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NIEUWE LEDEN

NAAM VOORNAAM : STRAAT NR JA/ TEL NR

COENS RONALD BEERSEBAAN 53 V 03-314.44.83

JOCHEMS ARTHUR OOSTMALSESTEENWEG 168 J 03-309.25.60

JOCHEMS KRISTIAN OOSTMALSESTEENWEG 168 J 03-309.25.60

ADRIAENSEN MARC MIDDELSTEDE 39 V 03-314.88.58

NIEUWE LEDEN DIE NOG NIET IN ORDE ZIJN

Bolckmans Lenz : medisch attest

Bolckmans Leen : medisch attest

Filliers Simon : lidgeld + medisch attest
Holemans Joeri: medisch attest + inschrijvingsformulier
Laenen Nick : medisch attest + inschrijvingsformulier

Van Gastel Stef: medisch attest

Van Gastel Elien : medisch attest

Verschueren Axel: medisch attest

De Schutter Guy : medisch attest

Deze documenten dienen dringend binnengebracht te worden i.v.m. VERZEKERING !!l

WIST JE DAT ?

Sandra De Vrij is nog steeds op zoek naar haar jas.
Onze jeugdcompetitiespelers kregen ook een trainingspak.
We zijn zeer tevreden met het werk van onze poetsvrouw. Help haar een beetje waar mogelijk: geen
rommel op de grond en veeg goed uw voeten: zeker bij het slechte weer dat op komst is!! Het zinnetje
"Er komt toch een poetsvrouw." mag zeker niet in uw brein opkomen I!
We willen er nog eens op wijzen dat alle mogelijke reglementen (KVKT en VTTL) te vinden zijn in de
grijze kast in de speelzaal.

Wim Van Ammel gaat er tijdens de kompetitiewedstrijden zo gemotiveerd tegenaan dat hij door een
pijnlijk contact met de tafel een aantal gekneusde ribben opliep.
De A-ploeg van den Belgische heeft een pita verslaafde in zijn rangen: de ploeg heeft tot nog toe na
iedere uitwedstrijd een pita-gelegenheid aangedaan. Egyptisch, Turks.. .als ze er maar een goei pita
schotel hebben!

De voorzitter beloofde de gasten van de D-ploeg (Edwin, Lu en Lucien) een bak kriek als ze hun 3-4
achterstand nog konden ombuigen in 6-4 winst tijdens een competitiewedstrijd. Hij kan nu zijn belofte
nakomen want die pipo's hebben het nog toch wel gedaan zeker!
De jeugdcompetitie draait goed, er komt geregeld wat volk kijken en tegen de middag wordt door de
supporters een aperitie§e (portootje) gedronken. Spijts alle goede bedoelingen blijft het niet altijd bij
één glas: soms volgt na het aperitief ook nog een hoofdschotel en een nagerecht.
Na de dijkbreuk belden er ploegen naar de club met de vraag of er kon gespeeld worden die week:
alsof gans Rijkevorsel onder water stond.

De D-ploeg krijgt OPNIEUW een -wijziging van thuisspeeldag :
Omni Vrembo C speelt op dinsdag 12/3/2002 in plaats van op maandag 11/3/2002 !



Bij de Beker Bisdom rest er ons nog één ploeg. De A-, B- en H-ploeg verloren hun wedstrijd zodat al
onze hoop op de G-ploeg is gevestigd. Zij versloegen Stabelino E met 5-4 en staan al te trappelen om
op 11 december Niel D uit derde afdeling onderuit te halen. Dit zal gebeuren in het lokaal van Niel.
Gaan supporteren zal niet gemakkelijk zijn, maar met onze geest sdjn we allen bij onze G-ploeg.
Voor uitgestelde wedstrijden door heirkracht omwille van weersomstandigheden (mist-sneeuw) dient
het volgend reglement gevolgd te worden:

- ploeg welke niet wil spelen verwittigt zo snel mogelijk de tegenstrevers en verwittigt schriftelijk
(via de secretaris) de interclubleiding (wie van de tegenpartij werd verwittigd en wanneer)

- verwittigde ploeg schrijft de interclubleiding wie verwittigde en wanneer
- de thuisploeg meld telefonisch in plaats van de uitslag dat de wedstrijd niet gespeeld werd
- op het wedstrijdblad altijd de datum en lokaal vermelden waar de wedstrijd effectief plaatsvond.

Ja, ja. Hij zal er sneller zijn dan we willen. Nog slechts 5 weken zijn we verwijderd van deze serieuze
aanpassing.

Ons bestuurslid Jef Heremans heeft er in verband met zijn dagelijkse werkzaamheden al mee kunnen
werken. Hij wist te vertellen dat het, zelfs voor iemand die dagelijks met geld omgaat, ontzettend
moeilijk is. Muntjes omdraaien om te zien welke waarde er op staat, zal één van onze eerste
bezigheden worden. Het spreekwoordelijke "die draait elke ftank drie keer om" zal dus binnenkort
dagelijkse kost zijn.

Onze secretaris zal er voor zorgen dat in de schuif van de toog een muntlade voor euro's aanwezig is.
In ons volgend nummer (het laatste van 2001) zullen alle afspraken staan die verband houden met onze

nieuwe munt (prijzen van consumpties - klein geld - oude Belgische franken -...).
Wij vragen speciale aandacht van de tappers die van dienst zijn in de maanden januari en februari. Zij

zullen moeten werken met 2 soorten munten.

Op de laatste bestuursvergadering werd stevig gediscussieerd over de installatie van douches. Dat het niet
alleen een kwestie van geld is, zal wel duidelijk zijn. Er zijn ook andere zaken die meespelen.

Twee mogelijke routes werden bekeken:
1. De gemakkelijkste en goedkoopste manier is om op de bestaande douchebak een douchecabine te

voorzien.

2. Een moeilijkere en duurdere oplossing: de kleedkamers worden uitgebreid - we bouwen een hele
nieuwe doucheruimte (geraamde kosten: algauw 200.000 tot 500.000 BEF).

Er werden bij deze 2 mogelijkheden nog volgende bedenkingen gemaakt:
- mogen wij i.v.m. kadaster en bouwkundige verplichtingen onze kleedkamers wel uitbreiden?
- realisatie van zo'n uitbreiding gaat veel geld kosten: staat deze investering wel in verhouding tot

het_gebruik?-Voor-deJ5ezoekers moeten-wc^het4iiet^oen^n we twijfelen eraan oTveel van onze -
eigen leden gebruik zullen maken van deze nieuwe faciliteit.

- de prijs van uitbreiding kan gedrukt worden door zelf de handen uit de mouwen te steken (zoals we
met ons lokaal deden) maar hiervoor is bij het bestuur nog weinig bereidheid.

- een nieuwe doucheruimte vraagt het nodige onderhoud. Iemand die wil douchen wil dit in een
propere omgeving doen. Poetsen zou dan bijna elke dag moeten gebeuren en onze poetsvrouw
kan niet elke morgen de doucheruimte komen poetsen.

- om kosten te recupereren kan men "betalend douchen" gaan invoeren. Nadeel is dat mogelijke
douchers worden afgeremd als er moet betaald worden met als gevolg dat de weinige leden die
nu willen douchen ook nog zullen afhaken.

- de goedkopere oplossing in de kleedkamer zorgt dan weer voor veel waterdamp en condens zodat
alle kleren die in de kleedkamer hangen vochtig zullen worden.



Vraag 24: Onze voorzitter had met deze vraag de bedoeling dat er maar liefst 60 grote buxusbollen
moesten geteld worden die in al hun glorie tegen de weg stonden te pronken. Hij had echter niet op de
oplettendheid gerekend van sommige fietsende TTK'ers die 200 meter vroeger in dezelfde straat ook een
aantal grote buxussen hadden ontdekt. Om niemand te benadelen wordt deze vraag dan ook geschrapt.

DE TJITSLAGi

Er waren zes inzendingen die een zeer mooie 21 op 22 lieten noteren. Als je echter ziet welke pruimen
onze secretaris liet liggen, had hij de onbetwistbare winnaar kunnen zijn: de catalpa was bij hem een linde
en hij dacht dat Dirk Filliers... .juist ja! Deze twee akefietjes kosten hem twee punten en zo sneuvelt hij
op 20/22
Met zes ex-aequo's moest de schiflingsvraag uitkomst bieden en hier dachten we dat Patrick Luyckx als
ex-wielrenner en kenner een streepje voor zou hebben maar helaas voor hem onderschatte hij de
capaciteiten van zijn voorzitter terdege. Het was immers te denken dat hij niet als een wielertoerist het
traject zou afhaspelen in de wetenschap dat Karin thuis een pannetje scampi's in looksaus had klaarstaan:
precies 60 minuten oftewel 1 uur had onze voorzitter nodig om de fietstocht af te rijden.
Met 58 minuten was Willy Laurijssen absoluut het dichtst bij Louis' tijd en mag hij met of zonder vrouw
eens lekker gaan boeffen op de kosten van TTK. Proficiat Willy!!!

1. Willy Laurijssen 21 ptn
2. Edwin Michielsen 21 ptn
3. JozefaHapers 21 ptn
4. EmaBuys 21 ptn
5. Jef Heremans 21 ptn
6. Patrick Luyckx 21 ptn
7. Jan Adriaensen 20 ptn
8. Fred Mertens 17 ptn
9. Yannick Van Den Eijnden 15 ptn
10. Bob Van Den Eijnden 14 ptn
11. Marleen Van Dooren 14 ptn
12. Nathalie Van Den Eijnden 14 ptn

58 minuten

54 minuten

53 minuten

52 minuten

50 minuten

1 uur 17 minuten

1 uur 03 minuten

1 uur 33 minuten

1 uur 25 minuten

1 uur 13 minuten

1 uur 20 minuten

1 uur 29 minuten

En daarmee is het doek gevallen over deze tweede TTK-fietstocht. Zoals altijd hadden de afwezigen
ongelijk want diegenen die wel hebben deelgenomen, hebben zich absoluut geamuseerd en hebben
genoten van een mooie fietstocht. En wie weet.. .tot volgend jaar!?

Louis

don, 29_nDAL0_1 -MARISSEN-EAUL don, 03 jani)2-^^JANSSENS-LOUIS
zat, 01 dec 01 SMULDERS TOOS maa, 07 jan 02 FRANSEN RAF

maa, 03 dec 01 VERPOORTEN BOB don, 10 jan 02 ADRIAENSEN JAN
din, 04 dec 01 SOMERS SVEN maa, 14 jan 02 WAGEMANS RAOUL

don, 06 dec 01 MICHIELSEN EDWIN din, 15 jan 02 VAN HOVE ERIC

vri, 07 dec 01 VAN LEUVEN ILSE don, 17 jan 02 LAURIJSSEN WILLY

don, 13 dec 01 HEREMANS BJÖRN vri, 18 jan 02 VAN LEUVEN ILSE

maa, 17 dec 01 VERHOEVEN CHRIS maa, 21 jan 02 JANSSENS LOUIS

don, 20 dec 01 ORIS JOAN don, 24 jan 02 ADRIAENSEN JAN
vri, 21 dec 01 WAUTERS MARIA maa, 28 jan 02 VAN BERGEN JEF

don, 27 dec 01 VAN BERGEN JEF don, 31 jan 02 MATTHEEUSSEN PETER


