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NIEUWE LEDEN

NAAM ADRES GEB DAT TEL NR

KERSTENS JASPER PRINSENPAD 85 2310 RIJKEVORSEL 14/11/88 314/79/34

KERSTENS MATTHIAS PRINSENPAD 85 2310 RIJKEVORSEL 15/09/86 314/79/34

WIST JE DAT ?

Op donderdag 9/9/99 (toevallig allemaal 9's) kregen we weer lekkere mosselen te eten in het lokaal.
Meesterkok Willy wist ze weer zo klaar te maken dat duimen en vingers werden afgelikt. De miserie en al
het werk datje er mee gehad hebt, zou je zowaar vergeten zijn als je de leden zo smakelijk zag eten.
bij dejeugdtraining zijn de spelers al in twee groepen verdeeld : de nieuwelingen spelen van half 7 tot
halfs en de gevorderden van half 8 tot half 9.
Sven Somers ruilde zijn tapbeurt met Lu De Vrij, maar deze moest niet tappen omdat er maar 1 ploeg
speelde ! De Lu is dan wel zo vriendelijk om te tappen bij de Bekermatch op vrijdag 8/10.
in 2001 bestaan wij reeds 25 jaar! Stilaan tijd dus om aan de nodige vieringen te denken,
op 30/9 werd voor de zoveelste maal ons lokaal ter beschikking gesteld voor een sportdag van een
school. Erwin en Fred hebben alles in goede banen geleid. Bedankt mannen (en ook alle anderen die er
tot nu toe voor zorgden dat onze sport via de scholen wat meer bekendheid kreeg !)

WEDSTRIJDBLADEN

De eerste fouten zijn reeds gemaakt; de boetes kunnen binnenkomen !
• de waarde van een speler die forfait geeft = 1 1 1!
• bij forfait van een tegenstrever dienen op het blad alle bekende gegevens ingevuld te worden:

•  lokaal, datum, provincie, week, nummer, naam-lidnr-klassement en waarde van de spelers
• vermelden wie verwittigd heeft en wanneer

Let bij het invullen van het wedstrijdblad op volgende zaken (hier gebeuren de meeste vergissingen):
• wedstrijdnummer

•  lidnummers

• optellen van de waarden van de spelers
• begin- en einduur

TAPLIJST

Tot mijn spijt is er een vergissing gebeurd bij het opstellen van de taplijst. De computer heeft bij het
controleren van de taplijst rekening gehouden met de lijst van enkel de thuismatchen van onze ploegen in
plaats van alle matchen (een computer is maar zo slim als diegene die hem bedient!)
Deze vergissing heeft wel tot gevolg dat er toch mensen zijn die moeten spelen op de dag dat ze toog
hebben of mensen die toog hebben daags voor of na een wedstrijd.
Kijk daarom uw tapdagen eens goed na! Zo kan je er tijdig voor zorgen datje met iemand kan wisselen.
Nogmaals mijn excuses aan "de getroffenen".



opmerking: tappers die op donderdag toog doen hoeven om kwart voor 8 niet meer langs te gaan bij Jan
Adriaensen voor de sleutel: de jeugd speelt dan al van half 7.

KVKT

de wedstrijden van de "Beker Bisdom" 1/128° finale (week van 4 tot 8 okt.) hangen aan het prikbord.
Hou er rekening mee dat alle 9 wedstrijden moeten gespeeld worden en dat ook de uitslagen moeten
doorgebeld worden.

leden die geïnteresseerd zijn in Beker Hollogne, Boonet of Veteranencompetitie kunnen hierover een
beknopt overzicht vinden in de mededelingen. De volledige reglementen vind je in de grijze kast in de
speelzaal.

er is een aanvraag gebeurd om de maximum-ploegwaarde van de B-pIoeg te verhogen naar 33 punten
zodat Björn Heremans ook daar reservespeler kan zijn. We wachten op antwoord,
in de mededelingen van september (Nr 1) staat ook de wegwijzer naar de clubs. Competitiespelers die
een omschrijving van de te volgen route naar een lokaal van de tegenstrevers willen, kunnen hier terecht.

AGENDA

maandag 25/10 Bestuursvergadering

zaterdag 18/12 Dubbelspel : start om 19:00 u

2000

zaterdag 08/04 voorlopige datum teerfeest (in ons lokaal)

PRIKBORD

Het prikbord in onze speelzaal (ook het schrijfbord in de cafetaria) wordt gebruikt om allerlei mededelingen
te doen aan jullie (onze leden). Het is dus de bedoeling dat je eens kijkt wat er allemaal uithangt als je het
bord passeert: zo blijf je op de hoogte ! !

DATUM NAAM DATUM NAAM

don, 07 okt 99 MARISSEN PAUL don, 28 okt 99 FILLIERS DIRK

zat, 09 okt 99 WAUTERS MARIA vri, 29 okt 99 KMI LUCIEN

din, 12 okt 99 LAURIJSSEN WILLY din, 02 nov 99 HEREMANSJEF

don, 14 okt 99 VERPOORTEN BOB don, 04 nov 99 DE VRIJ DANNY

vri, 15 okt 99 HEREMANS KEVIN maa, 08 nov 99 ADRIAENSEN JAN

maa, 18 okt 99 VAN DEN EIJNDEN BOB din, 09 nov 99 FLOREN STAN

don, 21 okt 99 VAN BERGEN JEF woe, 10 nov 99 MARISSEN RUDY

vri, 22 okt 99 MARISSEN RUDY vri, 12 nov 99 MERTENS FRED

zat, 23 okt 99 DE VRIJ LUDO don, 18 nov 99 HEREMANSJEF


