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WIST JE DAT ?

deze info, wegens technische problemen met de computer, iets later dan gewoonlijk in uw bus valt.
van de nieuwe tafels reeds twee netposten dienden hersteld te worden. Ze werden gewoon kapot
gedraaid! Indien je een netpost bevestigt, let er dan op datje niet te ver draait. "VAST IS VAST"
zegt men weieens. Bij de minste weerstand stop je best met draaien en voel je of dg netpost wel vast
staat. Je zal er van versteld staan hoe snel deze nieuwe netposten niet meer te bewejen zijn!
de kampioenenviering van Rijkevorsel zal doorgaan op vrijdag 28 februari 1997 in de parochiezaal van
St-Jozef. Volgende personen kunnen al met elkaar afspreken of ze aanwezig zullen zijn. Onze
secretaris zal vanaf 23 december rondvraag doen (hij dient het aantal aanwezigen door te geven)

individueel C-Dloeg volwassenen D-oloeg ieugd

Aerts Stefan Heremans Kevin Mertens Bart

Heremans Björn Somers Sven Hofkens Waylon
Nuyts Jef Lambrechts Peter

Rosiers Gerry

de spelers van de Beker d'Hollogne tijdig aan onze secretaris moeten laten weten wanneer ze een
thuiswedstrijd spelen. Zo zijn ze er zeker van dat ze een sleutel hebben.
er nog steeds met de bel gespeeld wordt op donderdagavond, ook al zijn niet alle tafels volzet.

je je nieuwe adres en telefoonnummer dient door te geven aan onze secretaris wanneer je verhuist! Op
dit ogenblik kan hij Gert Nuyts helemaal niet meer vinden; ander adres en ander telefoonnummer. Is er
iemand van de jeugd die mij aan de juiste gegevens kan helpen?
onze voorzitter weer voor een mooie kerstboom zal zorgen!

we iemand zoeken die voor ons verslag kan uitbrengen over de tomooien. Als ik moet wachten tot de
uitslagen officieel in het bondsblad of de VTTL-info verschijnen, haal ik oude koeien uit de gracht,
degenen die te vee! gegeten hebben met de feestdagen, hun calorieën weer kwijt kunnen op do 2/1/97.

TAPPERS

Op de binnenkant van de ijskast is een indeling per dranksoort gekleefd. Wil je hiermee rekening
houden als je de ijskast bijvult. Het is niet de bedoeling datje de bakken die je uit de voorraad haalt
ook helemaal leeg maakt in de ijskast: er hoeft geen vol rek koninck te staan als je weet dat er maar 2
koninck -drinkers in onze club zijn.
Denk ook aan de uit te voeren karweien als je 's avonds afsluit. Een lijstje vind je op de ijskastdeur.

Lege flesjes dienen nog altijd per soort in de bakken gesorteerd te worden!!

AGENDA

1996 1997

maandag 23/12 bestuursvergadering zaterdag 11/01 quiz voor "de lege ijskast"

zondag 23/02 tornooi Parochiecentrum

zaterdag 19/04 teerfeest in eigen lokaal

woensdag 07/05 kampioenenbal KVKT



COMPETITIE

KVKT BEKER BISDOM

Onze jeugdploegen zijn allemaal uitgeschakeld. Twee ploegen (B-C) haalden de 1/16° finale. Twee
ploegen (A-D) speelden nog de 1/32° finale en de twee andere ploegen (E-F) moesten reeds in de
voorronde het loodje leggen. Hopelijk hebben ze toch allemaal weer wat bijgeleerd.
Bij de volwassenen is de eerste slag ook hard aangekomen. Van de drie ploegen (A-B-E) die de
voorronde overleefden blijft er slechts één ploeg (A) over. Van de andere ploegen (C-D-F-G-H) die hun
eerste wedstrijd speelden, blijven nog 2 ploegen (C-D) over.
In totaal dus nog 3 ploegen in de running voor de beker : VA - VC - VD

KVKT BEKER HQLLOGNE

Van de vier geplande wedstrijden ontvingen wij drie uitslagen ;

Louis Janssens / Jef Nuyts BEVEL 2-3

Mario Krijnen / Frank Brosens EKERSHOF 2-3

STABELINO Kevin Heremans / Bart Jacobs 2-3

HENRICUS Stefan Aerts / Bob Verpoorten ?

DUBBELSPELKAMPIOENSCHAP

Op zaterdag 7-12 gingen onze spelers er weer stevig tegenaan. Er werden veel plezante wedstrijden
gespeeld, maar soms ging het er ook heel serieus aan toe.
De kelen werden regelmatig gespoeld en de hot-dogs werden gretig soldaat gemaakt. Ook al speelden we
niet om een GOUDEN KALF, toch was iedereen gelukkig met zijn prijsje. De winnaars, de verliezers en
enkele vooraf geselecteerde plaatsen (ja, ja Frank VOORAF) werden van annannannannas voorzien. De
anderen werden door de Sint bedacht met een grote speculaas.

l Chris Verhoeven Jef Heremans 8 Bob V.D. Eijnden Rudy Marissen

2 Bart Jacobs Maria Wauters 9 Frank Brosens Herman Bevers

3 Jef Van Bergen Fred Meitens 10 Raoul Wagemans Fons Lenaerts

4 Staf Peeters Stan Floren 11 Jan Adriaensen Lisette Verschueren

5 Danny De Vrij Ludo Van Rompay 12 Lu De Vrij Paul Marissen

6 Wüly Laurijssen V/emer Adriaensen 13 Edgard Pocimans Liliane Petit

7 Louis Janssens Erna Buys

TOOGVERANTWOORDELIJKEN DECEMBER

don, 19 dec 96 NUYTSJEF don, 23 jan 97 SMULDERS TOOS

vri, 20 dec 96 AERTS STEFAN maa. 27 jan 97 HEREMANS JEF

don, 26 dec 96 PEETERS STAF don. 30 jan 97 ADRIAENSEN WERNER

don, 02 jan 97 ADRIAENSEN JAN vri, 31 jan 97 POELMANS EDGARD

don, 09 jan 97 VAN HOVE ERIC din, 04 feb 97 VERHOEVEN CHRIS

maa, 13 jan 97 SOMERS SVEN don, 06 feb 97 BASTIAENSEN LUC

din, 14 jan 97 WAGEMANS RAOUL don, 13 feb 97 MICHIELSEN EDWIN

don. 16 jan 97 LENAERTS ALFONS maa, 17 feb 97 SOMERS SVEN

vri, 17 jan 97 DE VRIJ LUDO don, 20 feb 97 ORIS JOAN

din, 21 jan 97 KRIJNEN MARIO vri. 21 feb 97 KIVIT LUCIEN


