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Er stond een fout in onze vorige uitgave: Dennis De Vrij stond zowel bij de A- als bij de B-ploeg als vaste
speler. Dit kan natuurlijk niet! Bij de A-ploeg wordt de derde plaats ingenomen door een reserve-speler.
De "grote kuis" kende bijzonder weinig bijval. Een paar sukkelaars hebben het hele lokaal gekuist. We zijn
blij dat we toch nog op enkele leden kunnen rekenen.

25-JARIG BESTAAN!

J^oewekonze^leden fuifiaummers zijn, krijgen wpjaahen voorlopig,nog niet veel ideeën om ons 25-iarig
bestaan eens goed te vieren.
We zijn gestart met het aanpassen van het lidgeld. Eén seizoen gratis lid zijn was een mooi begin dachten we.
Begin augustus werd de fietszoektocht gelanceerd (zie hieronder).
Op 24 augustus volgde dan de barbecue. Hiervoor moest worden ingeschreven. Omdat hierover geen
mededeling meer kon verschijnen in ons vorige nummer, waren sommige leden afwezig. Ze hadden pech want
het was lekker ! Dat onze Louis niet voor de eerste keer met houtskool goochelde was wel te zien. De kip,
saté en worst werden op vakkundige wijze bereid en vormden samen met de lekkere groenten en sausen een
heerlijke maaltijd.
Leden die zich tekort gedaan voelen kunnen weeral opnieuw inschrijven! Ditmaal voor de alom gekende
mosselen. Op 14 september is het de beurt aan Willy om de schort aan te trekken. Hij zal er weer voor zorgen
dat de sappige mosseltjes zalig over de tong naar binnen gaan.
Alsof dit nog niet genoeg eten is, gaan we nog een nieuwjaarsreceptie geven en krijgen we in april weer een
teerfeest om 'TJ" tegen te zeggen.
Ook een groepsuitstap staat nog op de planning.
De data voor de verschillende evenementen worden nog doorgespeeld. Komen trainen en ogen en oren goed
openhouden helpt natuurlijk ook altijd.
Wie deze lijst nog wil aanvullen moet dit maar zo snel mogelijk doen: zo heeft het bestuur nog de tijd om de
nodige voorbereidingen te treffen.

In het kader van ons jubileumjaar is er de fietszoektocht:
een prima tochtje door ons mooie dorp, met gemakkelijke opdrachten

en een gratis consummatie in een gezellige herberg.

NIET TE MISSEN !!
Nog tot eind september kunnen de oplossingen binnengebracht worden.

De winnaar krijgt een eetbon ter waarde van 2000 Bfr !

TEERFEEST

Zoals reeds in ons vorig nummer meegedeeld, gaat ons teerfeest door in zaal PAX te Hoogstraten. De datum
staat ondertussen ook al vast: ZATERDAG 21 APRIL 2001.
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• De secretaris bezorgt elke ploeg van de volwassenen de reglementen van de Beker Bisdom.
• De kalender (ook die van VTTL) is aanwezig in het lokaal of wordt samen met deze info afgegeven.
• Maximale ploegwaarde voor Rijkevorsel G = 5

Wijziging reglementen:

• Indien een speler meer dan 1 keer in 1 speelweek speelt, telt alleen de eerst gespeelde wedstrijd (en niet
deze van de hoogste ploeg zoals vroeger)

• Verwittigd forfait telt alleen indien 24 uur voor de wedstrijd meegedeeld ! (belangrijk voor boetes)

BOETES

Onderstaande boetes zijn verdubbeld omdat ze niet tijdig betaald werden :

seizoen 99-00

RIJKB VTTL 200 afwezige speler week 18

seizoen 00-01

Gerry Roslers TTK 1000 Inschrijving te laat binnen

LIesbeth Lenaerts TTK 1000 Inschrijving te laat binnen

Tanja Martens TTK 1000 Inschrijving te laat binnen

Deze 3 leden hebben zich opgegeven als lid van TTK en dienen hun boete (of beter gezegd LIDGELD) te
betalen. Wij betaalden ook voor hen het lidgeld bij KVKT.

AGENDA, \ " f V

maandag 11/09 Bestuursvergadering jeugdbestuur

donderdag 14/09 Mosselen

dinsdag 26/09 Bestuursvergadering

Oiis 25"*® tomooi gaat door op 25/02/2001. Schrijf deze datum reeds in je agenda^vant iedereen moet
meedoen aan dit jubileum-tornooi!
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do 07/09 MICHIBLSBN EDWIN di 19/09 FLOREN STAN

za 09/09 DEVRULU do 21/09 FRANSEN RAF

ma 11/09 VAN DEN EUNDEN BOB za 23/09 KTVITLUCIEN

do 14/09 LENAERTS KATHLEEN ma 25/09 VANHOVEERIC

vr 15/09 VAN BERGEN JEF do 28/09 ADAMS MARIANNE

ma 18/09 NUYTS JEF vr 29/09 MARISSENRUDY

TTK WENST JE EEN SPORTIEF EN VOORAL GEZELLIG SEIZOEN !


