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WIST JE DAT ?

Aan allen een gelukkig en gezond 1997 !

we weeral aan een jubileumnummer zitten. Ja, ja, 25 maanden (al meer dan 2 seizoenen) krijgen jullie
deze info in de bus!

er op ons teerfeest een DJ zal zijn ! De leden die er al lang voor "zagen" kunnen eindelijk de 19° april
hun beentjes eens uitslaan.
er ook nog eens een C-reeks zal betwist worden tijdens ons tornooi.
leden, die geen competitie spelen, zich ook een shirt van TTK kunnen aanschaffen. Ze kunnen het
kopen aan 600 Bff (net zoals het tweede truitje voor de competitiespelers).
Mario Krijnen bij VTTL het provinciaal kampioenschap reeks D won; Proficiat! Hij staat nu in
geschreven voor de nationale kampioenschappen op 9/2/97 in Louvain-la-Neuve! Mario: wij duimen!
Bart Jacobs nogmaals zijn kans waagde in de sneeuw! Hij was even snel op krukken weer terug thuis.
Het spreekwoord van de ezel en de steen gaat dus blijkbaar niet altijd op!
ik niet mocht schrijven dat "de lege ijskast" een onvoldoende behaalde op de quiz in Schoten.

TAPPERS

• Op de binnenkant van de ijskast is een indeling per dranksoort gekleefd. Wil je hiermee
rekening houden ais 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.

Ik schrijf het nog maar eens "in't vet" omdat er blijkbaar mensen zijn die de gewone tekst van onze
vorige info niet konden lezen.

AGENDA

woensdag 15/01 start 2de reeks trainingen jeugd zaterdag 12/04 krik-krak-tornooi jeugd

maandag 20/01 bestuursvergadering zaterdag 19/04 teerfeest in eigen lokaal

zondag 02/02 bowling volw (van 20 tot 22 u) donderdag 01/05 clubkampioenschap jeugd

zaterdag 15/02 dubbelspelkampioenschap jeugd vr-zo 02-05/05 dag van de sportclub

zondag 23/02 tomooi Parochiecentrum woensdag 07/05 kampioenenbal KVKT

COMPETITIE

KVKT

ALGEMEEN

• bij de jeugd geeff "NIEL C" in afdeling 9B algemeen forfait. Onze D-ploeg moet dus niet spelen op
- zaterdag 01/02/97 (chauffeur Kenis hoeft niet te rijden)
- zaterdag 15/03/97

• na de laatste competitiewedstrijd jeugd heb ik bij het controleren van de drie wedstriidbladen weer
verschillende fouten (boetes) gevonden:



- Hemiksem wordt Hemiksem A

- afdeling ; senioren ofjeugd dient doorstreept te worden ! (2X)
-datum is 11/01/1997 i..p.v. 11/01/96

- beginuur niet ingevuld
Ik zou er een leuke bijverdienste van kunnen maken !
Spelers : Een beetje opletten kan geen kwaad !!

de verschillende ploegen hebben volgende maximale ploegwaarde voor de terugronde:

VA 46 VE 10

VB 30 VF 9

VC 26 VG 5

VD 18 VH 4

Na de heenronde vinden we volgende spelers bij de eerste vijf in de rangschikking :

afdeling plaats naam afdeling plaats naam

ERE 3 Stefan Aerts 7B 5 Michel Hofkens

4A 5 Lu De Vrij 8B 2 Kristof Van Hemeldonck

6B 3 Björn Heremans 2°prov B 2 Louis Janssens

7B 4 Fred Mertens

Proficiat en doe zo voort! Aan de anderen: zorg dat je erbij komt ! I

BEKER BISDOM

• de volgende drie wedstrijden staan nog op het programma :

DAG DATUM NR ! THUISPLOEG BEZOEKERS

maandag 10/02/97 382 Rijkevorsel D Lintse C (6A)
dinsdag 11/02/97 414 Antonius F (4A) Ri.ikevorsel A

dinsdag 11/02/97 423 Omnisport A (5A) Rijkevorsel C

BEKER HOLLQGNE

Alle ploegen werden uitgeschakeld :

• Stefan Aerts en Bob Verpoorten dienden Axel Vaeck en Bart Spiessens (Al) voor te laten gaan, ook
al zat er bij het dubbelspel winst in ! Uitslag: 2-3
Revanche op di 28/01: competitiewedstrijd VA - Rotan A. Supporters op post!

• Kevin Heremans en Bob VD Eijnden moesten het afleggen tegen Schoten. Met drie "belles" had het
ook hier andersom kunnen eindigen. Uitslag: 1-4

TOOGVERANTWOORDELIJKEN JANUARI

maa, 13 jan 97 SOMERS SVEN maa, 27 jan 97 HEREMANS JEF

din, 14 jan 97 WAGEMANS RAOUL don, 30 jan 97 ADRIAENSEN WERNER

don, 16 jan 97 LENAERTS ALFONS vri, 31 jan 97 POELMANS EDGARD

vri, 17 jan 97 DE VRIJ LUDO zat, 01 feb 97 JANSSENS LOUIS

zat, 18 jan 97 MARISSEN RUDY din, 04 feb 97 VERHOEVEN CHRIS

din, 21 jan 97 KRUNEN MARIO don, 06 feb 97 BASTIAENSEN LUC

don, 23 jan 97 SMULDERS TOOS don, 13 feb 97 MICHIELSEN EDWIN

zat, 25 jan 97 HOFKENS MICHEL zat, 15 feb 97 WAUTERS MARIA


