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Beste leden,
Daar is de lente, daar is de zon, … de
gure winter leek voorbij te zijn, maar dat
was buiten vadertje Vorst gerekend. Dit
slechte heerschap wil blijkbaar nog geen
afstand doen van zijn heerschappij.
Wie zijn winterkleren al had opgeborgen
na dat zomerse weekje van begin maart,
riskeerde een fikse verkoudheid of zelfs
een griepje. Gelukkig hadden onze spelers
er niet te veel onder te lijden.
Pasen valt vroeg dit jaar, dus ook ons
clubkampioenschap! Op paaszaterdag
30 maart is het weer zover.
Wie nog niet ingeschreven is, moet zich
snel nog aanmelden bij Marc Goris.
Sommigen komen niet zozeer voor de
wedstrijd, dan wel voor de leute en het
lekkere etentje achteraf, dat doorgespoeld
wordt met het nodige vocht.

Tornooi niet-aangeslotenen
Dit was, zoals gewoonlijk, gepland op de
zondag voor Kerstmis. Wegens de zeer
geringe belangstelling, slechts een 15-tal
inschrijvingen, besloten we om dit tornooi
te schrappen.
Ligt het aan de datum, de formule, …
We zullen ons beraden en wellicht een
nieuwe format moeten bedenken. Wie een
idee heeft, mag het alleszins melden aan
het bestuur.

Interclubcompetitie seniors
In 1ste prov. kende onze A-ploeg een wat
weifelende start met enkele draws, nipte
zeges en nipte nederlagen, maar kon zich
tegen het einde van de heenronde
gelukkig toch wat herpakken. Nu staat ze
gebeiteld op de 9de plaats.
Onze B-ploeg (3de prov A) trok resoluut de
kaart van kampioen in hun reeks. Het
resultaat mag er wel wezen. Door hun
voorlopig gedeelde eerste plaats met TTC
Westerlo pakt ze een optie op een
stijgingspasje.

De C-ploeg is weer een ander verhaal. Zij
voelen het degradatiespook in hun nek
hijgen. Het enige wat ze nog kan redden in
3de prov.B, is van de drie laatste matchen
er zeker twee winnen én hopen dat hun
medekandidaat-zakkers het slechter doen
met hoogstens 1 winstmatch …
Onze D-ploeg kreeg het halverwege
eventjes warm, maar er werd gewonnen
op de juiste momenten en dus mag ze
terecht terugblikken op een toch wel
geslaagd seizoen in 4de prov.C.
Wat is er loos met de E-ploeg in 4de
prov.A? Na hun glorieuze stijging vanuit
5de prov. verleden seizoen, zullen ze nu
weer terug tuimelen. Hoe kan het ook
anders? Oorzaken genoeg te vinden: met
het vertrek van enkele van onze spelers
en het feit dat de reeks 4 provA zeer
sterke ploegen telde (met klassementen
tot D4), konden de enkele E4, de paar
E6’s en de nieuwe NG’s slechts af en toe
eens een paar setjes en hier en daar eens
een matchke winnen tegen een toevallige
E6 of E4. Maar volgend jaar gaan die
mannen weer in de bovenste regionen van
de 5de prov. te vinden zijn. Ze hebben
voldoende leergeld betaald. Hou ze maar
in de gaten!

Onze jeugd in competitie
Hoewel de leden van onze versgebakken
jeugdploeg nog maar goed een half jaartje
lid zijn, speelden ze reeds van in het begin
de pannen van het dak. Liefst een 10-0
zege bij hun eerste optreden en 8-2 in de
2de match.
Daarna kregen ze af te rekenen met
enkele sterkere tegenstanders en moesten
ze een keer forfait geven wegens
schoolverplichtingen. Voorlopig staan ze
op een mooie 6de plaats.
Zij en hun trainers/begeleiders mogen
content zijn.

Algemene Ledenvergadering: 23 mei om 19u

Het inschrijvingsformulier wordt tegen eind
april uitgedeeld en je kunt het ten laatste
binnenbrengen op die algemene ledenvergadering, op 23 mei dus.
Lekker eten en gezelligheid gegarandeerd.

Eetdag
Op onze eetdag op zondag 17 februari
mochten we een kleine 300 hongerigen
spijzen.
Onze chef-kok Ivo koos dit
jaar voor een volledig menu
voor één zacht prijsje, met
keuze van hoofd- en nagerecht.

Trainer
Onze huidige trainer, Dominiek, heeft er
mee ingestemd om nog een jaartje verder
te doen.

Tijdens de voorbereidingen op zaterdag
hadden we wel wat problemen i.v.m. de
kookvuren en de iets te kleine ruimte om
in te werken.

Interclublijder
Steven, onze interclubleider, had het dit
seizoen ook weer niet gemakkelijk, maar
doet nog steeds zijn best om altijd elke
ploeg van een volwaardige bezetting te
verzekeren in de mate van het mogelijke.

Op zondagmiddag liep de ontvangst, het
afruimen en ook het bedienen van het
nagerecht
ietwat
stroef
door
de
overweldigende opkomst en 1 of 2 helpers
te kort.
Het merendeel van onze gasten kwam
namelijk eten tussen 12u30 en 14u00,
waardoor we in allerijl zelfs enkele tafels
moesten bijzetten.

Willy
Onze ouderdomsdeken is de
laatste tijd niet meer zo goed
in vorm. Na een zware val en
enkele operaties is hij genoodzaakt om het
thuisfront te bemannen.

Onze afwasploeg draaide op volle toeren
en de “maître de cuisine” (JB) wist bijwijlen
niet waar zijn hoofd stond.
De avondsessie verliep rustiger en zonder
noemenswaardige problemen.

We missen hem erg als jeugdbegeleider
en bestuurslid wegens zijn gezonde kijk op
vele zaken en zijn altijd enthousiaste
aanwezigheid. Kaziu en Jos nemen zijn
taken voorlopig over.

Maar over het algemeen konden we toch
terugblikken op een geslaagd evenement.
Aan alle medewerkers een welgemeende
dank.

We wensen hem een spoedig herstel toe.

Algemene ledenvergadering
Website

Donderdag 23 mei 2013 vindt de
algemene ledenvergadering plaats.
Hierop worden al de leden uitgenodigd om
eens hun gedacht te zeggen over het
bestuur, goede en minder goede zaken
die ze hebben opgemerkt tijdens het
seizoen, hun visie op de toekomst van de
club en al wat er nog meer op hun lever
zou kunnen liggen.
De herinneringsuitnodiging zal jullie
bezorgd
worden
samen
met
het
inschrijvingsformulier voor het clubfeest.

www.ttcsmash.be

Hier vind je de laatste nieuwtjes over onze
clubwerking, verslagjes van de gespeelde
matchen, aankondigingen voor volgende
evenementen, de ledenlijst en nog veel
meer.
Je vindt hier ook een link naar de website
van de VTTL met de kalender en alle
uitslagen, rangschikkingen en persoonlijke
resultaten van alle aangesloten van de
bond.
Wie nog geen login heeft om o.a. de
opstelling te bekijken en de gegevens van
onze leden, moet dit vragen aan onze
webmaster Kaziu.

Clubfeest
Omdat de zaal in Ubbersel niet vrij is op
zaterdag 1 juni 2013, wijken we dit jaar uit
naar “Ons Huis” in Berkenbos. (de kleine
zaal boven de cafetaria).
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Der was er een jarig, hoera!

* Er is een tijd van komen en een tijd van slaan.

De jarigen sinds het laatste Smashke:

* Je moet een gegeven paard niet in de bek

Ludo B
Ruben B
Stefaan H
Patrick D
Wouter G
Patrik L

16/01
30/01
28/02
06/03
03/04
17/04

Peter O
Andy K
Patrick C
Kemal A
Michiel V

zeiken.

20/01
21/02
05/03
18/03
12/04

* Je kon een speld in een hooiberg horen vallen.
* Moet je zeggen wie het hoort.
* Tegen een Hell's Angel: 'Ga eens opzij met je
brommer.'

Nog vele gelukkige jaren !

* Er waren 3 doden, waarvan 2 ernstig.
* We gaan er met de volle 50% tegenaan.

Cafetariamaria

* Ik spreek vloeibaar Nederlands.

Maria gaat op “(pre)pensioen“ en zal op
Goede Vrijdag 29 maart voor het laatst in
het cafetaria achter de toog staan.

* Ik zal je eens een poepje van eigen deeg laten
ruiken.
* Ik heb met jou nog een varkentje te schillen.

Vanaf 01 april 2013 (nee, geen aprilgrap!)
zal de nieuwe uitbaatster, Sabine Pirard,
de scepter overnemen.

* We moeten nu de koe bij de uiers vatten.
* Zo oud als de weg naar Metusalem.

Dit betekent dus ook dat op 30 maart
(paaszaterdag) de cafetaria zal gesloten
zijn omwille van de verhuizingen.

* Met de stok op de kippen gaan.
* Met de kippen naar bed gaan.

Voor ons etentje na het clubkampioenschap zullen we dan moeten uitwijken
naar een lokaal in de buurt. Dit zal Marc
ons weten te vertellen tijdens de wedstrijd.

* We hoeven niet opnieuw het ei uit te vinden.
* Ik ben er erg door gevaccineerd.
* Och, daar kraait geen hond naar.
* Hij heeft een aardje naar zijn gaatje.

Foute uitdrukkingen :

* Iemand blij maken met een dooie mug.

* De emmer die de druppel deed overlopen.

* Ik word met scheve schaatsen aangekeken.

* Je hebt de koe horen loeien, maar weet niet

* Ik ben niet bijgelovig, want dat brengt ongeluk.

waar de uier hangt.

* Aha, daar komt de kat uit de zak.

* Hij stond vierkant voor zijn zaak.

* Eerst de kat uit de boom zeiken.

* Dat is er met de paplepel ingeslagen.

* Het regent dat het pijpt.

* Dat is niet tegen Dobermannsoren gezegd.

* Ik ben mooi met de aap uit de mouw gelogeerd.

* Ik ben er helemaal infuus van.

* Dat is geen vraag op mijn antwoord.

* Hij kreeg een staande ovulatie.

* We gaan er met verkrachte eenden tegenaan.

* Ik erger me kostelijk.

* Ze heeft een postanale depressie.

* De aandeelhouder wint.

* We moeten maar eens polsstokhoogte nemen.

* Dat is vechten tegen de bierkraan.

* 't Is zuipen of verpompen.

* Nou, dat doe je niet verdienstelijk.

* Op het scherpst van de schede.

* Pak je borst maar vast.

* Ik heb een leuke jas op de kip getokt.

* Iemand dood maken met een blije mus.
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* Dat mag de prut niet drekken.

Verzekeringskantoor

* Sorry, neemt u mij niet dadelijk.

Moons Nicole

* Iedereen moest worden geëjaculeerd.

Schrikheidestraat 100

* Executeert u mij.

3582 Koersel

* Zal ik dit blad even voor je copuleren?

Tel. 011.42.85.47

* Ik heb een gespierde scheur.
* De ovulutietheorie van Darwin.

Belfius

* Wat insemineer je daarmee?

Bank &

* De overvallers begonnen zomaar in het wilde

Verzekeringen

Albert I Laan, 8
3582 Koersel - Beringen

westen te schieten.
* Er moet kaas op de plank komen.
* Ik zou niet naast zijn schoenen willen lopen.
* Zij hebben een huis van een kast.
* Je imiteert me mateloos.
* Je denkt toch zeker niet dat je bang voor me
bent?
* Hij kijkt alsof hij vuur ziet branden.
* Van de regen in de sloot raken.
* Ik word hier zo moederloos van.

Sponsors
Hier nog eens onze sponsors die niet
meer in het boekje waren geraakt

redactie: Ludo Bellinkx
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