
TTK-iNFO Nr, 82: OKTOBER 2003

11. Nieuwe leden:

VAN DUN ELLEN

BOGAERTS BART

BOGAERTS CIS

GOOSSENS NIKAS

VERBOVEN SAM

VISKENS RUDY

ACHTERSTEDE, 6
TORENDRIES, 1

TORENDRIES, 1

VELDSTRAAT, 35

LOCHTIENS, 11
OUD LOO, 18

2310 RIJKEVORSEL 03/314.89.24. J.

2310 RIJKEVORSEL 03/314.14.80. J.

2310 RIJKEVORSEL 03/314.14.80. J.

2310RIJKEVORSEL 03/314.77.31. J.

2390 MALLE 03/309.21.83. J.

3210 RIJKEVORSEL 03/314.82.49. V.
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De lijst van toogbeurten die bij de start van het seizoen aan alle leden en betrokkenen werd
bezorgd, vertoonde bij nader inzien enkele schoonheidsfoutjes. De kalenders van KVKT en
VTTL lopen immers niet altijd parallel en het computerprogramma dat hierrond ontwikkeld
was heeft in deze niet alles kunnen opvangen.
Volgende data vallen dan ook weg omdat er die avond slechts één ploeg thuis speelt. De
toogverantwoordelijke van die avond hoeft dus niet op te dagen. We hebben deze mensen
wel op een andere dag gezet, kwestie van de balans wat in evenwicht te houden.

* Vallen weg:

-  Dinsdag 21/10/03 : Ludo De Vrij
Dinsdag 16/12.03 : Jef Heremans
Dinsdag 03/02/04 : Koen Janssens
Dinsdag 16/03/04 : Bob Van Den Eynden

13. Nieuws van het secretariaat:

RIJK. A (VTTL): 3 euro boete wegens afwezige speler
RIJK. A (KVKT) moet op maandag 10/11/03 naar LEUGENBERG B. Wedstrijd
stond niet vermeld in de jaarkalender van KVKT.

1j^^^og^i^ntwoordeliikei^kt^



De tappers dienen op donderdagvond en kompetitiedagen in de week pm 20.00u aanwezig
te zijn. Op zaterdagvoormiddag (kompetitie jeugd) vragen wij om 9.00u de deuren te
openen.

Datum Naam

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

MA 03/11/03

Dl 04/11/03

DO 06/11/03

DO 13/11/03

ZA 15/11/03

MA 17/11/03

Dl 18/11/03

DO 20/11/03

VR 21/11/03

SVEN SOMERS

JANSSENS LOUIS

BUYS ERNA

VAN LEUVEN ILSE

WAGEMANS ROEL

BOGAERTS FRANK

MARISSEN RUDY

MARISSEN PAUL

BART JACOBS

SANDRA DE VRIJ

JOERI HOLEMANS

DANNY DE VRIJ

DRIES FRANSEN

ROEL WAGEMANS

BOB VAN DEN EYNDEN

STAN ADRIAENSEN

ERNA BUYS

5. Beker van het Bisdom

De eerste ronde van de Beker komt er weer aan. Iedereen herinnert zich nog wel het
succesvolle parcours van onze A-ploeg. Hopelijk draaien dit seizoen weer heel wat ploegen
lang mee in de bekerdans en wie weet volgt er wel een herhaling van het exploot van vorig
jaar.

WEEK 27-31/10 THUIS-PLOEG BEZOEKERS

VA VRIJ

VR 31/10/03 VB ORKAD

Dl 28/10/03 STABELINO F VC

MA 27/10/03 VD STEMAT C

WO 29/10/03 SCHILDE P VE

VF VRIJ

VR 31/10/03 VG ST ANTONIUS G

MA 27/10/03 VH LINTSE B

DO 30/10/03 PIPOKA A VI

MA 27/10/03 VJ SCHOTEN A

Voor de thuiswedstrijden van maandag 27/10 wordt de toogbeurt verzorgd door WILLY
LAURJJSSEN. Op vrijdag 31/10 wordt de toog gedaan door BOB VAN DEN EYNDEN.



6. Clubnieuws

Het maandelijks bestuursverslag wordt telkens uitgehangen 'ad valvas' en ook wel gelezen
door heel wat leden. Voor hen die de moeite niet doen hememen we hier zeer beknopt die
punten die toch wel van belang zijn.
•  De mosselavond kende weer een groot succes. Ruim dertig leden hadden zich

ingeschreven en bezorgden Willy een ganse dag en avond werk om groenten en
mosselen te kuisen en nadien om ze op zijn onnavolgbare wijze klaar te maken.

• Het jaarlijkse teerfeest gaat opnieuw in ons eigen lokaal door. Als datum werd
voorlopig 17/04/04 geprikt maar er wordt nog bij de huiskok nagevraagd of hij die
datum vrij is.

•  De gemeentelijke diensten hebben een vrachtje gemalen schors.. .afgekieperd. Het is
de bedoeling dat deze lading bovenop de huidige laag wordt gelegd. We gaan in de
loop van de volgende week trachten een zestal mensen bij elkaar te krijgen om de
klus te klaren.

Naar goede en jaarlijkse gewoonte ontmoeten beide clubs elkaar op de eerste zaterdag van
september. Inzet van de confrontatie is een wisselbeker: wie hem driemaal na elkaar wint
mag de beker definitief houden en wordt er een nieuw exemplaar aangeschaft. Voor de
mensen met een kort geheugen even deze opfrissing.
De eerste beker is reeds enige tijd in handen van Tios en in de stand voor de huidige trofee
leidt Tios opnieuw de dans met 2-1. Om toch enigszins de meubelen te kunnen redden was
de opdracht dan ook zeer duidelijk: er moest thuis gewonnen worden om de bordjes
opnieuw in evenwicht te brengen. Verlies zou ons op een 3-1 achterstand brengen en met
een verplaatsing volgend jaar naar Tilburg voor de boeg zijn dat weinig opwekkende
vooruitzichten.

Helaas, driewerf helaas, onze ploegen hebben het niet kunnen waarmaken tegen de
Tilburgse overmacht.
De A-ploeg kon een 3-7 nederlaag niet vermijden. Enkel Danny wist voor TTK de eer hoog
te houden maar van een nipte of spannende wedstrijd was nooit sprake. Via 1-5 werd het 2-7
en er hoeven geen ditjes of datjes aan te pas te komen om een propere nederlaag te
relativeren.

De B-ploeg speelde met 4 spelers zodat er 12 enkelwedstrijden werden betwist. Ook hier
kunnen we uitermate kort zijn over het wedstrijdverslag. Het werd een 2-10 nederlaag
waarbij Roel en Jef voor de thuisclub een winstpartij wisten te behalen. Wederom geen
verhaal dus.

Ons verhaal wordt ondertussen eentonig want ook de C-ploeg deelde in de malaise met een
3-7 nederlaag. Met overwinningen voor Frank en Luc kon de ploeg aanvankelijk de schijn
nog hoog houden door met 2-3 aan te klampen. Jan zette met zijn zege de bordjes op 3-5
zodat er nog uitzicht was op een gelijkspel maar vervolgens werden de twee laatste
wedstrijden verloren, weliswaar telkens in vijf sets. Ondanks het verlies werd door de C-
ploeg toch flink weerwerk geboden.
De D-ploeg diende het op te nemen tegen 4 Tiossers zodat er weer 12 enkels werden
betwist. Eindelijk puntengewin voor de onzen want er werd een gelijkspel (6-6) uit de brand
gesleept. Gans de partij waren Lucien, Edwin en Ludo op achtervolgen aangewezen maar



'onze oude krijgers' wisten telkens terug te vechten waardoor ze zeer verdiend een puntje
konden binnenhalen.

In de vijfde partij waren de onzen weer met zijn vieren aan de opslag wat alweer 12
matchen opleverde. Na het flinke weerwerk van de C-ploeg, het gelijkspel van de D-ploeg
zou logischerwijs bijna, nu een overwinning moeten volgen. Dat er nog logica bestaat wordt
inderdaad door het resultaat bevestigd. Onze E-ploeg wist een mooie en afgetekende 9-3
overwinning te behalen.
Resumerend betekent één en ander toch wel dat we met drie nederlagen, één gelijkspel en
één overwinning en omgerekend in punten, een 3-7 pandoering om de oren hebben
gekregen. Meteen duikt nu het worst case scenario op: er zal volgend jaar in Tilburg moeten
gewonnen worden of wisselbeker nummer twee verdwijnt definitief in Nederlandse handen.

Zondag 9 november van 21 .OOu - 23.00u: BOWLING in Breebos. Er kan
ingeschreven worden aan het prikbord in het lokaal.
Zaterdag 6 december om 19.OOu: Jaarlijkse DUBBELSPELKAMPIOENSCHAP in
ons lokaal. Ook hier kan ingeschreven worden aan het prikbord..
Zaterdag 17 april 2004: onder voorbehoud van bevestiging: TEERFEEST
Woensdag 22 oktober: bestuursvergadering

We dit jaar vier jeugdploegen in kompetitie hebben. Voor één ploeg betekent dat
hun eerste kennismaking met het kompetitiegebeuren.
Deze vier ploegen hun thuiswedstrijden samen betwisten zodat het in onze cafétaria
een drukke bedoening is.
Het plezant is om te kunnen vaststellen dat heel wat ouders en leden van het
jeugdbestuur de prestaties van de spelers komen bekijken en aanmoedigen.
De jeugd de weg naar het ons lokaal weer gevonden heeft. Er sloten de afgelopen
weken verschillende jonge spelertjes bij TTK aan.


