Smashke 41

TAFELTENNISCLUB

HEUSDEN

November 2011

Beste leden
Door omstandigheden staan er in ons
nieuwe clubboekje enkele min of meer
dikke fouten. De verbeteringen vind je
verderop. Zorg ervoor dat uw eigen
boekje geüpdatet wordt!
We verwelkomen ook nog enkele nieuwe
leden en binnenkort houden we weer ons
jaarlijks tafeltennistornooi voor nietclubleden, evenals een eetdag.

-

e-mailadres van Steven Wellens :
steven.wellens@lessius.eu

-

nr. 41 Tullen Dirk schrappen (de leden
die erop volgen schuiven één nr op)

-

nieuwe leden:
zie achteraan voor de gegevens om in
het clubboekje bij te schrijven
1. Gong Steven
2. Serdons Davy
3. Van Baelen Simon
4. Vanschoonbeek Alexander

Competitie
Onze E-ploeg heeft een tegenstander
minder. De F-ploeg van Stag Hasselt
heeft algemeen forfait gegeven.

Tornooi niet-aangeslotenen
Op zondag 18 december 2011 houdt
TTC-SMASH weer haar jaarlijks tornooi
voor niet-leden.

Clubboekje

Nodig je pa, ma, oma, opa, zussen,
broers, zoons, dochters, nonkels, tantes,
neven, nichten, vrienden en vriendinnen
uit om eens op een andere manier sportief
uit de hoek te komen.

Het nieuwe clubboekje bevat nog enkele
min of meer erge foutjes.
Gelieve dadelijk uw boekje erbij te nemen
en volgende wijzigingen en aanvullingen
door te voeren.

De inschrijvingsfomuliertjes worden reeds
verspreid en wie er een aantal wil om uit
te delen aan zijn vrienden kan deze ook
bekomen bij de bestuursleden.

+ op de achterzijde: het e-mailadres van
deze sponsor moet worden:

lemmens.zakenkantoor@recordbank.be
+ competitiekalender
- Stag Hasselt F algemeen forfait 
deze wedstrijden van Heusden E
doorstrepen op blz 12 en 14

Inschrijven kan ook via onze website:
www.ttcsmash.be
We rekenen dan ook op de medewerking
van minstens een 15-tal leden om die dag
mee te helpen slagen en de spelers een
plezante namiddag te bezorgen. Geef je
naam op aan een der bestuursleden.

+ blz. 6 & 7 ledenlijst:
- gsmnr van Huveneers Björn moet
zijn: 0484.84.42.57
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Eetdag

Verslaggevers gezocht

Onze eetdag, begin dit jaar, was een
voltreffer. Daarom hebben we besloten
om dit jaarlijks te organiseren. Onze
chefkok Ivo gaat zich weer van zijn beste
zijde laten zien om een fijn menu samen
te stellen.
Vooropgestelde datum: 26 februari 2012.

Sinds jaren wordt er gevraagd om van
elke uitmatch een (klein) verslagje te
maken en door te zenden naar de
webmaster om op de website te plaatsen.
Zodoende kan iedereen een beetje
meeleven met het wel en wee van de
clubleden die soms de ziel uit hun lijf
spelen maar niet de zoete smaak van de
overwinning proeven of die onverhoopt
succes boeken op een tegenstander die
zogezegd toch te sterk was. Ook sterke
staaltjes van stommiteiten of grote klasse
tijdens de match of onderweg zijn allemaal
welkom.

We hopen dat alle clubleden hieraan hun
steentje zullen bijdragen. Het gaat er
tenslotte toch om dat jullie je sport/hobby
gezellig en goedkoop kunnen blijven
uitoefenen.
Verdere info volgt.

Zoals gevraagd in het begin van dit
competitiejaar is dit een taak van de
ploegkapitein, die evenwel die eer kan
overlaten aan een medespeler. (Dit zou
zelfs een chinese vrijwilliger kunnen zijn.)
Anders moet onze webmaster op basis
van de uitslagenbladen weer een
verhaaltje uit zijn duim zuigen over de
vermeende sterke of zwakke prestaties.

Interclubleider
Onze interclubleider, Steven, is over het
algemeen tevreden met de respons van
de spelers op zijn werkwijze i.v.m. de
opstelling van de ploegen.
Hij wil er nogmaals aan herinneren dat
degene die niet kan spelen op een
bepaalde competitiedag, dit zeker ten
laatste de zondag ervoor laat weten!

Der is er een jarig, hoera!

Ten laatste op dinsdag krijgen alle
geselecteerde spelers een mailtje in hun
inbox (of worden telefonisch verwittigd) en
staat de definitieve opstelling op de
website.

Website

Onze jarigen sinds vorig Smashke en tot
einde van het jaar :
Björn H
Lennert E
Steven G
Ken E
Marijn B
Maarten V
Jimmy B
Ivo C
Michiel V
Marc G

www.ttcsmash.be

Het is onze webmaster dan toch gelukt
om de website weer in orde te krijgen.
Opgelet...het is weer de oude naam !!!
Ga regelmatig eens een kijkje nemen om
op de hoogte te blijven van het reilen en
zeilen van onze club.
Iedereen kan toch ook inloggen om de
opstelling te bekijken?

06/09
Lennert E
17/09
25/10
28/10
01/11
20/11
15/11
27/11
04/12
31/12

Jos N
17/09
Marco L
Steven W
Robin L
Davy S
Rudi G
Maarten V
Stan P
Marleen M

08/09
12/10
25/10
30/10
20/11
09/11
20/11
03/12
22/12

Heppie beurtdei toe joe oltoegetter !
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Leuk?

Moderne, goeie quizvraag?

Elio Di Rupo , Didier Reynders en
Madame NON vliegen over België in een
privé jet.

Ken je het verschil tussen Onze Lieve
Vrouw en de Moderne Vrouw?
Een nochtans hedendaagse, zeker niet
moeilijke vraag.

Elio wendt zich tot Didier en zegt:

Onze Lieve Vrouw vluchtte met den ezel
en liet alles achter.

'Weet je dat ik een biljet van 500 euro
door het venster zou kunnen werpen en
iemand gelukkig maken'.

De Moderne Vrouw vlucht met alles en
laat den ezel achter.

Didier repliceert: ' Das goed, maar ik zou
10 biljetten van 50 euro door het venster
werpen en 10 personen gelukkig maken'.

(ingezonden door Marleen)

Om niet onder te doen zei Madame NON :
'Ik zou 100 biljetten van 5 euro door het
venster werpen en 100 mensen gelukkig'
maken.

De huwelijksnacht:
...rustig lezen en vooral rustig nadenken

Hij:
Zij:
Hij:
Zij:
Hij:
Zij:
Hij:
Zij:
Hij:
Zij:
Hij:
Zij:
Hij:
Zij:

De piloot zucht en zegt tegen zijn copiloot:
'Maar hoor die arrogante kl..tz.kk.n eens
bezig.
Zij realiseren zich niet dat wij die drie uit
het vliegtuig kunnen gooien en miljoenen
mensen gelukkig maken!'
(ingezonden door Willy)

Eindelijk, hier heb ik zolang op gewacht !
Wil je dat ik ooit wegga ?
NEE. Ik durf er niet eens aan te denken...
Hou je van me ?
Natuurlijk. Heel veel !
Heb je me ooit bedrogen ?
NEE. Waarom vraag je me dat ?
Wil je me kussen ?
Elke keer als ik de kans krijg !
Zul je me ooit slaan ?
Ben je gek ? Zo iemand ben ik niet !
Kan ik je vertrouwen ?
Ja lieverd....
Lieve schat !

...en na 30 jaar huwelijk lees je dit van
onder naar boven.
Wat is de Nederlandse Taal toch mooi en
soms zo Simpel!

Hier de gegevens van de nieuwe leden
De Hoeven 26
3550 Heusden-Zolder
Smetstraat 33
47 SERDONS DAVY
NG
3501 Hasselt
De Blokken 6
48 VAN BAELEN SIMON
NG B
3550 Heusden-Zolder
Muitenbergstraat 8
49 VANSCHOONBEEK ALEXANDER NG M
3550 Heusden-Zolder
46 GONG STEVEN

NG

S

J -21

011.57.56.94
steven.gong@telenet.be
0495.20.23.92
20/11/1991
davy.serdons@hotmail.com
0486543427
0478658799
27/06/2003
vanaelst@gmail.com
25/10/1963

11/02/2000 0494.64.06.25
redactie: Ludo Bellinkx
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