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NIEUWE LEDEN

NAAM ADgES ! TELNR

BOGAERTS FRANK TORENDRIES 1 2310RIJKEVORSEL 1 314/14/80

INSGHRIJVINGEN

Van volgende leden zou onze secretaris graag het medisch attest binnenkrijgen :
Hofkens Waylon Noldus Ann
Maeremans Frank (+750 Bfr lidgeld) Bogaerts Frank

Nog eens opgemerkt: leden zonder medisch attest zijn NIET VERZEKERD ! ! !

AANDACHT!!

Inschrijven op het prikbord voor de
BOWLING

die doorgaat op 16/01/98

PENNINGMEESTER
• Boetes :

• A-ploeg volw. KVKT moet nog altijd 500 Bfr betalen voor de forfait van de eerste week.
Indien deze boete niet betaald is voor 15/01/99 wordt ze verdubbeld !!!!

• zoals op de lijst van het begin van het seizoen vermeld staat, wordt het wedstrijdnummer voor VTTL als
volgt gevormd : WEEK / H + nummer bijvoorbeeld : 13/H13019 ! !

• tip voor wanbetalers : indien je geen geld bij hebt, leen dan het geld van een medespeler. Zo klopt de
kas, de penningmeester hoeft niet achter het geld aan te lopen en om terug te betalen zie je je medespeler
meer dan de penningmeester.

AGENDA

woensdag 13/01 bestuursvergadering
zaterdag 16/Oi bowling volwassenen : INSCHRIJVEN ! 1
zondag 21/02 plaatselijk tomooi in Parochiecentrum

maandag 05/04 clubkampioenschap volwassenen
zaterdag 24/04 teerfeest in ons lokaal

zaterdag 01/05 clubkampioenschap jeugd

UITSLAG DUBBELTQRNOOI KERSTFEESTJE JEUGD

6 punten : Dierik, Boris en Leen
4 punten; Jens, Tom, Dries, Linde, Stefan en Ivan
2 punten: Jeroen
O nunten maar zeker ook eoed haar best eedaan ! : Jolien



Met aftrek van enkele forfaits kwamen we aan het mooie ronde getal van 30 deelnemers. Die werden in
functie van hun sterkte/zwakte in twee 'potjes' gestoken waarna een onschuldige hand de loting verrichtte.
Zoals altijd levert dat verrassende duo's op: wat te denken immers van Ludo en Maria, Louis en zoon Koen.
Deze laatsten werden meteen gebombardeerd tot kandidaat winnaars maar in de einduitslag kan je al aflezen
dat het zo ver niet gekomen is!
De vijftien koppels werden in drie poules van vijf teams ondergebracht waar met voorgift de partijen zouden
uitgespeeld worden. De eerste twee van elke poule en de twee beste derdes kwamen op tabel bij de laatste
acht die met rechtstreekse eliminatie uitmaakten wie de winnaar zou worden. De overige 7 teams speelden
op tabel voor de plaatsen 9 tot en met 15.
In de poules werden hele pittige wedstrijden betwist: enkel Louis en Koen wisten in hun poule alle matchen
te winnen. In de andere poules dienden er gewonnen en verloren sets geteld te worden om de eerste drie te
kunnen rangschikken.
Op tabel gingen de gedoodverfde winnaars eruit in de kwartfinale met 21-19 in de belle...tegen de latere en
echte winnaars. De troostingsfinale bij de uitgeschakelde teams werd gewonnen door Jef Nuyts en Paul
Marissen.

Het bestuur zorgde voor wat Sinterklaas-snoepgoed en elke deelnemer kreeg nog een stuk speculaas mee
naar huis. Er werd ook voor een hot-dog gezorgd en Willy en Jef keken er op toe dat niemand dorst hoefde
te hebben. Het werd kortom weer een geslaagde avond als je het ons vraagt! De einduitslag;

1. Dennis De Vrij en Koen Kenis 9. Jef Nuyts en Paul Marissen

2. Raoul Wagemans en Peter Matheeussen 10. Carlo Kuylen en Willy Laurijssen

3. Bjom Heremans en Rudy Marissen 11. Sven Somers en Ludo Van Rompaey
4. Jef Van Bergen en Mieke Lenaerts 12. Lucien Kivit en Joan Oris

5. LóuisnênTCOén J^séris 13. Rob Lambrechts en Erna Buys
6. Jef Heremans en Peter Lambregts 14. Ludo De Vrij en Maria Wauters

7. Kevin Heremans en Bert Lambrechts 15. Tanja Martens en Chris Verhoeven

8. Eric Van Hove en Erwin Breugelmans

woe, 23 dec 98 VERHOEVEN CHRIS zat, 23 jan 99 MARTENS TANJA

din, 29 dec 98 PEETERS STAF maa, 25 jan 99 HEREMANS JEF

don, 07 jan 99 ADRIAENSEN JAN don, 28 jan 99 BASTIAENSEN LUC

vri, 08 jan 99 JACOBS BART vri, 29 jan 99 WAGEMANS RAOUL

zat, 09 jan 99 DE VRIJ DANNY zat, 30 jan 99 KIVIT LUCIEN

maa, 11 jan 99 VAN BERGEN JEF din, 02 feb 99 BUYS ERNA

don, 14 jan 99 LAURIJSSEN WILLY don, 04 feb 99 BREUGELMANS ERWIN

vri, 15 jan 99 DE VRIJ LUDO vri, 05 feb 99 HEREMANS BJÖRN

zat, 16 jan 99 VAN LEUVEN ILSE zat, 06 feb 99 HEREMANS JEF

din, 19 jan 99 ADRIAENSEN JAN maa, 08 feb 99 VAN DEN EIJNDEN BOB

don, 21 jan 99 ADAMS MARIANNE don, 11 feb 99 JANSSENS LOUIS

vri, 22 jan 99 MICHIELSEN EDWIN vri, 12 feb 99 JACOBS BART

Opm : zaterdagen en bekerwedstrijden onder voorbehoud !!!


