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WIST JE DAT ?

slechts 1 puntje, maar wel belangrijk ! Het lidgeld voor volgend seizoen werd als volgt bepaald

aansluiting volw. KVKT 250 Bfr

aansluiting volw. VTTL 350 Bff

aansluiting in twee federaties 400 Bff

jeugd 100 Bff

nieuwe leden volw : 750 Bff en jeugd: 300 Bff

FEDERALE ENKELKAMPIOENSCHAPPEN KVKT

Volgende leden werden uitverkoren en gaven zich ook op om de federale enkelkampioenschappen KVKT te
betwisten (info in het bondsblad van april):

Effectief Za 09/05/98 MM Leen Somers Reserve Za 09/05/98 JJ Lambregts Peter
MJ Cindy Bastiaensen Zo 10/05/98 DR Frank Brosens

JJ Rob Lambrechts

Zo 10/05/98 AR Stefan Aerts

it of ze al dan niet moeten spelen.De reserven worden er later van op de hoogte gebrac
Zorg datje tijdig aanwezig bent indien je moet spelen : opgepast voor zware boetes !

AGENDA

maandag 06/04 algemene vergadering sportraad (Willy en Jan)
maandag 13/04 clubkampioenschap (inschrijven op het prikbord !) 13:00 u.
maandag 20/04 eindronde KVKT

zaterdag 25/04 teerfeest in ons lokaal

maandag 04/05 bestuursvergadering in't lokaal
donderdag 07/05 ALGEMENE VERGADERING ! !

zaterdag 16/05 vriendenwedstrijd jeugd TIOS

BOWLING

Het jaarlijkse bowlingavondje moeten we voortaan iets anders gaan aanpakken. Vorig jaar moesten we
noodgedwongen al uitwijken naar een zondagavond en dit jaar was het al niet anders. Blijkbaar zijn de
zaterdagavonden zo gegeerd dat men ruim op voorhand - een maand of vier zeg maar - dient te reserveren
wil men vijf of zes banen tegelijk en op hetzelfde tijdstip afhuren.
Datum van afspraak werd dus zoals gezegd een zondag en wel de vijftiende maart.
Was ditmaal de inschrijvingsperiode wat kort - een kleine maand - of komen onze
leden op een zondagavond niet graag meer uit hun luie zetel? We konden inderdaad
alleen maar vaststellen dat het aantal gegadigden zeer beperkt was: slechts 13
liefhebbers tegenover nog 24 vorig jaar, terwijl de voorgaande jaren de belangstelling zelfs nog groter was



nog groter was met ruim dertig inschrijvers. Volgend Jaar moeten we zeker een zaterdagavond vastkrijgen
en dan kennen we allicht het antwoord op onze vraag!
Ondertussen blijft het cliché geldig dat de afwezigen ongelijk hadden want degenen die er wel waren hebben
twee uur lang lekker kunnen bowlen op drie banen en ze hebben er deugd aan beleefd. Op de banen waar
met vier man werd gespeeld kon men zelfs vier volledige games afwerken, op de baan met vijf spelers bijna
vier, zodat hun uitslag naar goede verkiezingsgewoonte zeer betrouwbaar in de uitslag werd geëxtrapoleerd
(aangeduid met E).

Voor de aanwezigen maar ook voor de afwezigen geven we hierna de uitslag !!

De winnaar van vorig jaar en ook daarvoor
Oefent naar het schijnt wekelijks, stiekem!
Een voorbeeld voor zijn zoon en diens lief
Bowlingen gaat al goed, de liefde komt nog wel
Niet slecht zouden we zo zeggen
Oefent ook wekelijks maar moet haar benenspel nog aanpassen
Ondanks zijn tenniselleboog!
Geen tenniselleboog en toch achter pa geëindigd
Een heel slechte derde ronde heeft het hem gedaan
Een heel slechte eerste ronde heeft het hem gedaan
Iets minder overtuigend dan echtgenoot Jef maar ook
nog altijd een voorbeeld voor....!
Is het linkshandigheid of herstellend van zijn 'ziekte' ?
Brengt nu al den trouwboek in de praktijk: sta je man
bij, in goede en kwade dagen.

P.S. : Na afloop werd nog één pintje genuttigd, afgerekend en betaald. Bij het naar buiten gaan 'stootten'
we op...twee van onze clubleden die net binnenkwamen: Marianne Adams en haar liefste bakkerman,
Wemer Adriaensen. Groot was hun en onze verbazing: zij waren met de collega-bakkers op zwier maar
wisten niet dat TTK zijn jaarlijks bowlingavondje had. Slechts één goede raad: een keertje meer in het lokaal
komen en/of het infoblaadje van TTK wat grondiger lezen, hoewel daar naar het schijnt de datum foutief
afgedrukt stond. Volgens Jef Heremans heeft de voorzitter iets met datums maar dat blijven we hardnekkig
betwisten!

Tot volgend jaar.

1. Louis Janssens (E) 583 ptn

2. Fons Lenaerts 428 pnt

3. Jef Heremans 397 ptn

Chris Verhoeven 397 ptn

5. Herman Bevers (E) 382 ptn

6. Liliane Petit 355 ptn

7. Lucien Kivit 343 ptn

8. Christel Kivit 327 ptn

9. Fred Mertens (E) 320 ptn

10. Rudy (man v. Christel)E 294 ptn

11. Erna Buys 293 ptn

12. Kevin Heremans 291 ptn

13. Kathleen Willems (E) 263 ptn

SCHRIJF IN VOOR HET

CLUBKAMPIOENSCHAP OP 13 APRIL 1998 !

BOETES

Er zijn nog verschillende boetes die betaald moeten worden ! Gelieve dit zo vlug mogelijk te doen ! !

don, 09 apr 98 VAN HOVE BRIC don, 07 mei 98 JANSSENS LOUIS

don. 16 apr 98 FLOREN STAM don, 14 mei 98 ADRIAENSEN JAN

don, 23 apr 98 VAN LEUVEN ILSE woe, 20 mei 98 MARISSEN RUDY

don, 30 apr 98 VERHOEVEN CHRIS don, 28 mei 98 V.D. EIJNDEN BOB



Beste clubleden, ouders en vrienden,

Het competitieseizoen zit erop en dat betekent dat het einde van het lopende werkjaar
van TTK in zicht is. Voor de meesten zal het wellicht geen nieuws zijn als we zeggen
dat het allemaal toch zo snel gaat. Naar het schijnt zou dat gevoel alleen maar
toenemen met het ouder worden, we staan er dus goed voor! Maar voor dat soort
muizenissen hebben we bij TTK geen tijd; sport houdt de mens in beweging, een
babbeltje en een drankje vervolledigen het plaatje.
Bij de laatste twee bezigheden kunnen en mogen we ongetwijfeld ons jaarlijks teerfeest
rangschikken. 'TSTever change a winning team" zeggen de Engelsen en daarom wijken
we niet af van de gangbare traditie van de laatste jaren. Onze vertrouwde kok zal
opnieuw garant staan voor een prachtig buffet - hieronder alvast na te lezen - maar het
originele dessert zal ditmaal vervangen worden door een verrassingstoetje!

GEGARNEERDE ZALM - GEROOKTE FOREL - GEVULDE EITJES MET
TONIJN - TOMAAT MET GRIJZE GARNALEN - MOSSELSLA - HARINGSLA
VISSLA - ROSBIEF - GEBRAAD - HESPENROLLETJES MET ASPERGES -

ABRIKOZEN GEVULD MET PATE - ASSORTIMENT GROENTEN -
AARDAPPELSLA - RIJSTSLA - WATERMELOEN - BROOD - SAUSEN

*

VERRASSINGSDESSERT

DRANKEN: WITTE WIJN - ROSE - WATER - KOFFIE

Zo, iedereen die zich een beetje au sérieux neemt kan aan zo'n voorstel niet weerstaan.
Voor zover het nog niet mocht gebeurd zijn, noteer zonder dralen ZATERDAG 25
APRIL in uw agenda of op de kalender in de keuken. Eerder gemaakte afspraken
worden bij deze dus afgemeld, sterker nog, ze zouden er eigenlijk zelfs niet mogen
zijn: de datum van ons teerfeest ligt immers al maanden vast en hoorde dus al
genoteerd te staan!
Andere uitvluchten kunnen we uiteraard ook niet accepteren: gaan kaarten bij de buren
kan een heel jaar door, de schoonouders zullen blij zijn als je hun deur eens niet
platloopt en de Titanic spelen ze nog maanden in de bioscoop. Kortom, je bent het aan



jezelf en aan de club verplicht om die avond present te zijn. De prijs blijft al even
democratisch als de laatste jaren en ditmaal hebben we er een all-in prijsje van
gemaakt. Na het eten hoefje dus geen bonnetjes meer te kopen: drinken is dus in de
prijs inbegrepen, . . l-
Na afloop van het etentje zal onze DJ van vorig jaar ook weer in actie schieten zodat
de dansliefhebbers heel zeker ook aan hun trekken kunnen komen. Die formule was
vorig jaar een succes, smeer de beentjes al maar in!

Tot slot nog enkele praktische gegevens:

- WAAR? ' In ons eigenste lokaal aan de Kruispad
- WANNEER? : Zaterdag 25 april 1998 met aanvang om 19.00u
- DE PRIJS? : 350 frank voor de volwassenen en hun partner en jeugd

van veertien jaar en ouder
; 250 frank voor jeugdleden onder de veertien jaar
: 800 frank voor niet-leden, veertien jaar en ouder
(ouders, vrienden, kennissen,..)
: 400 frank voor niet-leden maar jonger dan veertien jaar

- CONSUMATIES NA HET ETEN : zijn begrepen in bovenstaande prijzen
- INSCHRIJVEN :

Onderstaande strook en gepast geld binnenbrengen bij :

JAN ADRIAENSEN
OOSTMALSESTEENWEG 62

2310 RIJKEVORSEL

[  VOOR ZONDAG 19 APRIL 1998 )
Het bestuur,

Ik

met personen en betaal hierbij:

X 350 frank =

neem deel aan het teerfeest van TTK Rijkevorsel

X 250 frank =

X 800 frank =

X 400 frank =

Totaal =


