
TTK-INFO
Nr. 36 : FEBRUARI 1998

WIST JE DAT ? -  . r' ' - w

er nog maar eens aandacht gevraagd werd voor het spelen met de bel op donderdagavond. Vele van
onze recreatiespelers komen niet aan de bak als er niet met de bel gespeeld wordt. Na verloop van tijd
zullen ze wegblijven en dat mogen we toch niet laten gebeuren. Er wordt met de bel gespeeld op de
aangegeven uren ook al zijn niet alle tafels bezet. Nog maar eens herhaald ;

19.00 u tot 20.00 u : vrij spelen jeugd
20.00 u tot 20.30 u : jeugd + volwassenen met bel
20.30 u tot 21.30 u : volwassenen met bel

21.30 u tot 2400 u : vrij spelen volwassenen
iedereen verantwoordelijk is voor zijn eigen inschrijvingen voor de verschillende tomooien. Alle
boetes worden dus ook door de inschrijvers betaald. Een wettige afinelding na een inschrijving kan
nog ten laatste 8 dagen voor het tornooi. Ook ziekte wordt als geldige reden aanvaard. Een
doktersattest dient dan wel op de woensdag na het tomooi bii KVKT te zijn (ten laatste dus
maandagavond bij uw secretaris !!)
alle kampioenen die inschreven voor de kampioenenviering niet mogen vergeten op vrijdag 13 febmari
om 20.00 u aanwezig te zijn in de parochiezaal in Sint-Jozef. Onze secretaris heeft nog 2
uitnodigingen over. Zij die ook aanwezig willen zijn kunnen een kaart bij hem afhalen.
Willy Laurijssen indien hij het pingpongen zou opgeven, nog altijd terecht kan in
de atletiek. Discuswerpen zou hem wel afgaan. Hij trainde reeds met zijn palet:
spelend aan de ene kant van de zaal, gooide hij in de lengte naar de andere kant van
de zaal. (keeperhandschoenen ^ geven ook een betere houvast Willy!)
we voor ons teerfeest weer dezelfde DJ hebben als verleden jaar! Succes verzekerd I I

TORNOOI

Op zondag 22 februari gaat ons tomooi weer van start in't Centmm. De vormgeving blijft dezelfde als
vorig jaar. Bij de reeksen valt de C-reeks weg omwille van te weinig inschrijvingen vorig jaar.

Wie zich nog niet inschreef,
dient dit zo snel mogelijk te doen

op de lijst aan het prikbord in't lokaal

Wie heeft er nog een prijsje liggen voor het tomooi ?
Louis Janssens verzamelt ze !

AGENDA

vrijdag 13/02 kampioenenviering Rijkevorsel in St-Jozef
woensdag 18/02 bestuursvergadering bij de secretaris

zondag 22/02 tomooi TTK in't Parochiecentrum

zaterdag 25/04 teerfeest in ons lokaal



:rï:gï.ëI[ent'

In het Bondsblad van KVKT stonden onderstaande reglementen verduidelijkt. Wij noteren voor u het
belangrijkste:

• vóór de wedstrijd moet een speler aangeven dat hij met meerdere paletten zal spelen en hij moet deze
aan de scheidsrechter en de tegenstrever laten zien.

• een bal die één of meerdere malen het net of de netposten raakt en dan op de goede tafelhelft terecht
komt geeft de betreffende speler een punt. Bij de opslag een nieuwe poging zonder puntenverlies!

• bij opslagen door een verkeerde speler blijven de gemaakte punten tellen I
• wanneer een speler tijdens het spel de tafel raakt met zijn vrije hand of hoe dan ook de tafel beweegt,

gaat het punt naar de tegenstrever.
• er mag bij de opslag met de voet op de grond gestampt worden.

• de scheidsrechter mag tussen twee sets aan zijn ploegmaat instructies geven. Tijdens de set moet hij
echter neutraal blijven en mag hij geen aanwijzingen geven, noch mondeling, noch door gebaren!

« spelers die 5 maal (bij de jeugd 3 maal) in een hogere ploeg (letter van de ploeg telt) speelden mogen
niet meer in een lagere ploeg spelen. Dus ook niet indien beide ploegen uit dezelfde klassementen
bestaan en in dezelfde afdeling (doch in een verschillende reeks) spelen. .

Wat wij zopas nog meemaakten met de A-ploeg:

Stefan Aerts had twee NG-spelers uitgenodigd om in de ere-reeks een wedstrijd te spelen. Onze B-ploeg
speelde met zijn vaste opstelling : DIT IS PERFECT MOGELIJK !
De regel dat de eerste man van de B-ploeg niet hoger geklasseerd mag zijn dan de tweede man van de A-
ploeg mag 5 maal per seizoen overtreden worden op voorwaarde dat de B-ploeg met zijn vaste opstelling
speelt (geen hoger puntenaantal dan normaal). Deze regel werd ingevoerd om bij kwetsuur van een speler
van de A-ploeg, toch met dezelfde B-ploeg aan de slag te kunnen blijven.
Onze A-ploeg (die onze secretaris niet vooraf verwittigde) liet zich overhalen door de tegenstrever om
forfait te geven en moeilijkheden met alle andere ploegen te vermijden. Dit was niet nodig!

don, 05 feb 98 NUYTS JEF don, 19 feb 98 VERPOORTEN BOB

vri, 06 fsb 98 WAUTERS MARIA vri, 20 feb 98 BROSENS FRANK

din, 10 feb 98 MERTENS FRED don, 26 feb 98 VAN BRINK ERIK

don, 12 feb 98 JANSSENS LOUIS din, 03 mrt 98 BUYS ERNA

vri, 13 feb 98 JACOBS BART don, 05 mrt 98 BASTIAENSEN LUC
zat, 14 feb 98 BUYS ERNA vri, 06 mrt 98 HEREMANS KEVIN

maa, 16 feb 98 HEREMANS KEVIN zat, 07 mrt 98 PETIT LILIANE

din, 17 feb 98 SOMERS SVEN din, 10 mrt 98 WAGEMANS RAOUL

Mopjes

Het zoontje vraagt zijn vader hoeveel een huwelijk kost. Zijn vader antwoordt: "Ik weet het niet, ik ben
nog steeds aan't betalen!"

Zegt de ene vrouw op de receptie tegen de andere: "Je hebt je trouwring aan de verkeerde vinger." Die
antwoordt: 'Tk ben dan ook met de verkeerde man getrouwd!"


