
TTK-INFO Nr. 23 : NOVEMBER 1996

NIEUWE LEDEN

NAAM VOORNAAM STRAAT NR DORP GEB DAT

Lambrechts Bert Pothoek 12 2960 St-Lenaarts 31/03/1983

WIST JE DAT ?

Raoul Wagemans in de match tegen Lier C, zijn laatste wedstrijd in de derde set won met 33-31. Van
een spannende match gesproken !
de oude briefes van 100 BEF uit omloop genomen worden. Mag ik vragen aan de tappers om er op te
letten dat er niet meer met oude brie§es betaald wordt.
Jan en Paul Marissen een pluim verdienen ! Hun nieuwe medische attest was reeds binnen op 10
oktober !!

we ondertussen 9 attesten ontvingen en dat we er dus nog zo'n 70 moeten ontvangen. Vergeet het
niet!

de kwis-ploeg van TTK, de lege ijskast, op een verdienstelijke 13de plaats eindigde op "de kwis van
Rijkevorsel". In totaal deden 29 ploegen mee. Onze ploeg bestond uit 8 mensen terwijl vee! andere
ploegen uit veel meer mensen bestonden. De winnaars waren zelfs met 21!
Onze ploeg had trouwens lange tijd uitzicht op een top-10 plaats, maar deze ging verloren en de
familie-ploeg Adriaensen (van onze secretaris) eindigde alsnog voor TTK.
Bob Verpoorten heeft absoluut vanaf nu de gele trui "aan zijn broek": op een bepaald moment werd
gevraagd naar het aantal spelers van één tafelvoetbalteam. Er werd getwijfeld tussen 10 en 11 waarop
Bob het lumineuze idee kreeg om onder het mom van een plaspauze stiekem even heel vlug in het café
van het PC te gaan kijken naar de daar aanwezige "sjotterkesbak". Na enkel ogenblikken komt Bob
terug met de triomfantelijke mededeling dat het getal 10 correct is. Wie schetst onze verbazing toen
men de juiste antwoorden afiiep en het er blijkbaar toch 11 moesten zijn. Ofwel ziet onze Bob niet
goed ofwel kan hij niet tellen, maar iets is er zeker niet in orde!
enkele van onze leden fysieke kwaaltjes hebben opgelopen: Jef Bertels zal het voetballen nu wel
moeten vergeten, zeker met die gekwetste knie en Rudy Marissen heeft problemen met zijn voet.Ook
Lucien Kivit moet eind deze maand onder het mes. Beterschap is de boodschap!
onze A-ploeg op 12 november tegen Balder speelt. Voor Balder komt "good old" Louis Heremans uit.
De onzen ruiken tegen Balder zeker puntengewin en kunnen die dag beslist wat aanmoediging
gebruiken. Supporters zijn dus zeer welkom bij deze speciale wedstrijd.
het zopas weer is voorgekomen dat er verschillende flesjes in de ijskast kapot gevroren waren met de
nodige miserie en opkuis als gevolg. De thermostaat stond weer eens te hoog. Indien je de thermostaat
hoger zet om meer koeling te krijgen bij een drukke dag, zet hem dan terug lager als je het lokaal
verlaat!

het lokaal enkel open is tijdens de trainingsuren en voor competitie. Als je even nadenkt (wat mij toch
niet moeilijk lijkt) kan je je toch wel voorstellen wat een boeltje het wordt als iedereen de sleutel komt
halen wanneer hij denkt dat hij wat training kan gebruiken!
de datum van het dubbelspelkampioenschap veranderd is van vrijdag 6/12 naar zaterdag 7/12 omdat
op 6/12 onze C-ploeg moet spelen voor de Beker Bisdom en omdat hun tegenstrevers niet echt van
plan waren om van datum te verwisselen.

Posno-sport in december weer langs wil komen (bij voldoende inschrijvingen). Indien je iets wil
aankopen, schrijf dan in op het blad op het prikbord.



AGENDA

1996 1997

zaterdag 09/11 tomooi beginners + BB jeugd zaterdag 11/01 kwis voor "de lege ijskast"
dinsdag 12/11 VA - Balder A (L.Heremans) zondag 23/02 tomooi Parochiecentrum
maandag 25/11 bestuursvergadering zaterdag 19/04 teerfeest in eigen lokaal
zaterdag 07/12 dubbelspelkampioenschap woensdag 07/05 kampioenenbal KVKT
zondag 08/12 ATO-tornooi

zaterdag 14/12 veteranentomooi Merksplas

COMPETITIE

KVKT BEKER BISDOM

VOLWASSENEN JEUGD
NR DATÜM THUISPLOEG >  -BEZOEKERS NR : THUISPLOEG BEZOEKERS
264 Dl 03-12-96 HEIKANT A-4A VA 118 ANTWERPEN B JA
284 Dl 03-12-96 MARTINUS B-IA VB 121 JB NODOI
320 VR 06-12-96 VC VALAARHOF B-4A 130 JC STABELINO D
298 VR 06-12-96 WILRIJK D-8D VD 142 JD NODOC
354 Dl 03-12-96 KRUISPUNT B-6B VE
371 Dl 03-12-96 VF BART A-2A SPELEN OP ZATERDAG 9/11
277 MA 02-12-96 VG OMNIVREMBO A-2B
365 MA 02-12-96 VH KRUISPUNT D-8A OF

kraaienhof E-9C

Voorlopig zijn enkel de E- en de F-ploeg van de jeugd uitgeschakeld. Ze verloren respectievelijk teaen
Borsbeek met 3-6 en Gravenwezel met 0-9.

In verband met de wedstriidbladen van KVKT
• Bovenaan waar de reeks dient ingevuld te worden dient bij de vermelding senioren-jeusd één van deze

twee doorstreept te worden !
• Bij clubs mèt meerdere ploegen heeft elke ploeg een letter b.v. Beerse C Deze letter dient steeds op

het wedstnjdblad vermeld te wordem zowel voor thuisploegen als voor bezoekers. Onze secretaris
vond in dit verband reeds fouten bij VGA'H, JB, JD. Opletten voortaan !

• Nog maar eens herhalen dat wanneer met twee spelers gespeeld wordt, de derde speler FORFAIT
geeft, maar dat hij als waardecijfer 1 (één) krijgt!

TQOGVERANTWQORDELIJKEN NOVEMRFR ~

maa, 11 oov 96 SMULDERS TOOa din, 26 nov 96 MICHIELSEN EDWIN
din, 12 nov 96 ADRIAENSEN WERNER don, 28 nov 96 VERPOORTEN BOB
don, 14 nov 96 VAN BERGEN JEF vri, 29 nov 96JACOBS BART
vri, 15 nov 96JANSSENS LOUIS zat, 30 nov 96 VERHOEVEN CHRIS
zat, 16 nov 96 WAUTERS MARIA don, 05 dec 96 ORIS JGAN
maa, 18 nov 96 DE VRIES HANS zat, 07 dec 96 WAGEMANS RAGUL
don, 21 nov 96 FILLIERS DIRK din, 10 dec 96 VAN HOVE ERIC
zat, 23 nov 96 HEREMANS KEVIN don. 12 dec 96 HOELMANS EDGARD


