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NIEUWE LEDEN

ADRES GEB DAT TEL NR

PEETERS JENS KIEVITSHEIDE 85 2310 RIJKEVORSEL 08/12/88 311/63/48

DE CUYPER MARCO OUDE BAAN 11 2310 RIJKEVORSEL 21/10/88 312/04/78

WIST JE DAT ?

ze bij KVKT de boetes verhoogd hebben: vooral de boetes op tomooien (onwettig afwezig,
vroegtijdig tomooi verlaten, niet blijven zitten om te tellen, ...). Je kan het altijd aan Raf Verpoorten
vragen. Hij kon voor een federaal tomooi niet uit zijn bed en diende hiervoor naast het
inschrijvingsgeld een boete van 500 Bff te betalen. Iedereen is gewaarschuwd ! !
Stefan Aerts op reis ging zonder zijn toogbeurt te wisselen. Gelukkig kwam Jef Heremans voor zijn
Ema supporteren en was hij zo lief de toog voor zich te nemen. Het is aan Stefan om nu met Jef iets
te regelen ! Stefan, op ma 03/1 1/97 heb je weer toog, misschien kan je al nazien ofje dan wel vrij
bent!?

er gezocht wordt naar iets om de jeugd te plezieren. Ze vallen een beetje uit de boot i.v.m. de
trainingspakken: iets waar het bestuur niks aan kan doen omdat er door de sponsor enkel
trainingspakken gegeven werden voor de volwassen leden,
er weer enkele beginnelingen gestart zijn die we zeker in de watten moeten leggen,
de mosselavond een groot succes was! Proficiat voor de kok en de eters (de mosselen waren
allemaal op I)

de "vochtvreter" geïnstalleerd werd. Het toestel werkt volautomatisch en we hopen dat het een
beetje helpt om ons vochtprobleem op te lossen.
we al voor ons teerfeest aan't zorgen zijn. De DJ van vorig jaar is vastgelegd en als onze kok nog
kan, mag je er zeker van zijn dat het op 18/04/98 weer een gezellige avond wordt. Je kan de datum
reeds in uw agenda schrijven.
het niet de bedoeling is dat de secretaris 's avonds om 18.00 uur nog een reservespeler moet
opvissen voor een ploeg die om 18.45 uur moet vertrekken: nee, nee de A-ploeg van KVKT zorgt
voortaan zelf voor een vervanger en ze brengen de secretaris hiervan op de hoogte,
er in de dames-kleedkamer een tweede ijskast voorzien is. Bij gebrek aan koude drank kan voorraad
uit deze ijskast genomen worden. De sleutel van deze ijskast hangt aan de sleutelbos. Willy
Laurijssen zorgt ervoor dat de drank in de reservekast niet over datum geraakt!

AGENDA

dinsdag 21/10 bestuursvergadering bij Jan Adriaensen
zaterdag 13/12 dubbelspelkampioenschap om 19,00 uur

1998

zaterdag 18/04 teerfeest



COMPETITIE

Om het vervangen van een speler nog vlotter te laten verlopen zal in de rode kaft in 't lokaal (waar een
lijst van de wedstrijden in zit) voortaan ook een lijst van de klassementen zitten.

BEKER BISDOM

Volwassenen

Door de winst van de E- en de F-ploeg in de voorronde, zijn alle ploegen van de volwassenen nog in de
strijd. Hieronder een overzicht van de te spelen wedstrijden;

DATUM NUMMER THUISPLOEG BEZOEKERS ïtEEKS

MA 27/10/97 245 VD PICASSO D 8B

MA 27/10/97 276 VH KONINGSHOF C 6B

MA 27/10/97 281 OLSEA E VF 9B

Dl 28/10/97 290 ORKAG VA 6B

WO 29/10/97 334 MARTINUS E VG 8B

VR 31/10/97 266 VB BERKENRODE B 7D

VR 31/10/97 273 BOVOK A VC 3B

VR 31/10/97 349 SCHILDE F VE 9A

Jeued

Bij de jeugd viel de F-ploeg uit tegen Freeclub in de voorronde. Hier resten dus nog drie ploegen. Ze
spelen alle drie op 08/11/97 om 09.00 uur in plaats van 09.30 uur in sporthal "De Nachtegaal" te
Kontich (DufFelsesteenweg 145).

NUMMER THUISPLOEG BEZOEKERS REEKS

124 JC ANTONIUS C B4

127 KETS JB B4

138 ANTWERPEN E JA C2

don, 09 okt 97 MARISSEN PAUL vri, 24 okt 97 KIVIT LUCIEN

vri, 10 okt 97 KIVIT LUCIEN don, 30 okt 97 POELMANS EDGARD

maa, 13 okt 97 VAN BRINK ERIK maa, 03 nov 97 AERTS STEFAN

din, 14 okt 97 FILLIERS DIRK don, 06 nov 97 VAN BERGEN JEF

don, 16 okt 97 MICHIELSEN EDWIN vri, 07 nov 97 JANSSENS LOUIS

vri, 17 okt 97 ADRIAENSEN JAN din, 11 nov 97 MERTENS FRED

don, 23 okt 97 SMULDERS roos don, 13 nov 97 JACOBS BART


