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[WIST JE DAT?

* we deze keer geen nieuwe leden moeten noteren, hoewel we bij de jeugd
toch al weer enkele nieuwe gezichten zagen opduiken.

* je niet mag vergeten om dringend In te schrijven voor het teerfeest.
Gebruik hiervoor het Inschrijvingsformulier en

BRENG GEPAST GELD MEE ! ! !

* ik nog medische attesten dien binnen te krijgen van nieuwe leden !
* er nog een rechtzetting dient te geschieden ; Bart Jacobs heeft Inderdaad

een mooie buiteling gemaakt maar hij moest daarvoor niet in't gips
zoals in ons vorige nummer geschreven stond. Hoe het nu juist zit met
bouten en krukken kan je hem beter zelf vragen.

* onze nieuwe sportzakken ook de opdruk 'TAFELTENNISKLUB RIJKEVORSEL"
zullen dragen.

* ik nog wedstrijdbladen mis van verschillende ploegen. Zoek nog eens in
UY-/ sporttas en bezorg ze zo snel mogelijk,

het na al die jaren voor verschillende tappers nog altijd moeilijk is om
400," aan muntstukken in de schuif te laten of anders alles mee te

geven in de bruine envelop ! I

KOMPETITIE

* Alles Is dit jaar redelijk vlot verlopen. De laatste boetes zijn nog wel op
komst. Buiten de G~ en de C-ploeg van de volw. bleven de vervangingen
beperkt. Ook voor het verplaatsen van wedstrijden heb ik me niet uit de
naad hoeven werken en wat de resultaten betreft staan we er dit

seizoen weer goed voor : bij de volwassenen zijn de A- en de C-ploeg
kampioen geworden. Bij de jeugd zorgde de D-ploeg voor een eerste
plaats. Zij dienen ook allemaal nog eindrondes te spelen op NEUTRAAL
TERREIN :

dag datum lokaal uur thuisploeg bezoekers

ZA 20/04

liA 22/04

WO 24/04

TECEMO

NODO

PICASSO

09.30

20.30

20.30

SCHOTEN A

RIJKEVORSEL C

RIJKEVORSEL A

RIJKEVORSEL D

NIEL B

GIERLE A

* Op dinsdag 30/04 hebben in ons lokaal nog 4 kwartfinales plaats van de
Beker Bisdom.



V.T.T.L.

Voor elke VTTL-speler (uitgezonderd Bart Jacobs, Fons Van Gils en Jef
Van Bergen) die volgend jaar opnieuw aansluit ligt nog steeds een
medisch attest klaar. Diegenen die het met afhalen krijgen bij hun
pakketje van de inschrijving met het gevolg dat het weer heel snel dient
ingevuld te zijn I !!

Alle vaste kornpetitiespelers dienen ook hun uitslagenkaart weer binnen
te leveren op het einde van het seizoen. Ais ze nog met bijgewerkt is, is

het nu wel hoog ti jd om ermee te starten !!

AGENDA

dinsdag 02/04 bestuursvergadering
maandag 08-04 klubkarnpioenschap volwassenen (13.00 uur)
zaterdag 20-04 teerfeest in parochiezaal (PAX) in Hoogstraten
dinsdag 23-04 schoolsportdag
dinsdag 30-04 kwartfinales beker bisdom

TOOGVERANTWOORDELIJKEN APRIL EN MEI 199!

Don, 4 apr 1998 ADRIAENSEN JAN

Don, 11 apr 1996 MICHIELSEN EDWIN
Don, 18 apr 1996 VAN BRINK ERIK

Don, 25 apr 1996 FILLIERS DIRK
Don. 2 mei 1996 KI VIT LIJCIEN
Don, 9 mei 1996 HEREMANS JEF

Don, 1 ó mei 1996 OH HEMELVAART
Don, 23 mei 1996 POELMANS EDGARD
Don. 30 mei 1996 VERHOEVEN CHRIS

POSNO-SPORTbv.
TAFELTENNIS on OARTS

THERESIAPLEIN 11. TILBURG

TEL 013355916
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