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NIEUWE LEDEN DIE NOG NIET IN ORDE ZIJN

Adriaensen Mare : medisch attest dringend binnenbrengen !!

WIST JE DAT ?

• We zijn weeral druk bezig met de voorbereidingen van ons jaarlijks teerfeest. Vorig jaar hebben we nog
eens goed gefeest in de Pax in Hoogstraten i.v.m. ons 25-jarig bestaan. Dit jaar wordt er weer gekozen
voor ons eigen lokaal. Het is dichterbij en het geld dat we anders voor de zaal moeten betalen, kunnen
we nu in ons feestmaal steken. Voorlopige data die je al in je geheugen kan prenten: 20 of 27 april.

• Vele jaren geleden is door het bestuur gesteld dat onze jeugdleden achter de toog niets te maken
hebben. Deze regel geldt nog altijd. Leden en jeugdleden die hiervan niet op de hoogte waren, zijn dat
bij deze nu wel.

• Hoewel wij een uitstap in het vooruitzicht hadden gesteld, gaan er stemmen op om deze te laten voor
wat het is (het is moeilijk om iets te vinden dat voor alle leden kan dienen) en te vervangen door een
alternatief. We houden jullie op de hoogte.

• We gaan onze club opgeven als 'club van het jaar' bij de kampioenenviering. Hou zaterdag 23 maart
dus maar vrij zodat we met zoveel mogelijk volk aanwezig kunnen zijn.

IORNOOI OP 24 EEBRL Alll
In Info nr. 60 schreven we dat we ons jaarlijks tornooi in het Parochiecentrum wilden vervangen door wat

anders omdat toch vele leden uitkeken naar die dag van 'gezellig samenzijn'.
Iemand is nu op het idee gekomen om een tomooi in te richten voor onze eigen leden in ons eigen lokaal:

geen gezeul meer met tafels, toch ongeveer dezelfde spelers, een stuk goedkoper voor de leden en de
kans om er weer een gezellige dag van te maken.

Verdere gegevens: Datum : zondag 24 februari
Plaats: eigen lokaal
Reeksen : voormiddag (vanaf 09:30 u.) : Jeugd Recreatie en Jeugd Competitie

namiddag (vanaf 13:00 u.) : Volwassenen - REC / NG / F/ E/ D/ C
Drank: de jeugd betaalt per consumptie

de volwassenen betalen 6 euro (242 Bff)
Inschrijving : iedereen kan in 1 reeks inschrijven
Inschrijvingsgeld : 1 euro (40,3399 Bfr)

Er wordt aan gedacht om met dat inschrijvingsgeld iets te doen voor de finalisten van elke reeks.

Tot nu toe schijnt de overgang naar de euro nogal mee te vallen. Het uittellen van de rekeningen gebeurt
zeker niet slechter dan voordien. Toch komen we al verschillende keren geld tekort in de envelop.
Mogelijk is dit te wijten aan het foutief teruggeven bij het afrekenen omdat het uitrekenen meestal
correct gebeurt. Gelieve hier dus nog meer aandacht aan te schenken ! Kijk goed uit en tel twee keer
na: de leden moeten maar iets meer geduld hebben.

Sommigen telden hun rekening nog uit in Bfr met de oude prijzen: slim bekeken maar toch fout!
Uittellen in euro en het eindbedrag omrekenen naar Bfr is de juiste werkwijze !!



Het ontvangen van Belgisch geld vermindert ook elke keer. Het grootste deel van onze leden en bezoekers
betaalt nu al met euro's. Hou er rekening mee dat ook in ons lokaal de uiterste datum voor het
betalen met Belgische franken donderdag 28 februari is. Nadien worden er enkel nog euro's
aanvaard.

Noteer je opmerkingen i.v.m. de euro-omschakeling of *nog te betalen bedragen' duidelijk op het
toogblad.

AL HET GELD (euro's en Belgisch geld> MEEGEVEN MET DE SLEUTEL!!

Competitienieuws: Rijkevorsel A klopt op vier dagen tijd beide leidersploegen!!!

Met deze titel willen wij nu niet onmiddellijk een nieuwe rubriek in het leven roepen maar zo nu en dan is
er wel eens aanleiding om één of meer bijzondere resultaten in de kijker te plaatsen.
Zo speelt onze A-ploeg in de VTTL in eerste provinciale tot nog toe een zeer degelijk seizoen. Twee
ploegen springen er ruim bovenuit, Immo Mortsel (de ploeg van good old en ons allen bekend Louis
Heremans) en Sven Salamander Mechelen. Deze twee ploegen deelden de leiding na de heenronde met vijf
punten voorsprong op de derde. Vanaf die derde tot en met de laatste ploeg in de rangschikking bedraagt
het verschil slechts zes punten. Alle ploegen zijn aan elkaar gewaagd en dat is te merken aan de mtslagen
die onze A-ploeg behaalde. Er werd slechts éénmaal zwaar verloren met 13-3 (tegen de derde in stand )
maar alle andere uitslagen variëren in winst- of verliesdjfers tussen 10-6 en 9-7. De waardeverhoudingen
liggen dus dicht bij elkaar, winst of verlies zitten bijgevolg in het spreekwoordelijke 'kleine hoekje'.
Kortom, het is een evenwaardige reeks en dat maakt dat er heel wat punten dienen gesprokkeld te worden
om de degradatie te ontlopen.
Onze A-ploeg situeerde zich na de heenronde in het midden van de rangschikking met negen punten,
verdiend met vier overwinningen en één gelijkspel. De terugronde kondigde zich bijzonder zwaar aan want
de eerste twee wedstrijden dienden toevallig tegen de twee leiders betwist te worden.
Op zaterdag 12 januari moest men naar het hol van de oude leeuw Louis Heremans, Immo Mortsel. De
ploeg was lichtjes 'verzwakt' omdat Bob Van Den Eynden de plaats van Wim Van Ammel had ingenomen.
Bob kon op vrijdag niet spelen en had met Wim geruild. In Mortsel zou allicht toch niet veel te rapen zijn:
ze staan tenslotte eerste en op de 11-5 nederlaag thuis in de heenronde was niet veel aan te merken. Vwiaf
de eerste partijen echter werden de wedstrijden steeds netjes verdeeld zodat de stand voortdurend gelijk
liep tot 6-6. Toen moesten Bob en Bart de arena in en zij wisten beiden de overwinning in de wacht te
slepen. De stand werd alzo plots 6-8 in ons voordeel en met Danny tegen Louis Heremans en Louis tegen
Paul Van Camp zat er misschien nog wel een winstmatch in. Danny kon ondanks stevig weerwerk de Idus
niet klaren maar Louis haalde in een spannende vijfsetter het laken wel naar zich toe. Tot onze, maar
vooral ook Mortselse verbazing, werd de eindstand daardoor 7-9. De diverse overwinningen werden netjes
verdeeld over Bob, Louis en Danny (elk twee) en Bart (drie).
Louis Heremans was na afloop nog de enige die bij ons aan tafel kwam uitschreien en ons een hotdog of
twee presenteerde. Van de anderen was nauwelijks een spoor te ontdekken, zo groot was de
ontgoocheling.
Van onze kant hadden we bijna het gevoel dat we ons dienden te excuseren voor het verloop van de
wedstrijd! Zover hebben we het natuurlijk niet laten komen maar we beloofden wel om het de volgende
week dinsdag tegen de andere leidersploeg even goed te doen. Mocht dat lukken, dan zouden ze opnieuw
samen gelijk komen en is het verder aan hen om uit te maken wie er kampioen zal worden. Onderweg naar
huis waren de binnenpretjes bij iedereen nadrukkelijk aanwezig en er werd met smaak en genot een
obligaat bezoek aan een pitta-tent gebracht.
Op dinsdag 15 januari kregen we dus Sven over de vloer. In Mechelen werd er verloren met 10-6 (Louis
had toen feestelijke verplichtingen en werd vervangen door Eric Van Hove) maar men had desondanks het
gevoel dat thuis tegen deze ploeg toch iets 'te rapen viel' als er compleet kon aangetreden worden. Na een
1-1 start liepen we uit naar 3-1, een voorsprong van twee wedstrijden die voortdurend behouden bleef en
zelfs tot 8-4 werd uitgediept. Die vroege opdoffer kwam Sven dus nooit te boven en het werd uiteindelijk
nog een makkelijke overwinning met als eindstand 11-5. Danny was in één van zijn topdagen en behaalde



een vier op vier, Bart en Wim haalden drie partijen binnen en Louis wist er ééntje te winnen. Hij verloor
echter ook nog twee vijfsetters met minimaal verschil zodat met iets meer chance de uitslag nog veel
zwaarder had kunnen uitvallen.

Ook bij de spelers van Sven was de ontgoocheling merkbaar maar zij konden het verlies sportief toch
duidelijk beter dragen dan hun Mortselse collega's. Daar was de kater nog niet verteerd want Louis
Heremans hing om half twaalf's nachts aan de telefoon om de uitslag te vernemen. Toen de president van
de club en tevens ploegkapitein, Louis Janssens, hem aan diezelfde telefoon konde deed van de uitslag
hoorde deze, Louis aan de andere kant van de lijn 'een stoel bijschuiven' om te bekomen van zijn tweede
verbazing op enkele dagen tijd. Onze Louis wist die andere Louis fijntjes te melden dat het een vlotte
overwinning was geworden, dat ze daarmee hun vorige week gedane belofte nagekomen waren en dat het
nu inderdaad terug aan hen was om orde op zaken te stellen.
Al met al heeft onze A-ploeg met deze twee stuntmatchen vier onverwachte punten uit de brand gesleept
en dat kunnen wel eens heel belangrijke punten worden in het verdere verloop van hun spannende
competitie waar zoals reeds eerder aangegeven heel wat puntjes nodig zullen zijn om het behoud te
verzekeren.

Daarmee hebben we genoeg 'gestoeft' over ons eigen maar wie weet, hoe lang zullen we moeten wachten
om dergelijke loftrompet nog eens aan de lippen te mogen brengen! I

Kapitein Louis

aSfOGTEBETALEM.

RiikB(VTTL) boete VTTL / onvolledig blad (HO1020) 3.00 EURO

RijkA(VTTL) boete VTTL / wedstrijdblad te laat binnen (week 4) 5.00 EURO

VG(KVKT) boete KVKT / lidnummer David Van Eersel (week 5) 2.50 EURO

VF(KVKT) boete KVKT / voorgift Beker Bisdom niet genoteerd 2.50 EURO

VCCKVKT) boete KVKT / ploegwiaarde (wee^lO) 2.50 EURO

Holemans Joeri boete TTK: medisch attest + inschrijving niet in orde 12.00 EURO

Laenen Nick boete TTK: medisch attest + inschrijving niet in orde 12.00 EURO

Verschueren Axel boete TTK: medisch attest niet in orde 12.00 EURO

AGENDA

WO 06/02 Bestuursvergadering

zo 24/02 Tomooi in ons eigen lokaal

za 20 of 27/4 Teerfeest in ons lokaal

TOOG

,  . . dafum fiiam ' . ,  datum

zat, 26 jan 02 LAURIJSSEN WILLY don. 21 feb 02 LAURIJSSEN WILLY

maa, 28 jan 02 VAN BERGEN JEF zat, 23 feb 02 JANSSENS LOUIS

don, 31 jan 02 HEREMANS BJÖRN maa, 25 feb 02 ADRIAENSEN JAN

vri, 01 feb 02 HEREMANS JEF din, 26 feb 02 WAGEMANS RAOUL

maa, 04 feb 02 VERHOEVEN CHRIS don, 28 feb 02 HEREMANS JEF

don, 07 feb 02 ORIS JOAN vri, 01 mrt 02 DE VRIJ SANDRA

vri, 08 feb 02 WAUTERS MARIA maa, 04 mrt 02 VAN DEN EIJNDEN BOB

don, 14 feb 02 VAN LEUVEN ILSE don, 07 mrt 02 VAN HOVE ERIC

maa, 18 feb 02 VERPOORTEN BOB zat, 09 mrt 02 FRANSEN RAF

din, 19 feb 02 VAN HOVE ERIC maa, 11 mrt 02 SOMERS SVEN


