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TTK-INFO Nr. 81: AUGUSTUS 2003

Fam. HEREMANS
ASTERWEG 15

leden: | 2310 RIJKEVORSEL

SERGE ROOMAN STEENWEG OP RIJKEVORSEL, 6 2330 MERKSPLAS
AN SARENS STEENWEG OP RIJKEVORSEL, 6 2330 MERKSPLAS

We weten ook wel dat de perfectie niet van deze wereld is en dat het geregeld erg druk kan
zijn in ons etablissement maar dat neemt niet weg dat we van onze tappers enige discipline
vragen. Naast het gekende lijs^e dat op de ijskast hangt vragen we langs deze weg speciale
aandacht voor het invullen en bijhouden van het toogblad:

• Directe betalingen ook steeds aanduiden op het blad.
• Let er op dat iedereen afrekent en zet onder het eindbedrag ter controle voor jezelf

^OK' of een paraf maar doorstreep het bedrag na betaling niet omdat dan onze
opvolging een stuk moeilijker wordt.

• Tracht correcte bedragen te berekenen - er hangt een 'luierik' achter den toog -
zodat ook hier de opvolging achteraf niet te veel werk vraagt. Kleine afwijkingen
worden getolereerd maar grotere verschillen in bedragen worden opgevolgd.
Voorheen keek Jan de toogbladen na, nu gebeurt dit door Willy. Het is noch voor
hem, noch voor de personen in kwestie prettig om nadien nog centen te moeten
reclameren.

3. Nieuws van het secretariaat: 1

TOM THONE: 10 euro boete omdat het medisch attest te laat bezorgd werd
JAN GÜSELS: 10 euro boete omdat het medisch attest te laat bezorgd werd
KVKT heeft een nieuw internetadres: http://users. skvnet.be/walter.van.evgen
Het doorbellen van wedstrijduitslagen blijft ongewijzigd ten opachte van vorig
seizoen. Alle afspraken hieromtrent zijn trouwens terug te vinden op het gele blad
dat op de ijskast hangt. Voor de het opsturen van het wedstrijdblad liggen er
enveloppen ter beschikking in de kast achter den toog. KVKT heeft BRUINE, VTTL
heeft WITTE enveloppen.
Lidkaarten KVKT en VTTL worden aan de leden bezorgd zodra ze in ons bezit zijn.
Alle kompetitieploegen zullen voor de start van de kompetitie de nodige
wedstrijdballetjes bezorgd krijgen.



Vermijd boetes door wedstrijdbladen volledig en correct in te vullen. KVKT en
VTTL hanteren beiden diverse boetes die naargelang de 'overtreding' flink kunnen
oplopen. In VTTL-info nr 677 kan je trouwens een lijst van boetes terug vinden.
Een verwittigd man is er twee waard zullen we maar zeggeiL
De clubavond van donderdag 25/12 (Kerstmis) wordt verschoven om b^jpelijke
redenen naar vrijdag 26/12. Dit is weliswaar tweede Kerstdag maar we zijn van
mening dat deze dag nog het best geschikt is. Tapper van dienst is dan Dries
Fransen. Hij is bij deze reeds op de hoogte.
De clubavond van donderdag 1/1 wordt eveneens verschoven naar een andere
Hatiim Die week wordt er gespeeld op dinsdag 30/12. Vader Raf dient deze dag in
zijn agenda te noteren.

1
De tappeis dienen op donderdagvond en konq)etitiedagen in de week om 20.00u aanwezig
te zijn. Op zaterdagvoormiddag (kompetitie jeugd) vragen wij om 9.00u de deuren te
openen.

Datum

DO 04/09/03

MA 08/09/03

Dl 09/09/03

DO 11/09/03

VR12/09/03

ZA13/09/03

MA 15/09/03

Dl 16/09/03

DO 18/09/03
MA 22/09/03

Dl 23/09/03

DO 25/09/03

VR 26/09/03

ZA 27/09/03

MA 29/09/03

Naam

VERPOORTEN BOB

BOGAERTSFRANK

BROSENS FRANK
DEVRDDANNY

DEVRDLUDO

KIVITLUCIEN

DE VRD DENNIS

HEREMANS BJÖRN

ADRIAENSEN MARC
VANAMMELWIM

FLOREN STAN
ADRIAENSEN STAN

WAUTERS MARIA
LUYCKXPATRICK

MtCHDSLSEN EDWIN

Datum

Dl 30/09/03

DO 02/10/03

MA 06/10/03

Dl 07/10/03

DO 09/10/03

VR 10/10/03

ZA 11/10/03

MA 13/10/03

Dl 14/10/03

DO 16/10/03
MA 20/10/03

Dl 21/10/03

DO 23/10/03

VR 24/10/03

DO 30/10/03

Naam

FRANSEN RAF

DEVRDDANNY

VAN BERGEN JEF

JANSSENSKOEN

DE VRD SANDRA

VERPOORTEN BOB

VISKENSLUC

JACOBSBART

JANSSENS LOUIS

BUYSERNA

VAN LEUVEN DLSE

WAGEMANSROEL

BOGAERTS FRANK

MAMSSENRUDY

MARISSENPAUL

5. Eerste komnetitiewedstriiden

Alle ploegen hd)ben binnenkort een kalendaboelge en kunnen dus zelf het
kompetitieverloop volgen. Voor de eerste weken geven we hieronder de wedstrijden. Het is
overigens erg aangenaam wannew je eens even binnen loopt tijdens een wedstrijd. Onze
spelers weten deze geste te waarderen!

WEEKl

VR 12/09/03

THUISTLOEG

VA

BEZOEKERS

AFPKOBELCOB



VR 12/09/03 VB SCHILDE B

Dl 09/09/03 VC ST ANTONIUSE

MA 08/09/03 VD KELDERKEA

MA 08/09/03 VE MERKSPLAS D

Dl 09/09/03 BEVELE VF

Dl 09/09/03 VH vrij

VR 12/09/03 VG BARTD

VR 12/09/03 OMNISPORTD VI

Dl 09/09/03 SCHILDE O VJ

ZA 06/09/03 PIPOKAC JA

ZA 06/09/03 ST ANTONIUSE JB

ZA 06/09/03 ST ANTONIUSF JC

ZA 06/09/03 VIRTUSD JD

Dl 09/09/03 RIJKA GIERLEB

ZA 13/09/03 IMMOMORTSELD RIJKB

VR 12/09/03 MEPP STEGETAF RUKC

^ 6. Clubnieuws: 1

Het maandelijks bestuursverslag wordt telkens uitgehangen 'ad valvas* en ook wel gelezen
door heel wat leden. Voor hen die de moeite niet doen hernemen we hier zeer beknopt die
punten die toch wel van belang zijn.
•  alle beurtrollen werden opgesteld en de betrokkenen krijgen samen met deze info

alle gegevens door.
•  omdat er een aantal ploegen ajn bij gekomen dienen we meer plaats te voorzien

voor de rangschikkingsborden.
•  aan het prikbord hangt een bijgewerkt huishoudelijk reglement, altijd interessant om

lezen.

•  op zondagmorgen zijn de parkeerplaatsen steevast ingepikt door Zwarte Leeuw
bezoekers. We iets uitrichten met voorbehouden plaatsen en eens bekijken of
deze tactiek vruchten afwerpt.

17. De website van TTK:

De meeste clubleden weten ondertussen dat onze club op het web terug te vinden is. Vorig
seizoen is computerknutselaar — wat zeggen we, computerspecialist Danny Vervoort —
begonnen met het ontwikkelen van een website. De site wordt geregeld bijgewerkt en
geactualiseerd.
Wie thuis op zijn PC een internetaansluiting heeft kan probleemloos via
http://users.pandora.be/ttc rijkevorsel naar deze site surfen waar men een overvloed aan
gegevens kgn terugvinden waaronder heel wat foto's over allerlei evenementen. Kortom het
is een absolute aanrad^ om de website r^elmatig te bezoeken.
Overigens zijn foto's die in jullie bezit zijn steeds welkom. Bezorg ze aan Danny of iemand
van het bestuur, achteraf krijg je ze gewoon terug

1Trainingen Icugd;



Deze worden opnieuw gegeven door Lucien en Louis en zullen starten begin september.
Alle betrokken jeugdleden krijgen hierover tijdig de nodige informatie in de bus.

Zaterdag 6 september: TTK RUKEVOSEL - TIOS TE.BURG om 13.00u
Donderdag 11 september*. MOSSELAVOND in ons lokaal. Wie wenst deel te nemen
dient zich wel in te schrijven aan het prikbord.
Woensdag 24 september: BESTUURSVERGADERING ten huize Louis
Zitten in de pijplijn maar nog geen datum: BOWLING (eind oktober, begin
november) en het DUBBELKAMPIOENSCHAP (december)

10. Wist ie dat. 1

Clublid Kurt Hofinans tot eind juni volgend jaar naar Nieuw Zeeland trekt. Via e-
mail kan je hem nog altijd bereiken op kurtzonderkurtAPESTAARThotmail.com.
We Vt^ensen hem een aangenaam verblijf aan de andere kant van de wereld.
De kusttomooien weer flink bezocht zijn dit jaar. Het tomooi van Torhout werd door
een zestal TTK'ers met wisselend succes betwist en ook het tomooi van Oostende
mocht rekenen op inbreng vanuit Rijkevorsel.
Op dat tomooi van Oostende Sien Luyckx de finale haalde in haar reeks. Ze verloor
die finale weliswaar maar het blijft een mooie prestatie.
Ilse Van Leuven tijdens St. Jozef kermis in beschonken toestand aan leden van de C-
ploeg (VTTL) beloofd heeft om minstens 12 donderdagen te komen trainen. Indien
ze deze belofte niet nakomt hangt er een barbecue aan vast op 20/05/04 voor de
mensen van RUK C. Leuk vooruitzicht zouden we zo zeggen want wij zien die 12
bezoekjes ook nog niet zo dadelijk zitten!
Eric Adriaense van de J-ploeg wegens een ernstige ziekte de kompetitie niet kan
aanvatten. De ploeg zal wellicht het ganse seizoen beroep moeten doen op enkele
reservespelers. Wij wensen Eric heel veel beterschap en een voorspoedig herstel.
Bjom Heremans het weer gepresteerd heeft. Zijn vrouwtje Leen verwacht een
tweede kindje. Proficiat jongelui!
De post blijkbaar nog altijd niet goed werkt omdat niet iedereen die buiten
Rijkevorsel woont de vorige info heeft gekr^en.
Lucien begin september zichzelf en Toos op een Zuid-Amerikaans snoepreisje gaan
trakteren.


