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Beste leden

De gevorderde spelers werden ingedeeld in
twee reeksen. Een reeks van zes en eentje van
zeven spelers. Iedereen moest tegen elkaar
uitkomen en de vier beste spelers van iedere
reeks mochten verder naar de tweede ronde.

Hoogtijd voor een nieuw Smashke bij de start
van het seizoen 2013-2014.
Heeft het zomerweer de laatste maand jullie
ook parten gespeeld? Hopelijk heeft het jullie
vakantie niet bedorven, dan gaan we er
binnenkort weer eens keihard tegenaan.

Een aangepaste vorm van voorgift werd
toegepast, zodat een speler die bijvoorbeeld
drie punten voorsprong kreeg mocht starten
met (0) en zijn tegenstrever met (-3). Het was
de bedoeling om voor het eerst elf te halen en
drie winnende sets te kunnen optekenen.

We hebben weer wat goed nieuws en ook
weer wat minder goed. Onze B-ploeg is dan
eindelijk toch weer gepromoveerd naar
tweede provinciale. Maar de E-ploeg moet
terug naar 5e wegens het niet al te goede
resultaat in de wel zeer zware reeks A in 4de.
Op het laatste nippertje konden ze nog de eer
redden door de laatste match van het seizoen
met overtuigende cijfers te winnen.

Na veel gezweet en gevloek konden volgende
spelers doorstoten naar de tweede ronde met
volgende opstelling : Ben –Jos, Tim – Frederik,
Paul – Marc G en Rudi – Jimmy.

De nieuwe reeksen vinden jullie terug op de
link van VTTL, alsook de voorlopige kalender.
Zoals elk jaar is er nog een bondsvergadering
waarin wijzigingen aan de bestaande kalender
kunnen gebeuren. Dit jaar vindt deze plaats
op 23 augustus te Bilzen.

Het werden spannende wedstrijden maar de
hoogst geklasseerde spelers trokken toch aan
het langste einde, zodat de halve finale er als
volgt uitzag : Ben – Frederik en Paul – Jimmy.
Beide wedstrijden eindigde met 1-3 en na de
zaal te hebben opgeruimd kon de finale
aangevat worden. Jimmy moest het opnemen
tegen Frederik en deze laatste die super
gemotiveerd was beslechtte de wedstrijd met
droge 3-0 cijfers en kon zich zo tot
clubkampioen uitroepen.

Onze trainer heeft zich nu ook ingeschreven
bij onze club en we verwelkomen opnieuw
een oud-lid, maar moeten ook afscheid
nemen van enkelen die de club al dan niet
voorgoed verlaten.
Het nieuwe seizoen vatten we aan in een
nieuwe uitrusting. Heeft iedereen zijn maten
doorgegeven aan Frederik? Ook of men een
trainingsjas/broek wenst?

Clubkampioenschap

Proficiat Frederik, die na zestien jaar de
wisselbeker definitief mee naar huis mocht
nemen (een speler die het tornooi 3x kan
winnen in vijf op één volgende jaren wordt er
eigenaar van).

30/03/2013

Met enige vertraging een kort verslag van ons
clubkampioenschap.

De jeugdspelers onder de hoede van Jos
speelde hun eigen tornooitje en het was hier
Clerckx Jarne die zich clubkampioen mocht
noemen. Proficiat Jarne.

Met (13) inschrijvingen van de gevorderde en
(3) van de jeugd, hadden we toch de
mogelijkheid om een interessant tornooitje in
elkaar te steken.

De prijzen worden uitgedeeld op ons clubfeest
dat zal doorgaan op zaterdag 01 juni 2013.
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Een speciale vermelding gaat nog naar Steven
Gong
die
ons
na
het
kampioenschap trakteerde op een
geweldig etentje. Chinese soep,
loempia’s en sushi, om duimen en
vingers van af te likken.

viel in de schoot van nieuwkomer Wouter, die
deze taak overnam van afscheidnemend
bestuurslid Stefaan. Deze laatste kon zich niet
ten volle van zijn taak kwijten wegens te
drukke werkzaamheden.
Vragen over het komende seizoen gingen
vooral over het aantal ploegen en de
speelmogelijkheden. Hiervoor moesten we
echter afwachten hoeveel inschrijvingen we
zouden ontvangen, om het aantal ploegen te
vormen.

Moe en voldaan trokken we rond middernacht
huiswaarts.
Je verslaggever Marc G.

Clubfeest
Foto’s vind je op de website en wie de
beelden van dit Clubkampioenschap wil
bekijken kan terecht op volgende link :

Ons jaarlijkse clubfeest had dit jaar plaats in
de bovenzaal van Ons Huis in Berkenbos,
omdat de Gildezaal in Ubbersel niet meer vrij
was.

http://www.youtube.com/playlist?list=PLYdP_
CH1GikCO3CkyVcnGot0NQLF8clp&feature=view_
all

Ook dit jaar kozen we voor de formule
‘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.

Met dank aan Frederik & Yuliya

Om 15u30 kwam onze vleesbereider eraan. Hij
moest zijn tentje en materiaal aan de
achteruitgang opstellen en daar konden we
later via 2 trappen onze lekkere beetjes gaan
halen. Vanaf 17u kwamen onze gasten
binnengedruppeld en kregen meteen weer
hun jaarlijks weerkerend opdrachten- en
vragenformulier waarmee ze later op de
avond grote en kleine prijsjes konden winnen.

Algemene ledenvergadering
Zoals ieder jaar werd de voorlaatste bestuursvergadering van het seizoen vervangen door
een algemene ledenvergadering.
Met 23 leden, waarvan 7 bestuursleden, was
de opkomst, in vergelijking met vorige jaren
toch redelijk goed te noemen.

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

Elk bestuurslid gaf een korte toelichting op zijn
prestaties in voorbije seizoen. De voorzitter,
de secretaris en de interclubleider gaven hun
mening over de feiten & gebeurtenissen van
vorig seizoen en er werd al een tipje van de
sluier opgelicht over de plannen voor volgend
seizoen.

Nadat de hongerige magen gevuld waren aan
het rijkelijke barbecuebuffet en de grootste
dorst gelest, kon ook nog de ijskreemkar van
Rossi op geweldig veel belangstelling rekenen.
Tmoestmaarzogoeniezijn…
Dan volgde het officiële gedeelte van de
avond, met de speech van de voorzitter en de
overhandiging van prijzen en beker aan
Frederik en Jarne onze clubkampioenen.
Volgend jaar mogen we uitkijken naar een
nieuwe cup, want Frederik is nu 3x in 5 jaar
tijd clubkampioen geworden en mag die beker
nu dus thuis op de schouw zetten.

Ook werd het oude bestuur weer ontbonden
en de kandidaten voor het nieuwe kozen
allereerst de voorzitter. Kaziu nam nog een
keer deze zware taak op zijn schouders, zij het
met enig voorbehoud.
De andere bestuursleden verdeelden achteraf
de overige postjes. De job van feestelijkheden
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Onze B-ploeg moest een jaartje wachten om
terug te keren naar 2de provinciale, maar deed
het dit seizoen dan ook met overtuiging. Dat
ze maar hevig genieten van hunne cadeau.

Jeugdtrainer:

Willy + Jos Newman.

Clubkampioenschap:

Marc

PR + sponsoring:

Jos.

-------------------------------------------------------------------Arbitrage:
Annelies + Yuliya.
Website:

INTERCLUB.

Een
speciale
attentie
was
weggelegd voor Jos, die zich dit
seizoen grellig heeft ingespannen
als
speler
en
coach
en
jeugdspelersbegeleider
en
sponsoraantrekker.

Voor het seizoen 2013-2014 werden er 5
ploegen ingeschreven in volgende reeksen :
1ste provinciale
2de provinciale B
4de provinciale C
4de provinciale A
5de provinciale A

Daarna volgde nog de uitslag van het doe-en
weet-spel van de hand van Ludo, waarbij er
weer enkelen zich lieten vangen aan de
stomste vraagjes, maar toch iedereen met een
prijsje ging lopen.

Aanvangsuren thuiswedstrijden
A + B + C + D = 19u00
E + Jeugd = 15u00
Ploegkapiteins:
A-ploeg : Jimmy
B-ploeg : Wouter
C-ploeg : Steven
D-ploeg : Patrick C
E-ploeg : Ruben (kunnen wekelijks
Jeugd : Willy (kapitein aanduiden

Bestuursperikelen
OVERZICHT BESTUUR SEIZOEN 2013- 2014.

Kaziu Danko

Ondervoorzitter:

Frederik Pluymers.

Secretaris :

Jimmy Bogaerts

Iedereen moet zo snel mogelijk de dagen,
waarop hij/zij niet kan spelen, doorgeven
via e-mail, sms, brief, fax, .... Ten laatste
zondag vóór de volgende match !
Dan kan Steven een overzicht behouden om
de ploegen fatsoenlijk op te stellen.

+ verantw. elektronische post.
Penningmeester:

Ben Switten

Interclub Heren:

Steven Wellens

Jeugd:

Willy Baert

Materiaalmeester:

Marc Goris

Feestelijkheden :

Wouter Geladé

+ nevenactiviteiten

: Heusden A
: Heusden B
: Heusden C
: Heusden D
: Heusden E

En dan nog onze jeugdploeg in de provinciale
afdeling 1A CadJun

Dank aan allen die van deze avond weer een
mooie herinnering hebben gemaakt. Fotokes
staan nog niet op de website, maar zullen er
wel op komen zodra onze webmaster weer op
zijn stukken is..

Voorzitter:

Kaziu.

Training

+ Ivo Ceustermans

De trainingen voor het nieuwe seizoen zullen
voor de seniors beginnen op maandag 12
augustus 18h30.

Redactie: clubboekje/Smashke: Ludo Bellinkx
Controle kas:

Frederik + Wouter.

Afgevaardigde VZW:

Kaziu.

De jeugd begint een week later op maandag
19 augustus 17h00.

Afgevaardigde kalender: Willy.
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Trainer

Clubboekje

Onze trainer-speler Dominiek
Degraen leidt de trainingen elke
donderdag, behalve die vóór de
uitmatchen.

Het nieuwe clubboekje komt eraan hopelijk
vóór de eerste thuismatch half september.
Het wordt klaargestoomd zodra we de nodige
informatie van de bond hebben verkregen.

Website
Scorebord

www.ttcsmash.be

Onze voorzitter/webmaster is momenteel nog
in revalidatie na zijn operatie.

Tadaa…♫

De noodzakelijke zaken zullen tegen het begin
van het seizoen er weer op te zien zijn

Ziehier ons nieuwe scorebord dankzij onze
materiaalmeester en onze pr-man die weer
wat nieuwe sponsors op de kop kon tikken.
Te bewonderen en in primeur te gebruiken bij
de eerste thuismatch op zaterdag 14
september 2013.

We wensen hem via deze weg spoedig herstel
toe.

Webwinkel
Jullie hebben ondertussen misschien al op
onze website gezien dat onze trainer kan
zorgen voor jullie nieuwe materiaal.
Als we in groep een bestelling plaatsen kan hij
wat korting geven, dus neem even een kijkje
op zijn website en online winkel.

Der was/is er een jarig, hoera!
Annelies B

01/05

Ben S

11/05

Marc R

25/05

Jarne C

27/05

Tijs T

14/06

Robbe C

16/06

Willy B

28/06

Frederik P

02/07

Johan V

12/07

Senne C

16/07

m

Greta C

24/07

Kaziu D

17/08

Davy R

25/08

Ik had nog iets willen schrijven over een
bange kat, maar ze is er vanonder gemuisd.

OPjES
redactie: Ludo Bellinkx
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