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WIST JE DAT ?

Na het "alternatieve tomooi" in ons lokaal werd voor het eerst getest hoe het voelt om een douche te
nemen in het lokaal. Met de nodige gieters en een goeie slok warm water werd voor een al even
"alternatieve douche" gezorgd. We hopen de bevindingen te vernemen tegen volgende
bestuursvergadering.

Drie van onze jeugdspelers gaan op sportkamp. Ivan Janssen, Sien Luyckx en Dries Fransen zijn niet
aan hun proefstuk toe. Ze namen alle drie al 1 of twee keer deel. Toch een teken dat het er plezant is en
datje het kan overleven. Ze moeten hun belevenissen maar eens delen met de andere jeugdleden
(eventueel via info) zodat zij ook weten hoe het er op zo'n sportkamp aan toe gaat.
Voor onze leden (en hun levensgezel) staat op 29 juni voorlopig een wandel- en fietsnamiddag gepland
in de omgeving van Hoogstraten.
In de namiddag is er het wandelen en fietsen. Tegen 18 uur staat er een barbecue op ons te wachten in
zaal PAX in Hoogstraten. Na deze barbecue kan er nog tot ongeveer 22 uur nagepraat worden bij een
drankje. Leden die niet houden van wandelen of fietsen kunnen ook vanaf 18 uur naar de barbecue
komen.

Meer informatie zal je later nog krijgen.
Het teerfeest gaat voorlopig door op zaterdag 20 april in ons eigen lokaal.
We kregen melding van leden die zich willen aansluiten bij het bestuur: Bart Jacobs m\ zich samen met
de andere bestuursleden inzetten om het al onze leden naar hun zin te maken. Rudy Marissen wil het
jeugdbestuur vervoegen. Op dit ogenblik is er geen echt jeugdbestuur meer, maar via Lucien (onze
jeugdverantwoordelijke met steeds meer tijd) of via het gewone bestuur zal Rudy zeker zijn kwaliteiten
kwijt kunnen. Mochten er nog kandidaten zijn, het is de moment: we zitten te wachten op veijonging !
Bob Verpoorten werd zopas -vader! Het zal gedaan zijn met het luilekkerleven !
Voor de Beker van Rijkevorsel kan je ook je agenda al bovenhalen. Dinsdagen 16, 23 en 30 april kan je
al vastleggen. Over de modaliteiten moet nog onderhandeld worden. Je hoort er nog van ! !
Voor diegenen die het nog niet wisten: Lieve Schellekens, de sportverantwoordelijke van onze
gemeente heeft ontslag gegeven. Het zal weer een hele tijd duren vooraleer er iemand in haar plaats
aangenomen wordt.

Zopas vernamen we het overlijden van Fons Brosens. Fons is in de beginjaren verschillende seizoenen
lid geweest van onze club. Na de match was Fons altijd te vinden voor een grap of een straf verhaal. Bij
de bouw van ons lokaal deden we nog een beroep op zijn jarenlange bouw-ervaring. Langs deze weg
wensen we zijn familie en vrienden veel sterkte bij het verlies.
Ook Marleen Crutzen, secretaris van Virtus is overleden. Velen zullen haar kennen van de competitie.
Haar man, Guy Moens, heeft ons in het begin erg geholpen bij ons plaatselijk tomooi. Ook deze familie
wensen we veel sterkte.



ALTERNATIEVE TORNOOI VAN TTK : zo 24-02-02

Vorig jaar organiseerden we ons 25° en laatste tomooi in het PC. Er zat sleet op de formule en de
algemene belangstelling ging al jaren in dalende lijn. We kondigden toen reeds een mogelijk alternatief aan
en dat hebben we dan ook uitgevoerd. Vrij snel kwamen we binnen het bestuur tot een consensus over de
inhoud; een tomooi voor onze eigen leden in ons eigen lokaal (een clubkampioenschap maar dan wel
zonder voorgift). De verschillende reeksen van ons tomooi werden behouden, ttz een recreatie-, NG-, F-,
E-, D- en C-reeks. Voor de jeugd was er een recreatie-reeks en een competitie-reeks voorzien. De eerste
ronde zou in poules gespeeld worden met nadien directe uitschakeling op tabel.
De belangstelling voor ons altematieve tomooi was bijzonder groot: in de voormiddag kwamen 14
jeugdspelers opdagen en in de namiddag schreven zich 40 mensen in, verspreid over de diverse reeksen. Er
diende 1 euro betaald te worden voor de deelname en dat geld werd nadien verdeeld onder de finalisten.
Willy had naar goede gewoonte nog enkele fhiitprijzen op de kop weten te tikken zodat de winnaars goed
bedeeld werden.

De strijd in de verschillende reeksen mocht er zijn, op elk niveau werden knappe en spannende wedstrijden
gespeeld zodat we zondermeer van een succes mochten spreken. Voor de statistieken en de volledigheid
geven we hieronder de volledige uitslag.

1. Jeugd competitie
1 Dries Fransen (wint in vier sets^

Boris Voorspeels
Maarten Dekort

Seppe Van Gils

Jeroen Marissen

Yannick Van Den Eiinden

Yvan Janssen

8 Leen Somers

9 Kevin Donckers

10 I Joeri Holemans
Linde Janssens

12 Sien Luyckx

13 NasserHiseni

14 Stefan Filliers

2. Recreatie volwassenen

Sien Luyckx

Kurt Hoftnans

Liesbeth Maes

Joeri Holemans

Joke De Klerck

1 I David Van Eersel

Dries Fransen

Mare Adriaensen

Raf Fransen

Peter Mattheeussen

3 Edwin Michielsen

Erwin Breueelmans

Dirk Filliers

6 Koen Janssens

5. Reeks D

1 Dennis De Vrij

Sven Somers

Chris Verhoeven

4 Luc Viskens

Jan Thoné

iza™

Louis Janssens

Bart Jacobs

Danny Vervoort

Wim Van Ammel

Raoul Waeemans



CLUBKAMPFOENSCHAP TWEEDE PAASDAG: 1 APRIL

Naar jaarlijkse gewoonte gaat ook ons clubkampioenschap weer door. Op maandag 1 april (EN DIT IS
GEEN GRAP !) kan er weer gestreden worden voor de titel van '"beste clubspeler". Ik denk dat er na het
"alternatieve tomooi" verschillende revanches gespeeld zullen worden.

INSCHRIJVEN DOE JE NU AL OP DE LIJST AAN HET PRIKBORD !

Als je niet meedoet, zet dan vlug een kruisje in de desbetreffende kolom op het inschijvingsblad. Zo weet
Louis zeker datje niet vergeten bent om in te schrijven !

BOWLING

Op zaterdag 30 maart ( van 21:00 tot 23:00 uur ) kan je weer wat
kegels omgooien in Breebos.

KVKT

Uitslag wedstrijd Merksplas C- VB werd gewijzigd naar 3/7 omdat één van de spelers reeds 5 maal hoger
had gespeeld.

KAMPIOENENVIERÏNG : ZATERDAG 23 MAART ( 20:00 u )

Op zaterdag 23 maart is er kampioenenviering in het Parochiecentrum. Zoals in vorige info reeds vermeld,
hebben we onze club opgegeven als "sportvereniging van het jaar".

Onze bestuursleden zullen aanwezig zijn op de viering en de G-pIoeg van vorig seizoen (kampioen) heeft
ook al ingeschreven.

Leden die nog willen meegaan om onze titel te vieren, zijn altijd welkom. "Hoe meer zielen, hoe meer
vreugd" zeggen ze. Het staat ook wat netter als er wat leden zijn, wanneer we worden uitgeroepen als
dé sportclub van het jaar. Mochten we toch naast de titel grijpen, dan hebben we ook weer wat steun
aan elkaar om ons verdriet te verwerken.

DUS : ALLEN DAARHEEN !!!

DE El RO

Het blijft voorlopig nog altijd goed uitkijken bij het uittellen en teruggeven.
De uiterste datum voor het betalen met Belgische franken was donderdag 28 februari. Er worden

vanaf nu enkel nog euro's aanvaard.
Noteer alle opmerkingen i.v.m. 'nog te betalen bedragen' duidelijk op het toogblad. Het is nog dikwijls

gissen of iemand wel of niet betaald heeft !
AL HET GELD MEEGEVEN MET DE SLEUTEL !!



NOG TE BETALEN

urr VORIGE iNro

mMxuïÈmÊ^ boete VTTL / onvolledig blad (HO 1020) 3.00 EURO

boete VTTL / wedstrijdblad te laat binnen (week 4) 5.00 EURO

VC (KVKT) 2.50 EURO

Laenen Nick boete TIK / medisch attest + inschrijving niet in orde 12.00 EURO

Verschueren Axel boete TTK / medisch attest niet in orde 12.00 EURO

NIEUW

boete TTK / wedstrijdblad niet opgestuurd i  4.50 EURO

boete TTK / wedstrijdblad niet opgestuurd 4.50 EURO

boete KVKT / ploegwaarde (week 3 play-offs")

)

i  2.50 EURO

boete KVKT / ploegwaarde (week 3 play-ofif s 1  2.50 EURO

ma 25/03

za 30/03 Bowling volwassenen

ma 01/04 Clubkampioenschap volwassenen

za 20/04 Teerfeest in ons lokaal

di 16+23+30/04 Beker van Rijkevorsel

za 29/06 Fiets- en wandelnamiddag met barbecue

maa, 11 mrt 02

din, 12 mrt 02

ijLLiJKEN' fViAAk'i'-A

vn, 15 mrt 02

jftaam datum 1 naam

VAN DEN EIJNDEN BOB don, 21 mrt 02 JANSSENS KOEN

VAN HOVE ERIC zat, 23 mrt 02 KIVIT LUCIEN

FRANSEN RAF din, 26 mrt 02 MICHIELSEN EDWIN

SOMERS SVEN i VERHOEVEN CHRIS

BROSENS FRANK KIVIT LUCIEN

VAN EERSEL DAVID VAN LEUVEN ILSE

LAMBRECHTS ROB KS!KI^I3ESi VAN EERSEL DAVID

MERTENS FRED don, 25 apr 02 JACOBS BART

FILLIERS DIRK don, 02 mei 02 KIVIT LUCIEN

en om af te sluiten :

* Hij; Naar jou huis of naar het mijne?
Zij: Naar beide, ik naar dat van mij en jij naar dat van jou.

* Hij: Is deze stoel vrij?
Zij: Ja, en als jij er gaat zitten is mijn stoel ook vrij.

* Hij: Ik weet wat vrouwen willen 1
Zij; Waarom laatje me dan niet met rust ?


