
NIEUWE LEDEN

[  naam h ADRES
MATTHEEUSSEN PETER BETHOVENSTRAAT 25 2960 BRECHT
KUYLEN CARLO VONDERSTRAAT 23 2310 RIJKEVORSEL
BOLCKMANS JOLIEN GAMMEL 36 2310 RIJKEVORSEL

ITNR

313/92/64

314/46/36

314/80/49

Volw.

Volw.

Jeugd

FOUTJE
Hoe goed we ook ons best deden, toch slopen er weer 2 foutjes in ons vorige nummer:
i. Onze secretaris was te ijverig bij het opstellen van de beurtrol voor de jeugd. Hij zorgde ervoor dat er

elke week een tapper voorzien was, maar de jeugd speelt om en om op verplaatsing en thuis. Dit wil
zeggen dat onderstaande personen geluk hebben en dus niet moeten tappen !

zat, 12 sep 98

zat, 03 okt 98

zat, 24 okt 98

zat. 14 nov 98

zat. 28 nov 98

FLOREN STAN

JANSSENS LOUIS

BUYS ERNA

SMULDERS TOOS

LAURIJSSEN WILLY

Ook voor de terugronde zijn er teveel tappers. Spijtig genoeg kunnen we nu nog niet zeggen in welke
weken er thuis gespeeld zal worden. Het blijft dus nog even spannend afwachten voor de tappers van
de terugronde of ze al dan niet hun vaardigheden mogen botvieren.

2. Het was natuurlijk niet onze B-ploeg, maar onze A-ploeg die de eerste wedstrijd van het seizoen forfait
moesten geven.

WIST JE DAT ?

er bij de secretaris een sportinfo-gids van Rijkevorsel ligt? Hierin kan je info vinden van alle
verenigingen van ons dorp: aantal leden, lidgeld, trainingen, verantwoordelijken, enz. Geïnteresseerden
geven maar een seintje !

de spaghetti-avond een druk bezocht evenement geworden is en dat de Willy zijn kookkunsten daar
uitgebreid kon botvieren, waarvoor onze dank trouwens.

Mario en Louis behoorlijk gebeten zijn door de tafeltennismicrobe. Van de één kunnen we het nog
begrijpen, van de andere, gezien zijn leeftijd al veel minder. Afin, beiden hebben zich op video laten
vastleggen tijdens een warming-up zodat ze achteraf de beelden kunnen analyseren en de fouten -
wellicht een hele hoop - eruit halen!

onze B-ploeg in de KVKT oud-clublid Eric Segers tijdens de competitie hebben ontmoet. Het goede
nieuws bestond erin dat de wedstrijd gewonnen werd maar ze moesten wel allemaal de duimen leggen in
hun individuele match tegen de noppen van Bric.
Björn Heremans in competitie van een B-speler won maar dagen nadien nog last had van een pijnlijke
schouder, annex arm. Dat heb je ervan wanneer je boven je niveau speelt, Bjom.
de belangstelling op donderdagavond en zondagvoormiddag gemiddeld erg goed scoort. Houden zo
beste TTK'ers.

de jongste kuisploeg, Tanja en Liesbeth, niet moeten onderdoen voor de geroutineerde poetsers. Het
lokaal ziet er na hun kuisbeurt telkens piekfijn uit.



Stan Floren een pracht van een barman is: hij neemt zijn gelegenheidsjob ter harte en achteraf verwittigt
hij de laatblijvers dat er in het centrum - weer eens - rijkswachtcontrole staat,
de laatste donderdag van dit jaar verschoven wordt naar dinsdag 29/12 in plaats van woensdag 30/12
zoals genoteerd op de taplijsten !
we eind januari - begin februari weer eens gaan bowlingen : smeer uw kuiten alvast in !
op zaterdag 7 november een groot beginnerstornooi plaats heeft in Kontich ! Onze beginners ontvangen
hierover nog meer informatie.

AANDACHT!f

Wieza, de vrouw van Stan Floren, die al jaren zo vriendelijk is om onze
vuile was te doen vraagt ons om het volgende te melden: keukenhanddoeken
worden blijkbaar soms ook voor andere doeleinden gebruikt dan voor de

afdroog van borden en glazen. Het valt zelfs voor dat er een stuk is
afgescheurd en dat mag toch zeker de bedoeling niet zijn.

Wij hebben handdoeken en wij hebben dwijlen !
,Neem-mi§schiea;Zelf:de.was.eenS:4iieeonaarwhuiSi=dan.merk>je-vanzelfdat-er-.

een verschil is !

Draag meer zorg voor ons materiaal!

.in" r"."! •!, .r

.' 4 3
'  J

41.

1998

dinsdag 03/11 bestuursvergadering
zaterdag 05/12 dubbelspelkampioenschap volw + jeugd vanaf 15 j (start 19:00 u)
1999

eind jan.-begin feb. bowling volwassenen

zondag 21/02 plaatseli jk tomooi in Parochiecentmm

maandag 05/04 clubkampioenschap volwassenen
zaterdag 24/04

zaterdag 01/05 clubkampioenschap jeugd

liBÜttBii: „L -i
don, 08 okt 98 MARISSEN PAUL vri, 23 okt 98 KRIJNEN MARIO
vri, 09 okt 98 NUYTS JEF don, 29 okt 98 VAN HOVE ERIC
zat, 10 okt 98 KIVIT LUCIEN vri, 30 okt 98 JANSSENS LOUIS
don, 15 okt 98 BASTIAENSEN LUC don, 05 nov 98 POELMANS EDGARD
vri, 16 okt 98 DE VRIJ LUDO zat, 07 nov 98 HEREMANS KEVIN
zat, 17 okt 98 HEREMANS JEF maa, 09 nov 98 FILLIERS DIRK
maa, 19 okt 98 FLOREN STAN din, 10 nov 98 WAGEMANS RAOUL
din, 20 okt 98 VERHOEVEN CHRIS don, 12 nov 98 ADRIAENSEN JAN
don. 22 okt 98 MARISSEN RUDY vri, 13 nov 98 MIGHIELSEN EDWIN


