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2310RIJKEVORSEL

GEB. DATUM

26/10/89

WIST JE DAT?

Jef Nuyts Rijkevorsel verliet voor een plaatsje in Westmalle. Zijn adres is voortaan
Antwerpsesteenweg 237 bus 8 - 2390 Westmalle (zijn telefoonnummer blijft hetzelfde),
we vorige keer vergaten te vermelden dat "de lege ijskast" tijdens de laatste quizzen die ze meededen
steeds beter en beter werden, (een kampioenenploeg in spe ?)
de vraag weer eens gesteld werd om het lokaal al terug open te doen vanaf half juli. Het standpunt
van het bestuur blijft op dat punt onveranderd: in juni en juli blijft het lokaal voor iedereen gesloten.
Zo heeft iedereen de tijd om zijn batterijen goed op te laden en om weer zin in tafeltennis te krijgen,
er op aanvraag en bij vdjze van test tijdelijk rode PORTO te verkrijgen is. Deze wordt geschonken in
de Porto-glaasjes die in de glazenkast aanwezig zijn. Voor de prijs van 45 Bff wordt uw glaasje
halfVol geschonken.

je niet mag vergeten om uw inschrijving voor het teerfeest op tijd binnen te brengen!
je binnenkort ook weer je inschrijvingsformulier voor volgend seizoen in de bus krijgt. Vul het
duidelijk in en vergeet zeker nietje opmerkingen ONDERAAN bij te schrijven (wanneer je bv. wel
of niet toog of vervoer kan doen).

AGENDA

zaterdag 12/04 krik-krak-tomooi jeugd vr-zo 02-05/05 dag van de sportclub

zaterdag 19/04 teerfeest in eigen lokaal woensdag 07/05 kampioenenbal KVKT
maandag 28/04 bestuursvergadering zaterdag 17/05 dubbeltomooi jeugd-volw

donderdag 01/05 clubkampioenschap jeugd

BEKER BISDOM

Tot onze grote spijt moeten wij meedelen dat alle ploegen van TTK uitgeschakeld zijn voor de Beker.
Onze D-ploeg is het langst overeind gebleven. Zij verloren in de 1/16® finale tegen Martinus B van 1®
afd.

EINDRONDES KVKT

Hetgeen tot nu toe bekend kan je hieronder lezen. Wanneer er een bevestiging van data en plaats komt
zullen de bewuste ploegen dit zo snel mogelijk vernemen.
Alle wedstrijden worden gespeeld in een neutraal lokaal, de aanvang is om 20.30 en de ploegen moeten
om 20.00 uur ter plaatse zijn.



DATUM LOKAAL THUISPLOEG BEZOEKERS AFD. ^

Di 15 april ORKA GROENENDAAL A RIJKEVORSEL C 3°

? week van 21-25 april ? OMNIVREMBO B RIJKEVORSEL F 7®

? week van 21-25 april ? KRUISPUNT C RUKEVORSEL G 8°

? week van 05-09 mei ? ? RIJKEVORSEL A ere

Met mondjesmaat verdwijnen de KVKT'ers van onze lijst. Toch nog even vermelden dat de
overblijvenden nog één maand tijd hebben om hun attest binnen te brengen. Laat mij duidelijk zijn: er
wordt op de Algemene Vergadering geen inschrijving gedaan zonder medisch attest!!

AERTS STEFAN NÜYTS GERT VAN LEUVEN ILSE

DE VRIES HANS ROSIERS GERRY VAN ROMPAEY LUDO

DE VRIJ SANDRA SMULDERS TOOS VERPOORTEN BOB

JANSEN IVAN VAN DEN EIJNDEN JACK VERPOORTEN KOEN

JANSSENS KOEN VAN DEN PLAS PETER VERPOORTEN RAF

JANSSENS LOUIS VAN HEMELDONCK KRISTOF WILMS TONNY

KRIJNEN MARIO VAN HOVE BRIC

ALGEMENE VERGADERING

Onze jaarlijkse algemene vergadering zal doorj;aan op doïldcrdag 1 lïiei 1997.
Voor de jeugd begint ze om 19.00 uur. Hier blijft de vergadering beperkt tot het ontvangen van
het lidgeld. Ouders met vragen kunnen natuurlijk steeds bij ons terecht. Dc volwassenen krijger
om 20.00 uur weer de jaarlijkse kost voorgeschoteld : sportief jaarverslag, kasverslag, diversen.
Leden die opnieuw aansluiten bij KVKT dienen hun medisch attest binnengebracht te hebben.
Het lidgeld is voor volgend seizoen als volgt verdeeld:
Jeugd : 500 Bfr
Volwassenen : KVKT: 1000 Bfr

VTTL: 1200 Bfr

Twee federaties : 1300 Bfr

TORNOOIEN

Wij kregen volgende uitslagen van tomooien binnen :
9/3 Provinciale enkelkampioenschappen

Mario Krijnen, 1® plaats C-reeks
Stefan Aerts, 2° plaats B-reeks
Bjöm Heremans, 2® plaats E-reeks
Raf Verpoorten, 2° plaats NG-reeks

We vernoemen verder nog de geselecteerden voor de Federale enkelkampioenschappen en voor de
voorronde van het Drielandenkamp.

DATUM NAAM REEKS TORNOOI

Za 03/05 Cindy Bastiaensen MN Fed. Enkelkampioenschappen Schelle

Za 03/05 Mieke Lenaerts (res) MN Fed. Enkelkampioenschappen Schelle


