
Nr. 34 : DECEMBER 1997

NIEUWE LEDEN

NAAM ADRES GEB DAT TELNR

NUYTS GERT HOOGSTRAATSEBAAN 187/1 2390 OOSTMALLE 06/02/80 312/58/68

MARISSEN MAARTEN SALVIAWEG 11 2310 RIJKEVORSEL 08/05/91 314/81/71

Toch een goed teken dat ex-leden, zoals Gert, hun weg naar TTK terug vinden.

WIST JE DAT ?

Lilianne maar met één "n" geschreven wordt! Nietwaar Liliane ?
zo'n 14-tal leden een uitnodiging kregen om aanwezig te zijn op de kampioenenviering van
Rijkevorsel in de parochiezaal van St-Jozef. Bijgelovige zielen blijven best thuis want het gaat door op
vrijdag de dertiende februari. Geef tijdig je naam door ! I

er de komende maand twee donderdagen verhuizen naar vrijdag : 26/12 en 2/1 worden de vrije
speeldagen.

de telborden pas allemaal nog eens nagekeken werden: wees er voortaan een beetje voorzichtig mee,
de teltafels niet dienen om mooie teksten (of tekeningen) op te schrijven: schrijf thuis maar op tafel I
je niet mag vergeten om in te schrijven voor het dubbelspel op 6 december. Dit kan nog tot 4
december, indien deze info je tijdig bereikt.

één van onze trouwste medewerkers is heengegaan. Bij elke wedstrijd en training was hij aanwezig,
meestal met zijn voeten in't vuil en tot aan zijn kin in't water. Nooit klaagde hij, nooit een kwaad
woord over iemand anders. Steeds paraat voor één van de vuilste klusjes. We zullen hem missen, onze
oude borstel om de glazen te spoelen!

we spijtig genoeg waarschijnlijk geen trainingspakken zullen krijgen: 'TiET IJSBOERKE" waar deze
trainingspakken vandaan moesten komen, is naar we op de radio hoorden, zopas overgenomen..Het
zal dus zeker nog een tijd duren mochten we ze onverhoopt toch nog ontvangen,
we bij nazicht van de laatste telefoonrekening voor ̂  eenheden slechts geld voor 8 gesprekken
vonden in het rode geldkoffertje onder de telefoon !?! Wie vergeet zijn gesprekken te betalen V
het teerfeest één week later door zal gaan dan in vorige info vermeld: zaterdag 25/04/98

AGENDA

zaterdag 06/12 dubbelspelkampioenschap om 19.00 uur

zaterdag 13/12 veteranentornooi Merksplas

zaterdag 13/12 vergadering jeugdverantwoordeliiken KVKT 10.00 uur

1998

maandag 12/01 bestuursvergadering

vrijdag 13/02 kampioenenviering Rijkevorsel in St-Jozef

zondag 22/02 tornooi Parochiecentrum

zaterdag 25/04 teerfeest in ons lokaal



fiEWÉRBISDÖM

Volwassenen

Nog 4 ploegen in de strijd. Zij spelen hun wedstrijd op vrijdag 12/12/97. Twee ploegen zouden samen uit
spelen bij Omnivrembo, doch hun lokaal is niet vrij. Dit betekent dat alle ploegen thuis spelen.
Supporters zijn meer dan welkom !
Neem niet de verkeerde reservespelers mee: de C-ploeg heeft zo zijn wedstrijd verloren!

THÜISPJLO£G ;•: BEZOEKERS i REEKS

392 VB BORSBEEK B 2B

412 OMNIVREMBO B VD 4B

422 VE KELDERKE C 6A

399 OMNIVREMBO A VF 2A

Jeu2d

Bij de jeugd is het leed geleden. Onze A-ploeg raakte nog in de l/ló^*® finale maar moest zich daar
gewonnen geven tegen Orka A. Onze B- en C- ploeg moesten het strijdtoneel reeds verlaten in de 1/32
finale. De stand was in alle partijen (verlies of winst) 5-0.

KVKT : UITSTEL DOOR HEIRKRACIIT
.fc.

Wanneer het slechte weer opnieuw van zich laat horen, bestaat de kans dat er wedstrijden niet kunnen
gespeeld worden omdat het niet verantwoord is om zich op de weg te begeven.

Het volgende dient dan te gebeuren door de ploeg die beslist om niet te spelen:
• verwittig uw tegenstrevers zodanig dat ook zij de verplaatsing niet hoeven te maken.
•  laat uw secretaris de interclubleiding op de hoogte stellen van

1. het waarom van het niet-spelen
2. de wedstrijdgegevens
3. wie van de tegenstrevers verwittigd werd en wanneer dit gebeurde.

Van de tegenstrevers wordt het volgende verwacht:
•  laat uw secretaris de interclubleiding op de hoogte stellen van

1. de wedstrijdgegevens
2. door wie je verwittigd werd en wanneer dit gebeurde.

De thuisploeg dient tevens de interclubleiding te verwittigen dat de wedstrijd niet plaatsvond.

KVKT: MAXIMUM PLOEGWAARDE

De maximum ploegwaarde die in de terugronde mag gebruikt worden is deze welke in de heenronde
minstens 3 maal bereikt werd. Het kan belangrijk zijn in verband met het opstellen van reservespelers
in de terugronde om deze spelers in de heenronde reeds op te stellen.

TOOGVERANTWOORDELIJKEN

don, 04 dec 97 MARISSEN PAUL vri, 26 dec 97 PEETERS STAF

vri, 05 dec 97 WAGEMANS RAOUL vri,02 jan 98 JACOBS BART

zat, 06 dec 97 DE VRIJ DANNY maa, 05 jan 98 JANSSENS LOUIS

don, 11 dec 97 VAN HOVE ERIC don, 08 jan 98 FILLIERS DIRK

don, 18 dec 97 ADRIAENSEN JAN vri. 09 jan 98 HEREMANS JEE

vri, 19 dec 97 VAN DEN EIJNDEN BOB din, 13 jan 98 FLOREN STAN


