
TTK-INFO Nr. 83: NOVEMBER - DECEMBER 2003

1. Nieuwe ledgn: ]
BOLCKMANS LIZE ACHTEL, 26 2310 RIJK 03/314.85.05. J.
VAN LEUVEN INGE OOSTM. STW, 212 2310 RIJK 0496/95.38.38. V.
CHRISTIAENSEN YOERI OOSTM. STW, 212 2310 RIJK idem. J
CHRISTIAENSENNIKI OOSTM. STW, 212 2310 RIJK idem. J.

Het lijkt ̂ sschien allemaal een bee^e overdreven maar het feit dat elke week opnieuw Willy de
plezante job heeft om bij verschillende mensen nog wat euro(centen) te reclameren, bewijst dat
nazicht van de toogbladen geen overbodige bezigheid is. Neem daarom rustig uw tijd"wanneer je als
toogver^twoordelijke iemands rekening maakt: tel nauwkeurig het aantal streepjes en gebruik de
imerik' die achter den toog hangt om de bedragen uit te rekenen.
Tijdens kompetitieavonden zullen de ploegen zelf hun rekening moeten maken omdat na afloop van
de wedstrijden de toogman of vrouw meestal al naar huis is. Ook hier vragen we met aandrang om
correct om te gaan met de berekening.

• Vul altijd het wedstrijdblad volledig en juist in. Het bespaart jezelf een boete!
• Neem geen loopje met de reglementea Zo vermoedt men bij VTTL dat wedstrijdbladen af

en toe met de natte vinger worden ingevuld (afwezige speler, 'verkochte matchen'...) Er
2mllen verscherpte controles worden uitgevoerd. Wat TTK betr^ hoeven we ons hier allicht
niet veel zorgen te maken!

• Op het wedstrijdblad van de VTTL moet altijd de kapitein van de thuisploeg zich als
hoofdscheidsrechter op het blad invullen. Een andere* naam op het blad betekent sowieso een
boete.

•  Boetes:

- B-ploeg VTTL: 5 euro wegens wedstrijdblad niet binnen de 48u verstuurd
- G-ploeg KVKT: 4 euro wegens uitslag te laat binnen
- D-ploeg KVKT jeugd: 2.5 euro wegens verkeerde wedstrijdnummer

De tappers dienen op donderdagvond en kompetitiedagen in de week om 20.00u aanwezig te zijn.
Op zaterdagvoormiddag (kon:q)etitie jeugd) vr^en wij om 9.00u de deuren te openen. De tapper op
zaterdag vragen we overigens ook om een oogje in het zeil te houden bij onze beginnende



jeugdspelers. Kijk het wedstnjdblad na op fouten zodat boetes kiumen vermeden worden. Vergeet
ook niet om de uitslagen door te bellen.

Datum

MA 24/11/03

Dl 25/11/03

DO 27/11/03

ZA 29/11/03

MA 01/12/03

Dl 02/12/03

DO 04/12/03

VR 05/12/03

DO 11/12/03

MA 15/12/03

DO 18/12/03

VR 26/12/03

Dl 30/12/03

MA 05/01/04

Dl 06/01/04

DO 08/01/04

VR 09/01/04

Naam

STAN FLOREN

ERIC VAN HOVE

PAUL MARISSEN

BJÖRN HEREMANS

FRANK BOGAERTS

CHRIS VERHOEVEN

CHRIS VERHOEVEN

LUCIEN KIVIT

DENNIS DE VRIJ

LUC VISKENS

LOUIS JANSSENS

DRIES FRANSEN

RAF FRANSEN

DENNIS DE VRIJ

WIMVAN AMMEL

JOERI HOLEMANS
JEF HEREMANS

5» Beker van het Bisdom 1
De eerste ronde van de Beker is ondertussen gespeeld. Onze A en F-ploeg waren voor die eerste
ronde vrij en komen sowieso in de 1/64 finale terecht. Volgende ploegen wisten eveneens een
plaatsje te versieren in die volgende ronde: Rijk. B (6-3 tegen Orka D), Rijk. D (7-2 tegen Stemat
C), Rijk. E (9-0 tegen Schilde P), Rijk. G (6-3 tegen St. Antonius G)
Voor de andere ploegen was het bekeravontuur van zeer korte duur. Wisten zich dus niet te
plaatsen: Rijk. C (0-9 tegen Stabelino F), Rijk. H (3-6 tegen Lintse B), Rijk. I (0-9 tegen Pipoka A),
Rijk. J (0-9 tegen Schoten A).
De volgende ronde wordt gespeeld in de tweede week van december. Hieronder kan je het
programma terugvinden.

WEEK 08-12/12 THUIS "PLOEG

Dl 09/12/03

VR 12/12/03

MA 08/12/03

Dl 09/12/03

MA 08/12/03

VR 12/12/03

MARTINUSD

HENRICUS A

VD

OMNIVREMBO D

VF

VG

BEZOEKERS

VA

VB

WILRIJK A

VE

SCHILDE C

HEMIKSEMB

6. Clubnieuws! 1



Het maandelijks bestuursverslag wordt telkens lütgehangen '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 zija
• Het Ja^lijkse teerfeest gaat opnieuw in ons eigen lokaal door. Definitieve datum is

17/04/04. Hou deze dag dus alvast vrij!
• De camion boomschors die door de gemeente geleverd werd is ondertussen van de parking

verdwenea Op een mooie zaterdagmiddag werden enkele kruiwagens en ander werktuig
aangevoerd om de hoop te lijf te gaan. Dat vele handen het werk licht maken werd nog maar
eens bewezen. Louis, Koen, Lucien, Edwin, Chris, Rudy en Bart maakten op een klein uur
schoon schip met het zaakje. Er ligt nu weer een dikke laag bodembedekking zodat het
onkruid hopelijk geen kans krijgt om zich te ontwikkelen.

LBOWLING op zondag9 NOVEMBER ; een verslag

Ook dit seizoen kregen onze leden de gelegenheid om zich eens uit te leven op de bowlingbanen
\A^ Uitleven was overigens een understatement want toen we de trap naar de bowlingzaal^dOT, kwam het discolawaai ons al tegemoet. Bij de reservatie was ons dit kleine détail niet

medegedeeld maar blijkbaar geven ze elke zondagavond van jetje tijdens het bowlingen. Eikaars
goe e O slechte worpen becommentariëren was er dus niet bij wegens quasi onmogelijk een
gesprek te yderen. We zijn er verder ook zeker van dat niemand onder de aanwezige leden aan

kleurrijke en dansende spots in het halfduister zouden er zeker voor gezorgd
hebben dat het toevallen had geregend onder de epileptici.
Aangezien pingpongers niet voor één gat te vangen zijn liet niemand zich van de wijs brengen door
het aparte sfeertje en werd er gedurende twee uur intensief met de ballen gegooid Daarvoor
werden de 21 aanwezigen verdeeld over vier banen waarbij we een beetje rekening gehouden
hebben met leeftijden en ploeggenoten. Naar goede gewoonte werd de huur van de banen betaald
oor e c ubkas terwijl het verteer ter plaatse werd verdeeld onder de aanwezigen.
Om een lijn te trekken in de uitslag gebruiken we de standen na drie gespeelde games. Alle banen
haalden dit aantal terwijl op enkele andere banen zelfs een vierde game werd gespeeld. Omdat de
punten cumulatief worden weergegeven zou dit de uitslag uiteraard sterk vertekenen
De uitslag:
1. Louis Janssens
2. Bart Jacobs

3. Roel Wagemans
4. Patrick Luyckx
Ludo De Vrij

6. Peter Matheeussen
7. Raf Hofmans

8. Edwin Michielsen

9. Wemer Adriaensen

10 Jef Heremans
11. Lucien Kivit

388 punten
369 punten
359 punten
354 punten
354 punten
338 punten
325 punten
321 punten
315 punten
299 punten
259 punten

12. Ingrid Goos
13. Maria Wautars
14. Chris Verhoeven
15. EmaBuys
16. Marianne Adams

Toos Smulders
18. Zefa

19. Raf Fransen

20. Nic Oris

21. Mieke Proost

239 punten
237 punten
236 punten
229 punten
220 punten
220 punten
216 punten
212 punten
210 punten
150 punten

Enkele vaststellingen bij deze uitslag:
Onze voorzitter blijft onklopbaar, ook al heeft hij zijn beste niveau niet gehaald, volgens
hemzelf!
Bowling schijnt een mannensport te zijn: de eerste vrouw vinden we terug op de twaalfde
plaats in de rangschikking.

u  Raf Fransen zijn de 'enige mannen' die vrouwelijke genen in hun lijfhebben zitten, afgaande op hun stand in de rangschikking.



8. Agenda TTKi

Zaterdag 6 december om 19.00u: Jaarlijkse DUBBELSPELKAMPïOENSCHAP in ons
lokaal. Ook hier kan ingeschreven worden aan het prikbord.
Zaterdag 17 april 2004: TEERFEEST in ons lokaal
Woensdag 3 december: bestuursvergadering

Vanaf nu starten we met deze rubriek. Je kan hieronder de namen van de mensen lezen die
binnenkort alweer aan het verjaardagsfeest zijn. Het verdient aanbeveling om de namen en data in

traktatie aan vast! I

03/12 RAF FRANSEN 15/12 PETER LAMBREGTS
04/12 DIRKFILLIERS 20/12 LIZE BOLCKMANS
06/12 ROB LAMBRECHTS 21/12 MARC ADRIAENSEN
08/12 LENZ BOLCKMANS 24/12 ARTHUR JOCHEMS
08/12 GERDAVAN DAM 26/12 BOB VERPOORTEN
09/12 KRISTIAN JOCHEMS 05/01 BENNY VAN BRUGGEN
10/12 NIKAS GOOSSENS 06/01 INGE VAN LEUVEN
14/12 GLENNVISKENS 07/01 FRED MERTENS

10. Wist ie dat... 1

Drie van onze vier jeugdploegen nog eens ingeschreven waren in de beker. Ze overleefden
echter de eerste ronde niet, ondermeer door het feit dat ze allen een sterke tegenstrever
hadden geloot
Na afloop van de bowling onze voorzitter de Peugeot van zijn madame niet gestart kreeg.
Toen er startkabels aan te pas dreigden te komen startte het karre^e echter vanzelf.
Dat diezelfde voorzitter alweer een TV-optreden achter de rug heeft. Tijdens een recente
betoging in Brussel konden de camera's hem niet missen.
De bordjes met enkel parkeren voor TTK leden op zondag hun werk redelijk goed doea
Joke en Dave ondertussen de trotse ouders zijn geworden van een knappe en flinke dochter.
Heel wat ploegen het goed doen in de lopende kompetitie. Als de huidige trend zich verder
zet mogen we allicht enkele kampioenenploegen verwachtea
Om deze rubriek te spijzen tips en dergelijke steeds welkom zijn aan het adres van mezelf
(Louis). Er gebeuren zeker en vast allerlei prettige en ludieke toestanden die vandaag de
weg naar onze 'wist je datjes...' niet vindea Fluister de auteur dus de nodige informatie in
het oor of nog beter, schrij f het op qi bezorg het hem.


