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NIEUWE LEDEN

■  NAAM ADRES
VAN OPSTAL HERMAN DRIJHOEK 35 2310 RIJKEVORSEL

NOLDUS ANN DEN ABT 137 2340 VLIMMEREN

314/36/20

312/24/10

Ons ledenaantal verhoogt weeral met 2. Een nieuw lid en een oude bekende, beiden ingeschreven bij de
volwassenen.

WIST JE DAT ?

• er bij het jeugdbestuur een hele verjonging aan de gang is. Christel en Kathleen kenden we al. Helga is
nieuw en komt in de plaats van Lu De Vrij. Ook Liesbeth en Tanja schijnen interesse te hebben om het
jeugdbestuur te vergroten. Aan al deze jonge mensen de uitdaging om het zo goed te doen dan diegene
die het jeugdbestuur hebben verlaten.

• onze kwisploeg "de lege ijskast" een 14 de plaats behaalde (op 32 deelnemende ploegen) bij de quiz van
Rijkevorsel. Proficiat!

• er weer een kerstfeestje gepland is voor de jeugd. Op 19 december kunnen ze nog eens uit de bol gaan.

INSCHRIJVINGEN

Van volgende leden zou onze secretaris graag het medisch attest binnenkrijgen :
Dekort Maarten Mattheeussen Peter

Hofkens Waylon Van Gils Lotte
Maeremans Frank (+750 Bfr lidgeld)

Ann Noldus en Herman Van Opstal zullen hun inschrijvngsformulier en medisch attest weldra ontvangen.
Formulieren kunnen gedropt worden in volgende brievenbussen :

• Oostmalsesteenweg 62

• witte bus in cafetaria lokaal

Nog eens opgemerkt: leden zonder medisch attest zijn NIET VERZEKERD ! ! !

AANDACHT! !

INSCHRIJVEN VOOR HET DUBBELSPEL

op zaterdag 5 december om 19.00 u

kan nog altijd op de lijst aan het prikbord

(volwassenen + jeugd vanaf 15 jaar)

J
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• A-ploeg jeugd moet niet spelen tegen Kapellen A op 28/11. Kapellen A geeft forfait.
• Boetes:

♦ A-ploeg volw. moet 500 Bfr neertellen voor de forfait van de eerste week
♦ de B-ploeg jeugd betaalt 100 Bfr om nooit meer het einduur te vergeten.

• Lees de mededelingen en het bondsblad (ter beschikking in het lokaal)! !
• Beker Bisdom: in de week van 2 tot 6 november worden voor de volwassenen de Bekerwedstrijden

betwist. Twee ploegen spelen hun wedstrijd op eigen terrein : de B- en E- ploeg verwachten natuurlijk
supporters!

AANDACHT: alle wedstrijden dienen gespeeld te worden (ook al is het bv. 5-0)
voorgift vermelden op het wedstrijdblad

AGENDA • V "•

1998

zaterdag 14/11 bowling jeugd
maandag 16/11 bestuursvergadering jeugdbestuur
zaterdag 05/12 dubbelspelkampioenschap volw + jeugd vanaf 15 j (start 19:00 u)
maandag 07/12 bestuursvergadering
zaterdag 19/12 kerstfeestje jeugd
1999

zaterdag 16/01 bowling volwassenen

zondag 21/02 plaatselijk tomooi in Parochiecentmm

maandag 05/04 clubkampioenschap volwassenen
zaterdag 24/04 teerfeest

zaterdag 01/05 clubkampioenschap jeugd

Datum Datums

maa, 09 nov 98 FILLIERS DIRK din, 01 dec 98 BROSENS FRANK
din, 10 nov 98 WAGEMANS RAOUL don, 03 dec 98 MARISSEN PAUL
don, 12 nov 98 ADRIAENSEN JAN zat, 05 dec 98 WAUTERS MARIA
vri, 13 nov 98 MICHIELSEN EDWIN din, 08 dec 98 HEREMANS JEF

don, 19 nov 98 VAN DEN EIJNDEN BOB don, 10 dec 98 VAN LEUVEN ILSE

vri, 20 nov 98 MARISSEN RUDY maa, 14 dec 98 VAN HOVE ERIC
zat, 21 nov 98 HEREMANS BJÖRN don, 17 dec 98 VAN BERGEN JEF

don, 26 nov 98 JACOBS BART vri, 18 dec 98 VAN DEN EIJNDEN BOB
vri, 27 nov 98 POELMANS EDGARD woe, 23 dec 98 VERHOEVEN CHRIS

maa, 30 nov 98 MERTENS FRED din, 29 dec 98 PEETERS STAF

Bowling jeugd
zaterdag 14 november
INSCHRIJVEN

op lijst aan het prikbord!



KVKT

De eerste berichten in verband met de competitie lopen weeral binnen:
* volgende ploegen hebben een maximum ploegwaarde tot het begin van de terugronde:

AFDELING PLOEG MAX. WAARDE AFDELING PLOEG MAX. WAARDE

SUP 1 VA 47 8 VF 11

5 VC 17 10 VG 4

7 VE 15

VTTL

Ook van VTTL hebben we al wat nieuws: de eerste twee speelweken van de kalender zijn reeds bekend:

WEEK NUMMER THUISPLOEG BEZOEKERS DAG OPMERKING

1 1001 SOKAHE RUK. A maandag 07/09/98
1 1019 . „.BASFD RIIK,B . - . zaterdag 12/09/98 - 19:00 uur. ..: , r .
2 2001 RUK. A GIERLED dinsdag 15/09/98
2 2019 RUK.B STEMAT A dinsdag 15/09/98

In VTTL-info nr 564 staan de speelweken en vrije weken voor volgend seizoen.

ROKEN

Zoals er op het einde van het seizoen gerookt werd in onze cafetaria, vooral door de jeugd, kan het echt niet
langer. Je kan het bestuur niet verwijten dat ze helemaal anti-rokers zijn, ze laten het al jaren zijn gang gaan.
Het laatste seizoen werd het echter onhoudbaar: als je om 19:30 u. in de cafetaria geen hand meer voor je
ogen ziet, wordt het tijd dat er iets gebeurt.
Het doel van onze club is het beoefenen van tafeltennis. Als daarbij komt dat er tussen twee matchen gerust
wordt en dat er dan een sigaretje opgestoken wordt, dat kan er bij ons wel in. Als men echter om 19:00 u.
amveert en men heeft om 20:00 u. met z'n allen elk een sigaret of vier gerookt en het pallet is al die tijd in
de sportzak (als ze die al bij hebben) gebleven, dan zijn we verkeerd bezig.
Met dit bericht wil het bestuur vooral de jeugd nog een kans geven om hun sigaretje te roken. Als ze echter
in de maanden augustus en september volhouden met de ene na de andere sigaret op te
steken, komt er op de één of andere manier een rookverbod. f \Vv
Je hebt het nu als jeugdspeler zeifin de hand !!

Hieronder de toogverantwoordelijken voor de donderdagen van augustus en september. Omdat de kalenders
nog niet volledig gekend zijn is ook de volledige lijst nog niet klaar, kwestie van niemand op donderdag te
laten tappen als hij of zij competitie moet spelen.
Onderstaande vrijwilligers die niet kunnen, verwittigen zo snel mogelijk de secretaris.

06/08/98 LOUIS JANSSENS 03/09/98 ERWBV BREUGELMANS

13/08/98 JAN ADRIAENSEN 10/09/98 JEF NUYTS

20/08/98 WBLLY LAURIJSSEN 17/09/98 JOAN ORIS

27/08/98 DIRK FELLBERS 24/09/98 BOB VERPOORTEN



NIEUWEXiEDEN

, . ; 'Mm ADRES . J/V

MAEREMANS FRANK OOSTMALSEBAAN 19 A 2960 ST-LENAARTS Volw.

BEGfINNIEÜW SETOEN

Naar jaarlijkse gewoonte (uitgezonderd vorig seizoen) starten we terug de eerste donderdag van augustus
namelijk donderdag 6 augustus.

EEN GOEDE AFSPRAK

Al jaren loop ik leden achterna die niet in orde zijn: hun inschrijvingsformulier is niet tijdig binnen, hun
medisch attest is niet in orde, hun bijdrage voor het teerfeest is nog niet betaald, ze schreven nog niet in voor
het clubkampioenschap, ze zijn weer eens niet in orde met... Wel, ik ben het beu!
Voor mijn plezier ben ik 10 jaar geleden secretaris en penningmeester geworden. Ondertussen is mijn thuis
situatie .wel wat gewijzigdi^ik ̂heb een gerin met drie kinderen en mijn. tijd.is-meer dan kostbaar,-TTK slorpt
al genoeg van die kostbare tijd op als alles vlot verloopt. Daarom ga ik vanaf nu geen energie meer steken in
leden die niet in orde zijn en maak hierbij de volgende afspraak:
afhankelijk van de activiteit zijn er twee mogelijkheden:

1. bij de inschrijving worden 2 prijzen voorzien: één voor de leden die tijdig inschrijven en één voor
de leden die te laat inschrijven (deze laatste zal beduidend hoger liggen).

2. bij de inschrijving staat duidelijk een einddatum voor inschrijven vermeld: wie later wil inschrijven
komt niet meer in aanmerking ! I

Het komt misschien wat overdreven over, maar als ik vertel dat ik soms 5 keer bij bepaalde leden moet
aankloppen voor ze in orde zijn, dan begrijp je wellicht deze reactie.

WIST JE DAT ?

het grote tomooi in Oostende afgelast is omdat een grote torenkraan op het Stedelijk Sportcentmm viel.
.. opizaterdag 1 augustus wieer verschillende ijverige ledeminrie-weer-geweest zijn om ons-lokaal een eerste
grote kuisbeurt te geven. Dankzij hen kunnen we weer in een proper lokaal van start gaan !
de prijzen in de cafetaria voor volgend seizoen hetzelfde blijven.
we voor de volwassenen-competitie beschikken over 29 spelende leden en dat er 44 thuisspeeldagen
moet getapt worden. Twee beurten voor de meeste spelers lijkt de beste oplossing,
de puntentelling zoals vorig seizoen bij de jeugd-competitie behouden blijft,
de competie-spelers volgend seizoen weer kunnen kiezen uit oranje of witte ballen.

AGENDA

donderdag 06/08 start nieuwe seizoen

donderdag 13/08 sportmateriaal te koop van posno-sport in't lokaal
donderdag 27/08 jeugdsportweek Rijkevorsel

zaterdag 05/09 TIOS - TTK / vertrek om 12:00 uur aan't lokaal: inschrijven !
maandag 07/09 begin seizoen VTTL

dinsdag 08/09 bestuursvergadering
donderdag 10/09 spaghetti-avond I


