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NIEUWE LEDEN

We kregen 7 nieuwe jeugdleden bij:

VOORNAAM

KI VIT EMMA

KiVIT ILANDER

STIEN

TOKE

CHRISTIAENSEN JULIE

LAMBRECHTS PHILIPPE

BERGSTRAAT |11
BERGSTRAAT 11

BERGSTRAAT 11

BERGSTRAAT 11

KLEINE GAMMEL 46

LELIESTRAAT 1

LAMBRECHTS STEPHANIE LELIESTRAAT

2300 TURNHOUT 1014-43.84.15

2300 TURNHOUT 014>43.84.15

2300 TURNHOUT 014-43.84.15

2300 TURNHOUT i 014-43.84.15

2310RIJKEVORSEL [03-314.53.33
2310 RIJKEVORSEL 03-314.80.69

2310 RIJKEVORSEL 03-314.80.69

WIST JE DAT ? . • . . . r , .

• In de taplijst is een foutje geslopen. Ons lokaal zal niet open zijn op donderdagavond 1 mei: donderdag
1 mei wordt woensdag 30 april.

• Bowling op 19/10 in Breebos - lijst hangt uit op het prikbord
• Spreek bij competitie af wie de sleutel gaat halen en breng hem nog diezelfde avond (nacht) terug !
• Onze G-ploeg slaagde erin om de officiële wedstrijdbladen in de witte brievenbus in het lokaal te steken.

TAPPERSv'''' -";.-

Zopas vonden we weer volle asbakken op de toog. Overloop voor je buitengaat het '"NIET VERGETEN"-
lijstje op de ijskast. Als je alles hebt gedaan wat daar op staat, ben je dik in orde !

KVKT

De uitslag van het dubbelspel wordt enkel nog genoteerd op de rechterkant van het wedstrijdblad.
Omdat het dubbelspel niet meetelt voor de individuele prestaties valt de uitslag ervan weg op de
linkerkant van het blad.

Er wordt ook gevraagd vanuit KVKT om enkel de eei^te letter van de voornaam van de spelers
op het wedstrijdblad te vermelden (zoals beschreven in de reglementen).
In mededelingen nr. 1 staat de wegwijzer naar de verschillende clubs.
KVKT is niet langer een alleenstaande vereniging. Ze zijn samengesmolten met verschillende andere
sporttakken tot Sporcrea vzw. Aanleiding hiervoor was een wijziging in de subsidieregeling: KVKT had
niet genoeg leden om nog voldoende subsidies te krijgen.
zaterdag 09/11: beginnerstomooi (jeugd< 14 jaar) in sporthal De Nachtegaal in Kontich

VTTL

Bij de nieuwe wedstrijdbladen is er ruimte vergeten voor het clubnummer. Zorg ervoor dat op elk blad
ons nummer Al 18 vermeld is !



iiiENDA

za 19/10 Bowling volwassenen van 19:00 tot 21:00 uur

WO 06/11 Bestuursvergadering

za 30/11 Dubbelkampioenschap 19:00 uur

2003

zo 23/2 Alternatief tomooi in ons eigen lokaal

ma 21/4 Clubkampioenschap volwassenen

do 1/5 Clubkampioenschap jeugd

di 29/4+6/5+13/5 Beker van Rijkevorsel

JEUGB: BOWING

Zondag 29/9 is de eerste activiteit voor de pingpongende jeugd van start gegaan met bowling voor de
oudste spelers.

Met 8 inschrijvingen (van de 12) was dit al een voltreffer.
Na wat wachten en heen en weer gebel werd er toch vertrokken aan het lokaal rond kwart voor drie,

richting Breebos.
Met 4 op één baan was ideaal en het werd een plezierige namiddag: twee uur bowlen, twee drankjes benut

en Linde bij 4 verschillende jongens op schoot.
De ballen vlogen in het rond en soms zelfs tegen de kegels. Er werd goed gebabbeld en vooral veel

gelachen.
Na 4 games kregen we zelfs een uitslag

Glen

Linde

Maarten

Stefan

311 punten
293 punten
277 punten
267 punten

5 Naser

6  Ivan

7  Jeroen

8  Sien

252 punten
227 punten
217 punten
188 punten

Dat ook het jeugdbestuur een balle^e heeft geworpen, aanzien we als een training voor de bowling van
19 oktober.

Koen won met 2 punten verschil van Rudy (die een strike niet kreeg door een fout van de computer) voor
Lucien en Peter (die er niets van bakte, maar toch bleef lachen).

Na een geslaagde namiddag kregen we al suggesties binnen voor een volgende activiteit.

Het jeugdbestuur

JEUGD: VUAAMSE PINGPONG-KEIMS

Na het bowlen met de grotere jeugd, was het op zaterdag 5/10 de beurt aan de allerkleinsten.
Met een Vlaamse pingpong-kermis en een fameuze pannenkoekenbak kon de dag dan ook niet meer stuk.
Met slechts 5 inschrijvingen (volgende keer verwachten we wel iets meer deelnemers) werd er van start
gegaan in het lokaal, waar een zestal proeven moesten worden afgelegd.
Al de proeven hadden te maken met pingpong en iedereen had er duidelijk zin in.
Na een kleine rustpauze en een drankje werden er pannenkoeken geserveerd die als warme broodjes van de
hand gingen.
De opdrachten werden daarna voor een tweede keer met volle goesting afgehandeld: er werd zelfs nog
beter gescoord.



Meedoen was belangrijker dan winnen, maar toch werden er punten genoteerd en werd er een
rangschikking opgemaakt.

1. Simon 50 punten
2. Kristian 40 punten
3. Elmo 34 punten
4. Stijn 30 punten

5. Artur 28 punten

Na het in ontvangst nemen van een kleine prijs werden de kinderen keurig afgehaald door hun ouders.
De Vlaamse pingpong-kermis was zeker een succes. Iedereen heeft zich goed geamuseerd. Spijtig dat er
niet meer deetaemers waren.

Volgende keer zullen we zeker en vast beter scoren.

Het jeugdbestuur

TlOSi RIJmV0RlSEL

Normaal had op deze plaats een verslag gestaan van de wedstrijd tegen onze Nederlandse 'Vrienden". De
uitslag: 1 ploeg gewonnen en 6 ploegen verloren, gaf onze voorzitter niet de noodzakelijke kik om een
groot verslag uit zijn pen te laten vloeien. Een tijdelijke panne aan zijn telecommunicatie-instrument (lees
computer) zal er waarschijnlijk ook wel voor iets tussen zitten.

datum naam datum naam

don, 10 okt 02 BUYS ERNA don, 31 okt 02 LAMBRECHTS ROB

vri, 11 okt 02 DE VRIJ SANDRA maa, 04 nov 02 MICHIELSEN EDWIN

maa, 14 okt 02 ADRIAENSEN JAN din, 05 nov 02 DE VRIJ LUDO

don, 17 okt 02 BOGAERTS FRANK don, 07 nov 02 ADRIAENSEN MARC

vri, 18 okt 02 WAGEMANS RAOUL vri, 08 nov 02 BUYS ERNA

zat, 19 okt 02 SMULDERS TOOS woe, 13 nov 02 SMULDERS TOOS

maa, 21 okt 02 BROSENS FRANK don, 14 nov 02 PROOST MIEKE

don, 24 okt 02 ORIS JOAN vri, 15 nov 02 HOFMANS KURT

vri, 25 okt 02 FLOREN STAN maa, 18 nov 02 HEREMANS BJÖRN

Glimlach

* "Dat is een mooie hond, zeg! Gehoorzaamt hij goed?"
Zeker wel: Als ik naar hem roep:"Kom je nu of kom je niet?", dan komt hij of komt hij niet I

* Sta ik overlaatst in de file, draait de vent in de auto naast mij zijn raampje open ...
Ik denk dat hij iets wil vragen en draai ook mijn raampje open ...
Zegt die vent: "Heb jij ook een wind gelaten?"

* Een agent houdt een fietser aan:
"Zozo mijnheer, dat ziet er niet best uit. Uw bel is kapot, uw remmen werken niet en uw licht is kapot!
Dat gaat u 10 euro kosten!
"Akkoord", zegt de fietser, "maar dan moet hij wel morgen klaar zijn".

* Een man komt de garage binnen en zegt tegen de garagist: "Ik wil graag twee spiegels voor mijn Lada"
Zegt de garagist: "Dat lijkt mij een goede ruil!"


