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Gert is ook een ex-lid dat na vele jaren weer de weg naar TTK gevonden heeft.
We verwachten nog een medisch attest van Victor Verbiest (als hij nog terug aansluit).

WISI .IKDAT?

• bij deze info ontvang je het inschrijvingsformulier voor volgend seizoen. Kijk goed uit en bezorg uw
formulier en lidgeld op de juiste plaats en op tijd ! !! !

•  10 jaar TTK in een nieuw lokaal: het moet gevierd worden. Er was reeds het voorstel om een dagje
naar Oostende te trekken en dan 's avonds "de Masters" mee te pikken. Een nieuw voorstel is een
barbecue aan T lokaal met al of niet een fietstocht vooraf. Spreek erover met de bestuursleden en laat
uw voorkeur blijken. Je kan ook je eigen idee binnen brengen !!!

• Boris speelt voor 1 keer mee met de volwassenen en hij wordt al snel aanbeden door één van de
vrouwelijke supporters van de tegenpartij. Hopelijk heeft het hem niet uit concentratie gebracht!

• de clubavond van woensdag 30 april is terug verhuisd naar donderdag 1 mei. Deze wissel zal ook nog
op het bord in het lokaal verschijnen zodat je langs alle kanten op de hoogte wordt gebracht.

• de A-ploeg (Danny, Raoul en Rob) hebben hun achtste finale Beker Bisdom gewonnen tegen Pipoka.
De kwartfinale zal gespeeld worden op dinsdag 22 april in het lokaal van Tecemo. Wie wil gaan
supporteren weet waar hij naartoe moet.

• aan het prikbord hangt de inschrijvingslijst voor het ploegentomooi en voor het clubkampioenschap van
tweede Paasdag: schrijf in want hoe meer zielen, hoe meer vreugd!

• de eerste week van juni zullen de onderhoudswerken starten aan de cafetaria en het lokaal. Iedereen zal
nog wel gedetailleerd nieuws over één en ander krijgen via prikbord, algemene vergadering, enz. Hou
alvast deze week wat vrij om te komen klussen. In concreto gaan we het plafond in de cafetaria
vervangen, de cafetaria schilderen en ook naar jaarlijkse gewoonte de vloer in het lokaal sappen.

• voor de comput^anaten: Danny Vervoort is bezig met een website van TTK.
Het adres:http://users.pandora.be/ttc_rijkevorsel

KVKT

Er werden verschillende uitslagen van TTK gewijzigd omwille van een foutieve opstelling: hiermee is nog
maar eens aangetoond dat het erg belangrijk is dat iedereen zijn reservespelers juist doorgeeft.

•IIn te laat VERSl.AG \'AN LEN KERSTFEKSIME
Onderstaand verslag werd door het jeugdbestuur tijdig bezorgd om in vorige info te verschijnen, Vergeten
werk! Daarom volgt het alsnog.

Zaterdag 21/12/02 was het dan weer zover: er werd nog eens aan de jeugd gedacht door het inrichten van
een kerstfeestje in ons eigen lokaal,



Zowel de grotere als de kleintjes werden uitgenodigd en met bijna 20 inschrijvingen was het zeker een
voltreffer.

Aan het fees^e werd een KRIK-KRAK tomooi gekoppeld en er werden croque monsieurs gebakken voor
iedereen, (krik krak, is spelen met verschillende palett«i van grote,model,gaten erin,halve palet en er werd
zelfs met een vuilblik gespeeld).
Onder onze kerstboom werd van iedereen een palge gelegd, en een verloting was in de maak.
Tijdens het krik krak had iedereen het naar zijn zin en er werd wat afgelachen. Er werd met speciaal een
rangschikking gemaakt, maar toch kregen we 2 finales.
Bij de kldn^es won Simon van Blmo, bij de grotere was het Jeroen die Boris verslof met een groot
verschil van palet.
Dan werd het tijd voor de pakjes en iedereen was tevreden.
De buikjes begonnen te grollen, en er werd dan ook zeer goed gegeten (bijna 7 broden croques
gebakken).Er werd onderling nog wat pingpong gespeeld en het was sneller 18u dan iedereen had
verwacht.

Het kerstfeestje was een geslaagde dag en de afwezigen hadden weer ongelijk.
Ook willen we hierbij onze bakkers van dienst, Pascale (mama van Elmo) en Viv (mama van Jeroen)
hartelijk bedanken voor de geweldige hulp.

Groetjes van het jeugdbestuur.
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Zoals vanouds wordt er een clubkampioenschap gespeeld. Er worden poules van 4 spelers geloot. Na de
poules komen de eerste twee op de winnaarstabel en de laatste twee op de verliezerstabel.
De deelnemers betalen allemaal 6 euro voor drank. Broodjes met kaas of hesp kosten 0,7 euro.
Het zal weer een plezante dag worden en dat de beste mag winnen }

De tweede editie van dit evenement kende opnieuw een ruime bdangstelling. In de voormiddag kwamen
de jeugdspelers aan bod en vanaf IS.OOu werd er in diverse reeksen bij de seniors gestreden om de
overwinning. Wij geven hieronder de technische uitslagen en nog eiiige commentaar.

O

1. Leen Bolckmans 5. Stien Kivit

2. Lander Kivit 6. Robbe Adriaensen

3. Lenz Bolckmans 7. Emma Kivit

4. Toke Kivit

Een logische uitslag met winst voor Leen. Opvallend verschijnsel in dit rijtje: het zijn allemaal kinderen van
ouders die nog actief zijn of zelf ooit lid geweest zijn. Wie nog niet overtuigd was van enige
natuurwetenschappelijke zekerheid: kieviten leggen vier eieren....!!!?

1. Glenn Viskens 5. Yannick Van Den Eynden
2. Boris Voorspoels 6. Jeroen Marissen

3. Seppe VanGils 7. Bennv Verbruggen
4. Leen Somers 8. SienLuyckx



Mooie overwinning voor Glenn die in zijn halve finale door het oog van de naald kroop, na een krappe 3-2
zege tegen Seppe. Mocht Seppe gewonnen hebben, dan stond hier wellicht een andere winnaar. Deze
logica is natuurlijk niks waard als de realiteit anders is nietwaar!?

1. Stan Adriaensen 5. Boris Voorspeels
2. Dave Van Eersel 6. Frank Bogaerts
3. Raf Fransen 7. Leen Somers

4. Patrick Luyckx 8. Paul Maiissen

Zeer verrassende overwinning van Stan die na heel wat jaren onderbreking de weg naar ons lokaal terug
gevonden heeft. In zijn eerste tornooi aantredend, slaagt hg er meteen in om een dit seizoen sterk op dreef
zijnde Dave te kloppen. Slechts één woord is hier op zijn plaats: Sterk!

1. Dse Van Leuven 5. Ludo De Vrij

2. Edwin Mchielsen 6. Lucien Kivit

3. Peter Matheeussen 7. Peter Lambreghts
4. Mare Adriaensen 8. Koen Janssens

Een zwaar bevochten overwinning van Ilse in deze reeks. Ze had een lange en zware vijfsetter nodig tegen
Ludo in de kwartfinale maar ook in de finale gaf Edwin zich niet zonder slag of stoot gewonnen. Ook een
knappe prestatie van Mare die als NG in dit gezelschap meer deed dan zomaar aanwezig zijn. Zo had hij bv
evengoed in de finale kunnen staan.

1. Danny Vervoort 5. Frank Brosens

2. Rob Lambrechts 6. Jef Van Bergen
3. Louis Janssens 7. Raoul Wagemans
4. Bob Van Den Eynden 8. Sven Somers
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WO 16/04 Sportdag gemeente Rijkevorsel: vm Bart Jacobs
vr 18/04 Schaatsen voor oudere jeugd
ma 21/04 Clubkampioenschap volwassenen
za 26/04 Teerfeest in ons eigen lokaal

do 01/05 Clubkampioenschap jeugd + Clubavond i.p.v. 30 april! I
do 08/05 Algemene Vergadering

di 29/04+06/05+13/05 Beker van Rijkevorsel

di 06/05 en do 08/05 Schoolsportdag
WO 07/05 Vergadering jeugdbestuur
vr 09/05 Schoolsportdag: vm Bart Jacobs
ma 12/05 Bestuursvergadering

za 24/05 Tomooi voor ouders van jeugdspelers
week 02 tot 06/06 Werken aan de cafetaria
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VORIGE INFO

VC(KVKT) vitaalste wedstrijd week 11 2,48 EURO

VB(KVKT) einduur niet ingevuld 2,50 EURO

VI(KVKT) einduur niet ingevuld 2,50 EURO

NIEUWE BOETES

VB(KVKT) ploegwaarde week 11 2,50 EURO

VG(KVKT) uitslag niet doorgebeld van verplaatste wedstrijd 13161 4,00 EURO

VJ(KVKT) foutieve opstelling week 15 4,00 EURO
VJ(KVKT) foutieve opstelling week 17 4,00 EURO

VJ(KVKT) onverwittigd forfait gegeven tegen BASF E 25,00 EURO

Gelieve deze boetes zo snel mogelijk te betalen!!
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don, 03 apr 03 MATTHEEUSSEN PETER don, 01 inel 03 VERHOEVEN CHRIS

din, 08 apr 03 DE VRIJ SANDRA don, 08 mei 03 JACOBS BART

don, 10 apr 03 HOPMANS KÜRT don, 15 mei 03 DE VRIJ DENNIS

don, 17 apr 03 PROOST MIEKE don, 22 mei 03 ADRIAENSEN JAN

don, 24 apr 03 VAN EERSEL DAVID wee, 28 mei 03 MARISSEN RüDY



TEERFEEST

Beste clubleden, ouders en vrienden,

De maand april is van start gegaan en dat betekent dat ons jaarlijks teerfeest er weer aan komt. Ook
dit jaar vallen we weer terug op het gekende recept: een uitstekend teerfeest in eigen lokaal waar
we ons opmeuw te goed kunnen doen aan het koude buffet, klaargemaakt door onze 'huiskok'.
Voor degenen die nog nooit een teerfeest meemaakten of de mensen die lichte tekenen van
dementie beginnen te vertonen drukken we hieronder alvast de inhoud van dat zo geroemde koude
buffet af. Zoals elk jaar trouwens zorgt de kok voor een eigen toets of nieuwigheid zodat
onderstaande informatie natuurlijk nog onderhevig is aan kleine wijzigingen!

GEGARNEERDE ZALM - GEROOKTE FOREL -
GEVULDE EITJES MET TONUN - TOMAAT MET GRUZE
GARNALEN - MOSSELSLA - HARINGSLA - VISSLA -
ROSBIEF - GEBRAAD - HESPENROLLETJES MET

ASPERGES - GEVULDE ABRIKOZEN - ASSORTIMENT
GROENTEN - AARDAPPELSLA - RTJSTST .A -



- WAAR? : In ons eigenste lokaal aan de Kmispad
- WANNEER ? : Zaterdag 26 april 2003 met aanvang om 19.00u
- DE PRIJS ? : 12,5 euro voor de volwassenen, hun partner en jeugd van veertien jaar en ouder

: 7 euro voor jeugdleden onder de veertien jaar
: 20 euro voor niet-leden (ouders, vrienden, kennissen...)

- CONSUMATIES NA HET ETEN: zijn begrepen in bovenstaande prijzen

-INSCHRIJVEN :

Onderstaande strook en gepast geld binnenbrengen bij

JAN ADRIAENSEN

OOSTMALSESTEENWEG, 62
2310 RIJKEVORSEL

(tel. 03/314.11.49)

VOOR ZONDAG 20 APRIL 2003

Het bestuur,

X


