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Er werd opgemerkt dat sommige spelers vergeten dat tafeltennis spelen in sportkledij dient te gebeuren.
Van Kivit Emma, Lander, Stien en Toke missen wij het inschrijvingsformulier en het medisch attest nog.
Tappers let erop dat de verwarming afstaat (bij vriesweer op 10°C) bij vertrek uit het lokaal. Ze
is al enkele malen op blijven staan, zowel in de cafetaria als in de zaal (een ganse nacht 20^C kost
veel geld beste leden !!). Vul ook steeds de ijskast aan en zet het leeggoed in de juiste bakken !!!
De verlichting dient uitgezet met de onderste rij zekeringen. De bovenste rij zekeringen sluit alle
elektriciteit af: ijskasten staan af - verwarming draait niet (kan bevriezen!!) -...
Patrick Luyckx vond het raar dat er op het tornooi zo weinig jeugd was; hij speelde echter wel op het
senioren- en veteranentornooi in Merksplas.
Luc Viskens won op datzelfde tomooi de seniorenreeks. Hij versloeg er in de halve finale Mare
Adriaensen, die verdienstelijk 4*^® werd. Edgard Poelmans verloor de finale van de veteranen.

TEKOOP

Onze oude tafels worden verkocht. Eigen leden hebben voorrang en moeten hun interesse doorgeven aan
het secretariaat. De verkoopprijs bedraagt 75 euro. De tafels worden genummerd zodat geen vergissingen
mogelijk zijn.

KVKT

verplaatsen wedstrijden: zoals je kon lezen in de mededelingen zijn er twee partijen die meespelen. Ten
eerste KVKT zelf. Zij dienen enkel op de hoogte gebracht te worden met een speciaal formulier. Hier
dient men rekening te houden met een paar dagen om één en ander te versturen naar de secretaris van
de tegenspelers en naar het secretariaat van KVKT. Ten tweede is er de Vlaamse gemeenschap die moet
weten wanneer wedstrijden gespeeld worden i.v.m. dopingcontrole. Wijzigingen dienen ze 14 dagen op
voorhand te kennen. Indien ze controle doen en de wedstrijd is reeds gespeeld, dan volgt er een boete
en mogelijk ook schorsing van de ploeg. Deze boete wordt ook doorgerekend aan de bewuste ploeg.
play-ofFs voor de jeugd vangen aan op zaterdag 04-01-03. Het jeugdbestuur bezorgt zo vlug mogelijk
een lijst van de wedstrijden en chauffeurs.

ÜITSEAGDUBBEESPEL 30-11-02

1 SVEN SOMERS - DANNY DE VRIJ 7 JEE HEREMANS - YOURI HOLEMANS

2 CHRIS VERHOEVEN - PATRICK LUYCKX 8 DANNY VERVOORT - KURT HOPMANS

3 LU DE VRIJ - DAVID VAN EERSEL 9 RUDY MARISSEN - WILLY LAURIJSSEN

4 DENNIS DE VRIJ - PAUL MARISSEN 10 ERNA BUYS - ERWIN BREUGELMANS

5 ILSE VAN LEUVEN - PETER MATTHEEUSSEN 11 ROB LAMBRECHTS - MIBKE PROOST

6 FRANK BROSENS - MARIA WOUTERS 12 RAOUL WAGEMANS - RAF HOPMANS

LOGO SPORTRAAD

De sportraad is op zoek naar een nieuw logo voor de sportgids van 2003. Breng vóór 25 januari uw
ontwerp binnen en win een cadeaubon van 100 euro in één van de Rijkevorselse handelszaken.



VTTL

• Zoals vermeld in onze vorige info dient ons clubnummer (Al 18) op alle wedstrijdbladen bijgeschreven
te worden. Het spreekt vanzelf dat ook het clubnummer van de bezoekers vermeld dient te worden. Dit
is te vinden voor de clubnaam op de lidkaart.

• Alleen de eerste twee exemplaren van de wedstrijdbladen opsturen naar Herman Lemmens. Kwestie
van de verantwoordelijke goed leesbare materie te bezorgen.

• Lees het info-boelge van VTTL in het lokaal! !

AGENDA

2003

di 14/01 Bestuursvergadering

WO 15/01 Vergadering jeugdbestuur 19:00 uur

za 18/01 Nieuwjaarsreceptie van 18:30 tot 21:00 uur

zo 23/02 Alternatief tomooi in ons eigen lokaal

ma 21/04 Clubkampioenschap volwassenen

za 26/04 Teerfeest in ons eigen lokaal

do 01/05 Clubkampioenschap jeugd

di 29/04+06/05+13/05 Beker van Rijkevorsel

O

NOG TE BETALEN

VORIGE TOTÖ
VC (KVKT) week 3 : foutief lidnummer Bob (1247 i.p.v. 1115) 2,5 EURO

VC (KVKT) BB 1/128 : foutief lidnummer Bob (1247 i.p.v. 1115) 2,5 EURO

RIJK A (VTTL) week 4 : foutief wedstrijdnummer 3,0 EURO

RIJK B (VTTL) week 4 : onvolledig blad 3,0 EURO

NIEUW - ■

RUK C (VTTL) week 6 : slechts 1 wedstrijdblad opgestuurd (kopie) 1,0 EURO

VC verplaatste-wedstrijd week 11 - —- 248 EURO

TOOGVERANTWOÖRDELUKEN DECEMBER - JANUARI

datum naam datum naam

don, 26 dec 02 HEREMANS BJÖRN vri, 17 jan 03 VAN LEUVEN ILSE

don, 02 jan 03 JACOBS BART maa, 20 jan 03 SMULDERS TOOS

maa, 06 jan 03 WAGEMANS RAOUL don, 23 jan 03 LAMBRECHTS ROB

din, 07 jan 03 VERPOORTEN BOB vri, 24 jan 03 HEREMANS JEF

don, 09 jan 03 MICHIELSEN EDWIN maa, 27 jan 03 VAN BERGEN JEF

vri, 10 jan 03 BUYS ERNA don, 30 jan 03 HOLEMANS JOERI

maa, 13 jan 03 VAN AMMEL WIM vri, 31 jan 03 MARISSEN RUDY

don, 16 jan 03 FRANSEN RAF maa, 03 feb 03 HOFMANS KURT


