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NIEUWE LEDEN

.NAAM VOORNAAM STRAArm-'- NR DORPV GEB dat:

FFiANSEN DRIES KIEVITSHEIDE 83 A 2310 RIJKEVORSEL 13/08/84

KIVIT CHRISTEL LANGE KWIKSTRAAT 16 2340 BEERSE 05/02/69

VAN GILS SEPPE DRIEHOEKSTRAAT 23 2321 MEER 01/02/86

VAN GILS JOKE DRIEHOEKSTRAAT 23 2321 MEER 21/02/84

WIST JE DAT ?D
Danny Vervoort zorgde voor nieuwe naamplaatjes op de rangschikkingsborden. De oude hadden hun
dienst bewezen merkte hij terecht op.
voor vriendschappelijke wedstrijden, die zeker nog zullen volgen, een wit tapblad dient gebruikt te
worden.

wij in het clubblad van Tios enkel een droge uitslag (zonder kleurig artikel) terugvonden van onze
wedstrijd tegen Tios. Verliezen is niet gemakkelijk, we weten het!
er een plan bestaat om voor de trainingen krijtborden voor elke tafel te voorzien zodat de trainer de
oefeningen hierop kan verduidelijken. Ze kunnen eventueel ook gebruikt worden bij competitie om de
standen van de verschillende ploegen te noteren.
het dubbelspelkampioenschap zal doorgaan op vrijdagavond 6 december om 19.30 uur ! !
je ook onze nieuwe tafels met zorg dient te behandelen

• bij opvouwen steeds eerst netpost verwijderen.
• forceer het eenvoudige opklapsysteem niet, maar vraag hulp indien het niet lukt.
• reageer jezelf niet af op de tafel (sla niet met je palet op tafel!).
• zet je schoenen niet tegen de tafel om je veters vast te doen.

de tafels genummerd zullen worden van 1 tot 6 op beide helften, zodat deze ook steeds bij elkaar
kunnen blijven.
er overwogen wordt om een telefoon te installeren.

er vier ploegen inschreven voor de Beker d'Hollogne ! Veel succes jongens I
er altijd voorstellen kunnen gedaan worden voor de aankoop van nieuw materiaal onder volgende
voorwaarden; grote duurzaamheid en gebruiksgenot voor zoveel mogelijk leden
ons volgend teerfeest terug zal doorgaan in ons eigen lokaal; waarom ver rijden als we dichtbij ook
een goede zaal hebben?

Jef Heremans in de week van 25 september het bezige TTK - bijtje heeft uitgehangen ;
maandag ; toog, dinsdag ; toog, woensdag ; vergadering, donderdag ; trainen, vrijdag ; competitie

het niet de eerste keer, en zeker niet de laatste keer zal zijn dat een bestuurslid zoiets overkomt. Je
moet er iets voor over hebben zeggen ze dan!
onze jeugdleden goed moeten afspreken met hun chauffeurs (en omgekeerd)! Spreek je chauffeur eens
aan op donderdagavond of bel hem (of haar) op om te vragen wanneer en waar je eventueel dient
samen te komen. Zo gebeuren er geen misverstanden meer!

HET BIJGEVOE^iHE MEDISCH ATJESr VAN KVKT DipfT^VOOR VOLGEND SEIZOEN
(INDIEN ̂ ^ERUG AANSL^-Btj KVKT). BRENG^ETECHTER ZO SNEL^OGELIJK,
GOEJMNGEVULD, TERUGlBINNEN BIJ JAN AHRÏAENSEN. MAAÏ^ER WERK VAN ! ! ! !



AGENDA

maandag 28/10 bestuursvergadering
zaterdag 09/11 tomooi voor beginners + BB jeugd

dinsdag 12/11 VA - Balder A (Louis Heremans)

vrijdag 06/12 dubbelspelkampioenschap
zondag 08/12 ATO-tomooi

zaterdag 14/12 veteranentomooi Merksplas

1997

zondag 23/02 tomooi Parochiecentrum

woensdag 07/05 kampioenenbal KVKT

COMPETITIE

KVKT

Kijk het wedstrijdblad goed na. Ik heb op 3 weken tijd al verschillende bladen moeten verbeteren voor ik
ze opstuurde (eigenlijk zou ik de desbetreffende boetes moeten ontvangen voor onze eigen clubkas!). De
wedstrijdbladen van wedstrijden op verplaatsing kan ik natuurlijk niet nakijken, toch dienen verschillende
boetes door beide ploegen betaald te worden. Let dus goed op!

Tornooien

Ons duo Aerts - Krijnen heeft de laatste tijd nogal wat stukken gemaakt op tomooien;
•  tomooi Bevel: Stefan wint B-reeks

•  tomooi Bevel: Mario wint C-reeks

• tomooi Atlantic (VTTL): Stefan wint B-reeks
• beiden winnen dubbelspel in tomooi Oostende (VTTL)

Dit brengt de naam van onze club terug in de tomooi-registers. Doe zo voort jongens !

TOOGVERANTWOORDELIJKEN OKTOBER POSNO-SPORTbv
TAFELTENNIS en DARTS

maa, 07 okt 96 MERTENS FRED don, 24 okt 96 VAN BERGEN JEF

din, 08 okt 96 VAN BERGEN JEF vri. 25 okt 96 BUYS ERNA

don, 10 okt 96 MARISSEN PAUL din, 29 okt 96 BROSENS FRANK

vri, 11 okt 96 HEREMANS KEVIN don. 31 okt 96 VERPOORTEN BOB

zat, 12 okt 96 MERTENS FRED din, 05 nov 96 DE VRIJ LUDO

don, 17 okt 96 VERHOEVEN CHRIS don, 07 nov 96 KIVIT LUCIEN

zat, 19 okt 96 WAUTERS MARIA maa, 11 nov 96SMULDERS TOOS

maa, 21 okt 96 VAN LEUVEN ILSE din, 12 nov 96 ADRIAENSEN W. / PEERAER K.

din, 22 okt 96 NUYTSJEF don. 14 nov 96JACOBS BART


