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Hopelijk heeft de vakantie jou ook goed gedaan, zodat je er weer flink tegenaan kan:

EERSTE SPEELDAG VAN HET NIEUWE SEIZOEN

DONDERDAG 2 AUGUSTUS

Onderstaande leden hebben reeds lidgeld betaald maar zijn nog niet in regel met hun papierwerk:

De Klerck Joke: - medisch attest KVKT

Lenaerts Kathleen: - medisch attest KVKT

- inschrijving voor KVKT
- inschrijvingsformulier TTK Rijkevorsel

Somers Sven: - medisch attest voor VTTL

Vervoort Danny: - inschrijving voor VTTL
- medisch attest voor VTTL

- inschrijvingsformulier TTK Rijkevorsel

Maak er werk van en zorg dat alles in orde is vóór 15 augustus !!

'ÏEN HEUSE UITSTAP", onze laatste uitspatting in verband met ons 25-jarig bestaan: je houdt deze
uitstap nog altijd tegoed. We zijn echter nog steeds op zoek naar een goede bestemming die voor alle
leden een beetje interessant is. Je hoort er nog van!

• Op donderdag 14 juni werd de vloer van de speelzaal nog eens onder handen genomen. Alles piekfijn
afschuren, netjes stofzuigen en vlekkeloos sappen: het gebeurde weer op professionele manier.
Bedankt mannen en vrouwen voor de vrijwillige hulp!

• Zoals in vorig nummer reeds gemeld zijn we van plan om een poetsvrouw (-man) in te huren die tegen
betaling ons lokaal poetst. Indien je iemand kent die voor deze klus in aanmerking komt, laat het ons
dan weten.

• Op 1 september zullen we onze nationale driekleur weer verdedigen tegen TIOS. In ons lokaal zal
weer fel gestreden worden. Noteer deze dag alvast in uw agenda!

• Je kan je weer verwachten aan een culinaire activiteit in augustus-september. Of het een barbecue of
mosselen wordt, hangt af van het weer en van de mosselen.

• Tios bestaat dit seizoen reeds 50 JAAR!



Zoals iedereen wel weet, krijgen we in de loop van volgend seizoen de wijziging van onze oude
vertrouwde *TRANK" naar de gloednieuwe *ÏURO". Tot eind december zal er nog weinig van te
merken zijn bij TTK. De toogbladen blijven dezelfde (in BEF) en er is enkel en alleen de frank om mee te
betalen.

Anders wordt het vanaf 1 januari: de EURO wordt ingevoerd! De taplijsten en prijslijsten zullen worden
gewijzigd naar EURO.
Officieel kan er vanaf dan betaald worden met beide munten (BEF en EURO). Betalen met de fi-ank
eindigt op 28 februari. Er is dus een overgangsperiode van twee maanden: de moeilijkste maanden! Hoe
we één en ander zullen aanpakken tijdens deze overgangsperiode in ons lokaal zal later nog meegedeeld
worden. Ogen en oren openhouden is de boodschap! Tot 1 januari blijft alles zoals het was.
Ook de prijzen van de consumpties blijven tot 1 januari dezelfde. Vanaf 1 januari zullen er kleine
aanpassingen gebeuren omwille van het gemakkelijker tellen met de EURO. Deze aanpassing zal maar
gelden voor bepaalde prijscategorieën en zal hooguit een 3-tal frank bedragen. De opbrengst van deze
aanpassing kan al meteen gebruikt worden om een gedeelte van de onkosten van onze poetsvrouw te
betalen.

Het is zover! De knoop is ook bij KVKT doorgehakt. Er was eerst de intentie om alles nog één
seizoen te bekijken en te spelen naar 2 gewonnen sets van 21 punten, maar de competitie zou dan voor
veel spelers (die spelen in beide bonden) een verschillend spelverloop kennen. Dit zou hetzelfde zijn
als spelen met grote en kleine balletjes door elkaar: daarom wordt ook bij KVKT volgend seizoen
gespeeld naar 3 winnende sets van 11 punten!
Voorlopig is dit alleen geldig voor de interclubcompetitie. Een beslissing omtrent de andere
competities (veteranen, bekers,...) werd nog niet genomen. We houden jullie op de hoogte!
Ben en ander zal nog zijn gevolgen hebben: bv. het invullen van de wedstrijdbladen. De
wedstrijdbladen blijven behouden, maar zullen anders ingevuld moeten worden: opletten bij
mededelingen in onze INFO of aan het prikbord om boetes te vermijden is de boodschap!
Aangepaste reglementen zullen aanwezig zijn in het lokaal bij aanvang van de competitie.
Diegenen die de kalender van volgend jaar reeds willen inzien kunnen dit doen op
http://home2.planetintemet.be/wveygen. Voor wie niet kan internetten: onze secretaris beschikt ook
reeds over de nodige gegevens.
Aanvang jeugd: zaterdag 8 september
Aanvang volwassenen: week van 3 september

VERKOOP TAFELTENNISMATERIAAL

donderdag 16 augustus 2001

Ook bij het begin van dit nieuwe seizoen willen we onze leden de kans geven om zich te
voorzien van nieuwe mbbers, sportschoenen, lijm, enz. Voor alle duidelijkheid:

niemand hoeft zich verplicht te voelen om op deze avond tafeltennismateriaal te kopen.
Wij hebben er als club geen enkel voordeel bij, we willen het onze leden enkel

gemakkelijk maken.



We geven dit jaar alweer een ruim aanbod aan geleide trainingen, voor iedereen en voor elk niveau.
Indien je hiervan maximaal wil genieten is het uiteraard belangrijk om de hiernavolgende info goed te
lezen en te noteren in jouw agenda. De trainingen vragen heel wat tijdsinvestering van de lesgever(s) en
het is voor iedereen plezierig dat een grote groep leden de training volgt. Ons inziens is er niemand
opgezet met de aanwezigheid van de figuurlijke 'twee man en een paardenkop'

1. Trainingen verzorgd door Danny Ghesquière en Louis Janssens:

Deze geleide trainingen zijn voorbehouden voor een geselecteerde groep spelers. Het niveau en de
firequentie van de trainingen zijn aangepast aan deze groep van spelers.
Alle geselecteerde spelers werden reeds in juni op de hoogte gebracht maar ter herinnering volgen
hieronder nogmaals de namen van de spelers die verwacht worden en de vastgelegde data.
Spelers: Dries Fransen, Boris Voorspeels, Wim Van Ammel, Danny Vervoort, Jef Nuyts (neemt niet
deel), Roel Wagemans, Jef Van Bergen, Bjom Heremans, Rob Lambrechts, Eric Van Hove, Bob Van
Den Eijnden, Sven Somers, Chris Verhoeven, Dennis De Vrij, Frank Brosens, Bart Jacobs, Louis
Janssens en Koen Janssens.

Data en uren: Dinsdag 31/07 - Vrijdag 03/08 - Maandag 06/08 - Woensdag 08/08 - Dinsdag 14/08 -
Dinsdag 21/08 — Dinsdag 28/08 - Donderdag 06/09 — Donderdag 13/09 en Donderdag 20/09 telkens van
19.00u tot 20.30u

Ongeacht of de deelnemers nu bv. drie, zeven of tien trainingen volgen, wordt er 500 fi'ank per speler
gevraagd.

2. Trainingen gegeven door Louis Janssens:

Deze trainingen staan open voor alle andere volwassenen van TTK. De deelname, ongeacht het aantal
sessies, bedraagt 200 fi*ank per speler.
Data en uren: Dinsdag 07/08 - Maandag 13/08 - Maandag 20/08 - Maandag 27/08 - Dinsdag 04/09 en
Dinsdag 11/09, telkens van 19.00u tot 20.30u

3. Trainingen voor de jeugd, Louis Janssens:

Er zal training gegeven worden aan twee niveaugroepen, telkens één uur.
Tijdens het lopende seizoen zullen twee reeksen van telkens tien lessen voorzien worden.
De eerste reeks van tien lessen zal begin september starten.
Alle betrokken jeugdleden worden via een brief - in de loop van augustus - tijdig op de hoogte gebracht.
Tijdens de maand augustus kunnen de jeugdleden vrij komen spelen/trainen op de clubavonden, telkens
op donderdag vanaf 19.00u

FIETSZOEKTOCHT

Omwille van het grote succes van onze vorige fietszoektocht is onze voorzitter
opnieuw op zijn fiets gekropen om een mooie tocht in elkaar te knutselen.
Het stramien blijft hetzelfde: in de maanden augustus en september kunnen de leden
met hun familie deze tocht afwerken. De deelnemingsformulieren met alle gegevens kan
je vinden op de toog in het lokaal. Ook deze keer krijgt de winnaar een mooi geschenk.



aug-sep fietszoektocht

do 16/08 verkoop tafeltennismateriaal

WO 22/08 Bestuursvergadering
za 01/09 Rijkevorsel - TIOS in ons eigen lokaal

i^—BMe
Naar jaarlijkse gewoonte zal het bestuur de spits afbijten.

02/08 Louis Janssens 23/08 Willy Laurijssen
09/08 Use Van Leuven 30/08 Jan Adriaensen

16/08 JefHeremans

• Deze mensen zuilen om 19:öö u. in het lokaal aanwezig zijn.
• Vanaf september beginnen de jeugdtrainingen en in het tussenseizoen wordt er opvang voorzien. De

donderdag-tapper wordt dan verwacht tegen 20:00 u.
• De totale taplijst volgt zodra de competitiewedstrijden van VTTL bekend zijn.

Om het seizoen goed te beginnen:

• Het is klein en scheurt door het bos? Paulus de crosskabouter.

• Wat is het toppunt van zelfvertrouwen? Een wind laten als je diarree hebt.

• Het is groen en weegt niet veel? Lichtgroen.

• Het toppunt van lef? Een spookrijder proberen in te halen.

• Hoe noem je een boemerang die niet terugkomt? Een stok.

• Het toppunt van het toppunt van het toppunt? Een stomme die tegen een dove zegt dat een blinde
aan't meelezen is in zijn krant.

• Wat is het vermogen van een oorstokje? 2 Watt.

• Het is wit en het vliegt naar boven? Een debiel sneeuwvlokje.

• Het is groen en het glijdt van een helling? Een skiwi.

• Het is geel, het vliegt, het stort neer en vliegt weer verder? Een reïncanarie.

• Het is oranje, hangt in een boom en roept: "Ik ben een sinaasappel"? Een mandarijntje met een dikke
nek.

Zo weetje dat ook weer!


