
TTK-INFO

LAATSTE INFO

Neen, wees gerust, het is niet de laatste info die je zal ontvangen. Het is we! de laatste info die uw
secretaris en penningmeester Jan samenstelde. Na een kort bezoek aan het ziekenhuis vorig jaar in
december werd het hem duidelijk dat er, na 15 jaar trouwe dienst bij TTK, nog andere belangrijke dingen
in het leven zijn. Wat meer tijd voor vrouw en kinderen leek hem bijvoorbeeld al een goed vertrekpunt.
Na deze mededeling in het bestuur moest dan naar opvolging gezocht worden. Omdat niemand bereid
gevonden werd het ganse pakket over te nemen, werden de taken verdeeld: vanafjuni kan je bij Jef
Heremans terecht voor de fmanciële kant van TTK, het schrijfwerk zal door Bart Jacobs gebeuren en
Willy Laurijssen zal er voor zorgen dat er een sleutel klaar ligt wanneer het lokaal open moet. De
volgende info komt dan weer van de hand van onze voorzitter Louis. Vele jaren zorgde hij mee voor
artikels voor deze info (waarvoor mijn dank). Vanaf nu gaat hij die artikels ook zelf aan elkaar rijgen tot
één info-nummer.

Eén en ander zal wel veranderen tijdens het volgende seizoen. Goede communicatie tussen bovenstaande
bestuursleden zal zeer belangrijk zijn, maar ook de communicatie met de leden zal vlot moeten verlopen.
Lees daarom aandachtig de volgende info's om goed op de hoogte te zijn van alle veranderingen.
Ik wens langs deze weg de ganse bestuursploeg nog veel succes !!!

Jan
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Erik is overgewaaid van Merksplas.
Stijn is de zoon van Dirk.
Jan en Tom horen bij Jan Thoné en Els Walbers
Kevin en Gert zijn ex-leden die na vele jaren weer de weg naar TTK gevonden hebben.
Gerda is moeder van Benny Van Bruggen.
We wensen ze allemaal veel speelgenot en veel plezier in onze club (en dat zal niet moeilijk zijn).

LEDEN DIE NIET MEER AANSLUITEN

BASTIAENSEN CINDY GEERTS ANISHA MAES LIESBETH

CHRISTIAENSEN JULIE HERRYGERS RUDY GRIS JGAN

DE SCHUTTER GUY KENIS KOEN STERKENS KURT

DEKORT MAARTEN LAMBRECHTS PHILIPPE VERBIEST VICTGR

DONCKERS KEVIN LAMBRECHTS STEPHANIE VERMEIREN CELIEN



WIST JE DAT ?

Alle ouders van de jeugdleden moeten inschrijven voor hettomooi dat speciaal voor hen wordt
ingericht op 31 mei: MEEDOEN !!!!!!!!
Onze zolder is opgeruimd. Bart, Louis, Chris en Kurt zorgden ervoor dat oude telborden, lege
verfpotten, resten bouwisolatie, ... keurig op het containerpark geraakten.
Het teerfeest was goed zoals gewoonlijk, doch de DJ kreeg niet van iedereen een 10/10. Volgend
jaar uitkijken naar beter ... (lees ook elders in deze info)
Jef Heremans gaat de EHBO-kofifer eens nakijken. Volgens hem zitten er alleen nog windels in en
dat is niet het juiste materiaal om kleine TTK-wondjes (zoals snijwondjes en splinters) te
verzorgen.

In de eerste week van juni gaan nog steeds de werken in het lokaal door. Schilderwerken en een
ander plafond in de cafetaria en sappen van de vloer in de speelzaal.

CLUBKAMFIÖENSCHAP JEUGD - DONDERDAG 1 MEI

Traditiegetrouw is het voor onze jeugd clubkampioenschap op Imei, en dit jaar was het niet anders.
Met een 20tal inschrijvingen gingen we van start en het beloofde weer een sportieve namiddag te worden.
De groten en de kleintjes werden apart in groepen geplaatst en rond kwart over 1 werden de eerste
matchen al gespeeld.
Negen grotere jeugdspelers en elf kleintjes vochten voor wat ze waard waren, er werd zelfs (onder toezicht
van een paar helpers) door onze kleintjes zelf geteld.
Hier en daar vloeide er al eens een traantje, maar er werd toch sportief gespeeld.
De hotdogs vlogen weer goed de deur uit aan democratische prijzen, en al wat rijmt op ofifie ging naar de
toeschouwers (toch veel werk mee hé Peter).
Na wat voorrondes en wedstrijden op tabel, hadden we alleen maar winnaars en geen verliezers.
Iedereen kreeg een medaille aangeboden en nog een gratis drankje er bij. Deze plezante namiddag werd
afgesloten rond 17u30.

Volledige uitslag

Grotere

1 Glenn 4 Boris 7 Sien

2 Seppe 5 Linde 8 Benny

3 Ivan 6 Jeroen 9Stef

Kleintjes

1 Leen 4 Simon 7 Stien 10 Stijn

2 Lander 5 Elmo 8 Toke 11 Emma

3 Philippe 6 Elien 9 Lenz

PS: Als de Lucien de volgende keer de medailles gaat bestellen, zal hij wel het verschil weten tussen een
ping pong palet en een tennisraket denk ik ?????????

KVKT

Het kampioenenbal gaat door in 't Alpheusdal in Berchem op 28mei (laatste clubavond). De
kampioenen : Maarten Dekort, H-ploeg, A-ploeg, Chris Verhoeven en Dennis De Vrij mogen
op vertoon van hun lidkaart gratis binnen. Voor aanverwanten zijn nog kaarten beschikbaar bij
Louis.

Jef Heremans, Peter Mattheeussen, Raf Fransen, Maarten Dekort, Chris Verhoeven en Dennis
De Vrij zijn als kan:q)ioenen uitgenodigd op het kampioenenbal van KVKT. Zij worden
verwacht hun beker af te halen !



HET JAARLIJKSE TEERFEEST

Ons teerfeest ging dit seizoen door op zaterdag 26 april. De formule bleef ook nu weer overeind. Dank zij
de bereidwillige hulp van enkele leden en bestuursleden werden de nodige attributen aangesleurd zoals
daar zijn stoelen, tafels, eetgerief, enzovoort. De speelzaal werd omgetoverd in een soortement feestzaal
en in de cafétaria werd door onze 'huiskok' het zoveelste prachtige koude buffet in elkaar geknutseld.
De opkomst onder de leden was bijzonder goed en kan natuurlijk nog altijd beter maar met bijna tachtig
inschrijvingen overtroffen we toch het langdurig gemiddelde. Iets na zevenen mocht iedereen gaan
aanschuiven en het laat geen twijfel dat één en ander in de smaak viel want we hebben ze allemaal een
tweede keer aan het buffet zien verschijnen.
Vooraleer het dessert werd genuttigd mochten de teerders al even obligaat de jaarlijkse speech van de
voorzitter aanhoren. Volgens sommige bronnen bleef'zijn plaat' op een bepaald ogenblik even hangen
maar dat euvel geraakte uiteraard spontaan opgelost. Traditiegetrouw maar even gemeend werden
jeugdbestuur, bestuur en de mensen die voor het dagelijks onderhoud van het lokaal zorgen - Wieza en
Fred - in de bloemetjes (lees porto of pralines) gezet.
Het dessert was ditmaal niet de huisbereide diplomat van de Willy maar wel een creatie van onze kok:
aardbeien met ijs en overgoten met een heerlijke sabayon.
De DJ mocht vervolgens zijn werk doen maar kreeg aanvankelijk de leden maar met mondjesmaat op de
dansvloer. Zoals steeds zijn daar een hoop argumenten voor te vinden: te veel gegeten, men wil eerst nog
wat bijpraten, de muziekkeuze van de DJ bevalt niet, enz. Uiteindelijk werd er nog flink gehost maar al bij
al was de DJ van vorig jaar beter, vonden de meeste deelnemers.
Ondergetekende was voor de gelegenheid 'tijdig' naar huis wegens bijzondere verplichtingen 's
anderendaags. Uit goede bron hebben we alsnog vernomen dat het best laat geworden is, wat wellicht
niemand verwondert, maar dat de day after voldoende mensen aanwezig waren om lokaal en cafétaria in
de oorspronkelijke staat te herstellen.
Kortom, een geslaagd teerfeest en op naar de volgende bestuursvergadering waar we alvast kunnen
discussiëren over het teerfeest van 2004: 'doen we het hier of doen we het op een ander??'

GLIJBKAMPIOENSCHAP TWEEDE PAASDAG

Ons clubkampioenschap kon alweer rekenen op een mooie opkomst en schitterend weer. De deur van de
cafétaria stond de ganse dag open en er werden enkele tafeltjes buiten gezet zodat er tussen de wedstrijden
door kon geprofiteerd worden van een heerlijk lentezonnetje. 34 spelers werden in 8 poules geloot
waarvan telkens de eerste twee geplaatsten konden doorgaan naar de winnaarstabel. De voorgiftprocedure
kon niet verhinderen dat de logica meestal gerespecteerd werd zodat in zowat alle poules de 'favorieten'
konden doorstromen naar de eindtabel.

De achtste finale leverde meteen wel een heleboel verrassingen op: Bob eruit tegen Patrick, Wim en Bart
speelden een vervroegde finale met Bart als winnaar, de gebroeders Adriaensen vochten een ware
broederstrijd uit, ietwat verrassend gewonnen door Stan en Rob redde het niet tegen Edwin.
In de kwartfinales kregen we opnieuw een wedstrijd, een finale waardig, tussen Danny en Louis, gewonnen
door een zeer sterk spelende Danny, Patrick kon na Bob een tweede scalp aan zijn palmares toevoegen
door Bart te kloppen. Edgard was een maatje te groot voor Edwin en Stan bewees met zijn overwinning
op Dennis dat hij beslist één en ander in zijn mars heeft.
In de halve finale had Danny meer dan zijn handen vol aan Edgard die het met zijn type spel elke
tegenstander bijzonder lastig maakt. Danny had dan ook nauwelijks overschot en raakte eerder met de
hakken over de sloot in de finale. Patrick en Stan maakten er in hun halve finale ook een spannende potje
van. Nadat beiden één set hadden gewonnen diende een belle de beslissing te brengen. Patrick leidde in die
derde set met 7-3 maar ging vervolgens finaal onderuit en wist geen bal meer goed te slaan. In de toch wel
verrassende finale stonden dus Danny en Stan tegenover elkaar. Ondanks de ruime voorgift kon Stan
echter op geen enkel moment een vuist maken tegen het speltype van Danny waardoor de finale geen



boeiend kijkstuk is geworden. Toch blijft het een sterke prestatie van Stan om zover te geraken en hebben
we met Danny een clubkampioen die na een ijzersterk parcours - de moeilijke halve finale niet Ie na
gesproken - de titel zeker verdient.
In de kleine finale (de verliezerstabel) klopte Koen Janssens Lucien voor de 19 plaats. Tot slot geven we
hieronder de uitslag tot en met plaats 8. Op de website van TTK kan Je overigens in détail het verloop en
de uitslagen van dit clubkampioenschap bestuderen!!

7. Edwin Michielsen

8. Bart Jacobs ^ >

BEKER BISDOM 2002-2003 VOOR RIJKEVORSEL A ! !

'Het kan verkeren' zei Bredero en wie zijn wij om hem daarin tegen te spreken. Enkele seizoenen geleden
lagen al onze KVKT ploegen er in november al uit. Dat was trouwens de aanleiding om de formule 'Beker
van Rijkevorsel' op te starten, kwestie van onze spelers een potje troost aan te bieden. Ook vorig jaar was
het niet veel beter maar dit seizoen bracht een ware kentering. In eerste instantie bleven we nog met drie
ploegen in de running voor de achtste finales: de A, B en D ploeg. De B-ploeg viel echter weg omdat ze
hun wedstrijd voor de groene tafel verloren omwille van een spijtige opstellingsfout.
De A en D ploeg speelden vervolgens wel hun wedstrijd in de achtste finale. De A ploeg won vrij vlot met
5-3 maar voor de B ploeg was het liedje uit na een 8-1 nederlaag. Een week later diende de kwartfinale
betwist te worden en deze gebeurtenis was in jaren niet meer weggelegd voor een Rijkevorselse ploeg.
Uiteraard schreeuwde dit gegeven om de exploten van de A ploeg supportersgewijs op te volgen. Tegen
een niet echt makkelijke tegenstander (Atlantic) werd echter behoorlijk simpel gewonnen met 5-2.
Logisch gevolg van één en ander betekende een halve finale tegen Kontich, gespeeld in het lokaal van Den
Dam. De belangstelling voor de prestaties van Danny, Roel en Rob groeide met de week en de
supportersschare uiteraard ook. In het kleine lokaal van Den Dam was dan ook heel wat TTK-volk te
bespeuren. Ondanks de behoorlijke voorgift die moest toegestaan worden wisten onze jongens zich
poepsimpel te kwalificeren voor de finale: Kontich werd met droge 5-0 cijfers afgevoerd.
Meteen was een liistorisch moment een feit: voor het eerst in de geschiedenis van TTK wist een ploeg zich
te plaatsen voor de finale van de Beker van het Bisdom. Die finale werd gespeeld in Beerse, een voordeel
voor de supporters wegens zeer dichtbij maar tegen Leugenberg, een nadeel omdat de ploeg bestaat uit
drie sterke B spelers. Met alle respect voor de onzen, maar in alle objectiviteit konden we hen slechts zeer
weinig winstkansen toemeten. Desalniettemin togen we met een zeer ruime vertegenwoordiging naar
Beerse waar de kantine al snel veel te klein bleek te zijn voor de TTK-invasie. Om de minieme winstkansen
alsnog te vergroten werd een oproep gelanceerd om voor de nodige vocale en andere animatie te zorgen.
Deze oproep was niet in dovemansoren gevallen en er werd dan ook duchtig kabaal gemaakt.
Aanvankelijk bleek onze ondersteuning van geen nut te zijn. De eerste drie partijen verliepen uitermate
spannend maar werden allemaal in de belle verloren zodat een droge 3-0 achterstand weinig hoop liet. Er
werd echter fel teruggevochten waardoor het onverhoopt 3-3 werd. Vervolgens werd de volgende match
in twee nipte sets verloren maar deze 4-3 achterstand werd eerst ongedaan gemaakt om nadien in een
laatste en alles beslissende negende match het laken naar ons toe te halen.
Hiermee realiseerde onze A ploeg een geweldige prestatie na een finalewedstrijd om duimen en vingers af
te likken. Gelukkig waren er een pak supporters komen opdagen maar we durven hier toch nog één keer
dat geweldige chiché bovenhalen: de afwezigen hadden geen ongelijk, ze hebben met een oneindig ongelijk
de match gemist die niemand mocht missen!!



Nog wat randinformatie:

-  Danny won twee wedstrijden, Rob één en Roel speelde een beresterke partij met twee winners
Het zal nooit kunnen bewezen worden maar we maken ons toch sterk dat de vocale steun en het

voortdurend getrommel de tegenstanders mentaal mee op de knieën heeft gekregen
Het leger supporters uit Rijkevorsel heeft de kantine van TTK Beerse zonder drank gezet. Om
22.30u was er geen bier meer te verkrijgen zodat de spelers na de wedstrijd elkaar niks meer
konden aanbieden

-  Er werd dan maar besloten om naar Williams Place te rijden waar nog wel bier voorradig was

AGENDA

di 27/05 Beker van Rijkevorsel

za 31/05 Tornooi voor ouders van jeugdspelers bij voldoende inschrijvingen
week 02 tot 06/06 Werken aan de cafetaria

ma 16/06

NOG TE BETALEN

Je zal het niet geloven, maar alle boetes van vorig seizoen zijn BETAALD. Ik wil jullie bedanken voor het
snel vereffenen van deze toch altijd wel negatieve bijdrage.

SECRETARIS OP RUST



PLOEGEN SEIZOEN 03-04

VOLWASSENEN JEUGD

A-PLOEG r afd. B-PLOEG 1® afd. A-PLOEG C-PLOEG

VERVOORT DANNY CO DE VRIJ DENNIS DO VISKENS GLENN F JANSEN IVAN NG

WAGEMANS RAOUL C4 SOMERS SVEN DO SOMERS LEEN NG MARISSEN JEROEN NG

VAN HOVE ERIC C6 VERHOEVEN CHRIS DO VOORSPOELS BORIS NG VAN GASTEL STEF NG

C-PLOEG 4" afd. O-PLOEG 4® afd. B-PLOEG C-PLOEG

THONE JAN D4 POELMANS EDGARD EO HISENI NASSER NG BOLCKMANS LEEN NG

VERPOORTEN BOB D6 VAN LEUVEN ILSE EO JANSSENS LINDE NG BOLCKMANS LENZ NG

VISKENS LUC D6 MERTENS FRÉD E4 LUYCKX SIEN NG KIVIT LANDER NG

VAN LEUVEN PHILIPPE NG

E-PLOEG 6- afd. F-PLOEG 6® afd.

ADRIAENSEN MARC E2 KIVIT LUCIEN E2

HEREMANS JEF E2 MICHIELSEN EDWIN E2

MATTHEEUSEN PETER E4 DE VRIJ LU E4

SPEELDAGEN

G-PLOEG 7® afd. H-PLOEG 7® afd. KVKT VTTL

LAMBREGTS PETER E2 BREUGELMANS ERWIN E4 Maandag D-E

JANSSENS KOEN E4 DE VRIJ SANDRA E6 F-H-l

FRANSEN DRIES E6 MARISSEN RUDY E6 Dinsdag C RIJKA

J RIJKB
t

I-PLOEG 10® afd. J-PLOEG 10® afd. Woensdag RIJKC

BUYS ERNA NG ADRIAENSE ERIC NG

VAN ROMPAEY LUDO NG DONCKERS INGRID NG Vrijdag VA-VB-VG

WAUTERS MARIA NG WALBERS ELS NG

VTTL VOLWASSENEN

RiJKA 1® prov RIJKB 2® prov RIJKC 6® prov
JACOBS BART C4 VAN BERGEN JEF 06 VAN EERSEL DAVID E2

VERVOORT DANNY C4 VD EIJNDEN BOB C6 BOGAERTS FRANK E4

JANSSENS LOUIS C6 WAGEMANS RAOUL C6 FRANSEN RAF E4

LAMBRECHTS ROB C6 HEREMANS BJÖRN D2 LUYCKX PATRICK E4


