen Somers werd daarom bij de reeks jongens Ng ondergebracht waar ze
nog geen potten kon breken. Als enige ingeschrevene Svon' ze bij wijze van spreken de meisjes NG reeks
wat haar toch nog de voorziene trofee en een prijsje opleverde.

3. Jeugd recreatie:

Zeven inschrijvers voor deze reeks waarvan zes uit de eigen club. Ze behoren allemaal tot de nieuwe lichting
jeugd waarvan we mogen hopen dat ze het spelletje beter en beter onder de knie zullen krijgen zodat ze de
aflossing van de oudere jeugdleden kuimen waarborgen. De zevende deelnemer ging wel met de hoofdprijs
lopen maar we mogen wel veronderstellen dat 'onze jeugd' er ook veel deugd aan beleefd heeft. Overigens
was het verheugend om vast te stellen dat de respectievelijke ouders van deze jeugdleden een aanmoedigend
kijkje kwamen nemen.
1. Jimmy Demeyer (Stabelino)
2. Maarten De Kort (Rijk.)
3. Linde Janssens (idem)
4. Yvan Janssen (idem)
5. Jens Peeters (idem)
6. Stefan Filliers (idem)
7. Jeroen Marissen (idem)

4. Heren en Dames NG;

Hoewel er nogal wat dames deelnamen opteerden we toch om ze te mken met de heren. De meeste dames
waren/zijn immers lid van TTK, een aparte reeks voor hen betekende dat ze nog maar eens onder elkaar
dienden te spelen wat tenslotte niet echt plezant is. Achteraf maakten we wel een gescheiden uitslag op.

Heren Dames

1. Erwin Breugehnans (Rijk.) 1. Sandra De Vrij (Rijk.)
2. Jan Marissen (idem) 2. Mieke Lenaerts (idem)
3. Christophe Cox (Stab.) 3. Maria Wauters (idem)
4. Rudi Marissen (Rijk.) 4. Erna Buys (idem)
5. Alfons Pauwels (Sim)
6. Peter Matheeussen (Rijk.)


