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Beste leden
overige postjes.
Vragen over het komende seizoen gingen
vooral over het aantal ploegen en de
speelmogelijkheden. Hier komen we
verder op terug.

Het seizoen 2009-2010 eindigde zoals het
vorige met de algemene ledenvergadering
en het clubfeest.
Bijkomend waren er nog de eindrondes
voor de kampioenenploegen A, D en
jeugd. Waar ze allen in de beslissende
duels net iets te kort schoten om
kampioen van Limburg genoemd te
worden.
Dit smaakt natuurlijk naar meer zodat we
met nog meer goesting & inzet het
volgende seizoen tegemoet gaan!

Clubfeest
Het jaarlijkse clubfeest in ’t schutterslokaal
in Ubbersel was weer een gezellige
bedoening.
Aangezien we dit jaar weer gekozen
hadden voor een barbecue all-in, moesten
we enkel zorgen dat de tafels en stoelen
geplaatst werden waar onze feestgangers
zich zouden zetten om van het feestmaal
en de rest te genieten. Ook de versierders
lieten zich niet kennen en in een wip
waren de tafels gedekt en de zaal
opgefleurd.
Vanaf 17u kwamen onze vrolijke vrienden
eraan. Ze kregen tijdens de receptie hun
jaarlijks weerkerend opdrachten- en
vragenformulier waarmee ze later op de
avond grote en kleine prijsjes konden
winnen.
Nadat de hongerige magen gevuld waren
en de grootste dorst gelest, volgde het
officiële gedeelte van de avond, met de
speech van de voorzitter (Kaziu) en de
trainer (Patrick E) die een cadeautje
meehad voor het beste trainingsbeest.
Onze tornooiverantwoordelijke (Jimmy B)
overhandigde de bekers en een pakje
aan Patrick E., clubkampioen seniors en
Marijn B clubkampioen bij de jeugd.

Algemene ledenvergadering
De opkomst tijdens de algemene
ledenvergadering was dit jaar weer niet
echt denderend te noemen: juistgeteld 19
leden, waarvan 9 bestuursleden.
Zoals ieder jaar gaf ieder bestuurslid zijn
zicht op de feiten & gebeurtenissen van
vorig seizoen en werd al een tipje van de
sluier opgelicht over de plannen voor
volgend seizoen.
Hoewel het voorbije seizoen niet al te best
gestart was, konden we toch met
genoegen vaststellen dat we het
schitterend hebben kunnen afsluiten met
3 kampioenenploegen.
Enkele leden hebben de club verlaten,
maar we mogen ook een paar oud-leden
weer welkom heten.
Ook werd het bestuur weer ontbonden en
de kandidaten voor het nieuwe kozen
allereerst de voorzitter. Kaziu aanvaardde
deze opdracht nog een keer. De andere
bestuursleden verdeelden achteraf de
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Dan was het de beurt aan de
interclubkampioenen. De vaste spelers
van de ploegen A, D en jeugd kregen uit
handen van Marc G en Marleen een mooi
geschenkje voor deze prachtige prestatie.
Daarna volgde nog de uitslag van het
doe-en weet-spel van de hand van Ludo,
waar er toch weer verschillende
kandidaten zich lieten vangen aan de
stomste vraagjes. Brigitte, de wederhelft
van Marc R, kaapte hier de eerste prijs
weg. Toen was er bier en wijn en iedereen
vond het fijn om daar te zijn.
Dank aan allen die van deze avond weer
een mooie herinnering hebben gemaakt.

Frederik gaat vanaf dit jaar deze zware en
verantwoordelijke taak op zijn frêle
schouders torsen.
We gaan afspreken om het hem niet
moeilijk te maken met late afzeggingen en
dergelijke.
Iedereen moet zo snel mogelijk de
dagen, waarop hij/zij niet kan spelen,
doorgeven via e-mail. Dan kan Fre een
overzicht behouden om de ploegen
fatsoenlijk op te stellen.

INTERCLUB SEIZOEN 2010- 2011.
Aantal ploegen
5 heren- + 1 jeugdploeg.

Bestuursperikelen

Aanvangsuren thuiswedstrijden

OVERZICHT BESTUUR SEIZOEN 2010- 2011.

A + B + C + D = 19u00

Voorzitter:

Kaziu.

E + jeugdploeg = 15u00

Ondervoorzitter:

Marc.

Penningmeester:

Stan.

Interclub Heren:

Frederik. (hulp Ludo)

Interclub jeugd:

Willy.

Ploegkapiteins. A-ploeg :
B-ploeg :
C-ploeg :
D-ploeg :
E-ploeg :
Jeugd :

Arbitrage:

Annelies + Stan.

Ploegen voor Beker van Limburg : 2

Secretaris + verantw. elektronische post : Jimmy.

Ben
Marc
Rudi
Patrick C
Patrick S
Willy

Clubkampioenschap & tornooien: Ben.

A-pl : Ben, Fre, Jimmy.

Materiaalmeester:

Patrick S.

B-pl : Ivo, Patrick C, Patrick S.

Afgevaardigde VZW:

Kaziu.

Afgevaardigde kalender: Willy.

Training

Feestelijkheden + nevenactiviteiten: Ben + Ivo.

Daar de vloer in de sporthal niet deze
maand augustus en waarschijnlijk ook niet
in de maand september zal gebeuren,
kunnen onze trainingen gewoon blijven
doorgaan.

Smashke + clubboekje + hulp clubfeest: Ludo.
Verantw. wedstrijduitslagen (telefoon/email): Stan.
Controle kas:

Marc + Ludo.

Website:

Kaziu.

Hoofdtrainer:

Patrick E.

Jeugdtrainer:

Willy + Kaziu.

PR :

Patrick E.

De trainingen voor het nieuwe seizoen
zullen voor de seniors beginnen op
maandag 16 augustus 18h30 en van de
jeugd zal dit pas op maandag 23
augustus 17h00 zijn.

Zoals jullie gemerkt hebben, is er een
nieuwe interclubleider.
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Der was er een jarig, hoera!

Hobby

Wouter G
Patrick E
Ben S
Marc R
Frederik P
Greta C

We weten dat Marco een fervente visser
is en dat hij af en toe eens het zeegat
uitvaart om wat wilde vinnige beestjes te
verschalken. Want een mens wil eens wat
meer dan altijd aan de rand van een of
andere vijver wachten tot die tamme
geschubden de moeite doen om in het
aas te bijten.
Gelukkig voor de man aan de andere kant
van de lijn hebben vissen, naar ik heb
horen zeggen, maar een geheugen van
enkele seconden, zodat ze zich keer op
keer laten vangen.
Marco, dus, had eens op een blauwe
donderdag terloops, zo tussen pot en pint,
gevraagd of er iemand goesting had hem
te vergezellen op zijn volgende zeeexpedite. Ivo en Patrick S hapten bijna
dadelijk in het aas.
Zogezegd zogedaan. Ergens halverwege
mei op een zonnige zaterdagmorgen in
alle vroegte vertrokken onze drie
musketiers, die zoals het hoort, met vieren
waren. Want Marco’s neef was ook van
de partij. Hun bootje vertrok in de
voormiddag en na enkele uurtjes varen
kwamen ze op een goeie visplek.
Hier volgt dan het verslagje van Patrick,
aangevuld met hetgeen Ivo en Marco ons
wisten te vertellen.

03/04
24/04
11/05
25/05
02/07
24/07

Patrick L
Annelies B
Patrick C
Willy B
Johan V

17/04
01/05
05/03
28/06
12/07

De avonturen van PatrickS
(hoe hij het zelf verwoordde)
Op 4 april is clubkampioenschap.
Ik was super die dag en ik moest tegen
Dirk spelen.
Ik heb 2 sets gewonnen maar de derde
set moest ik stoppen daar mijn knie was
door elkaar gezakt en deed hevig pijn.
Marleen heeft dan ijs op mijn knie gelegd.
En nog hevig pijn, dus Marc en Kaziu
zorgden voor papier om naar het
ziekenhuis te gaan. Marleen en Greta
hebben mij geholpen tot in de auto te
gaan en naar spoedziekenhuis binnen.
Maar 50 per uur rijden en nog pijn aan
mijn knie. De mooie verpleegster komt mij
halen om foto te maken.
En ik moet een knieband aan doen en
koenkrukken dragen en terug met de auto
naar de sporthal rijden. Want we gingen
pizza eten en Dirk heeft mijn auto
gereden tot bij Leten Albert thuis.
Binnen drie weken terug naar Hasselt
voor een nieuwe fotoscan te maken
Dat machien miek veel lawaai en 1 week
later terug naar Heusden ziekenhuis
binnen.
En dat was het dan. Aan mijn knie was de
kruisband verrokken en ik kan niet spelen
tot begin seizoen. Ik kom zeker terug als
de training begint om een beetje op
bouwen en volle bak training.
Want ik hoop met de E-ploeg volgend jaar
kampioen te worden .

De avonturen van PatrickS (2)
Het was heet weer geweest.
Ik heb 40 stuks vis gevangen en 1 stuk
grote tarbot van 43 cm lang gevangen.
En ik was ook heel hard verbrand, puur
rood.
En de boot was een beetje stuk. Dat touw
hing vast onder het motorwiel. Dat is de
duiker speciaal komen losmaken en zijn
wij terug gevaren naar de haven .
Het was een heel fijne dag geweest.
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Humor !?!

Ter aanvulling nu wat onze redactie nog
heeft kunnen onthouden van hetgeen Ivo
en Marco ons vertelden.

BUSINESS IS BUSINESS ...

Die dag was het weer niet normaal voor
een doordeweekse zaterdag in mei. De
zon leek nog het meest op een koperen
ploert opgehangen aan een azuurblauwe
hemel (zoals ze dat zo mooi kunnen
zeggen in de romannetjes).
Eerste vaststelling op de boot: allemaal
vergeten om crème tegen de zonnebrand
mee te brengen. Maar ja, als je de ruwe
zeebonk wil uithangen, moet je daar maar
tegenkunnen.

Een Arabier gaat bij een Jood zwarte bh's
kopen.
De Joden zijn algemeen bekend voor hun
zaken doen,
En deze zegt dat zwarte bh's zeer
zeldzaam zijn,
en dat er praktisch geen meer te krijgen
zijn.
Ze kosten dan ook 45 €

Nadat Marco de lijnen voor Ivo en Patrick
had geprepareerd kon het visfestijn
beginnen. Patrick had wel wat moeite om
alles onder controle te houden en moest
meer dan eens de hulp van Marco
inroepen.

De Arabier koopt er zes.
Maar enkele dagen later komt hij terug
en bestelt er nu een dozijn .
De Jood zegt dat ze nog zeldzamer
worden
en verkoopt ze aan 60 €

Zeker toen hij de grootste vis van
allemaal aan de haak sloeg. Jazeker, die
tarbot van 43 cm lang. Heel het schip en
de halve Noordzee hadden het gehoord.

Een maand later komt de Arabier opnieuw
langs en wil de rest kopen
De rest kost hem 75 € ’t stuk.

Toen de schipper na een tijdje een ander
plekje wou opzoeken, kreeg hij de boot
niet meer vooruit. Dikke pech daar in het
midden van die grote grijze zee. Paniek
stak lichtjes haar kopje omhoog. . .

De Jood, toch een beetje verrast door de
grote vraag,
vraagt aan de Arabier :
wat doet u met die zwarte bh's ???
De Arabier antwoordt:
ik snij ze in twee
maak er keppeltjes van
en verkoop ze aan de Joden voor 100 €

Na enig onderzoek bleek dat er een touw
rond de schroefas zat gewikkeld en dit
blokkeerde het boeltje. Gelukkig werkte
de boordradio wel en kon de schipper een
S.O.S. uitsturen. Na enkele uren de
mooie deugd van geduld te hebben
beoefend, nog steeds onder die koperen
ploert van daarstraks, kwam er een schip
met duiker om het euvel te verhelpen.
Erg roodverbrand en moe maar tevreden
zochten onze avonturiers de wal weer op.

(ingezonden door Willy)

Naar het schijnt heeft Patrick 2 dagen
tarbot gegeten.

redactie: Ludo Bellinkx
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