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Nieuws uit onze kring 
 

 Ons nieuw lid, Michael Troch, werd voor de 2de maal papa. Mathias, broer van Benjamin, werd 
geboren op 15/11/12 in Halle. Van harte gefeliciteerd Michael & Virginie met jullie flinke spruit.   
 

 Wegens familiale en sportieve redenen heeft Frans Gillis gevraagd hem te ontlasten van zijn 
functie als schatbewaarder. Wat door het bestuur aanvaard werd.  
Op vraag van de voorzitter werd Kris Vanderhaegen bereid gevonden, ad interim, de taak van 
schatbewaarder op zich te nemen tot het einde van dit seizoen. 

 
 
Toto Pajot  
 
Onze 1ste editie van Toto Pajot viel in het water door de winterse weersomstandigheden. Maar niet 
getreurd in bijlage kan u een nieuwe poging wagen voor de wedstrijden van 11, 12 & 13 jan 13.  
Deze kosteloze wedstrijd staat volledig onder toezicht van Olivier Troch. Alle info met betrekking 
tot deelname vinden jullie in bijlage. 
 

 AFD THUIS BEZOEKERS 1 2 X 

1 Nat.Bev.B K.SK.L.TERNAT DILBEEK SPORT       

2 Prov. 2C FC.MERCHTEM 2000 SP.EIZERINGEN A       

3 Prov. 2C KV.ZUUN A VK.LIEDEKERKE A       

4 Prov. 2C DEND.PAMEL A FC.GALMAARDEN       

5 Prov. 2C KFC.AV.LEMBEEK ASSE-ZELLIK 2002 A       

6 Prov. 3C KAPELLE SP. FC.SCHEPDAAL       

7 Prov. 3C KVC.ITNA ITTERBEEK SK.LEEUW A       

8 Prov. 3C KFC.WAMBEEK FC.HERNE       

9 DAM. I.PROV. FC.HERNE V.STRIJLAND GOOIK       

10 U 21 PROV. A V.BEERSEL DROGENBOS KV.ZUUN       
 
 
Allerlei 

 
 Op vrijdag 18/01/13 vindt onze jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie plaatst voor leden en partners. 

Ter gelegenheid van dit banket zal Laurent Persoons, via een presentatie, meer toelichting 
verschaffen over onze weekenduitstap naar Genk dat doorgaat van 17/05/13-19/05/13.   
 

 Het eetfestijn van SVK Pajottenland zal dit seizoen doorgaan op vr 22/03/13 & za 23/03/13.   
Fiscale attesten voor mogelijke sponsors (vanaf 50€) kunnen vanaf nu bekomen worden bij 
onze voorzitter, onze secretaris of onze schatbewaarder.   
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 Patrick Hanon houdt het definitief voor bekeken als opleider.  
 

 Er werd een voorstel tot wijziging van art.5.21 ingediend door de E.C.F.H.. Hierdoor zou de 
vergoeding per blok stijgen van 2,50€ naar 3,00€. Wordt vervolgd. 
 

 De bepalingen van "Spelregel 4" i.v.m. de kleur van de onderkleding wordt versoepeld voor 
alle jeugdploegen. Vanaf 01/01/13 mag de onderkleding (lange mouwen onder de trui, 
wielrennershort en spanbroek) van een andere kleur zijn dan de hoofdkleur van de mouwen 
van de trui of de broek. Wel moet de kleur van de onderkleding voor alle spelers van 
eenzelfde ploeg hetzelfde zijn. 
 

 
 
Uitnodiging 

 
Op vrijdag 21 december om 20h stipt vindt onze leden vergadering plaats.  
De agenda ziet er als volgt uit :  
- Opening van de voorzitter 
- Mededelingen PSC Brabant (Koen De Lange) 
- Voorstelling en degustatie van ambachtelijke producten o.l.v. de zaakvoerder 
- Rondje van de kring 
 
We hopen er vele leden mét partner te mogen begroeten.  
 
Plaats van het gebeuren: Streekproducten Centrum, Poststraat 3a, 1500 Halle 

 
 
Mop 

 
Een « gestoorde » Hollander ... 

Een Hollander zat in een psychiatrische instelling. Hij zou worden vrijgelaten indien hij kon 
aantonen dat hij niet gek was. 
 
Hij kwam binnen in het hoofdbureau en had een klein doosje bij zich. ”Vertel eens, wat ga je 
bewijzen ?”, vroeg de directeur. 

Hij deed dat doosje open waar er een spin in zat. “Let nu goed op”, zei de Hollander. 
 
”Vooruit” – de spin ging vooruit. “Achteruit”- de spin ging achteruit. Daarop trok hij al de poten 
van de spin uit en zei : “Vooruit !” – maar de spin ging niet vooruit. ”Achteruit !” – de spin ging 
ook niet achteruit. 

 “Wat heb je nu bewezen ?”, vroeg de directeur. 

 “Eh wel, als je de poten van een spin uittrekt gehoorzaamt ze niet meer !” 


