
 

 

   
 

Beste vrienden 

 

 

De eerste maand van het jaar is voorbij. Geen nieuws maar de dagen zijn zo stillaan wel wat 

langer aan het worden. Veel merken we er nog niet van door het grijze gedoe wat boven ons 

aan de hemel voorbij trekt. Er is hoop want zo nu en dan, maar veel te weinig, komt het zonneke 

toch al eens piepen. 

 

En zo is er ook nog hoop voor de A en C ploeg die er vol tegen aan moeten gaan willen ze de 

degradatie ontlopen. Moed houden en zeker niet opgeven is de boodschap. 

Beter nieuws van onze jongeren die we stevig bezig zien en we merken dat de trainingen hun 

vruchten afwerpen. Volhouden en dan zullen de klassementen op het einde van het seizoen 

beslist volgen.  

Februari betekent ook dat er één week geen competitie is wegens de krokusvakantie. Zij die 

gaan skiën wensen we een toffe vakantie maar kom behouden terug. 

 

Een normale klassieker in januari is ons dubbelkampioenschap. De datum moest nog vastgelegd 

worden maar door de onzekerheid van de verantwoordelijke zullen we deze activiteit een jaartje 

op non actief zetten. 

 

Anders is het bij de beker Boonet. In deze extra competitie schreven er 4 ploegen in. Vermits 

er maar één poule was met 8 ploegen moeten alle ploegen van Martinus ook tegen mekaar 

spelen. Deze onderlinge wedstrijden organiseren we op 24 februari vanaf 13.00 uur. Zo moeten 

we geen zes avonden wedstrijden plannen en handelen alles af op één namiddag op twee tafels.  

Supporters zijn uiteraard welkom om met de nodige ambiance de sfeer volledig te maken. 

 

Graag maak ik ook reclame voor onze KWB. Op zondag 4 maart vanaf 10.00 uur is er het 

LENTEONTBIJT. Een super de luxe ontbijt met animatie voor 18 euro moet de start zijn van 

70 jaar KWB. We hopen op deze activiteit met de nodige ttk-ers aanwezig te zijn. Inschrijven 

kan je doen via Frans zodat we zeker samen rond dezelfde tafel zullen zitten. 

 

Ook op de Quiz van onze afdeling Voetbal zal TTK vertegenwoordigd zijn. De ploeg was bij 

het schrijven van dit artikel nog niet volledig. Wil je alsnog mee doen neem je contact op met 

onze secretaris Maud. 

 

Ook even melden dat we op 9 maart reeds samen zullen zitten om de eerste steen te leggen van 

een volgend werkjaar. Wie ideeën heeft of iets niet in orde vindt of juist wel iets heel tof vond 

mag dit steeds melden aan Frans. 

 

Rest mij nog even aandacht te vragen voor woensdag 28 februari. Er is dan training voor onze 

jongeren van 18.00 tot 19.30 uur. Nadien is er een clubavond. Dit stond niet in ons 

kalenderboekje omdat dit een beker week is. Alle ploegen zijn jammer genoeg uit de beker 

zodat de vrije avond kan benut worden voor een clubavond. 

 



Ook even aandacht voor de trainingen van onze lager geklasseerde spelers (zeg maar onze 

vroegere recreatie). In het verleden werden er trainingen voorzien na het Paasverlof. Op 

algemene vraag verschuiven we deze naar augustus en op dinsdag.  

 

Verder nog vele sportieve momenten 

Tot een volgende 

Frans 

 
 

 
 

 

 

 


