
TTK-INFO Nr. 26 : FEBRUARI 1997

WIST JE DAT ?

wij de vraag kregen om ons lokaal ter beschikking te stellen voor een communiefeest. Hoe graag we
het ook zouden doen, we hebben in ons contract met de gemeente vastgelegd dat wij ons lokaal niet
mogen doorverhuren en daar moeten we ons dus aan houden.
Marianne en Wemer vanaf 15/02/97 hun vertrouwde huisje ruilen voor de bakkerij in St-Jozef. Hun
adres wordt dan Stevennekens 158 en het telefoonnummer 03/312.16.44.
Stan Floren, Bart Jacobs en Louis Janssens naar het TOP-12 tafeltennistomooi in Eindhoven zijn wezen
kijken.
zij daar met de nodige frustraties van teruggekomen zijn: het lijkt toch allemaal zo simpel terwijl het In
werkelijkheid niet bepaald simpel kan genoemd worden.
onze voorzitter bij zijn terugkeer van Eindhoven in Merksplas mocht stoppen bij een alcoholcontrole
van de Rijkswacht.
hij een zeer onbetrouwbare indruk moet gegeven hebben aan de flik van dienst, want hij diende in het
gekende zakje te blazen. Hij had nochtans gezegd dat hij slechts EEN enkel Hollands pintje had
gedronken en bovendien was dat de absolute waarheid,
de controle dan ook negatief was.
er tijdens de trainingen van Ghesquiere behoorlijk wat zweet wordt gelaten en de fysieke conditie zwaar
op de proef wordt gesteld. Na afloop van zo'n training is het maar stilletjes in het cafetaria.
Stefan Aerts één van bovenstaande trainingen met blote voeten heeft afgewerkt omdat hij thuis zijn
sloefen vergeten was. We zijn er zeker van dat onze Stefan vroeg of laat zichze'f ook nog eens zal
vergeten.

onze telefoon er normaal gezien rond half februari zal zijn. We hebben uiteindelijk toch gekozen voor
een gewoon toestel (zonder munten). Indien echter blijkt dat er misbruik van gemaakt wordt, dan
zullen er gepaste maatregelen getroffen worden.
de inschrijvingsformulieren voor het teerfeest zullen verspreid worden met volgende info.
we voor ons tomooi weer op veel hulp van onze leden rekenen. Een tafeltje klaarzetten, een tafeltje
afbreken, een "matchke" tellen: een kleine moeite voor jou, een grote hulp voor ons!

LEDEN DIE NOG EEN OF ANDER PRIJSJE HEBBEN DAT DIENST
KAN DOEN VOOR ONS TORNOOI, KUNNEN DIT BINNENBRENGEN

BIJ LOUIS OF JAN VÓÓR 17 FEBRUARI
ALVAST BEDANKT !

AGENDA

zaterdag 08/02 dubbelspelkampioenschap jeugd zaterdag 12/04 krik-krak-tomooi jeugd
maandag 17/02 best.verg. 19.30 u i.v.m. tomooi zaterdag 19/04 teerfeest in eigen lokaal
zondag 23/02 tomooi Parochiecentrum donderdag 01/05 clubkampioenschap jeugd
vrijdag 28/02 bestuursvergadering 20.00 u vr-zo 02-05/05 dag van de sportclub
vrijdag 28/02 kampioenen-viering St-Jozef woensdag 07/05 kampioenenbal KVKT



COMPETITIE

In't begin van't seizoen kregen alle spelers, aangesloten bij KVKT een nieuw medisch attest. Als
herinnering volgen hieronder de namen van die spelers waarvan het attest nog niet binnen is. Als zij
volgend seizoen nog bij KVKT willen spelen dienen zij dit attest binnen te brengen vóór 1 mei 1997.

AERTS STEFAN LAURIJSSEN WILLY VAN DEN EIJNDEN BOB

BERTELS JEF LENAERTS GRIET VAN DEN PLAS PETER

BEVERS HERMAN MICHIELSEN EDWIN VAN HEMELDONCK KRISTOF

DEVRiES HANS NUYTS GERT VAN HOVE ERIC

DE VRIJ SANDRA ORIS JOAN VAN LEUVEN ILSE

HEREMANS BJÖRN PEERAER KRIS VAN ROMPAEY LUDO

HEREMANS KEVIN POELMANS EDGARD VERHOEVEN CHRIS

JANSSEN TINNE ROSIERS GERRY VERPOORTEN BOB

JANSSENS KOEN SMULDERS TOOS VERPOORTEN KOEN

JANSSENS LOUIS VAN BERGEN JEF VERPOORTEN RAF

KRIJNEN MARIO VAN DEN EIJNDEN JACK VERSCHUEREN LISETTE

WILMS TONNY

TORNOOIEN

Voor het tomooi van Hamme (26/01/97) heb ik twee reekswinnaars doorgekregen : Mieke Lenaerts
won bij de meisjes NG en Björn Heremans nam de E-reeks voor zijn rekening.
In Merksplas werd ook tomooi gespeeld op 3/2/97. Hieronder enkele uitslagen:

Jeusd NG 1° plaats R.ob Lambrechts

3° plaats Peter Lambregts

Heren NG 3° plaats Raf Verpoorten
Heren F 2° plaats Rob Lambrechts

DE JAARLIJKSE BOWLINGAVOND : een verslag! I
Bowling blijkt nog steeds in te zijn. Om op een vrijdag- of zaterdagavond aan de bak te komen is drie
maanden op voorhand reserveren al niet meer voldoende. Op zondagavond daarentegen was er nog wel
mimte voor een zestal banen zodat de keuze snel gemaakt was. De maanden april en mei zijn sowieso een
drukke periode en daarom maar de optie op een zondag begin februari.
Het was natuurlijk afwachten hoeveel leden het laatste stukje van hun weekend wilden opofferen om met
de ballen te gaan gooien maar dat viel nogal mee. We noteerden 28 inschrijvingen waarvan er uiteindelijk
23 kwamen opdagen. De forfaits kunnen onder de noemer 'vergeten', 'te laat terug van het snowboarden',
'gekwetst' en 'liever naar Schalkse Ruiters kijken dan bowlen', gebracht worden.
Onze 23 bowlers werden verdeeld over drie banen met vijf en twee banen met vier spelers. Omdat men er
op de diverse banen een verschillend tempo op nahoudt en er ofwel met vier of vijf gespeeld wordt kwam
men overal natuurlijk niet even ver: op een aantal banen werd zelfs een vijfde game begonnen terwijl op
andere banen het vierde game niet helemaal kon afgewerkt worden. Om tot een deftig en correct
eindresultaat te komen hebben we dan ook extrapolatie - een mooie term uit de verkiezingssfeer -
toegepast. De spelers waarbij deze afgeleide uitslag werd gemaakt vinden in onderstaande rangschikking
een 'E' achter hun naam terug.
Afgeleid of niet, kwaliteit komt steeds bovendrijven en het is nog maar eens onze voorzitter die met ruim
verschil de rest van het veld heeft geklopt. De anderen blijven knarsetandend achter en pijnlijke tenen,
verstuikte duimen en stijve billen zijn hun deel!



punten punten punten
1. Louis Janssens (E) 552 9. Stefan Aerts 379 17. Erna Buys 300

2. Fred Mertens (E) 472 10. Jef Nuyts (E) 376 18. Marleen van Stefan (E) 280

3. Ludo De Vrij 462 11. Pons Lenaerts 369 19. Kevin Heremans 270

4. Jef Heremans (E) 423 12. Rudi van C. Klvit (E) 368 20. Toos Smulders (E) 269

5. Bob VD Eijnden (E) 417 13. Bart Jacobs (E) 360 21. Maria Wauters (E) 221

Lucien Klvit (E) 417 14. Liiiane Petit 359 22. Christel Klvit (E) 182

7. Edwin Michielsen 411 15. Sefa van Edwin M.(E) 326 23. Sonia Voet (E) 130

8. Ludo Van Rompaey 392 16. Herman Bevers (E) 314

TOOGVERANTWOORDELIJKEN

don, 13feb 97 MICHIELSEN EDWIN zat, 01 mrt 97 WAUTERS MARIA

zat, 15feb 97 SMULDERS TOOS din, 04 mrt 97 JANSSENS LOUIS

maa, 17 feb 97 SOMERS SVEN don, 06 mrt 97 JACOBS BART

don, 20 feb 97 ORIS JOAN vri, 07 mrt 97 ADRIAENSEN JAN

vri, 21 feb 97 KIVIT LUCIEN zat, 08 mrt 97 LAURIJSSEN WILLY

zat, 22 feb 97 HEREMANS BJÖRN maa, 10 mrt 97 LAURIJSSEN WILLY

din, 25 feb 97 WILMS TONNY don, 13 mrt 97 SMULDERS TOOS

don, 27 feb 97 FILLIERS DIRK

PROumciflAfcTAmmaMts

Krijnen debuteert met maximum
RUKEVORSEL - Vorige week moest Rijkevorsel in tweede de

eerste plaats afstaan aan Basf na 9-7-verlies bij Atlantic. Het was
een off-day van de hele ploeg, maar daar de volgende wedstrijd
uitgerekend Rijkevorsei-Basf was. mocht dit geen tweede keer
gebeuren. Daarom werd naar versterking uitgekeken. Danny Ver-
voort en Mario Krijnen kwamen in de plaats van Erwin Van Hove
en Jef Van Bergen.

Vervoort en Knjnen zijn 'slechts' reserven, op wie een beroep
wordt gedaan indien nodig. Daimy Vervoort haalde drie op vier,
een uitstekende prestatie, maar Mario Krijnen deed beter met vier
op vier. Het was de eerste keer dat Mario in tweede aan bod kwam.
maar het werd een succes. . .
Hij is niet aan zijn proefstuk toe, en het lijdt geen twijfel dat zijn ■

D-klassement een onvervalste C waard is. Twee weken geleden
werd hij nog provinciaal kampioen in de D-reeks.
Met de zeven op acht van het duo Vervoort-Krijnen had Rijkevor

sel tegen Basf niet veel meer nodig om de volle buit binnen te
halen. Bob Van den Eynde won er net als Vervoort drie, en met de
twee van voorzitter Janssens erbij was de marge ruim genoeg om
met een zware 12-4 te wiimen. Er werden slechts drie belles
gespeeld; daarvan won Basf er twee.

Rijkevorsel was nooit bedreigd, want van 4-2 gingen de Kempe
naars door naar 8-2 en dan werd het negende en doorslaggevende
punt gemaakt door Daimy Vervoon tegen Bert Schrauwen. De
laatste ronde was een formaliteit, en meteen wpte Rijkevorsel over
Basf en wordt de leiding heroverd. (RB)


