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Beste leden
degradatie veroordeelde A- en D-ploeg
op het nippertje werden gered.

In laatste instantie zijn er nog enkele
ploegen in landelijke van gedacht
veranderd. Daardoor kan de A-ploeg in 1e
provinciale blijven. Alle tweedes uit 5de
prov. stegen naar 4de, waaronder dus
onze E-ploeg. Maar omdat de D-ploeg
zakte naar 5de, moeten volgens de
reglementen
de
ploegen
weer
omgewisseld worden, zodat hier alles bij
het oude blijft. De enige verliezer blijft dus
de B-ploeg die zakt van 2de naar 3de prov.

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

Dit seizoen gaan we er weer met frisse
moed tegenaan. Het is op de eerste
plaats toch nog steeds een hobby en
geen profsport.

Clubfeest
Het jaarlijkse clubfeest in ’t schutterslokaal
in Ubbersel werd een binnenparty wegens
het niet al te beste weer.

Algemene ledenvergadering

Ook dit jaar weer een barbecue all-in.
Een handjevol leden kwam voor de
middag de zaal helpen klaarzetten en
versieren. De wijn en het bier werd al een
keer voorgeproefd en goed bevonden.

De opkomst tijdens de algemene
ledenvergadering was ook dit jaar alweer
niet echt massaal: 16 leden, waarvan 6
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.

Vanaf 17u kwamen onze gasten
binnengedruppeld en kregen meteen hun
jaarlijks weerkerend opdrachten- en
vragenformulier waarmee ze later op de
avond grote en kleine prijsjes konden
winnen. De smiley-pins zorgden ervoor
dat iedereen toch minstens een keer naar
alle anderen moest kijken

Omdat onze kas positief werd afgesloten,
mede dankzij de eetdag, kon er wel een
tournee générale vanaf.
Het voorbije seizoen was niet al te best
gestart en die lijn trok zich door tot het
bittere einde, met als uiteindelijk resultaat
dat de B-ploeg een reeksje zakte en de tot

De receptie was uitstekend verzorgd door
Ivo met lekkere hapjes en knabbeltjes.
Nadat de hongerige magen gevuld waren
aan het rijkelijke barbecuebuffet en de
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grootste dorst gelest, volgde het officiële
gedeelte van de avond, met de speech
van de voorzitter en de uitreiking van de
bekers aan de clubkampioenen.

Afgevaardigde VZW:

Kaziu.

Applaus voor Frederik Pluymers bij de
seniors en Michiel Vandebroek bij de
jeugd.

Verantw. wedstrijduitslagen (telefoon/email): Stan.
Controle kas:
Frederik + Patrick S.

Afgevaardigde kalender: Willy.
Feestelijkheden + nevenactiviteiten: .Frederik
Smashke + clubboekje + hulp clubfeest: Ludo.

--------------------------------------------------------

Website:
Hoofdtrainer:
Jeugdtrainer:
PR :

Een speciale attentie was weggelegd voor
IVO als verdienstelijkste lid van het
afgelopen seizoen.

Kaziu.
Patrick E.
Willy + Kaziu.
Patrick E.

Zoals jullie gemerkt hebben, is er weer
een nieuwe interclubleider.
Steven Wellens 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, sms, brief, fax, ....
Dan kan Steven een overzicht behouden
om de ploegen fatsoenlijk op te stellen.

Daarna volgde nog de uitslag van het
doe-en weet-spel van de hand van Ludo,
waarbij er weer velen zich lieten vangen
aan de stomste vraagjes. Brigitte, de
wederhelft van Marc R, kaapte hier net als
vorig jaar, de eerste prijs weg.

INTERCLUB SEIZOEN 2011- 2012.

Ivo had ook nog gezorgd voor lekkere
sausjes bij het heerlijke roomijsdessert en
dan was er bier en wijn en iedereen vond
het fijn om erbij te zijn.

Wegens te weinig jeugdspelers is er
besloten om een herenploeg bij te maken
in 5e provinciale. Daar kunnen onze
jongeren meer en vlugger leren. Dus dit
jaar 6 herenploegen.

Dank aan allen die van deze avond weer
een mooie herinnering hebben gemaakt.

Aanvangsuren thuiswedstrijden

Bestuursperikelen

A + B + C + D = 19u00
E + F = 15u00

OVERZICHT BESTUUR SEIZOEN 2011- 2012.
Voorzitter:

Kaziu.

Ondervoorzitter:

Marc.

Ploegkapiteins:
A-ploeg : Frederik
B-ploeg : Marc
C-ploeg : Jos
D-ploeg : Kaziu (*)
E-ploeg : Ludo (*)
F-ploeg : Willy (*)

Secretaris + verantw. elektronische post : Jimmy.
Penningmeester:

Stan (assistent Frederik).

Interclub Heren:

Steven + Willy

Arbitrage:

Annelies + Stan.

(*) duidt wekelijks de kapitein aan

Clubkampioenschap & tornooien: Marc
Materiaalmeester:

Training

Patrick S.
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Daar de vloer in de sporthal eindelijk werd
vernieuwd, hebben we in juni niet meer
kunnen trainen.

Op de site van vttl (waar je vroeger de
uitslagen kon volgen staan nu alle
reeksen reeds ingevuld).

De trainingen voor het nieuwe seizoen
zullen voor de seniors beginnen op
donderdag 11 augustus 19h00 en voor
de jeugd zal dit pas op donderdag 18
augustus 17h30 zijn.

http://competitie.vttl.be/

.Der

Onder het motto alle beetjes helpen,
zeker voor de D-ploeg. (want een seizoen
als vorig jaar moeten we vermijden), even
een voorbeschouwing over de reeks van
de D-ploeg:
Achtereenvolgens dient er gespeeld te
worden tegen:

was er een jarig, hoera!

Annelies B
Patrick C
Willy B
Johan V
Omer S
Patrick S
Paul L

01/05
05/03
28/06
12/07
03/08
20/08
25/08

Ben S
Marc R
Frederik P
Greta C
Kaziu D
Davy R

11/05
25/05
02/07
24/07
17/08
25/08

1) Alken C ( eindigde vorig jaar aan de
top in 4de)
2) Diepenbeek C (kampioen uit 5de)
3) Herckenrode H (eindigde in de
middenmoot in 4de en vorig seizoen
speelden we tegen de G ploeg)
4) Hoeselt I ( eindigde vorig jaar aan de
top in 4de)

Clubboekje
Het nieuwe clubboekje komt eraan begin
september. Het wordt klaargestoomd
zodra de nodige informatie van de bond in
ons bezit is.

5) Bilzen D ( een oude bekende van vorig
jaar waartegen 2x met 9-7 werd tegen
verloren)
6) Bilzen F (als 3de geëindigd in 5de
provinciale)

Voorbeschouwing
Hierbij een ingezonden stukje van ons
clublid Davy Roosen.

7) Tongeren B ( zakt van 3de wegens een
algemeen forfait)

Dag Allemaal,

8) St-Truiden C (oude bekende van vorig
jaar waar tevens 1 keer werd tegen
verloren met 9-7)

Veel onzekerheden de laatste tijd: gaande
van komt er nog een zomer dit jaar? tot
wie zal er spelen volgend seizoen in
welke ploeg ( zeker nu met een
splinternieuwe interclubleider :-)

9) Rijkel -Borgloon B ( eindigde in de
middenmoot vorig jaar in 4de)
10) Stokrooie C (vreemde ploeg speelde
vorig jaar in 3de en eindigde daar 5de,
onze C-ploeg heeft daar 2 keer fors tegen
verloren, dus kan ik niet verklaren wat
deze ploeg opeens in 4de komt doen,
mogelijk te wijten aan vertrek van
verschillende spelers in deze club?)

MAAR intussen is wel duidelijk dat de Dploeg volgend jaar in 4de zal spelen.
Door een hele hoop verrassende
wendingen aan de top, zijn namelijk alle
2des
van
de
5de
provinciale
gepromoveerd (dus ook de E-ploeg)
meer zelfs, er zijn zelfs derdes
gepromoveerd van 5de naar 4de.
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11) Lanaken F ( oude bekende van vorig
jaar, de sympathiekste ploeg van
youngsters)

2) Aan de ontbijttafel
Hij: "Telkens ik me 's morgens scheer heb
ik de indruk dat ik tien jaar jonger ben"
Zij: "Je zou je moeten scheren voor we
naar bed gaan".

Dus dat beloofd een boeiend seizoen te
worden;

3) Gelijkenis
De vader: "Vind je ook dat mijn zoon op
mij lijkt?"
De vriend: "Ja, maar da's niet erg. Als hij
maar gezond is".

Tot op de eerste training wanneer deze
ook moge zijn.
mvg
Davy

Website

4) Definitie
De ene vriendin tegen de andere: "Het
huwelijk is als een fata morgana in de
woestijn: paleis, palmboom, kameel, ...
Plots verdwijnt alles, alleen de kemel blijft
over".

www.ttcheusden.com

Wie al een blikje op onze website heeft
geworpen, heeft gezien dat onze
voorzitter-webmaster, Kaziu, zijn best
doet om er weer een informatierijke en
aantrekkelijke site van te maken:

5) Vóór de geboorte
Hij: "Als de baby op jou lijkt, dat zou
prachtig zijn"
Zij: "Als de baby op jou lijkt, dat zou een
mirakel zijn".

Geschreven door Administrator
Laatst aangepast op dinsdag, 26 juli 2011 17:33

Onze website heeft een nieuw
kleurtje gekregen in het vooruitzicht van
de nieuwe competitie die van start zal
gaan op 17 september 2011
.De eerste training van ons nieuw seizoen
begint op donderdag 11 augustus om 19u

6) In het moederhuis
Verpleegster: "Uw baby is echt een
engeltje. Eenmaal in zijn bedje beweegt
hij niet meer!"
Jonge moeder: "Helemaal zijn vader".

en de eerste training voor onze jeugd
volgt dan een week later namelijk op 18
augustus om 17u30.
De nieuwe kalender kunnen jullie bekijken
via de link "Uitslagen VTTL".
Hopelijk blijven we dit jaar gespaard van
hackers die onze website verleden jaar
naar de vaantjes hebben geholpen

7) Dieet
Aan de telefoon:
Zij: "Schat, ik ben nu twee weken hier in
het vermageringsziekenhuis, en ik ben al
de helft van mijn gewicht kwijt"
Hij: "Prachtig, blijf nog twee weken".

Gevatte replieken…

Werken.

(ingezonden door Willy)

Op het ministerie van de Vlaamse
gemeenschap vraagt een journalist aan
de minister: "Hoeveel ambtenaren werken
hier nu eigenlijk?"
Zegt de minister: "Iets meer als de helft..."

1) Bij de apotheker
De apotheker zegt: "Wij hebben shampoo
voor vette haren, shampoo voor droge
haren, shampoo voor normale haren, "
De klant onderbreekt hem: "Heeft u ook
shampoo voor vuile haren?".

redactie: Ludo Bellinkx
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