TAFELTENNISCLUB

HEUSDEN

november 2012
start ging werd er tweemaal op een zwoele
donderdagavond een gezellige bijeenkomst
gepland op het buitenterras van de tennis

Beste leden
Na een minder goeie start van de
competitie begint nu toch alles wat in zijn
plooi te vallen nu de meeste spelers weer
voluit present tekenen. De E-ploeg heeft
het echter zwaar te verduren in de sterke
reeks A van de 4de prov.
Onze twee nieuwe bestuursleden van
“feestelijkheden
en
nevenactiviteiten”
hebben onder de vakantie uitgepakt met
een paar gesmaakte initiatieven, waarvan
je de verslagen vindt op de website maar
ook verderop in dit Smashke.
Onze pr-man heeft ondertussen nog enkele
nieuwe sponsors aangebracht die je ook
zult terugvinden achteraan dit Smashke.
De voorzitter van TTC Bocholt heeft een
nieuw e-mailadres en verder mogen we
weer enkele nieuwe leden verwelkomen.
Gelieve zodra mogelijk je boekje up te
daten met hun gegevens.

te Heusden waar die dagen het grote
jaarlijkse tennistornooi plaatsvond. Deze 2
bijeenkomsten waren een groot succes,
want de opkomst van onze leden was
massaal en het bier vloeide rijkelijk tot in de
late uurtjes !

Ook is er nog een dringende mededeling
van TTC Alken i.v.m. de parkeergelegenheid aan hun club.

+ Fietstochtje
Vermits verschillende van onze leden grote
fietsliefhebbers zijn besloten wij om een
fietstocht te organiseren op zondag 5
augustus.

Clubboekje
Blijkbaar staan er deze keer alweer foutjes
in het nieuwe clubboekje. Wie ze vindt,
mag dit altijd melden aan Ludo en/of
andere bestuursleden. Liefst via e-mail !

Omstreeks 13u arriveerden wij aan de
parking van de Paalse plas. Een aantal
kwam dapper per fiets, sommigen met de
wagen met een fietsrek achteraan en
Stefaan vervoerde ook 4 fietsers met fiets
en al in zijn camionette.

Clubactiviteiten

De opkomst was behoorlijk, 13 deelnemers
nl Jos en Mia, Marc en Linda, Frederik en
Yuliya, Stefaan en Greet, Jimmy en
Annelies, Ivo, Rudi, Patrick S. waren van
de partij.

Zoals jullie intussen wellicht reeds weten
vormen Ivo en Stefaan dit jaar het
feestcomité.

Bij het vertrek schoven nog wat donkere
wolken boven de hoofden van de
sportievelingen maar al vlug maakte de
lichte motregen plaats voor een stabiel

Zij hebben er geen gras over laten groeien
want reeds vóór het seizoen officieel van
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zonnig weertje dat ons de rest van de dag
niet meer in de steek zou laten.

het beroemde outdoor circuit Horensbergdam te Genk.

Omdat het niveauverschil tussen de
fietsers groot was werd er gekozen voor
een rustig tempo over een afstand van
zowat 45km zodat niemand de hulp van
een bezemwagen moest inroepen. De
meer gevorderde fietsers onder ons zoals
Rudi, Ivo en Patrick S. hadden voordien al
heel wat kilometers gereden zodat het ook
voor hun geen té licht fietstochtje zou
worden.

Het was daar werkelijk een prachtige
accommodatie, een ruim cafetaria en
buitenterras met zicht op het indrukwekkend circuit, 40 supersnelle karts en
ook het zonnetje was van de partij, kortom
alle troeven waren aanwezig !
Helaas maar blijkbaar besteden de
meesten onder onze leden hun 25 euro
liever aan het verorberen van een portie
friet-mosselen dan aan een avondje
avontuur want in tegenstelling tot het
eetfestijn van de week ervoor waar een
massa volk aanwezig was kwamen er
amper 4 geïnteresseerden opdagen (+ 3
vrouwelijke supporters) waarvan behalve
het feestcomité zelf slechts één lid nl. Tim
Smeulders, proficiat !

Als er al een niveauverschil was tussen de
verschillende fietsers was dat niets in
vergelijking met het niveauverschil qua
materiaal waarmee gereden werd, er werd
gereden met oude gammele fietsen met
amper 3 vitessen waar het stof van
meerdere jaren terug nog oplag tot en met
hypermoderne elektrische exemplaren van
wel meer dan 2000 euro !!

De pret was er echter niet minder om want
geen enkele van onze deelnemers besloot
om er na één sessie mee op te houden. En
ook de vrouwelijke supporters kregen
spektakel genoeg voorgeschoteld want één
van onze racers werd zelfs door een
andere van de baan in het gras gereden
met enkele wilde omwentelingen als
gevolg. Ook waren zij getuige van spannende duels tussen soms gelijkwaardige
piloten die er alles aan deden om hun
concurrent voorbij te zoeven.

Maar ik heb niemand horen klagen behalve
Jimmy toen zijn iets te grote fietskabassen
zich tussen zijn spaken begonnen te
nestelen.
Dat het hier zeker geen wedstrijd betrof
bewijzen de beelden die wij maakten
tijdens de eerste pauze waar meerdere
lekkerbekken zich tegoed deden aan een
ijsje rechtstreeks van de plaatselijke ijskar.
En even later stopten wij alweer aan een
gezellig
buitenterras
om
ook
het
vochtgehalte terug op peil te krijgen.

Voor Stefaan en diens zoon Ysbert was het
niet de eerste keer dat zij kennismaakten
met het Genkse asfalt, voor Ivo en Tim wel
al hebben zij ook al heel wat indoorkartervaring. Dat deze laatste 2 bijzonder
aan elkaar gewaagd zijn bewijst het
verschil van slechts 1 honderdste van een
seconde !

Daarna reden wij in één ruk terug richting
vertrek.
Daar aangekomen hebben wij nog wat
nagekaart op het terras van het cafetaria
aan de Paalse plas waarna de meesten
huiswaarts keerden.

Nadat we de adrenaline -die tot in de
toppen van onze vingers voelbaar wasmet een goede frisse Duvel bedwongen
kregen reden we huiswaarts omstreeks
21.30u, een plezierige en onvergetelijke
belevenis rijker.

Jimmy, Annelies, Stefaan, Greet en Ivo
breidden er weliswaar nog een culinair
vervolg aan.
Het was voor iedereen een geslaagd
evenement dat zeker nog voor herhaling
vatbaar zal zijn.

Beste Rondetijden:
1.
2.
3.
4.

+ Karten
Woensdagavond 22 augustus organiseerden wij een kartavond in openlucht op
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Ysbert 1:11.206
Stefaan 1:11.596
Ivo 1:13.076
Tim 1:13.088

+ De Gordel

Parking TTC Alken

verslag door Steven W.

Vorige zondag werd voor de laatste keer
De Gordel georganiseerd. TTC Smash
kwam, zag en overwon deze allerlaatste
tocht rond Brussel. Want Marc, Rudi en
Steven zijn de fiere bezitters van een
volgestempelde controlekaart en een
gouden medalie. Da’s wat anders dan die
losers van de Olympische spelen!

Beste,
Als je de verplaatsing maakt naar TTC
Alken willen we je vragen de parking "De
Alk" te gebruiken,
en niet de parking van de manège; dit om
je eigen veiligheid en deze van je wagen.
Op vrijdagavond is er steeds een drukke
bedoening met het laden en lossen van
paarden.

Uiteraard gingen, euh fietsten, wij voor de
volledige rit van 100 km, die er uiteindelijk
110 bleken te zijn! En voor Steven zelfs
een heldhaftige 144km, aangezien Uw
Interclubleider eerst van Leuven naar
Zaventem fietste alwaar hij Rudi en Marc
op het vertrekpunt tegenkwam.

TTC Alken kan niet verantwoordelijk
gesteld bij eventuele opgelopen schade of
verwondingen.
Via de parking "De Alk" gelegen in de
Koutermansstraat kun je makkelijk ons
nieuw lokaal bereiken;

Onderweg was alles goed geregeld:
regelmatig bevoorradingsposten met gratis
Aquarius, hmm. Rond half zes waren wij
binnen, om nog te genieten van een
welverdiende Duvel, friet en hotdog!
Daarna moest Steven helaas wel nog terug
naar Leuven fietsen:-) Samengevat: één
van de topzondagen van 2012, voor
herhaling vatbaar!

via het brugje langs de parking, langs de
tennisvelden en de visvijver zie op het
einde van de looppiste ons lokaal.
(in bijlage plan)
Gelieve al uw spelers hiervan op de
hoogte te brengen.
Hartelijk dank

Tornooi

Sportieve groeten

Ons tornooi voor niet-aangeslotenen vindt
plaats op zondag 23 december e.k.

Benny Robeyns, secr. TTC Alken

We rekenen op zeker een 15-tal helpers
om de grote zaal klaar te zetten en achteraf
op te ruimen. Ook namiddag te fungeren
als scheidsrechter en eventuele andere
klusjes op te knappen zoals daar zijn:
broodjesverkoop, tombola, …

Eetdag
Zet het almaar in ‘t rood en groot in uw
agenda : onze volgende eetdag houden we
op zondag 17/02/2013.
We rekenen dan ook op alle clubleden om
een handje te komen toesteken bij de
voorbereiding en/of de dag zelf in de
middag of avondshift.
Wie kaarten wil kopen/verkopen moet bij
Ivo zijn. Ideale gelegenheid tijdens de
feestdagen om er enkele te slijten aan al je
familieleden, vrienden en vriendinnen.
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Boekje aanpassen

'Goed,' zei God, ‘ik zal mijn best doen,
maar dan moet jij zelf de rest doen.
Ik zal zorgen voor een vrouw,
die haar leven deelt met jou'
Adam liep van pret te zingen,
hij kocht twee verlovingsringen.
Prijs de Heer, ik krijg een wijf,
al kost 't me een rib uit 't lijf.'

p. 28
Wijzig bij LK.87 TTC Bocholt het e-mail
adres van de voorzitter:
stinissenjohan@gmail.com
p. 5
nieuwe ledeninfo:
de gegevens van onze nieuwe jeugdleden
zijn eerdaags terug te vinden op de
website. Zodra onze secretaris alles in
orde heeft gekregen met de bond.

En toen Adam lag te slapen,
heeft de Heer de vrouw geschapen,
't Was een droom van elke man,
alles d'r op en alles d'r aan.
En ze leefden heel tevreden,
samen in de tuin van Eden.

Der is er een jarig, hoera!
Onze jarigen sinds vorig Smashke en tot
einde van het jaar :
Björn H
Lennert E
Steven G
Maarten V
Jimmy B
Stan P
Marleen M

06/09
17/09
25/10
20/11
15/11
03/12
22/12

Jos N
Marco L
Steven W
Rudi G
Ivo C
Michiel V
Marc G

Tot dat op zekere dag,
Eva de boom met appels zag,
Eva dacht:’ Wat kan het schaden
aan zo'n boom zo volgeladen.
Ofschoon de Heer het mij verbiedt,
mist men een, twee appels niet.'
Eva brandde van verlangen
toen zij al dat fruit zag hangen,
Ze nam een hap terwijl ze zei:
An apple a day keeps the doctor away.

08/09
12/10
25/10
09/11
27/11
04/12
31/12

Heppie beurtdei toe joe oltoegetter !

Toen was 't gedaan het mooie leven ,
Het paradijs werd opgeheven,
Door een appel, zo ik weet,
werken wij ons nu in 't zweet,
Door het eten van die appel,
werken wij ons nu te sappel:
Het is daarom dat ik beweer:
Snoep verstandig, eet een peer!'
met de groeten van deze ''heer''

Genoeg gelachen, nu humor
Adam leefde lang geleden,
eenzaam in de tuin van Eden,
met de zegen van de Heer,
wat verlangt een mens nog meer.
Hij liep lekker in z'n blootje
baadde zon en baadde pootje,
in het water van de beek,
zeven dagen van de week
Adam leefde zonder zorgen,
tot dat hij op zekere morgen,
plotseling ontdekte dat
ieder dier een vrouwtje had !
Hij zei: 'Heer, ik wil niet klagen,
maar ik zou U willen vragen
onderdanig en beleefd,
of U ook voor mij een vrouwtje heeft.'

redactie: Ludo Bellinkx
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