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Beste leden
Hoogtijd voor een nieuw Smashke bij de
start van het seizoen 2012-2013.

tegen de vierde van een andere poule
spelen en de derde tegen een andere
derde.

Ondertussen is onze webmaster ook al
bezig met de site up te daten, zodat jullie
alle nuttige info omtrent onze club kunnen
opvolgen.

Nu was het wel met rechtstreekse
uitschakeling en na één wedstrijd
gespeeld te hebben bleven er dan nog
acht spelers over.

Spijtig genoeg heeft onze B-ploeg (die de
eindronde van de tweedes gewonnen
heeft) niet de bekroning gehad met
promotie naar tweede provinciale, andere
factoren hebben hierbij een rol gespeeld.

De kwartfinale werd dan betwist tussen
Frederik / Davy, Steven / Paul, Marc /
Stefaan en Ben / Jimmy. Hier waren niet
echt verrassingen te noteren want
Frederik / Paul en Stefaan / Ben waren
onze spelers in de halve finale.

De reeksen vinden jullie terug op de link
van VTTL alsook de voorlopige kalender.
Zoals elk jaar is er nog een
kalendervergadering waarin wijzigingen
aan de bestaande kalender kunnen
gebeuren. Dit jaar gaat die vergadering
door op 24 augustus te Hoeselt.

Het was zeer spannend want beide
wedstrijden werden betwist in 5-setten en
soms met het kleinste verschil.
De zaal werd ontruimd en er bleef dan
ook maar één tafel staan voor de finale
Ben / Frederik.

Onze
nieuwe
bestuursleden
van
“feestelijkheden en nevenactiviteiten”
hebben onder de vakantie reeds uitgepakt
met een paar gesmaakte initiatieven.

Er werd gevochten voor ieder punt, maar
na een tussenstand van 1-1 vond Frederik
dat het genoeg was en hij kroonde zich
dan ook tot een terecht clubkampioen.

Voor nadere details en foto’s neem je
maar een kijkje op de website.

Clubkampioenschap

Yulia heeft alles gefilmd en je kan deze
wedstrijden nog eens nakijken via een link
op de website.

7/4/2012

Wij hadden dit kampioenschap gekozen
om te spelen met een variante op de
voorgift, maar ik weet niet of dit goed was,
want sommige spelers hadden meer last
met hun telwerk dan met hun wedstrijd.

Met (14) inschrijvingen was de opkomst
eerder mager.
Maar de afwezige hadden alweer ongelijk,
want het werd best een plezante en
spannende namiddag..

Ook wil ik Patrick E bedanken voor de
drank die hij ons heeft geschonken en
Marleen voor het lekkere eten na ons
kampioenschap.

In de eerste ronde hadden wij 2 poule van
vijf spelers en 1 poule van vier gemaakt.
Iedereen speelde tegen de andere spelers
van zijn poule en alzo kregen wij een
voorlopige rangschikking. Frederik, Paul
en Marc wisten hun poule te winnen en zij
kregen dan ook in de tweede ronde de
zwakste spelers voorgeschoteld. Zij die
tweede uitkwamen in hun poule moesten

Tot slot nog de rangschikking :
1 Frederik, 2 Ben, 3 Paul, 4 Stefaan, 5
Davy, 6 Jimmy, 7 Steven, 8 Marc, 9
Michiel, 10 Ruben, 11 Jos, 12 Ludo, 13
Ivo, 14 Björn.
Je verslaggever Marc
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van de voorzitter en de uitreiking van de
beker aan de clubkampioen Frederik.

Algemene ledenvergadering
De opkomst tijdens de algemene
ledenvergadering was ook dit jaar alweer
niet echt massaal.

De E-ploeg was kampioen in hun reeks in
5de prov. en de spelers werden dan ook
gepast beloond.

Zoals ieder jaar gaf elk 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.

Een speciale attentie was weggelegd voor
Stan, die na zijn jaaaarenlange toewijding
als penningmeester van de club nu van
een welverdiend pensioen gaat genieten.

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.

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. Grootste
winnaars waren deze van de familie
Bogaerts (meer geluk dan wijsheid ??)

Vragen over het komende seizoen gingen
vooral over het aantal ploegen en de
speelmogelijkheden.

De ijskreemkar van Rossi kon daarna ook
op geweldig veel belangstelling rekenen.

Hier komen we verder op terug.

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

Clubfeest

Bestuursperikelen

Het jaarlijkse clubfeest in ’t schutterslokaal
in Ubbersel was ook dit jaar 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.

OVERZICHT BESTUUR SEIZOEN 2012- 2013.

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.
Ivo, Frederik, Yuliya en Annelies maakten
van de receptie al een feestje op zich met
lekkere hapjes en knabbeltjes en cava en
fruitsap.

Afgevaardigde kalender: Willy.
Jeugdtrainer:
Willy + Jos.
Clubkampioenschap:
PR + sponsoring:

Marc
Jos.

Nadat de hongerige magen gevuld waren
aan het rijkelijke barbecuebuffet en de
grootste dorst gelest, volgde het officiële
gedeelte van de avond, met de speech

Arbitrage:

Annelies + Yuliya.

Voorzitter:

Kaziu.

Ondervoorzitter:

Frederik.

Secretaris + verantw. elektronische post : Jimmy.
Penningmeester:

Ben

Interclub Heren:

Steven + Willy

Materiaalmeester:

Marc.

Feestelijkheden + nevenactiviteiten: .Stefaan + Ivo
Smashke + clubboekje + hulp clubfeest: Ludo.
Controle kas:
Marc + Stefaan.
Afgevaardigde VZW:

Kaziu.

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

Website:
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Kaziu.

INTERCLUB SEIZOEN 2012- 2013.

Trainer

Voor het seizoen 2012 - 2013 werden er
voorlopig 6 ploegen ingeschreven in
volgende reeksen :

Patrick Elsen heeft dit jaar toch echt de
knoop doorgehakt en gaat ons verlaten
om voor de Brabantse club PW Diest te
spelen. We hebben wel geen echt
afscheid kunnen nemen op ons clubfeest,
maar via deze weg willen we hem nog
eens bedanken voor zijn inspanningen om
sommigen onder ons toch wat meer
techniek en feeling bij te brengen en
wensen we hem alle succes toe in zijn
verdere carrière. Hopelijk zullen we hem
toch nog eens hier of daar tegenkomen.

1ste provinciale : Heusden A
3de provinciale A : Heusden B
3de provinciale B : Heusden C
4de provinciale C : Heusden D
4de provinciale A : Heusden E
5de provinciale A : Heusden F (*) (met
voornamelijk jeugdspelers)
Aanvangsuren thuiswedstrijden
A + B + C + D = 19u00

We hebben dit seizoen dan ook
een nieuwe trainer kunnen op
tikken: Dominiek Degraen C0
Vlaams-Brabantse club TTC
Dolfijn.

E + F(*) = 15u00
Ploegkapiteins:
A-ploeg : Jimmy of Ben
B-ploeg : Marc
C-ploeg : Steven
D-ploeg : Patrick C
E-ploeg : Ruben (kunnen wekelijks
F-ploeg : Willy (kapitein aanduiden

eindelijk
de kop
van de
Smash

Hij zal de geleide trainingen geven op de
donderdagen vóór de thuismatchen.

(*)

.Der

Wat betreft de F-ploeg zullen we pas op
de vergadering van augustus kunnen
beslissen of we deze effectief gaan
inschrijven. Dit hangt af van het aantal
ingeschreven en beschikbare spelers.

Iedereen moet zo snel mogelijk de
dagen, waarop hij/zij niet kan spelen,
doorgeven via e-mail, sms, brief, fax, ....
Minstens 1 week op voorhand ! Dan kan
Steven een overzicht behouden om de
ploegen fatsoenlijk op te stellen.

was er een jarig, hoera!

Annelies B 01/05

Ben S

11/05

Marc R

25/05

Tijs T

14/06

Simon VB

27/06

Willy B

28/06

Frederik P

02/07

Johan V

12/07

Greta C

24/07

Omer S

03/08

Kaziu D

17/08

Patrick S

20/08

Davy R

25/08

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

Training
De trainingen voor het nieuwe seizoen
zullen voor de seniors beginnen op
donderdag 16 augustus 19h00.

Website

www.ttcsmash.be

Wie denkt dat er nog wat te weinig info op
de website staat of wie bepaalde zaken
niet terugvindt, mag een seintje geven
aan onze webmaster.

De jeugd begint enkele dagen later op
maandag 20 augustus 17h00.
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Verkeerd e-mailadres !

bericht via de e-mail, maar er
is nu hier een computer en men
kan boodschappen versturen
naar geliefde personen.
Bij mijn aankomst heb ik me
ervan verzekerd dat alles is
voorbereid voor jouw aankomst
aanstaande vrijdag.
Ik wil je snel zien en hoop dat
je reis net zo kalm zal zijn als
de mijne.

.

Een getrouwd stel besloot op
vakantie te gaan naar een strand
aan de Caribische zee in het
zelfde hotel als waar ze 20 jaar
geleden op huwelijksreis waren.
Vanwege arbeidsproblemen kon
de vrouw niet direct mee met
haar man en zou een paar dagen
later komen.
Toen de man in zijn hotelkamer
aankwam, zag hij dat er ook een
computer met internetverbinding
aanwezig was.

p.s.
Neem niet teveel kleren mee,
want het is hier een helse
hitte!!

Dus besloot de man een e-mail
naar zijn vrouw te sturen, maar
verwisselde in het e-mailadres,
zonder er erg in te hebben, 1
letter....

Tot vrijdag schat.

(ingezonden door Willy)

De mail kwam bij een ander
terecht, en wel bij een weduwe
die net terugkwam van de
begrafenis van haar man.

hallo allen,
Wegens mijn fysieke toestand, 4
gebroken ribben, zal ik de trainingen
van de eerste weken niet kunnen
bijwonen.
...
Mvg,
Willy

Toen haar zoon thuiskwam,
vond hij zijn moeder op de grond
bij de computer.
Op het scherm las hij het
volgende bericht:

Beminde echtgenote,
Ik ben goed aangekomen.
Waarschijnlijk zul je je
verwonderen vanwege dit

We wensen hem via deze weg spoedig
herstel toe.

redactie: Ludo Bellinkx
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