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NIEUWE LEDEN

NAAM ADRES GEB DAT TELNR

DONCKERS KEVIN LOOIWEG 20 23iaRIJKEVORSEL 07/05/85 314/82/69

PEETERS ROEL BOCHTENSTRAAT 44 2310 RIJKEVORSEL 26/03/87 314/78/75

In Nr. 50 verscheen een foutief telefoonnummer. Het juiste nummer van Sien Luyckx is 314/75/73,

WIST JE DAT ?

Zopas zagen we weer dat op zaterdag alle lichtknoppen ineens werden aangezet bij het binnenkomen.
Gevolg: parkingverlichting die onnodig staat te branden ! Als je thuiskomt doe je toch ook niet ineens alle
lichten aan ! Doe alleen die lichten die nodig zijn ! !
Indien er vrijwilligers worden gevonden start vanaf zaterdag 8/1/2000 een proefperiode om onze nieuwe

jeugdspelers ook op zaterdagnamiddag van 14.00 tot 16,00 uur bijkomende speelmogelijkheden te geven.
Dit wil zeggen vrij spelen met toezicht (geen echte training). Bevestiging volgt.
Jef Heremans zal voor een aantal stylo's zorgen. Op competitieavonden is het tegenwoordig nogal
zoeken om een schrijfstok te vinden.
De leuke tijden van sinterklaas, kerstmis en nieuwjaar breken weer aan. Ook in ons lokaal zal een en
ander niet onopgemerkt voorbijgaan.
Korfbalclub Rijko wil met een petitie de gemeente aansporen de sportgrond aan de Valk aan te kopen.
Op het prikbord kan je deze petitie ondertekenen.
Dit is weeral de laatste info van dit jaar. Op naar 2000 !
We vergaten te vermelden dat Christel Kivit moeder werd. Iedereen heeft in het lokaal het kaartje gezien
en lekker gesmuld van de suikerbonen, maar toch mag de vermelding in onze info niet ontbreken.
Er zijn toch nog kerels die het klaarspelen om hun wedstrijdblad naar de verkeerde bond te sturen. Ik ga
het hier niet nog eens allemaal schrijven : de werkwijze van doorbellen en opsturen hangt op de ijskast! !
Bijhorende boetes moeten er voor zorgen dat ze het niet vergeten !

Interploegencompetitie

Alle ploegen van KVKT zijn uitgeschakeld voor de Beker Bisdom en
aangezien er toch een winterstop aankomt stelt het bestuur voor om een eigen
competitie in te richten tussen de ploegen van KVKT:
• er wordt gespeeld over 3 dinsdagen : 14-21-28 december

• de regels van de Beker Bisdom zijn van toepassing (VOORGIFT !)
• op deze drie avonden wordt per speler 200 Bfr betaald voor de drank
• als alle ploegen deelnemen krijgen we een mooi en technisch perfect tomooi
•  loting van de wedstrijden gebeurt op donderdag 9/12 om 21.30 u

Schrijf in met uw ploeg en maak er een gezellige competitie van



KVKT

In mededelingen nr 3 staan de 15 individueel best gerangschikte spelers per reeks.
Zorg ervoor datje in orde bent bij forfait wegens sneeuw, mist en ijzel. Lees de reglementen.

BOETES

PLOEG BOETE REDEN

VA 150 wedstrijdblad verstuurd naar VTTL i.p.v. KVKT

VB+VE 150+150 wedstrijdbladen in bruine envelop i.p.v. op te sturen

vc 100 geen einduur (wedstrijd BB 1/128° finale)

VG 100 foutief lidnummer Kathleen Lenaerts

Onze E-ploeg kreeg ook een boete in verband met een foutieve ploegwaarde. Bij nazicht van het
wedstrijdblad bleek deze boete niet terecht. Na telefonisch contact met het secretariaat van KVKT werd dit
weer rechtgezet.

Hieruit blijkt dat het wel belangrijk is dat ik de wedstrijdbladen krijg om eventuele boetes na te kijken.
Boetes die ik niet kan nakijken (wegens geen wedstrijdblad) reken ik gewoon door aan de ploegen.

Dubbelspelkampioenschap 18/12

• de vorming van de dubbels (2 potjes: besten - zwaksten) verloopt via loting
• bij de start van de avond betaalt elke deelnemer 200 Bfr (voor drank)
• er worden hot-dogs voorzien maar deze dienen apart betaald te worden

AGENDA

donderdag 09/12 Trekking Interploegencompetitie

maandag 13/12 Jeugdbestuur (19:00) + Bestuursvergadering (20:00)
zaterdag 18/12 Kerstfeestje voor de jeugd van 13.30 tot 16.30 uur

zaterdag 18/12 Dubbelspel volwassenen: start om 19.00 u

2000

dinsdag 18/01 Sportacademie: leerlingen van 3° en 4° leerjaar 15.45-16.45 u
zondag 20/02 Tomooi in het Parochiecentmm

zaterdag 08/04 Teerfeest (in ons lokaal)

TOOGVERANTWOORDELIJKEN

DATUM NAAM DATUM NAAM

don, 02 dec 99 MARISSEN PAUL don, 23 dec 99 VERHOEVEN CHRIS
vri, 03 dec 99 JANSSENS LOUIS don, 30 dec 99 PEETERS STAF

maa, 06 dec 99 NUYTSJEF maa, 03 jan 00 VAN LEUVEN ILSE

din, 07 dec 99 WAGEMANS RAGUL don, 06 jan 00 ORIS JOAN
don, 09 dec 99 MATTHEEUSSEN PETER vri, 07 jan 00 HEREMANS KEVIN

vri, 10 dec 99 WAUTERS MARIA don, 13 jan 00 PETIT LILIANE
don, 16 dec 99 MICHIELSEN EDWIN vri, 14 jan 00 VAN BERGEN JEF


