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AAN ALLE LEDEN EN

HUN FAMILIE

EEN GEZELLIG EN

GEZOND 2002 !!

VANWEGE HET BESTUUR

NIEIIMXEÖËN:

NAAM;' miMzmMm STRAAT NR

PROOST MIEKE TULPSTRAAT 23 V 03-314.74.47

LEDEN DIE NOG NIET IN ORDE ZIJN

Holemans Joeri: medisch attest + inschrijvingsformulier Verschueren Axel: medisch attest
Laenen Nick : medisch attest + inschrijvingsformulier De Schutter Guy : medisch attest

Dringend in brievenbus Oostmalsestwg 62 steken !! Niet in orde op 15-01-02 = boete van 12 EURO

WISXJEDAT,?:- ' ' . '

• Er was een vraag om op het toogblad de donkere banden, die de scheiding aangeven tussen de
verschillende categorieën, te verwijderen en ook een prijsaanpassing voor porto werd overwogen op de
bestuursvergadering. Om niet teveel ineens te vrijzigen werd het toogblad enkel naar euro aangepast.
Als iedereen gewend is aan de nieuwe munt kunnen we weer andere aanpassingen doorvoeren.

• Zopas kregen wij de kalender van de terugronde van de jeugd. Zij spelen hun eerste wedstrijd op
zaterdag 5 januari op verplaatsing. Lucien zorgt voor de nodige papieren en vervoerregeling.

• Volgende personen hadden zich bij het begin van het seizoen opgegeven voor een toogbeurt bij de
jeugd. Zij zijn bij deze uitgenodigd;

12/01/02 HEREMANS JEF

26/01/02 LAURIJSSEN WILLY

23/02/02 JANSSENS LOUIS

09/03/02 FRANSEN RAF

23/03/02 KIVIT LUCIEN

AAN DE KANT I

HIER IS WEER

EEN HELPENDE

HAND



Opgelet! Op donderdag 3 januari beginnen we met de eerste euro-speeldag. Onze voorzitter bijt de spits af
(wie h^den we beter kunnen kiezen). Onze secretaris doet ondertussen zijn best om alles tijdig in
orde te krijgen. Een euro-geldlade en een rekenmachine zijn reeds aangekocht. Klein geld om terug te
geven is aangeschaft en de taplijsten in euro zijn onderweg.

Hieronder nog enkele opmerkingen:

VOOR DE TAPPER:

- AL HET KLEINGELD MEEGEVEN MET DE SLEUTEL!! Zeker in het begin hebben we er geen
idee van hoeveel kleingeld we nodig hebben. Als alles terugkomt, krijgen we daar een beter inzicht in
en kunnen we aanpassen wat we moeten meegeven. Dus ook op zondag de sleutel afhalen anders is
er geen kleingeld.

- AL HET BELGISCH GELD MEEGEVEN MET DE SLEUTEL!!

- Achter de toog zal een sigarenkistje staan waarin je het Belgisch geld kan verzamelen.
- Gebruik de rekenmachine. Om fouten te vermijden werd gekozen voor een gewone rekenmachine,

zonder eurotoets. Delen door en vermenigvuldigen met 40,3399 is de enige juiste methode. Indien je
gemakkelijker werkt met je eigen euro-rekenmachine, kan je die gerust meebrengen.

- Enkel teruggeven in euro (indien mogelijk).
- Noteer je opmerkingen i.v.m. de hele euro-omschakeling op het toogblad. Het kan nuttig zijn als we één

of ander nog kunnen aanpassen voor de volgende tapper.
- Blijf een beetje nuchter en tel alles twee keer na: de leden moeten maar iets meer geduld hebben.
- TIP: Tel het aantal consumpties van één prijsklasse op en kijk op de luierik (gele brie^e aan de toog) met

hoeveel euro dit overeenkomt. Zo heb je maximaal vier cijfers op te tellen. Elk valge (voor elke
consumptie) apart uitrekenen en nadien al deze vakjes optellen kan enkel tot fouten leiden.

VOOR DE LEDEN:

- Het zou heel gemakkelijk zijn als iedereen direct met gepaste euro zou betalen. Dit zal spijtig genoeg niet
mogelijk zijn, zeker niet in de beginperiode. Je kan de tapper al wel helpen door zo weinig mógelijk
met grote biljetten te betalen. Zo kunnen we het wisselgeld beperken, wat trouwens voor uw
portemonnee ook scheelt in gewicht.

De toogpnjzen zijn als volgt geivijzigd:

mm
jupiler, frisdrank, snoep 25 BEF 28 BEF 0,7 EURO

palm, hoegaarden, kriek,
warme drank, gini, looza

30 BEF 32 BEF 0,8 EURO

trappist, porto 40 BEF 40 BEF 1,0 EURO

tripel, duvel 45 BEF 48 BEF 1,2 EURO

jupiler, frisdrank, snoep 40 BEF 40 BEF 1,0 EURO

palm, hoegaarden, kriek,
warme drank, gini, looza

45 BEF 48 BEF 1,2 EURO

trappist, porto 65 BEF 68 BEF 1,7 EURO

tripel, duvel 65 BEF 68 BEF 1,7 EURO



Wij zijn van mening dat deze prijsaanpassing (max. 3 BEF) wel kon na zoveel jaar. Zelfs voor de nieuwe
prijs kan je nog op weinig plaatsen terecht voor hetzelfde natje en droogje.

Met 26 deelnemers waren we ingeschreven, wat een mooi rond getal was. Helaas, Erna moest afhaken
wegens een pijnlijke schouder en de eventuele stand-in achter den toog, Willy, was ook al
speelonbekwaam zodat we een trucje dienden toe te passen om tot 13 koppels te komen. Er werd een
* Chinese vrijwilliger' geloot die in twee koppels terecht moest komen en zodoende de ganse avond dubbel
mocht dubbelen. Het lotje viel op Rob Lambrechts, gelukkig een jong en sterk iemand die ze desondanks
toch nog heeft zien vliegen: hij speelde maar liefst 14 matchen die avond.
De 13 koppels werden ingedeeld in drie poules: twee van vier en één van vijf. In tegenstelling tot vorige
jaren bracht de loting geen speciale of spectaculaire koppels tot stand. Wel werden er enkele teams
samengesteld waarvan je kon en mocht veronderstellen dat ze het ver zouden schoppen. Die teams losten
inderdaad vrij vlot de verwachtingen in en mochten bijgevolg onder elkaar uitmaken wie de beste van de
avond zou worden. _ ^

Rudy Marissen en Danny Vervoort wonnen in hun finalepoule alle wedstrijden en werden zo de
dubbelkampioenen van 2001. Het koppel op de tweede plaats - Jef Heremans en Rob Lambrechts -
kreeg na de officiële avond nog een tweede kans door in een heuse finalematch alsnog om de titel te
spelen. Maar ook deze wedstrijd verliep in het voordeel van Rudy en Danny, weliswaar met meer moeite
dan in de finalepoule, zodat zij terecht de besten van de avond mogen genoemd worden.

De uitslag:
Rudy Marissen en Danny Vervoort
Jef Heremans en Rob Lambrechts

Ludo De Vrij en Erwin Breugelmans
Patrick Luyckx en Louis Janssens
Rob Lambrechts (alweer) en Raf Fransen
Dennis De Vrij en Ludo Van Rompaey
Jan Thoné en David Van Eersel

Danny De Vrij en Lucien Kivit
Chris Verhoeven en Ingrid Donckers
Sven Somers en Liesbeth Maes

Kurt Hofinans en Roel Wagemans
Maria Wauters en Edwin Michielsen

Els Walbers en Luc Viskens

DUBBEL SPELEN

IS DUBBEL PLEZIER !

Beste ouders,

Dit bericht geldt als enige en duidelijke kennisgeving wat de geleide trainingen voor uw
zoon/dochter betreft Graag dus even jullie aandacht voor onderstaand bericht.

De geleide trainingen voor onze jeugdspelers starten terug op donderdag 10 januari en de daarop volgende
negen donderdagen. Qua stramien verandert er niets ten opzichte van de eerste reeks:

- de eerste groep (dezelfde spelers als bij de eerste reeks trainingen) start om 18.30u en traint tot 19.30u.
- de tweede groep (eveneens dezelfde spelers) start om 19.30u en traint tot 20.30u.
- men komt tijdig en in sportkledij.
- tijdens de eerste les brengt men 200 fi-ank mee: dit is een bijdrage voor de reeks van 10 lessen.



Er wordt geleide training voorzien op volgende data:

Donderdag 10 januari
Donderdag 17 januari
Donderdag 24 januari
Donderdag 31 januari
Donderdag 7 februari

Donderdag 14 februari
Donderdag 21 februari
Donderdag 28 februari
Donderdag 7 maart
Donderdag 14 maart

Vanaf donderdag 21 maart wordt de eerste groep nog wel extra begeleid en krijgt de tweede groep
gelegenheid tot vrij spel.

Mochten er nog vragen en/of onduidelijkheden zijn: Louis Janssens, tel. 03/314.51.43.

Louis Janssens,

RijkBCVTTL) boete VTTL / onvolledig blad 120 Bfr

ma 07/01 | Bestuursvergadering (hopelijk geen verloren maandag !)

Ook wel pechvogels genoemd. Zij zullen moeten rekenen met twee muntsoorten ! Alvast veel succes ! !

^ datum naam^ ^

don, 03 jan 02 JANSSENS LOUIS vri, 01 feb 02 HEREMANS JEF

maa, 07 jan 02 FRANSEN RAF maa, 04 feb 02 VERHOEVEN CHRIS

don, 10 jan 02 ADRIAENSEN JAN don, 07 feb 02 ORIS JOAN

zat, 12 jan 02 HEREMANS JEF vri, 08 feb 02 WAUTERS MARIA

maa, 14 jan 02 WAGEMANS RAGUL don, 14 feb 02 VAN LEUVEN ILSE

din, 15 jan 02 VAN HOVE ERIC maa, 18 feb 02 VERPOORTEN BOB

don, 17 jan 02 LAURIJSSEN WILLY din, 19 feb 02 FLOREN STAN

vri, 18 jan 02 VAN LEUVEN ILSE don, 21 feb 02 LAURIJSSEN WILLY

maa, 21 jan 02 JANSSENS LOUIS zat, 23 feb 02 JANSSENS LOUIS

don, 24 jan 02 ADRIAENSEN JAN maa, 25 feb 02 ADRIAENSEN JAN

zat, 26 jan 02 LAURIJSSEN WILLY din, 26 feb 02 WAGEMANS RAOUL

maa, 28 jan 02 VAN BERGEN JEF don, 28 feb 02 HEREMANS JEF

don, 31 jan 02 HEREMANS BJÖRN


