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NIEUWE LEDEN

NAAM ADRES

D'ORLANDO RENE MEERBLOK 34 2310 RIJKEVORSEL Volw.

D'ORLANDO IVAN MEERBLOK 34 2310 RIJKEVORSEL ; Volw.

FOUTJE

Leden die aandachtig onze info lezen, hebben misschien gemerkt dat er vorige keer een foutje in de
nummering zat. Zowel de info van mei als van augustus dragen nummer 39. We zijn nu in september en
gaan verder met nr 41.

WIST JE DAT ?

onze spaghetti-avond op donderdag 10/09 begint om 19:00 uur. Ook de volwassenen kunnen dan reeds
hun knietjes onder de tafel steken (zo hoeven ze thuis niet eerst te eten).
Eric Van Hove een zeer getalenteerd speler moet zijn. Heel wat spelers die in Tilburg actief waren
hebben zich a! behoorlijk suf getraind maar konden die inspanningen maar matig omzetten in goede
resultaten. Eric daarentegen heeft sinds april noch bal, noch palet gezien maar won wel drie matchen!
Mario Knjnen niet in zijn beste doen was. Hij wordt echter Vader' binnen afzienbare tijd. Hij zal dus
thuis veel getraind hebben.

Frank Brosens een voorbeeld mag genoemd worden: vanaf zaterdagmiddag samen met zijn vrouw op
kroegentocht tijdens Rijkevorsel kermis, tegen het ochtendkrieken thuis, voorzien van spijs en vooral
drank maar wel op post zondagvoormiddag om te komen trainen.
Willy Laurijssen uitermate veel plezier had aan de ploegoverwinning en zijn drie individuele zeges in en
tegen Tios omdat er naar zijn zeggen tijdens de nakende competitie minder succes zal te rapen zijn.
Volop genieten wanneer de gelegenheid zich voordoet is zijn motto.
Onze B-ploeg uit vijf spelers bestaat maar dat ze voor de eerste competitiewedstrijd geen ploeg bij elkaar-
krijgen: drie man op reis, werkverplichtingen voor de vierde en de vijfde zal het alleen niet kunnen rooien
dachten we zo.

Ook andere ploegen met probleempjes zitten de eerste competieweek: de complete familie Heremans
presteert het immers om dan hun reisje te organiseren. Naar het schijnt bezint het clubbestuur zich over
mogelijke boetes om het reisgedrag van de leden te ontmoedigen tijdens de competitieperiode.
We heel tevreden zijn over de opkomst tijdens de geleide trainingen van Danny Gesquière. Afwachten of
het ook zijn vruchten zal afwerpen. Tegen Tios was het alvast niet het geval.
Jef Nu>4s omwille van een hardnekkige en aanslepende kwetsuur wellicht de eerste competitiehelft zal
moeten missen. We raden hem aan om eens contact op te nemen met Franky Van Der Eist. Die zat
tijdens de wereldbeker met een gelijkaardige kwetsuur en die schijnt er toch al vanaf te zijn!
Jacques Van Den Eynden in het huwelijksbootje gestapt is. Wij wensen hem en ook haar natuurlijk de
wind van voren.

we reeds de eerste problemen met de toog hadden! Gelukkig waren er weer vrijwilligers die de zaak op
zich namen (waarvoor dank).
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Alle nodige papieren zijn uitgedeeld.
VAN ELKE PLOEG (volwassenen en jeugd) ONTVING BEMAND ( kapitein of niet) EEN
KALENDERBOEK.
HU (OF ZIJ) WORDT VERZOCHT DIT BOEK GOED TE LEZEN, TE VERGELIJKEN MET DE
PAPIEREN VAN ZUN OF HAAR PLOEG EN EVENTUELE FOUTEN TE MELDEN Bü JAN
ADRIAENSEN.

WIJZIGINGEN IN DE KALENDER !
• VB ; algemeen forfait Borsbeek B : vrij op de voorziene wedstrijddatum (geen wedstrijdblad)
• VF : algemeen forfait Antonius Q : vrij op de voorziene wedstrijddatum (geen wedstrijdblad)
• VF : Omnivrembo wordt vervangen door HOOG HEULTJE B (thuisspeeldag vrijdag)
• VG: VRIJ vervangen door Omnivrembo D (thuisspeeldag vrijdag)

Deze wijzigingen werden in allerijl nog toegevoegd aan de papieren die jullie ontvingen. Gelieve ook na te
zien of deze wijzigingen correct zijn.

Nagekomen wijziging:
• VE;

week 15 3890 do 21/01/99 TERVINKENB VE
in Tecemo Center Gaanderij Ter Linde, Mechelsestenweg, Morstel

WUZIGT ALS VOLGT:

week 15 3890 wc 20/01/99 TERVINKENB VE

in speelzaal TTC Immo Mortsel, Maalderijstraat 22, Mortsel

Nieuw reglement bij KVKT: Het gebruik van een GSM is verboden tijdens de wedstrijden. Zowel interclub,
tomooien als kampioenschappen. Hert toestel moet uitgeschakeld zijn in de speelmimte !

Opgelet:
• Nieuwe lokalen voor Henricus, Lintse, Omni Vrembo, Bart.
• Het lokaal van Antonius heeft voortaan ook telefoon: 03/385.24.10.

"O ^ In-de sportzaal van Schelle heeft men een-nieuwe vloer. Zuiver schoeisel met niet-gekleurde zool is
vereist.

VTTL

Vergelijk de gegevens van de papieren van uw ploeg met de kalendergegevens !
Geelse heeft een nieuw lokaal: een plannetje staat in één van de info's van VTTL.

JAARLIJKSE OOTMOÈ'iaifG MET TXOS TILBURG

De eerste zaterdag van september stond ons traditioneel rendez-vous met onze Nederlandse vrienden uit
Tilburg op het programma. Dit jaar was het weer aan ons om over de grens te trekken met de wetenschap in
het achterhoofd dat er heel wat op het spel stond. Na twee overwinningen op rij zou een derde zege de
wisselbeker definitief naar Rijkevorsel brengen. Er hoeft dan ook niet veel denkwerk te gebeuren om te
weten dat de Tiossers er alles aan zouden doen om daar een stokje voor te steken: ge zijt hollander voor iets
natuurlijk en trouwens, hoe zouden we in dergelijke situatie zelf zijn nietwaar!?



Langs onze kant waren enkele 'toppers' niet present maar dat nam toch niet weg dat we met een aardige
bezetting richting Tilburg trokken, waardoor we zeker bij voorbaat niet verslagen waren. Bij aankomst
leerde enige inside-information ons al dadelijk dat het Tios volkje inderdaad de nodige maatregelen had
getroffen. Een uitgekookte tactische opstelling van de ploegen met sterke spelers in de lagere ploegen
maakte ons meteen duidelijk dat we een eventuele overwinning zeker niet op een presenteerblaadje zouden
aangeboden krijgen.
Een derde zege is het echter niet geworden hoewel de uitslag vrij nipt was: vier nederlagen tegenover drie
overwinningen. Eerlijkheidshalve moeten we wel toegeven dat de nederlagen die werden opgelopen er
waren om 'U' tegen te zeggen, wat toch wel inhoudt dat Tios een stuk sterker voor de dag kwam dan wij.
We kunnen meteen onze ambities weer bijsturen nu onze zegereeks afgebroken werd. Volgend jaar moet er
in eigen huis opnieuw gewonnen worden willen we onze kansen gaaf houden. Een nieuwe nederlaag kunnen
we missen als kiespijn en zou ons wel eens zuur kunnen opbreken omdat we dan het jaar daarop verplicht
moeten gaan winnen in het hol van de leeuw. We gaan hier niet aan doemdenkerij doen, we blijven optimist:
volgende keer gewoon winnen en dan is alles weer mogelijk.
Tot slot geven we hieronder nog een kort overzicht van de prestaties per ploeg, enerzijds om de afwezigen
in te lichten, anderzijds omdat we niet te beroerd zijn om de kelk tot de bodem toe te ledigen!
Aan onze eerste ploeg heeft het zeker niet gelegen. Zij wonnen met 8-2 maar speelden wel zeven belles
waarvan er zes werden gewonnen. Stefan, Danny tekenden voor elk drie en Mario voor één overwinning.
Het dubbel werd eveneens gewonnen.
De tweede ploeg heeft blijkbaar niet gespeeld afgaande op de forfait-score van 10-0. We waren er echter
zelfbij, dus we weten wel beter. De uitslag doet vermoeden dat we werden weggetimmerd maar zo'n vaart
liep het zeker niet. Er werden vijf belles gespeeld maar die werden wel allemaal verloren! Louis, Jef en Frank
hebben dus een slechte generale repetitie achter de rug maar dat laat dan weer het beste verhopen voor de
nakende competitie.
De derde ploeg was daarentegen outstanding en zij gaven de tegenstander een koekje van eigen deeg door
ze met 9-1 te verslaan. Er werden slechts twee belles gespeeld en ook gewonnen en enkel Roel moest één
partij inleveren. De oudjes van de ploeg, Willy en Eric lieten zich niet verschalken en zaten driemaal aan het
feest.

De uitslag van de vierde ploeg bleek achteraf te beslissen over de totale winst of verlies van de ontmoeting.
Het werd in deze confrontatie 8-2 voor Tios en daarmee werd ons lot in feite bezegeld. Halfweg lag de strijd
nog open met een nipte 3-2 voorsprong voor Tios maar daarna werd geen enkele partij meer gewonnen. Er
werden vijf belles gespeeld waarvan er vier werden verloren. Als dit, als dat...dan had het anders kunnen
lopen en was de beker voor ons geweest! Kevin won één match terwijl Chris en Rob een nul achter hun
naam mochten noteren. Het dubbel viel ook in TTK handen.

De .vijfde ploeg bestond langs TTK uit vier spelers zodat • er 12 enkels werden betwist. -Het -werd een even
droge als pijnlijke 11-1 nederlaag. Er werd slechts één belle gespeeld en natuurlijk ook verloren maar de
andere partijen werden droog in 2-0 afgehaspeld. De enige overwinning werd behaald door Ludo maar zijn
kompanen, Fred, Lucien en Peter konden geen scalp aan hun gordel rijgen.
Ons zesde team wilde qua solidariteit niet achterblijven ten opzichte van het vijfde team en ze lieten zich
eveneens inblikken met 11-1. Ze hebben nochtans iets meer weerstand geboden afgaande op het
wedstrijdblad: er werden toch vijf belles gespeeld waarvan er maar een winst opleverde. Die winst was voor
Erwin terwijl Rudi, Paul en Stan met lege handen achterbleven.
Onze damesploeg tenslotte tekende nog eens voor een Rijkevorselse overwinning. Het werd een
gelijkopgaande strijd die via een 2-2, 2-4 en 4-4 tussenstand evolueerde naar een 4-6 winst. Hier werden
drie belles gespeeld waarvan er twee werden gewonnen. Kathleen mag met haar drie zeges als de
matchwinnaar beschouwd worden. Maria en Tanja konden één wedstrijd winnen. Het dubbel was goed voor
de finale zege.
Daarmee zijn we rond en hopelijk kunnen we volgend jaar rond deze tijd onze TTK-leden met een beter
rapport verblijden!

Louis,



De lijsten van toogverantwoordelijken zijn klaar. Ik heb hierbij zoveel mogelijk rekening gehouden met wat
gevraagd werd.
Bij de donderdag- en competitie-lijst kwam ik tappers tekort. Sommige leden moeten dus meer tappen dan
andere. Hierbij heb ik de leden die reeds ander werk doen ( bv: kuisen, ook tappen op zaterdag,...)
overgeslagen. Zo draagt iedereen zijn steentje bij.
Onthoud goed de dagen datje moet tappen want er is voor mij niets zo vervelend dan een tapper die niet
komt opdagen!

don. lOsep 98 FILLIERS DIRK don, 01 okt 98 MICHIELSEN EDWIN
zat, 12sep 98 FLOREN STAN vri, 02 okt 98 HEREMANS KEVIN
din, 15sep 98 BROSENS FRANK zat, 03 okt 98 JANSSENS LOUIS

don, 17 sep 98 GRIS JOAN maa, 05 okt 98 FILLIERS DIRK

vri, 18 sep 98 SOMERS SVEN don, 08 okt 98 MARISSEN PAUL

zat, 19 sep 98 DE VRIJ DANNY vri, 09 okt 98 NUYTS JEF

maa, 21 sep 98 VAN LEUVEN ILSE zat, 10 okt 98 KIVIT LUCIEN

. don, 24-sep 98 , VERPQORTEN BOB don, 15 okt 98"^ BASTIAENSEN LUC

vri, 25 sep 98 WAUTERS MARIA vri, 16 okt 98 DE VRIJ LUDO

zat, 26 sep 98 SMULDERS TOOS zat, 17 okt 98 HEREMANS JEF

din, 29 sep 98 FLOREN STAN maa, 19 okt 98 FLOREN STAN


