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VOORSPOELS BORIS

PINXTEREN JIMMIE

FILLIERS STEFAN

HERRYGERS RUDY

KLUNDERT 28 2310 RIJKEVORSEL 11/01/86 311/68/67

LANGE kWIKSTRAAT 9 2340 BEERSE 02/07/85 014-61/80/44
GINNEKENSHOEK 34 2340 BEERSE 28/09/89 014-61/54/30

BAVELSTRAAf 33 2310 RIJKEVORSEL 25/01/60 314/32/73

Zoals de meesten onder ons wel weten is Rudy Herrygers eigenlijk geen nieuw lid: hij verliet ons in 1991
en weet nu dat hij toch niet zonder TTK kan.

Aan alle nieuwelingen: van harte welkom !

WIST JE DAT ?

mijn oproep in vorig nummer niet veel uithaalde: er zijn ondertussen nog leden die ondervonden dat
500 Bfr boete bij een tomooi niet niks is !

onze pastoor ook niet tevreden zal zijn! Liliarme wist namelijk te vertellen dat het tegenover de post
een jeugdcafé geworden is (of bedoelde ze de oude post en "den beuk" ??)
onze D-ploeg na 7 weken harde competitie eindelijk één puntje binnen heeft,
onze vooropgestelde datum voor het dubbelspelkampioenschap slecht gekozen was: het tomooi van
Merksplas gaat namelijk op 13/12 door. Er werd daarom besloten het dubbelspelkampioenschap te
spelen op zaterdagavond 6/12, met sinterklaas dus. Daar de sint bij iedereen de nacht voordien reeds
geweest is, kunnen alle leden de calorieën van de eerste chocolade-mannekes weer kwijtspelen in ons
lokaal! Inschrijven is de boodschap!
het nog altijd de afspraak is datje zelf een vervanger zoekt als je niet kan tappen en datje dit niet op
de laatste moment moet doen ! I

onze B-ploeg van VTTL de topmatch in hun afdeling gewonnen heeft. Ze zijn, naar we hoorden, zeker
van hun kampioenentitel.

RECHTZETTING

In ons vorig nummer van Info was er sprake van de F-ploeg van de jeugd. Jef Heremans merkte correct
op dat we maar 4 jeugdploegen hebben. Het ging inderdaad over de D-ploeg.

AGENDA

maandag 01/12 bestuursvergadering
zaterdag 06/12 dubbelspelkampioenschap om 19.00 uur
zaterdag 13/12 tomooi Merksplas

zondag 22/02 tomooi Parochiecentrum

zaterdag 18/04 teerfeest



BEKER BISDOM

Volwassenen

De A-ploeg moest het opnemen tegen een ploeg bestaande uit drie E6-spelers. Dat betekende 12, 14 en 16
punten voorgift. Een onmogelijke opdracht zo lijkt, maar twee matchen met verlies in de belle (2 keer
20-22) zorgden voor een 3-6 nederlaag. Het had dus evengoed een 5-4 winst kunnen zijn.

De 7-2 winst van de B-ploeg geeft de indruk dat er een gemakkelijke wedstrijd gespeeld werd. Niets is
echter minder waar. Onze B-ploeg speelde 7 belles waarvan er 6 in hun voordeel beslecht werden. Er
werd dus geknokt voor de winst!

Onze C-ploeg won de match maar speelde niet volgens het boekje. Het reglement Beker Bisdom zegt
namelijk dat 2 spelers minstens de helft van de interclubwedstrijden met die ploeg dienden te spelen.
Met de reserven Dennis De Vrij en Rob Lambrechts was dit dus duidelijk niet het geval. De sanctie
van KVKT zal waarschijnlijk een verliesmatch^voor de C-ploeg opleveren.

Voor de D-ploeg winst, hoewei het toch hard knokken was tegen twee E6-spelers en één NG-speler.
Voor de E-ploeg een afgetekende 9-0. Schilde F te zwak!
De F-ploeg, voor de gelegenheid nog eens volledig, wist Olsea gemakkelijk te verschalken.
Voor de G-ploeg is het gedaan met bekeren; met een 4-5 nederlaag en 6 belles in de benen, waarvan ze er

beiden 3 wonnen, moesten ze Martinus voor laten gaan.
De twee E4-spelers en één E6-speler waren voor onze H-ploeg te sterk. Invaller Rudy Marissen speelde

nochtans een uitstekende partij.
De verliezers kunnen in december komen supporteren voor de ploegen die nog verdergaan.

THUISPLOEG BEZOEKERS REEKS UITSLAG

ORKAG VA 6B 6-3

VB BERKENRODE B 7D 7-2

BOVOK A VC 38 3-6

VD PICASSO D 8B 5-4

SCHILDE F VE 9A 0-9

OLSEA E VF 9B 2-7

MARTINUS E VG 8B 5-4

VH KONINGSHOF C 6B 0-9

Jeugd

De A-, B-, en C- ploeg spelen alle drie op 08/11/97 om 09.00 uur in plaats van 09.30 uur in sporthal 'T)e
Nachtegaal" te Kontich (DufFelsesteenweg 145).

din, 11 nov 97 MERTENS FRED vri, 28 nov 97 MICHIELSEN EDWIN

don, 13 nov 97 JACOBS BART zat, 29 nov 97 DE VRIJ LUDO

vri, 14 nov 97 NUYTS JEF din, 02 dec 97 SOMERS SVEN

zat, 15 nov 97 SOMERS SVEN don, 04 dec 97 MARISSEN PAUL

maa, 17 nov 97 SMULDERS TOOS vri, 05 dec 97 WAGEMANS RAOUL
don, 20 nov 97 VAN BRINK ERIK zat, 06 dec 97 DE VRIJ DANNY

maa. 24 nov 97 POELMANS EDGARD don, 11 dec 97 VAN HOVE ERIC
don, 27 nov 97 SMULDERS TOOS don, 18 dec 97 ADRIAENSEN JAN


