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Beste leden

Tornooi niet-aangeslotenen

Het is weer eventjes geleden, maar hier
zijn we weer met wat (oud) nieuws en
nieuwe zaken.

Op zondag 18 december 2011 zou TTCSMASH weer haar jaarlijks tornooi voor
niet-leden organiseren.

Ons tornooi voor niet-aangeslotenen ging
niet door en op onze eetdag hadden we
wat minder volk dan vorig jaar.

Omdat er slechts een 20-tal liefhebbers
inschreven, hebben we beslist om het dit
keer af te lasten en voor volgend seizoen
kunnen we misschien een andere formule
uitdokteren.

Dit jaar geen ploegen die afvallen, wel
eentje die gaat stijgen, nl. de E-ploeg en
een kansje voor de B-ploeg die nu op een
2de plaats gaat eindigen.

Iemand suggesties? Laat het weten aan
een der bestuursleden;

Verder vind je de verslagen vanaf de
terugronde zodat je een beetje kan volgen
wie hoe gespeeld heeft in welke ploeg.

Eetdag

Competitie

Onze eetdag op 26 februari, trok een 50tal eters minder dan verleden jaar.
Waarschijnlijk hebben we dit keer niet
genoeg reclame gemaakt?

Onze E-ploeg is al zeker van de
kampioenstitel in hun reeks. Dikke
proficiat aan al de spelers die hieraan hun
steentje hebben bijgedragen.

Onze chef-kok Ivo had de
(schaarse) opmerkingen van
vorig jaar ter harte genomen en
zijn schotels nog lekkerder en
rijkelijker gemaakt. Hij kon zich dan ook
eens uitleven in een grotere en betere
keuken.

Ook
een
pluimpje
voor
onze
zwaarbeproefde interclubleider, Steven,
die steeds zijn best deed om altijd elke
ploeg van een volwaardige bezetting te
verzekeren in de mate van het mogelijke.

Het was even wennen aan de
grote zaal om een goed overzicht
te bewaren, maar Frederik, onze
zaalverantwoordelijke kweet zich
prima van zijn taak.

Dat hij daarvoor soms eens drastisch
moest optreden lag meer aan de
ingesteldheid van sommige leden, die
blijkbaar niet hebben onthouden wat er in
hun clubboekje staat.

Aan alle helpers een welgemeende dank.
De ontvangst en bediening liep zeer goed.
Toch een minpuntje: een paar man te
weinig voor de afwas, waardoor de vuile
vaat op zeker ogenblik een beetje
onoverzichtelijk werd.

Eind goed, al goed. Hij mag samen met
de spelers tevreden terugblikken op een
geslaagd seizoen.

Algemene Ledenvergadering:
24 mei om 19u
1

Clubkampioenschap

Website

Zoals ieder jaar op paaszaterdag gaan we
strijden voor de titel van clubkampioen.
Telkens weer een gezellige bedoening
met paaseitjes en paar pintjes om de
strijdlust aan te wakkeren.
Slechts 14 leden hebben het lef om een
poging te wagen de vorige kampioen te
onttronen.
Sommigen komen niet zozeer voor de
wedstrijd, dan wel voor de leute en het
lekkere etentje achteraf, dat doorgespoeld
wordt met het nodige vocht.

Sommige leden hebben blijkbaar toch wat
moeite om de website te zien als bron van
hetgeen er reilt en zeilt binnen onze club...

Clubfeest

Dus moest onze webmaster op basis van
de uitslagenbladen weer een
verhaaltje uit zijn duim zuigen
over de vermeende sterke of
zwakke prestaties.

www.ttcsmash.be

Verslaggevers gezocht
Zoals gevraagd in het begin van dit
competitiejaar zou de kapitein of een
speler van elke ploeg een verslagje
insturen van de uitmatchen. Op enkele
uitzonderingen na is hier geen gevolg aan
gegeven.

Ons clubfeest zal dit jaar plaatsvinden op
9 juni 2012. Stip deze datum aan in uw
agenda, gsm, smartphone, prikbord, …
Er zal iets speciaals staan te gebeuren
normaal gezien, want de club bestaat 40
jaar.

Hier volgen die mooie duimselvruchten:

De inschrijvingsformulieren komen eraan
binnen een paar weken

Verslag week 12
De opener van de terugronde is een
eenvoudige klus geworden. Enkel Jimmy
wist een match te verliezen (tegen Luc,
C2), maar Wouter, Ben & Frederik
wonnen al hun matchen tegen een C2, C4
& E4 (de C0, eerste man, gaf forfait). 1-15
Dus, een mooie start van de terugronde!

Ledenadministratie
Davy Roosen was vorig seizoen
een tijdje uit roulatie daar hij
bezig was met de bouw van zijn
huis. Het is eindelijk afgeraakt en
nu is hij er nog in gaan wonen ook.

reporter- Frederik

Ook geen problemen voor de B-ploeg in
Lipalet, hier was Rudi (1) diegene die
maar één wedstrijdje kon winnen.

Wie dat bouwwerk eens wil gaan keuren,
moet naar de Butserenstraat 48 3582
Beringen-Koersel.

De verrassing komt wel van de C-ploeg.
Het leek een gelijkopgaande wedstrijd te
worden met setstanden van 2-2, 4-4 totdat
Alken een voorsprong nam van 2 punten.
Met een stand van 7-5 zag het er niet
goed uit maar toen werd de eindspurt
ingezet en kwam de onverhoopte zege
nog uit de bus. Met 5 van de 7 gewonnen
vijfsetters waren ze wel goed bedeeld en
zeker de twee laatste wedstrijden met een
stand van 7-7 waren deze 2 wedstrijden
crusiaal. Patrick D (4) had hier wel een
groot aandeel aan zonder de anderen

Der is er een jarig, hoera!
Onze jarigen sinds nieuwjaar :
Ludo B
Jorn C
Peter O
Alexander V
Stefaan H
Patrick D
Wouter G
Patrik L

16/01
19/01
20/01
11/02
28/02
06/03
03/04
17/04

Jorrit T
Maarten B
Ruben B
Andy K
Patrick C
Kemal A
Michiel V
Patrick E

17/01
20/01
30/01
21/02
05/03
18/03
12/04
24/04

Heppie beurtdei toe joe oltoegetter !
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Steven (2), Jos (1) en Davy (2) tekort te
doen was hij toch de man van de match.

een kleine herschikking moest gebeuren.
Het werd voor de C-ploeg constant
achtervolgen geblazen. Bij een stand van
5 - 8 verloor Rudi (1) de beslissende
vijfsetter zodat de nederlaag niet meer
kon worden rechtgezet. Patrick D (2), Jos
(2) en Davy (2) hadden er nochtans hard
voor gevochten. maar...

Minder goed verging het de D-ploeg.
Onmiddellijk op achterstand geplaatst
konden ze dit niet meer overbruggen. Tot
8-6 was er nog een klein kansje op een
puntendeling, maar het heeft niet mogen
zijn. Met een geweldige Michiel (3) die
bewijst dat hij toch iets in zijn mars heeft
(als hij toch blijft luisteren). De "oudjes"
Kaziu (1), Ivo (1) en Patrick C (1) bleken
gisteren toch niet bij machte om dat jong
geweld te volgen.

Na de onverwachte nederlaag verleden
week had Heusden D iets recht te zetten.
Door het wegvallen van Steven uit de Cploeg moest Rudi noodgedwongen
verhuizen en werd Ludo (3) als "reserve"
opgeroepen. Met Ivo (0) die zijn goede
forme aan het zoeken is en een Patrick C
(2) die op training niet te verslaan is, maar
op wedstrijden niet zijn niveau kan halen.
Een zieke Kaziu (2) wilde wel maar kon
het niet. Tot 7-7 zat alles er nog in, maar
de 2 laatste wedstrijden werden verloren
zodat de nederlaag een feit werd.

Verrassende overwinning van de F-ploeg
waar Jorrit (4) en Lennert (3) bijna de helft
van de punten vergaarden. Ze werden
hierbij geholpen door Bjorn (2) en Raul (1)
zodat de overwinning een feit was.
Verslag week 13
Driemaal een vervelende 7-9...

De verrassing kwam echter van Heusden
F. Co-leider St Truiden D heeft het
geweten. Ruben (3), Patrick S (3), Lennert
(2) en Bjorn (2) waren de bezielers
hiervan.

Met de komst van Herckenrode B had
Heusden A iets recht te zetten na de
zware nederlaag uit de heenronde (12-4),
maar het heeft niet mogen zijn. Het werd
een nipte nederlaag die beslist werd in de
laatste wedstrijd met een verlies in een
vijfsetter. Met Frederik (3) en Ben (3) in
goede doen maar zij vonden geen gehoor
bij Jimmy (1) en zeker niet bij Wouter (0).

Heusden E stond voor de tweede week op
rij op non-actief.
Verslag week 14

Met Meeuwen B stond voor Heusden B de
tweede plaats op het menu, na het
gelijkspel uit de heenronde was bij winst
de tweede plaats bijna een zekerheid. Het
werd een éénrichtingsverkeer omdat
Meeuwen slechts met 3 spelers was
afgezakt naar Heusden. Marc (4) en
Johan (4) waren niet te verslaan, Patrick E
(3) vond zijn meerdere in Leo en Andy(2)
kon alleen maar winnen tegen Benny.

Zonder
woorden
:
Wegens
de
onbeschikbaarheid van 5 (?) spelers uit de
eerste 8 van de sterktelijst moest de Aploeg noodgedwongen met 3 spelers
richting Centrum en voor de B-ploeg was
er zelfs een FF.
20h30 : Centrum A - Heusden A : 11 - 5
Het korte verslag:
“De verwachtingen voor deze uitmatch
waren niet hoog, aangezien we maar met
3 man konden aantreden tegen een
voltallig Centrum (C0, C2, C2, C6). Toch
begonnen we goed, met een overwinning
van Wouter tegen Peter (C6) en zeer nipte
winst van Frederik tegen Tom (C2), na 9-3

Na de deugddoende overwinning op
vrijdag de 13de stond er met de komst
van co-leider Leo C voor Heusden C een
taaie klant op het menu, elk extra puntje
zou winst zijn. Steven had in laatste
moment afgezegd wegens ziekte zodat er
3

, 10-7 achterstand in de 4de set met een
2-1 stand in sets voor Tom. In de
volgende wedstrijd trok Jimmy de goede
lijn verder met winst tegen Laurent (C0),
maar helaas kon Wouter niet winnen van
Jasper (C2). Jimmy verloor daarna tegen
Tom, terwijl Frederik Peter versloeg,
opnieuw met zeer nipte cijfers. Daarna
verging het de A-ploeg iets minder.
Frederik kon enkel zijn wedstrijd nog
winnen tegen Laurent (deze keer iets
vlotter dan in de voorgaande matchen),
terwijl Jimmy en Wouter geen zege meer
konden behalen. De uitslag was dus 11-5,
en er moeten dringend nog enkele duels
gewonnen worden om op het einde van
het seizoen niet in de moeilijkheden te
komen. Achteraf werd het wel nog gezellig
in het lokaal van Centrum, waar Jimmy,
zoals
voorspeld,
aan
iedereen
verkondigde dat hij “er eigenlijk 4 had
moeten winnen, net als vorige week”.”

punten zijn binnen. Onze D ploeg met Jos,
Rudi, Davy, Michiel, op zijn sterkst was
anders, jongens van 11 tot 14 jaar dan
kunt ge al raden. Davy(2) speelde iets
vlotter dan Rudi(1), Michiel(1), en Jos(1)
(was ondermaats) gr. Hopelijk volgende
keer beter. Het blijft tenslotte maar een
sport en ontspanning.
Gr.Jos
20h00: Herckenrode E - Heusden C : 0 - 16
20h00: Herckenrode H - Heusden D : 11 - 5

Zaterdag 28/01/2012
Na twee weken rust heeft de E-ploeg
terug aangeknoopt waar het in de
heenronde mee gestopt was nl. met een
overwinning, zo blijven ze ook dit jaar nog
ongeslagen in hun reeks.
14h00 : Malpertuus E - Heusden E : 6 - 10
De F-ploeg mag deze week uitrusten na
hun stunt van verleden week tegen St
Truiden D

Groetjes, Fre
20h30 : Aarschot D - Heusden B : 16 - 0 (F F)

Verslag week 16
Geen problemen voor A en B in Hechtel
en voor de E-ploeg in Herckenrode.

Beter verging het de C-ploeg, zoals de
uitslag laat uitschijnen was het wel geen
walk-over. Zoals de heenwedstrijd als de
terugwedstrijd eindigden op een 0-16.
Ook deze keer bepaalden de 5 gewonnen
vijfsetters het zware verdict.

C-ploeg zwaar onderuit in Aarschot en
Malpertuus te sterk voor de F-ploeg.
Na 3 nederlagen op rij knoopt de A-ploeg
terug aan met een overwinning met de trip
naar de voorlaatste in de stand HechtelEksel A. Blijkbaar was Carna Johan (4)
van Eksel te sterk voor iedereen en is
Frederik(2) nog niet volledig hersteld en
verloor hij zijn tweede wedstrijd in een
vijfsetter. Ook voor de B-ploeg geen
problemen waar op het laatste moment
Andy FF moest geven wegens ziekte.
Maar met hun drieen kenden ze geen
problemen. Patrick E (4) en Paul (4)
wonnen al hun wedstrijden en alleen
Johan (3) liet zich vangen door Maarten.
Aarschot C was blijkbaar veel te sterk
voor de C-ploeg waar alleen Marc (1),
Steven (1) en Jos (1) elk één wedstrijdje
konden winnen, voor Rudi (0) zat er

Minder goed vergaat het de D-ploeg. Na
een degelijke heenronde kon in de
terugronde nog niet gewonnen worden.
Ook gisteren leden ze hun 3de nederlaag
op rij, hoog tijd om terug aan te knopen
met een overwinning. In tegenstelling tot
de C-ploeg verloren ze wel al hun
vijfsetters (4).
Met veel moed en met in het achterhoofd
te winnen op weg naar Herkenrode. Voor
de C-ploeg met Marc, Andy, Patrick en
Steven weinig of geen problemen, enkele
met de vingers in de neus, maar ook soms
5 setten moeten spelen. De uitslag geeft
altijd niet het juiste beeld. Maar ja de
4

helemaal niets in. Heusden E blijft nog
steeds ongeslagen aan de leiding en
Malpertuus F was te sterk voor de F-ploeg
waar Peter (3) en Raul (1) voor de puntjes
zorgden.

punten, ze werden geholpen door Johan
(2) en Rudi (2) om de overwinning die,
zoals bij de A-ploeg met een tussentijdse
score van 6-4, nog alle kanten kon
uitgaan. Blijkbaar inspireerde de A-ploeg
ook deze spelers zodat die waarschijnlijke
ook dezelfde turbo opgezet hadden om
dezelfde uitslag als de A-ploeg te
behalen.

Met een grieperige en op zijn benen
bibberende Michiel (die eigenlijk niet
mocht spelen en toch verkoos om het de
doen)
werd
er
richting
Lanaken
vertrokken. Met negen (!) gespeelde
vijfsetters waarvan er liefst vijf gewonnen
werden (en er hadden er nog meer
kunnen zijn) werd het een wedstrijd die
alle kanten kon opgaan. Patrick (0) had de
pech in zijn twee eerste wedstrijden, die
hij allebei in een vijfsetter verloor, en waar
hij telkens een voorsprong van 8-2 en
zelfs 9-5 verloren zag gaan. Een op zijn
benen trillende Michiel (1) deed wat hij
kon, Kaziu (1) won zijn enige wedstrijd
tegen "ouderdomsdeken" Gerard (3) en
Davy (3) was gisteren onze man van de
match. Het hadden er 4 kunnen zijn maar
in zijn laatste wedstrijd tegen Gerard gaf
hij een voorsprong van 2-0 nog weg.

Spannender ging het bij de C-ploeg, van
het begin op achtervolgen aangewezen
ging het van 0-2 naar 2-4 en zelfs 4-6.
Om niet in herhaling te vallen zal ik het
woord turbo hier niet gebruiken maar men
kan er niet langs kijken dat van de
volgende 6 wedstrijden er 5 van
gewonnen werden. Met een stand van 8-6
was het puntje binnen, en de twee laatste
wedstrijden bepaalden of er meer inzat of
niet. Het werden 2 wedstrijden van
vijfsetters, één werd gewonnen in 14-12
en één werd verloren in 14-16. Met Andy
(4) en Patrick D (3) was bijna dat puntje
binnen, ze werden hierbij geholpen door
Jos (1) en Davy(1) zodat de broodnodige
overwinning een feit was.
Eindelijk is de eerste overwinning van de
terugronde voor de D-ploeg een feit. Waar
in de heenrode alles lukte kwam er dit jaar
nog niet uit, met de komst van de laatste
in de stand Bilzen F moest er gewonnen
worden. Het werd inderdaad een
makkelijke overwinning waar alleen Ivo (3)
zich liet verrassen door Ivo (1). Kaziu (4),
Patrick (4) en jonkie Michiel (4) - die met
zijn nieuwe palet nog wat moeilijkheden
ondervond - waren gisteren niet te
kloppen :-).

Verslag week 17
Een positieve week, alle ploegen aan de
winst :
De komst van Stokrooie A met B4 Luc
Segers was voor Heusden A een reden
om een tandje bij te steken en zeker als
men wist dat Luc "slechts" 4 wedstrijden
verloren had (waarvan er 3 tegen
Heusden in de heenronde ). Weer was
Heusden het kleine zwarte beest voor Luc
(2), hij moest weeral zijn meerdere
erkennen van Frederik (4) en Paul (2).
Met Ben (3) en Jimmy (2) die hun
steentje hadden bijgedragen werd het
toch nog een ruime overwinning. Tot 6-4
kon het nog alle kanten uit, maar toen
werd de turbo opgezet en werd er nog
maar 1 wedstrijd verloren.

Weer een overwinning voor de F-ploeg,
die het beter doen dan voor de start van
de competitie gedacht werd. De man van
de wedstrijd was hier Jorrit (4), gevolgd
door Ludo (3) en Lennert. Kemal (0) zal
nog een beetje meer moeten trainen om
zijn eerste wedstrijdje te kunnen winnen.
Ook hier kwam de overwinning pas in de
twee
laatste
wedstrijden
met
tussenstanden van 2-2, 4-4, 7-5 en 8-6

Heusden B had meer moeite met Peer A
dan de uitslag laat vermoeden. Patrick (4)
en Marc (3) haalden bijna de helft van de
5

waren deze wedstrijden bepalend voor 1
of 3 punten. Waar Jorrit het negende
puntje haalde, verloor Ludo in een
vijfsetter na 2-0 in sets voorgestaan te
hebben.

3-1 (en 1 gewonnen) verloren werden,
bewezen ze dat het met een klein beetje
meer geluk er misschien iets meer
ingezeten had. Davy (0) kwam na zijn 1ste
wedstrijd (verloren in een vijfsetter) niet
meer in zijn spel, Kaziu (1) begon goed
maar toen was blijkbaar de kracht van zijn
kippensoep op, Marco (0) die zijn eerste
competitiewedstrijd speelde bewees dat
hij zeker tegen iets minder sterkere
tegenstanders zeker wedstrijden kan
winnen. De man van de match was hier
zeker Michiel (2) die een D4 en E2 op zijn
kaart mag bijschrijven. Het hadden er 3
kunnen zijn als hij in de wedstrijd tegen
Wolfgang (4 en D6) niet zoveel
"pietballen" tegengekregen had. Dat hij na
die wedstrijd gefrusteerd en ontgoocheld
was is zeker te begrijpen, maar dit hoort
bij het pingpongen, zulke ballen
tegenkrijgen en volgende keer zit het
misschien mee. Hij bewees dat hij zijn
plaats in de D-ploeg aan het verdienen is.

Verslag week 18
Heusden A en C met de helft van de
puntjes naar huis.
Een sterke prestatie van Paul (3)
bezorgde de A-ploeg een gelijkspel tegen
de leiders uit Mol. Na een blitz-start met 14 als tussenstand en de hele wedstrijd op
voorsprong te hebben gestaan, en zelfs 68 voor de twee laatste wedstrijden,
beslisten uiteindelijk de laatste 2
verlieswedstrijden van Frederik (2) en Ben
(1) dat het maar een gelijkspel werd.
Ondertussen had Jimmy (2) al zijn deel
van de bijdrage geleverd.
Heusden B probleemloos voorbij Paal C,
alleen Andy (3) liet een steekje vallen.

Zege van Heusden E nooit in gevaar, daar
zorgden Ivo (4), Ruben (3), Lennert (3) en
Maarten VDH (2) voor. Door deze zege
komt de titel nog een stapje dichter zeker
na de nederlaag van naaste concurrent
Stokrooie D.

C-ploeg met de moeilijke verplaatsing
naar Stokrooie B heeft een onverhoopt
gelijkspel behaald. Hier was de man van
de match Rudi (3) die als herboren lijkt na
zijn mindere periode. Het werd een
gelijkopgaande wedstrijd met standen van
2-2 en 4-4 halfweg. Een kleine kloof van
4-6 en 5-7 werd echter tenietgedaan en
moest Patrick D (2) in zijn laatste wedstrijd
nog alles uit de kast halen om toch dat
verdiend puntje richting Heusden mee te
nemen. Steven (2) en Jos (1) waren de
twee andere spelers die hun bijdrage
gedaan hebben aan dit gelijkspel.

Verslag week 19
Triller voor Heusden D en alleen verlies
voor Heusden C
Met de komst van St Truiden C werd er
door de D-ploeg gehoopt op minstens een
puntje (of meer). Na 2-2 werd het een
achtervolging met Davy (4) in de hoofdrol.
Met uitslagen van 2-5 en zelfs 3-6 was er
nog weinig hoop op dat puntje, en zeker
nadat er toen al 3 vijfsetters verloren
waren. Maar ze sloegen terug tot 6-8 en in
de 2 laatste wedstrijden moesten ze dat
gelijkspel uit de brand proberen te halen.
Met Kaziu(2) die het zevende punt in een
vijfsetter (12-10) binnenhaalde wist Davy
wat hij moest doen. Na ook een
spannende vijfsetter (13-11) was het

Heusden D wist dat het moeilijk zou zijn in
Tongeren B en ondanks de zware
nederlaag hebben ze hun vel duur
verkocht. Slechts 4 wedstrijden eindigden
in een 3-0 nl. tegen "vervelende,
verdedigende" Frans (4). Iedereen die al
tegen Frans gespeeld heeft weet wat ik
bedoel en dit is niet kwaad bedoeld. Met
slechts 2 vijfsetters waarvan ieder er 1
won en 10 wedstrijden die met een score
6

dure tijden, voor mij eigenlijk ook niet
langer zinvol.
Hierbij verzoek ik U dan ook vriendelijk
mijn gegevens per direct uit Uw
bestanden te verwijderen en mij niet
langer te vervelen met uw duidelijk
herkenbare enveloppen.
Eventueel toch nog toegestuurde facturen
voor de periode na 01-01-2012 zullen dan
ook niet meer worden voldaan.
Abonneenummer (door U ook wel
nationaal-nummer genoemd) 123.45.678
Met vriendelijke groet

verdiende gelijkspel een feit. Wie nog voor
dat puntje gezorgd hebben waren Michiel
(1) in een mindere dag en Patrick (1) die
alweer een 2-0 voorsprong niet wist vast
te houden.
Voor Heusden A was alleen Jimmy (3)
niet bij machte om al zijn wedstrijden te
winnen, zijn uitleg over zijn verliesmatch :
Rob serveerde goed (?). Hopelijk weet hij
nu wat hij dan in de toekomst moet doen.
Leo D was geen partij voor Heusden B
waar Ludo (1) als E4 een E2 op zijn kaart
mag schrijven. St Truiden B was toch iets
te sterk voor een verzwakt Heusden C en
Heusden F haalt toch nog een gelijkspel
tegen de laatste in de stand (die toch met
met een D6 en E2 naar Heusden afgezakt
waren).

(ingezonden door Willy)

Jong koppel

Opzegging abonnement

Op weg naar hun bruiloft verongelukt het
jonge katholieke koppel bij een auto
ongeluk.
Het volgende moment staan ze voor de
hemelpoort waar ze wachten op Petrus.
Ze vragen Petrus of ze in de Hemel
kunnen trouwen.
Petrus zegt: "Ik weet het niet, dit is de
eerste keer dat iemand dat vraagt. Ik ga
het uitzoeken."
Het koppel wacht, en wacht. Twee
maanden gaan voorbij en het koppel
wacht nog steeds.

Geachte Heer, Mevrouw,
Hierbij wil ik U laten weten dat ik mijn
abonnement op uw "Controle der
Belastingen" op wil zeggen.
Na een jarenlang lidmaatschap is mij
gebleken dat de voordelen duidelijk niet
opwegen tegen de nadelen.
De kosten van het lidmaatschap zijn
doorgaans erg onvoorspelbaar en eerlijk
gezegd heb ik het meestal ook te druk om
de door U toegestuurde lectuur, die veelal
niet echt duidelijk is en bijzonder veel tijd
en energie van de abonnee vergt, te
lezen.
Mede hierdoor lijkt een verderzetting van
een dergelijk abonnement, in deze toch al

Terwijl ze wachten discussiëren ze over
als ze mochten trouwen, hoe het was om
voor eeuwig getrouwd te zijn.
"Wat als het niet werkt?" vragen ze zich
af, "zitten we dan voor eeuwig aan elkaar
vast?"
Na 3 maand keert Petrus eindelijk terug.
"Ja", zegt hij, "jullie kunnen trouwen in de
hemel."
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Da moet eel zwaar werk zijn,

"Dat is geweldig!" zegt het koppel, "maar
we vroegen ons af, wat als het met ons
huwelijk niet werkt?

want er wort veel bij gekreunt
en gekermt.

Kunnen we dan ook een scheiding
aanvragen in de Hemel?"

De meeste van die manne roepe

Petrus wordt woedend en gooit zijn
papieren op de grond.

alteid: “Ik kom, ik kom”. Maar

"Wat is er?" vraagt het koppel angstig.

daar. Waarom moete ze dan

ksnap da nie., Ze zijn tog al

Petrus schreeuwt: "Het kostte mij drie
maanden om ... één priester te vinden in
de hemel! Heb je enig idee hoe lang het
zal duren voor ik hier ... één advocaat zal
vinden ?"

nog komme?
Die grote van gisteren riep zelfs:
“En nu langs agter”. Maar ze
zijn

elemaal

nie naar

agter

geweest want kep den trap naar

(ingezonden door Marleen)

agter nie hoore krake.
Mama zegt da ze nu veel gelt
verdient op aare rug. Maar ik

Opstel van Pietje (2de studiejaar)

hep daar nog geen briefkes op
zien hange. Mesgien plukt ze ze

Mijne papa is tafgebolt en

daar af voor ze naar beneeje

volgens mama met een jong
mokske.

komt?

Mijn mama schijt nu van em.

Volgende

week

kreig

ik

e

krosbrommerke me echte naft.

Ons uis moed nu verkogt worde.

Da ons mama nog maar veel

De helft is voor papa.

opruimt. Dan hep ik rap ne

Tenminste, van tgeen dat er

schoonen auto.

ooverschied nadat de leening
aan de bank is trugbetaalt.
Mama staat aan den dop.

Pietje.

Ze zegt dat ze moet beiklusse.

Sindsdien komt ier elk uur

\ll/
(oo)
-----ooO-(_)-Ooo-----

van den dag nen andere vent

Algemene Ledenvergadering:

Vorige week is ze daarmee
begonne.

tuis.

24 mei om 19u

Mama zegt dat die de
slaapkamer helpt opkuise.

redactie: Ludo Bellinkx
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