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NIEUWE LEDEN

Naam

Smeulders Luc

Oris Joan

Peeraer Kris

Straat

Leemstraat 17bl

Oostmalsesteenweg 245
Nieuwstraat 39

Dorp

2960 Brecht

2310 Rijkevorsel
2960 Sint-Lenaarts

WIST JE DAT ?

ons volgende tomooi reeds vastligt op 23 februari 1997. In verband met het krokusverlof gaat het dus
een week later door.

er een jeugdploeg forfait moest geven omdat ze geen chauffeur hadden. Dit kan natuurlijk niet! Het is
zeer plezant als in 't begin van het seizoen iedereen zich opgeeft voor bepaalde beurtrollen (ook toog),
maar het geeft grote problemen als niet iedereen zich dan ook aan zijn afspraak houdt!
op 1 maart de kampioenenviering doorging. Tot nu toe hoorden we er nog weinig positiefs over.
onze secretaris heel blij zou zijn als iemand die van beurtrol wisselt dat ook aan hem laat weten ! Nog
te dikwijls weet hij niet wie hij moet bellen als de sleutel niet op tijd afgehaald is.
er slechts twee personen aanwezig waren, daags na het tomooi, om de tafels terug naar het lokaal te
brengen. Gelukkig kregen ze nog hulp van een toevallige voorbijganger. Slecht, of zelfs niet
afgesproken zullen we maar zeggen. Het zal volgend jaar niet meer gebeuren Willy, Fred en Wemer !
er twee gekwetsten vielen op het tornooi ? Liliane bezeerde haar voet en Kevin Heremans moest
forfait geven na een val op zijn knie. Gelukkig zijn beiden reeds hersteld.
Bart Jacobs op skivakantie ook een buiteling maakte. Hij kwam er echter niet zo goed van af.
Verschillende breuken dwingen hem meerdere weken in het gips. Van harte beterschap Bart ! !
wij op zoek zijn naar "stoppentrekkers" ! Iedereen die er thuis één te veel heeft mag die meebrengen,
wij ons lokaal weer ter beschikking stelden voor het spelen van eindrondes, zowel van KVKT als
VTTL. Ons vast tappersoneel kan zich al voorbereiden!
wij heel blij waren met de spelers van TTK die ook vrijblijvend een wedstrijd wilden tellen op ons
tomooil Zo moesten we er meer hebben!

de kompetitie er weeral bijna op zit en dat er al kampioenen uit de lucht komen vallen!
ons tomooi toch weer de moeite was, ook al duurde het wat lang!

KOMPETITIE

BEKER BISDOM

Nu ook de D-ploeg in de 16° finale verloor tegen Orka B met 3-6 zijn al onze ploegen uitgeschakeld in
de bekerkompetitie.

V.T.T.L.

Alle spelers van VTTL (uitgezonderd Bart Jacobs en Pons Van Gils) dienen voor volgend seizoen weer
een medisch attest in te laten vullen bij de huisarts. Deze attesten zijn nu reeds verkrijgbaar bij de
secretaris.



AGENDA

maandag 01 -04 bestuursvergadering
maandag 08-04 klubkampioenschap
zaterdag 20-04 teerfeest in de parochiezaal in Hoogstraten (PAX)
dinsdag 23-04 school-sportdag

TOOGVERANTWOORDELIJKEN MAART 1996

vr. 08/03

zat. 09/03

don. 14/03

zat. 16/03

ma. 18/03

Lucien Kivit

Toos Smulders

Toos Smulders

Erna Buys
Eric Van Hove

do. 21/03

vr. 22/03

do. 28/03

do. 04/04

do. 11/04

Louis Janssens

Dirk Filliers

Jack VD Eijnden

Jan Adriaensen

Edwin Michielsen

Teerfeest zaterdag 20 april 1996

Bij de volgende info (april '96) zal je een inschrijvingsformulier vinden voor ons teerfeest. Toch geven we
je nu reeds enkele bijzonderheden. Om het twintigjarig bestaan van TTK te vieren en omdat er al zo lang
gevraagd is naar een warme maaltijd, werd voor jullie (voorlopig) volgende menu samengesteld :

Aperitief

Gamaalcocktail / ham met meloen

Agnes Sorel soep
Gestoomde vis met fijne groenten

geparfumeerd met saffraan

Lamsnootjes met lenteboeket en
gegratineerde aardappeltjes

Vanille-ijs met aardbeien en advocaat-room
Koffie

We beginnen met het aperitief om half zeven. Na het eten kan er (bij eigen muziek) nog een natje
verbruikt worden : we werken met bonnetjes (3 voor 100,- en 1 bon per consumptie).
Het teerfeest zelf zal 600,- p.p. kosten voor de leden en hun echtgeno(o)t(e) of vriend(in). Niet-Ieden
(ouders, enz.) betalen 1500,- p.p. Bij deze prijs is de wijn tijdens het eten inbegrepen.
Goed doen voor iedereen kan natuurlijk niet, daar zijn we ons ondertussen van bewust. Toch hopen we
er een gezellige avond van te kunnen maken.

Bowling zaterdag 3 maart

Met 31 deelnemers kunnen we gerust van een succesvolle bowlingavond spreken. Het verloop van de
avond was dit maal een ietsje anders dan vorige keren. Ook in Breebos heefl de informatica blijkbaar zijn
intrede gedaan en werd het scoreverloop computergestuurd bijgehouden. Hierdoor bleek het
organisatorisch erg moeilijk, omslachtig en tijdrovend om na ieder spel een nieuwe baanindeling te loten.
Bijgevolg werd er éénmaal geloot en dienden diezelfde vijf a zes spelers de volle twee uur op dezelfde
baan te blijven. Een relatief probleem eigenlijk maar het was natuurlijk even wennen! Of daardoor ook de
uitslag werd beïnvloed is uiteraard niet te achterhalen, we stellen echter wel vast dat de winnaar van vorig



jaar ook nu weer met de bloemen is gaan lopen. Zo groot zal het verschil dus wel niet geweest zijn! Voor
alle duidelijkheid vermelden we hierbij dat voor de uitslag de eerste drie games in aanmerking werden
genomen. Op vijf banen was men immers aan game vier bezig toen de tijd om was, terwijl op één baan
(met zes spelers) game drie nog aan de gang was. Voor deze zes spelers waren we zo vrij een
extrapolatie te maken ; zeg maar een voorspelbaar en betrouwbaar gemiddelde op basis van voorgaande
resultaten. En dan nu de uitslag!

punten punten

1 Louis Janssens 448 17 Fred Mertens 284

2 Lu de Vrij 415 18 StafPeeters 283

3 Herman Bevers 371 Ilse Goris 283

4 Edwin Michielsen 369 20 Sefa (vrouw van Edwin) 280

5 Michel Hofkens 368 (e) 21 Jef Bertels 269

6 Edgard Poelmans 345 22 Karin (vrouw van Louis) 262

7 Danny De Vrij 336 23 Marianne Adams 261

S Fons Lenaerts 323 24 Lisette Verschueren 244

9 Bob VD Eijnden 320 (e) 25 Liliane Petit 227

10 Wemer Adriaensen 317 26 Leen (vrouw van Bob) 220 (e)

11 Hans De Vries 316 (e) 27 Rita (vrouw van Edgard) 208

12 Frank Brosens 304 28 Erna (vrouw van Jef) 203

Jef Heremans 304 29 Sonja (vrouw van Staf) 200 (e)
14 Bric Van Brink 300 (e) 30 Toos Smulders 194

15 WiUy Laurijssen 299 31 Maria Wauters 192

16 Lucien Kivit 292

(e) = extrapolatie

En daarmee weet iedereen waar hij of zij aan toe is en om te emdigen nog enkele clichés: "deelnemen is
belangrijker dan winnen" en " de afwezigen hadden ongelijk". Afgaande op het gelach en het
enthousiasme op de diverse banen menen we te mogen stellen dat het bowling-evenement voor herhaling
vatbaar blijft. Tot volgend jaar dus!

Een bowlinger

20ste tafeltennistoernooi

I  Rijkevorsel
De krokusvakantie beteken

de voor de plaatselijke tafel-
tennisclub de meest geschikte
periode om haar jaarbjks toer
nooi op stapel te zetten. Dit
jaar reeds het twintigste. Het
gonsde in het parochiecentrum
dan ook al vanaf 's morgens
vroeg van de bedrijvigheid.
Voorzitter Louis Janssens en

secretaris Jan Adraensen had

den er meer dan ook meer dan

hun handen vol met het samen
stellen van de reeksen en het

opmaken van de uitslagen.
Vertegenwoordigers van 14
clubs en 26 recreatiedeelne

mers maakten er een spannen
de en sportieve namiddag van.

Jeogd-Recreatie: 1. Kevio Nijs (Va-

tos), 2. Jeroen Raeves (Rijkevorsel), 3.
Bart Maerschalck (Anthonius).

Jongens NG: 1. Chris Peeters (Schil
de), 2. Benny Paepen (Anthonius), 3.
Elias Hermans (Virtus).

Meisjes NG: 1. Kathleen Lenaerts
(Rijkevorsel), 2. Mieke Lenaerts (Rij
kevorsel) , 3. Cindy Bastiaensen (Rijke
vorsel). Totaal aantal deelnemers 42.

Volwassenen-Recreatie: 1. Manu Van

Gorp (Rijkevorsel), 2. Johan Oris (Rij
kevorsel), 3. Bert Van Dooren (Beer-
se)^
Dames NG: 1. Maria Wauters (Rijke

vorsel), 2. Erna Buys (Rijkevorsel).
Heren NG: 1. Jef Bertels (Rijkevor

sel), 2. Filip Verheyen (Mersplas), 3.
Lais Buys (Beerse).

Klasse D: 1. Johan Van Leeuwen
(Beerse), 2. Sven Somers (TTK), 3. Jef
Nuvts (TTK). Totaal aanti deelnemers
85.'

Klasse E: 1. Guy Huygen (Antho
nius) , 2. Michel Oostvogels (Mersplas),
3. Luden Kivit (TTK).

Klasse F: 1. Tim Vanden Bergh
(Lier), 2. Michel Hofkens (TTK), 3.
Koen Deswert (Beerse). Totaal aantal
deelnemers SS,


