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Een woordje van de voorzitter.

Het blijft natuurlijk de vraag of we de goede gewoonte moeten aanhouden om bij het begin van een
nieuw seizoen ons info-nummer te openen met een speechke. Tot nader order lijkt het ons toch wel
zinvol en trachten we bij deze het blad vol te krijgen.
Op 1 augustus gaan we er voor de vierde keer tegenaan in ons nieuw lokaal. Inderdaad, het vierde
seizoen aan de Kruispad staat voor de deur en zo nieuw is het dus al niet meer! We zijn het
ondertussen behoorlijk goed gewoon geworden en wellicht zien we als clublid daarom hoe langer hoe
minder in welke voortreffelijke omstandigheden wij allemaal onze sport kunnen beoefenen. Gelukkig
dienen we met zijn allen om de veertien dagen op verplaatsing te gaan tijdens het competitieseizoen
zodat we op die manier de vergelijking nog steeds kunnen maken, een vergelijking die bijna altijd in
ons voordeel uitvalt!

Stilstaan betekent echter achteruitgaan en dat moet uiteraard voorkomen worden. Ten opzichte van
vorig seizoen kunnen we nu uitpakken met de installatie van een warmwatertoestel dat er voor zorgt
dat er zeer snel warm water ter beschikking is, handig voor de tappers van dienst maar heel zeker ook
voor onze kuisploegen. Ook de huidige tafels worden kortelings vervangen door blitse blauwe
*TIeemskerken" en dat zal allicht even wennen zijn! Te vermelden is ook nog dat we voortaan op
donderdagavond om 19.00u starten en niet meer om 18.30u maar daarover meer, verder in deze info.
Voor het overige kondigt het seizoen '96-'97 zich erg rustig aan. Zowel bij de jeugd als de
volwassenen werden hetzelfde aantal ploegen als vorig jaar ingeschreven. Bij de volwassenen werd de
verdeling qua thuiswedstrijden beter uitgebalanceerd zodat er telkens maximaal drie ploegen tegelijk
thuisspelen, een luxe als je het ons vraagt.
Op onze vraag om zich zoveel mogelijk te engageren voor de diverse beurtrollen werd opnieuw zeer
positief gereageerd, een illustratie van het loyaliteitsgevoel van onze leden naar de club toe. Het
bewijst ook dat de clubleden wel degelijk door hebben dat vele handen licht werk maken en dat het
daardoor voor iedereen prettiger en leefbaarder wordt en blijft. Dit principe staat of valt natuurlijk met
de bereidheid van jou als clublid en daarvoor kunnen wij jou, als bestuur, niet dankbaar genoeg zijn.
Ons slecht karakter indachtig willen we in dit verband toch één valse noot aanstippen: op een seizoen
valt het namelijk toch wel enkele keren voor dat de toogbeurt vergeten wordt. Daar is maar één
remedie vóór: de toegewezen data onmiddellijk in het groot bijschrijven op uw wellicht al drukke
agenda!
Op sportief vlak zullen in de loop van dit seizoen de traditionele items aan bod komen: op zaterdag
31/8 gaan we Tios in eigen huis bekampen en het wordt daarbij de hoogste tijd dat TTK nog eens aan
het langste eind trekt. Later op het jaar gaan we allicht weer dubbelen, organiseren we ons 21° tomooi
en de clubkampioenschappen voor de jeugd en de seniors mogen evenmin ontbreken. Uiteraard is er
ook de competitie die voor elke ploeg op haar niveau belangrijk is: of je nu in de eerste of de laatste
ploeg speelt, voor de individuele speler primeert zijn of haar wedstrijd en verdient die de nodige
aandacht. Kortom, kijk niet alleen naar jezelf maar kom eens een kijkje nemen op de competitiedagen
wanneer de andere clubleden actief zijn. Heel speciaal richten we ons hierbij ook naar de ouders van
onze jeugdleden en maken hen er attent op dat het best belangrijk is om hun zoon of dochter eens te
komen aanmoedigen!
Tot slot hebben we nog enkele wensen: onze club draait al jaren op een soliede en
kameraadschappelijke basis waarbij rendabiliteit en sfeer hand in hand gaan en dat hadden we in de
toekomst graag zo gehouden. Daarnaast wensen we voor alle leden een goede gezondheid en niet
teveel probleempjes op privé en ander vlak. En als laatste: laten we er een tof seizoen van maken met
de nodige successen - kampioenen dus - gekruid!



WIST JE DAT ?

• er weer enkele nieuwe tomooien uithangen aan het prikbord !
• we met de nieuwe spelling onze naam eigenlijk moeten veranderen in TTC Rijkevorsel.
• sinds juni Eric Van Brink lid is van het bestuur.

• er volgend seizoen verschillende spannende matchen in de lucht hangen nu onze A-ploeg KVKT in
ere-afdeling speelt. De moeite waard om hun kalender in 't oog te houden.

• er toch weer deugnieten waren die probeerden om tijdens onze vakantieperiode een uurtje ons lokaal
te gebruiken om te gaan trainen?

• de aankoop van nieuwe tafels bijna rond is. Het bestuur besloot dat het er mooie blauwe worden.
Reden: Je moet als club meegaan met de tijd en na navraag werd ondervonden dat de blauwe op dit
ogenblik het meest verkocht worden.

• bij KVKT dit seizoen een veteranencompetitie op til staat. Deze zou verwant zijn met Beker Bisdom
en Beker Hollogne : 2 spelers - in poules - bepaalde tijdspanne om wedstrijden te betwisten -...
Je zal er nog van horen !

• je niet mag vergeten om in te schrijven voor de wedstrijd tegen TIOS !
• de nieuwe sporttassen voor volgend seizoen bij de drukker zijn en dat ze tijdens de maand augustus

verdeeld worden aan de competitiespelers. Deze dienen dan hun oude tas in te leveren. De tassen die
nog niet versleten zijn worden verdeeld onder de recreatiespelers.

• het weer druk zal zijn de eerste dagen van het nieuwe seizoen en dat er aan de volwassenen gevraagd
wordt om vanaf half 10 de matchen zo kort mogelijk te houden als er echt veel volk is (niet te lang
inspelen en spelen naar twee winnende sets).

• Jef Nuyts de muren van de cafetaria weer een likje verf gaf. De kleur is niet meer zo licht en doet wat
gezelliger aan.

• Willy Laurijssen de omgeving rond ons lokaal zo proper mogelijk probeert te houden: af en toe eens
met de onkruidverdelger rondspuiten is één van zijn vaste taken geworden. Als iedereen zoveel om het
lokaal blijft geven als hij zullen we er allemaal nog lang geniet van hebben.

• onze Fred de stoelen in de cafetaria onder handen nam. Eén en ander diende dringend gelijmd te
worden.

• ook de vloer van de speelruimte weer proper geschilderd werd: Louis, Jef, Lu, Edwin, Fred, Maria,
Erna, Jef, Paul, Dirk en Michel hanteerden stofzuiger en borstel als specialisten !

• onze kuisers er weer voor zorgden dat we in een proper lokaal terecht kurmen.
• wij ons op gevaarlijk terrein begeven wanneer wij de namen van onze helpers neerschrijven maar dat

we dat risico maar lopen omdat we ze af en toe toch een verdiend pluimpje op de hoed willen steken.
• er bij de aanvang van de competitie aan ieder lid een "boekje" met adressen en telefoonnummers van

de andere leden zal overhandigd worden. Zo hoefje niet lang te zoeken als je iemand van TTK wil
bereiken (tenzij je natuurlijk het boekje na twee dagen kwijt raakt).

• één van onze jeugdleden al vóór het begin van het seizoen afhaakte.

• je zeker niet mag vergeten om het prikbord mee in de gaten te houden !

BELANGRIJK ! ! ! BELANGRIJK ! ! ! BELANGRIJK ! ! !

NIEUW VOOR VOLGEND SEIZOEN

Op donderdag en zondag, onze clubdagen, worden vanaf volgend seizoen alleen nog leden van TTK
toegelaten. Je begrijpt dat personen die lid willen worden nog altijd een paar keer kurmen komen
kijken en meedoen. Het doel van deze regel is: vermijden dat we elke week opnieuw een aantal
jeugdige personen binnen krijgen die in plaats van te tafeltennissen, want tafeltennis spelen is toch nog
altijd ons doel, onze spelers van de tafel weghouden. We zouden het daarentegen wel plezant vinden
als deze niet-leden hun vrienden toch komen aanmoedigen op de competitiedagen.



PLOEGEN SEIZOEN 96-97

KVKT VOLWASSENEN

A-PLOEG tEREl B-PLOEG f2Bl C-PLOEG f3C)

AERTS STEFAN 80 BROSENS FRANK DO HEREMANS KEVIN D4

JACOBS BART CO LAURIJSSEN WILLY DO SOMERS SVEN D4

KRIJNEN MARIO CO WAGEMANS RAOUL DO RESERVE

D-PLOEG (4A1 E-PLOEG (6B1 F-PLOEG (7B1

DE VRIJ LUDO D6 HEREMANS BJÖRN E4 ADRIAENSEN JAN E6

KIVIT LUCiEN EO HEREMANS JEF E6 HOFKENS MICHEL E6

MiCHIELSEN EDWIN E2 VAN BRINK ERIK E6 MERTENS FRED E6

G-PLOEG (8Bi H-PLOEG t10Dt

FILLIERS DIRK F BUYS ERNA NG

VAN HEMELDONCK KRISTOF F VAN ROMPAEY LUDO NG

VERPOORTEN RAF NG WAUTERS MARIA NG

KVKT JEUGD

A-PLOEG (B4> B-PLOEG rB3ï C-PLOEG tB51

JANSSENS KOEN NG ROSIERS GERRY NG LENAERTS KATHLEEN NG

LAMBRECHTS ROB NG LENAERTS MIEKE NG JANSSEN TINNE NG

LAMBREGTS PETER NG HOFKENS WAYLON NG BASTIAENSEN CINDY NG

D-PLOEG fCSÏ E-PLOEG fD21 F-PLOEG (D3)

NOLDUS ANN NG MARTENS TANJA NG VAN HEMELDONCK DIERIK NG

MERTENS BART NG LENAERTS LIESBETH NG SOMERS LEEN NG

KENIS KOEN NG 9 MERTENS TOM NG

(wegens het wegvallen van één speler in de E-ploeg kan er nog wel een wijziging optreden voor de andere
ploegen)

VOLWASSENEN VTTL

A-PLOEG

V DEUNDEN BOB C4

JANSSENS LOUIS C6

VAN BERGEN JEF C6

VAN HOVE ERIC C6

B-PLOEG

NUYTS JEF 02

VERHOEVEN CHRIS 04

POELMANS EDGARD D6

VAN LEUVEN ILSE 06

SPEELDAGEN VOLWASSENEN

KVKT VTTL

Maandag D+G+H -

Dinsdag AOFF AOFB

Vrijdag B+C+E -



Dank zij onze koerier Jef Heremans konden wij reeds de kalender van KVKT bekomen. Hieronder vind
je (onder voorbehoud) reeds de eerste drie weken van de competitie. Indien je interesse hebt voor de
andere wedstrijden kan je contact opnemen met Jan Adriaensen.

DATUM THUISPLOEG BEZOEKERS WEEK NUMMER

za 07 sep 96 JF GRAVENWEZEL A BEKER 104

za 07 sep 96 JD STABELINO G BEKER 102

za 07 sep 96 BORSBEEK B JE BEKER 101

ma 09 sep 96 STEMAT A VC 1 1049

ma 09 sep 96 VD ANTONIUS F 1 1056

ma 09 sep 96 VG OLSEA D 1 1122

ma 09 sep 96 VH NODO Q 1 1176

di 10 sep 96 VOCO B VF 1 1101

di 10 sep 96 VA ORKA A 1 1001

vr 13 sep 96 STEMAT B VE 1 1085

vr 13 sep 96 OMNIVREMBO A VB 1 1031

za 14 sep 96 JC LEUGENBERG B 1 7022

za 14 sep 96 JE BASF C 1 7045

za 14 sep 96 VRIJ JA 1

za 14 sep 96 NIEL B JD 1 7037

za 14 sep 96 STABELINO G JF 1 7046

za 14 sep 96 ORKA B JB 1 7018

ma 16 sep 96 VF VRIJ 2

ma 16 sep 96 LEUGENBERG F VG 2 1322

di 17 sep 96 SCHILDE B VD 2 1256

di 17 sep 96 VIRTUS 0 VE 2 1290

di 17 sep 96 VIRTUS A VC 2 1253

WO 18 sep 96 KRAAIENHOF B VB 2 1235

vr 20 sep 96 STABELINO M VH 2 1376

vr 20 sep 96 HENRICUS A VA 2 1201

za 21 sep 96 JB NODO E 2 7118

za 21 sep 96 NIEL E JE 2 7143

za 21 sep 96 LEUGENBERG A JA 2 7119

za 21 sep 96 JF VRIJ 2

za 21 sep 96 JD KBTS 2 7137

za 21 sep 96 SCHOTEN A JC 2 7123

ma 23 sep 96 VG BEVEL G 3 1523

ma 23 sep 96 VH MACADAMMEKE D 3 1577

ma 23 sep 96 VD PICASSO A 3 1457

di 24 sep 96 VA BEVEL A 3 1402

vr 27 sep 96 RZOEZIE VF 3 1501

vr 27 sep 96 VE SCHOTEN F 3 1485

vr 27 sep 96 VC DAM A 3 1449

vr 27 sep 96 VB OLSEA A 3 1431

za 28 sep 96 JA SCHILDE B 3 7220

za 28 sep 96 JD VRIJ 3

za 28 sep 96 TECEMO C JB 3 7218

za 28 sep 96 JC NIEL A 3 7222

za 28 sep 96 SCHILDE F JE 3 7243

za 28 sep 96 UILENSPIEGEL JF 3 7246



Zo 04/05 Stefan Aerts BR Fed. Enkelkampioenschappen Schelle
Zo 04/05 Mario Krijnen CR Fed. Enkelkampioenschappen Schelle
Zo 04/05 Björn Heremans ER Fed. Enkelkampioenschappen Schelle

Zo 04/05 Raf Verpoorten NR Fed. Enkelkampioenschappen Schelle
Zo 04/05 Kathleen Lenaerts DN Fed. Enkelkampioenschappen Schelle
Zo 25/05 Stefan Aerts voorronde Drielandenkamp in Hamme

Zo 25/05 Mario Krijnen voorronde Drielandenkamp in Hamme

meer info over de uren vind je in het Bondsblad van april !

don, 03 apr 97 VAN BERGEN JEF don, 01 mei 97 POELMANS EDGARD

don, 10 apr 97 MICHIELSEN EDWIN woe, 07 mei 97 VAN BRINK ERIK

don, 17 apr 97 NUYTS JEF don. 15 mei 97 LAURIJSSEN WILLY

don. 24 apr 97 VERHOEVEN CHRIS don. 22 mei 97 JANSSENS LOUIS

vri, 25 apr 97 HEREMANS JEF don, 29 mei 97 VAN DEN EIJNDEN BOB

COMPETITIE-UITSLAGEN KVKT

PLOEG + REEKS PLAATS Volgend seizoen PLOEG + REEKS PLAATS

VA (ere) 9 ere ? JA (6) 3

VB (2°) 6 2° JB(7) 2

VC (3°) kampioen 2° JC(6) 2

VD(4°) 10 5° JD (9) 3

VE(6°) 10 T JE(ll) 3

VFC7°) kampioen 6° JFdl) 5

VG (8°) kampioen T

VH(IO°) 6 10°

VA: speelt een testwedstrijd voor de twaalfde plaats in ere volgend seizoen. Andere ploegen zijn :
Ekershof A, Nodo A en Gierle A. Zij waren in de 1° afdeling allemaal 2°.

Wat de individuele resultaten betreft kunnen wij niet nalaten te kijken wie bij de eerste vijf in zijn reeks is
aangekomen:

NAAM REEKS PLAATS GEWONNEN

AERTS STEFAN ERE 3 71%

NUYTS JEF 3 3 89%

HEREMANS KEVIN 3 5 67%

HEREMANS BJÖRN 6 2 79%

MERTENS FRED 7 2 74%

VAN HEMELDONCK KRISTOF 8 4 89%

VERPOORTEN RAF 8 5 75%

Geen individuele kampioenen dus, maar toch een aantal mooie plaatsen. We vergeten ook zeker niet dat
alle andere spelers ook hun best deden. Proficiat aan allen! I

Op algemene aanvraag volgende opmerking: indien twee of meer ploegen in de competitie met hetzelfde
aantal punten eindigen, worden ze als volgt geklasseerd:
vooraan degene met de meest gewonnen wedstrijden, dan tellen de meest gewonnen matchen en daarna
de meest gewonnen sets. Indien nog gelijk, testwedstrijden voor ploegen die in aanmerking komen voor
de titel of voor stijgen of dalen.



ZONDAG 23/02 : ONS 21° TORNOOI

Het 21° tomooi van onze club kon ditmaal de tafeltennisspeler niet bekoren. De grote jaren met maar
liefst 180 deelnemers zijn al een tijdje achter de rug. De laatste organisaties waren er met ups en downs
en wisten we onszelf al dik tevreden met een inschrijvingsaantal rond de 120. Het voorbije tomooi was
echter een dieptepunt met slechts een 80-tal deelnemers. Het is natuurlijk moeilijk peilen naar de
oorzaken van één en ander maar de concurrentie met een federaal tomooi, georganiseerd door KVKT
zelf, zal er allicht niet vreemd aan zijn. Opvallend was vooral de beperkte belangstelling voor de
jeugdreeksen in de voormiddag: nog nooit was de opkomst daar zo laag en maar goed dat onze eigen
jeugd massaal aanwezig was of we hadden evengoed de jeugdreeksen kunnen schrappen.
In de namiddag was er wel een redelijke opkomst en kwam er, verrassend, veel supportersvolk opdagen
in het PC. Mede hierdoor kunnen we ons tomooi alsnog het predikaat 'geslaagd' meegeven en staat een
22° uitgave, volgend jaar, zeker niet ter discussie. Meteen hopen we maar dat het voorbije tomooi een
uitschieter in negatieve zin - qua inschrijvingen uiteraard ! - is geweest en hopen we naar volgend jaar toe
natuurlijk op beter.
Voor de volledigheid geven we hieronder alle technische uitslagen van de gespeelde reeksen. De lezer zal
daarbij meteen merken dat het tomooi voor onze eigen leden alvast wel een succes geweest is!

I. Jeugd jongens NG 2. Jeugd mej^es NG 3. Jeugd recreatie

1. Peter Lambreghts (TTK) 1. Cindy Bastiaensen (TTK) 1. David V.D. Dries (Berlaar)

2. Rob Lambrechts (TTK) 2. An Noldus (TTK) 2. Leen Bosch (Virtus)

3. Koen Janssens (TTK) 3. Mieke Lenaerts (TTK) 3. Wim Staes (Merksplas)

4. Gery Rosiers (TTK) 4. Greet Somers (TTK) 4. Bert Lambrechts (TTK)

4. Heren niet geklasseerd 5. Dames niet geklasseerd 6. Reeks F

1. Rob Lambrechts (TTK) l.EmaBuys (TTK) 1. Kristof V.Hemeldonck (TTK)

2. Koen Janssens (TTK) 2. Jef Bertels (TTK)

3. Luc Braspenninckx (Rijk.) 3. Wemer Adriaensen (TTK)

4. Bart Vanhee (Nodo) 4. Wim Segers (Nodo)

7. Reeks E 8. Reeks D 9. Recreatie volwassenen

1. Achiel Sebrechts (St. Ant.) l.JefNuyts (TTK) 1. Manu Van (jorp (Rijk.)

2. Edgard Poelmans (TTK) 2. Chris Verhoeven (TTK) 2. Jan Marissen (TTK)

3. Vic Plessers (Merksplas) 3. Kevin Heremans (TTK) 3. Paul Marissen (TTK)

4. Bart Smulders (Merksplas) 4. Wemer V.Baekel (Merks.) 4. Rudy Marissen (TTK)

KLUBKAMPIOENSCHAP VOLWASSENEN: DE UITSLAG

1. MARIOKRIJNEN 11. EDGARD POHLMANS 21. WILLY LAURIJSSEN

2. DANNY VERVOORT 12. BOB VERPOORTEN 22. GUY STERKENS

3. LOUIS JANSSENS 13 . RAF VERPOORTEN 23. CHRISTEL KIVIT

4. JEFNUYTS 14. STEFAN AERTS 24. PAUL MARISSEN

5. KEVIN HEREMANS 15. n.SE VAN LEUVEN 25. JOAN ORIS

6. BJÖRN HEREMANS 16. JEF HEREMANS 26. RUDY MARISSEN

7. CHRIS VERHOEVEN 17. BOB VD EIJNDEN 27. EDWIN MICHIELSEN

8. JEF VAN BERGEN 18. LU DE VRIJ 28. STAF PEETERS

9. ERIC VAN HOVE 19. DIRK FILLIERS 29. ERNA BUYS

lO.KRISTOF V. HEMELDONCK 20. MICHEL HOFKENS 30. MARIA WAUTERS



BARBECUE! ! ! !

Om het nieuwe tafeltennisseizoen te verwelkomen wordt er voor de liefhebbers een 'TEESTELIJKE

BARBECUE" georganiseerd op zaterdag 10 augustus om 17.00 u.
Omdat de kas niet tussenkomt (beslissing bestuur) wordt 350 BEF per deelnemer gevraagd. Hiervoor
heb je een piekfijne barbecue met groenten, brood en een halve fles rosé voor de liefhebbers.

Niets kan je nog tegenhouden om mee te doen en VÓÓR 8 AUGUSTUS in te schrijven (en te betalen)
bij Jef Heremans.

PS. Eventuele overschot van geld wordt terug verdeeld onder de deelnemers.

TRAININGEN VOLWASSENEN

In augustus en september gaan bij voldoende interesse weer trainingen door voor de volwassenen. Op
volgende dinsdagen kunnen onze volwassenen zich weer van 19.00 tot 21.00 uur in het 2weet werken:
augustus : 06/08 - 13/08 - 20/08 - 27/08
september: 03/09

DRINGEND GEVRAAGD

Wie heeft er een droge plaats voor onze 9 oude tafels ?

wij willen onze oude tafels blijven gebruiken voor ons tornooi en
daarom dienen we ze op een droge plaats op te bergen

laat iets weten aan Jan Adriaensen vóór 15 augustus

COMPETITIE

Nieuwe klassementen bij KVKT en VTTL na vorige INFO
KVKT VTTL

Dennis De Vrij C6 Danny Vervoort 02

Jan Adriaensen E6 JefNuyts D2

In verband met de KVKT-competitie werd nog volgende nieuwe regel bekend: HET DRAGEN VAN
EEN HOOFDDEKSEL TIJDENS DE WEDSTRIJDEN IS VERBODEN !



• Om de overgang van jeugd naar volwassenen geleidelijk te laten verlopen mogen onze jeugdspelers
volgend seizoen (01/08/96 - 31/05/97) vanaf hun 17de verjaardag meespelen op donderdag met de
volwassenen tot 22.30 uur. Het spreekt natuurlijk vanzelf dat hun ouders hiermee akkoord moeten
zijn. De onderstaande jeugdspelers komen hiervoor in aanmerking;

VANAF NAAM VOORNAAM

01/08/96

01/08/96

01/08/96

01/08/96

06/02/97

14/03/97

13/04/97

11/05/97

SOMERS

VERPOORTEN

LENAERTS

JANSSEN

NUYTS

MARISSEN

BACKX

NOLDUS

GREET

RAF

KATHLEEN

TINNE

GERT

JAN

HANNE

ANN

Wijziging in aanvangsuur voor de jeugd op donderdagavond :

19.00 u. tot 20.00 u. : vrij spelen jeugd
20.00 u. tot 20.30 u. : jeugd + volwassenen met klok
20.30 u. tot 21.30 u. ; volwassenen met klok

21.30 u. tot 24.00 u. : vrij spelen volwassenen

TOOGVERANTWOORDELIJKEN AUGUSTUS 1996

donderdag 01/08 Louis Janssens

donderdag 08/08 Stan Floren

woensdag 14/08 Willy Laurijssen

donderdag 22/08 Jan Adriaensen

donderdag 29/08 Jef Heremans

AGENDA

donderdag 01/08 START NIEUW SEIZOEN

donderdag 08/08 POSNO-SPORT : verkoop in lokaal

zaterdag 10/08 barbecue TTK

maandag 19/08 bestuursvergadering

zaterdag 31/08 wedstrijd tegen TICS

zaterdag 07/09 begin jeugd-competitie KVKT

maandag 09/09 begin volwassenen-competitie KVKT

zaterdag 09/11 tomooi voor beginners + BB jeugd

LEDENAANTAL

Bij het begin van dit seizoen telt onze klub 82 leden waarvan 62 mannen (jongens) en 20 vrouwen
(meisjes). In Rijkevorsel wonen 62 leden, de anderen komen van heinde en verre. Bij KVKT zijn 79 leden
aangesloten en bij VTTL 20. Er zijn 17 leden gelijktijdig bij KVKT en VTTL aangesloten.



BEURTROL DONDERDAGAVOND

1-aug-96

8-aug-96

14-aug-96
2^-aug-96

29-aug-96

5-sep-96

12-sep-96
19-sep-96

26-sep-96

3-okt-96

10-okt-96

17-okt-96

24-okt-96

31-okt-96

7-nov-96

14-nov-96

21-nov-96

28-nov-96

5-dec-96

12-dec-96

19-dec-96

26-dec-96

JANSSENS

FLOREN

VAN BRINK -

ADRiAENSEN

HEREMANS

LAURIJSSEN

ADRIAENSEN

BASTIAENSEN

BERTELS

BEVERS

MARISSEN

VERHOEVEN

JACOBS

VERPOORTEN

KIVIT

VAN BERGEN

FILLIERS

SMULDERS

ORIS

POELMANS

NUYTS

PEETERS

LOUIS 2-jan-97 ADRIAENSEN JAN

STAM 9-jan-97 VAN HOVE ERIC

ERIK 16-jan-97 LENAERTS ALFONS

JAN 23-jan-97 VERPOORTEN BOB

JEF 30-jan-97 ADRIAENSEN WERNER

WILLY 6-feb-97 BASTIAENSEN LUC

WERNER 13-feb-97 MICHIELSEN EDWIN

LUC 20-feb-97 ORIS JOAN

JEF 27-feb-97 FILLIERS DIRK

HERMAN 6-mrt-97 JACOBS BART

PAUL 13-mrt-97 SMULDERS TOOS

CHRIS 2a-mrt-97 KIVIT LUCIEN

BART 27-mrt-97 VAN HOVE ERIC

BOB 3-apr-97 VAN BERGEN JEF

LUCIEN 10-apr-97 MICHIELSEN EDWIN

JEF 17-apr-97 NUYTS JEF

DIRK 24-apr-97 VERHOEVEN CHRIS

TOOS 1-mei-97 POELMANS EDGARD

JOAN 7-mei-97 VAN BRINK ERIK

EDGARD 15-mei-97 LAURIJSSEN WILLY

JEF 22-meh97 JANSSENS LOUIS

STAF 29-mel-97 VAN DEN EIJNDEN BOB

Opmerkingen;

•  19.00 u. tot 20.00 u. : vrij spelen jeugd
20.00 u. tot 20.30 u. : jeugd + volwassenen met klok
20.30 u. tot 21.30 u.: volwassenen met klok
21.30 u. tot 24.00 u. ; vrij spelen volwassenen

• hou rekening met de allerkleinsten indien het druk is
•  sleutel afhalen bij Jan Adriaensen (Oostmalsesteenweg 62)
. bij het terugbrengen, alles in de omslag steken, de omslag sluiten en in de brievenbus steken
• zorg dat je tijdig aanwezig bent: 19.00 uur
• opgelet voor volgende dagen :

• donderdag 15/08/96 wordt woensdag 14/08/96 ; OLV Hemelvaart
• donderdag 08/05/97 wordt woensdag 07/05/97 : OH Hemelvaart

•  indien je onmogelijk kan op de aangeduide datum, zoek dan zelf tijdig een vervanger waar
je mee kan ruilen. Breng Jan Adriaensen op de hoogte als je ruilt! ! !

veel succes en alvast bedankt voor de hulp !
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BEURTROL

COMPETITIE

maa, 09 sep 96
maa, 23 sep 96
din, 24 sep 96
vri, 27 sep 96
din, 01 okt 96

maa, 07 okt 96

^ --dtn, 00 ükl 90-
vri, 11 okt 96

maa, 21 okt 96

din, 22 okt 96

vri, 25 okt 96
din, 29 okt 96

din, 05 nov 96
maa, 11 nov 96

din, 12 nov 96

vri, 15 nov 96
maa, 18 nov 96

din, 26 nov 96

VAN DEN EIJNDEN BOB vri, 29 nov 96 JACOBS BART

BROSENS FRANK din. 10 dec96 VAN HOVE ERIC

HEREMANS JEF vri, 13 dec96 WAUTERS MARIA

FILLIERS DIRK maa.16 dec96 VAN BRINK ERIK

FLOREN STAN vri, 20 dec96 AERTS STEFAN

SMULDERS TOOS maa,13 jan 97 SOMERS SVEN

-VAN-eEK©EN '-:re=- din,14 jan 97 WAGEMANS RAOUL

HEREMANS KEVIN vri. 17 jan 97 DE VRIJ LUDO

VAN LEUVEN ILSE din,21 jan 97 KRIJNEN MARIO

NUYTS JEF maa.27 jan 97 HEREMANS JEF

BUYS ERNA vri, 31 jan 97 POELMANS EDGARD

BROSENS FRANK din,04 feb 97 VERHOEVEN CHRIS

DE VRIJ LUDO maa. 17feb 97 SOMERS SVEN

MERTENS FRED vri. 21 feb 97 KIVIT LUCIEN

ADRIAENSEN WERNER din.25 feb 97 WILMS TONNY

JANSSENS LOUIS din,04 mrt97 JANSSENS LOUIS

DE VRIES HANS vri,07 mrt97 ADRIAENSEN JAN

MiCHIELSEN EDWIN maa.10 mrt97 LAURIJSSEN WILLY

Opmerkingen:

•  sleutel aflialen bij Jan Adriaensen (Oostmalsesteenweg 62)
• de toogverantwoordeiijke begint om 20.00 uur en eindigt als de competitiewedstrijd is afgelopen

(of in overleg met de aanwezige ploegen)
• bij het terugbrengen, alles in de omslag steken, de omslag sluiten en in de brievenbus steken
• ploegen die alleen thuisspelen zorgen zelf voor de toog
•  indien je onmogelijk kan op de aangeduide datum, zoek dan zelf tijdig een ven anger waar

je mee kan ruilen. Zorg ervoor dat je niet zelf moet spelen ! Breng Jan Adriaensen op de
hoogte als je ruilt I ! !

veel succes en alvast bedankt voor de hulp !


