TAFELTENNISCLUB

HEUSDEN

Augustus 2014

Bestuur

Beste leden,

Seizoen 2014- 2015.

Pluymers Frederik : Voorzitter

Rare zomer, vind je niet? Bijna hittegolf,
regen met bakken tegelijk, zalig zonnetje,
plenzende regenbuien, … iedere paar dagen
kunnen wisselen tussen zwembroek en
regenjas.
Al maar goed dat we binnen een paar dagen
terug kunnen starten met de training, want
voor sommigen begint de verveling de
bovenhand te krijgen.
Met ongeveer evenveel leden als vorig
seizoen, en evenveel ploegen gaan we er
weer een lap op geven.
Maar eerst nog een beetje oud nieuws.

Danko Kaziu

: Ondervoorzitter / Webmaster /
Hulp Jeugd / Kascontrole

Bogaerts Jimmy

: Secretaris/Tornooien/
Elektronische post

Switten Ben

: Penningmeester

Wellens Steven

: Interclubleider /
Kalendervergadering

Baert Willy

: Jeugd

Goris Marc

: Materiaalmeester /
Clubkampioenschap

Bellinkx Ludo

: Smashke / Clubboekje /
Kalendervergadering

Geladé Wouter
: Feestelijkheden /
nevenactiviteiten
Kascontrole

Algemene ledenvergadering
Donderdag 22 mei 2014 vond de algemene
ledenvergadering plaats.

Ceustermans Ivo : Eetdag / nevenactiviteiten
Newman Jozef

Hierop werden 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.

: Hulp Jeugd / Sponsoring / PR

--------------------------------------Balette Annelies

: Hoofdscheidsrechter

Clubfeest

Met 22 leden, waarvan 11 bestuursleden,
was ook dit jaar de opkomst alweer niet echt
massaal.
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.

Zaterdag 24 mei 2014 beleefden we weer
een leuke dag op ons clubfeest. De
voorbereiding liep niet geheel van een leien
dakje, maar tenslotte kwam alles toch weer
op zijn pootjes terecht.

Ook werd het bestuur weer ontbonden en de
kandidaten voor het nieuwe kozen allereerst
de voorzitter. Met een kleine meerderheid
van stemmen kwam Frederik uit de bus. Na
enige aarzeling aanvaardde hij het
voorzitterschap. De andere bestuursleden
verdeelden achteraf de overige postjes.

Voor de kleinsten stond er een springkasteel,
dat bijna voortdurend volk over de vloer
kreeg.

Deze keer konden we ons tegoed doen aan
een uitgebreid koud buffet, na een gezellige
receptie.

Onze nieuwbakken voorzitter had een
geweldige quiz ineen gestoken met veel
variatie. Er werd menige zucht geslaakt en
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af en toe geopperd: ”wie weet dat nu?”.
Maar als het al te gemakkelijk was, zou
iedereen de eerste prijs behalen…

Na de eerste seizoenshelft zullen we dan
evalueren en bekijken wat we de tweede
seizoenshelft wensen.

IJs Rossi kon dan weer op een meer dan
geweldige belangstelling rekenen. Het moest
maar zo lekker niet zijn.

Uitstapje
Om voor het seizoen de clubsfeer reeds op te
bouwen voor het jaar 2014-2015, wordt reeds
een activiteit georganiseerd!

Na de prijsuitreiking van de Quiz, de viering
van de kampioenen en het verdienstelijke
lid, werd het nog gezelliger met een heuse
karaokeavond. Hier lieten sommige leden
een onvermoed talent bewonderen.

Op 10 augustus gaan we een leuke fietstocht
doen, mogelijk vergezeld met ergens iets
eten/drinken.

Alweer een geslaagd clubfeest, waar de
afwezigen zoals gewoonlijk weer ongelijk
hadden.

Start trainingen nieuwe seizoen:
Donderdag 14/08/2014
om
19.00u:
gevorderden
Maandag 18/08/2014
om 17.00u:
beginnelingen
om
18.30u:
gevorderden
Donderdag 21/08/2014
om
17.30u:
beginnelingen
om
19.00u:
gevorderden

seniors

en

jeugd

en

seniors

en

jeugd

en

seniors

en

Normaal gezien heeft ieder lid een tijdje geleden
wel een e-mailtje gekregen van Wouter om zich
hiervoor op te geven.
Hopelijk zit het weer een beetje mee en worden
we niet verrast door een stortbuitje of zo.

De nieuwe BAL
Er is al veel over gesproken en geschreven
op allerlei internetfora. Er zijn zoals steeds
voor- en tegenstanders van een nieuwigheid.
Maar de celluloid balletjes gaan verdwijnen
wegens milieuonvriendelijk materiaal en dus
moest er iets in de plaats komen..

De voorlopige kalender voor volgend
seizoen is gekend. Behoudens wijzigingen
tijdens de kalendervergadering eind
augustus, zijn dit de data waarop er geleide
training is voorzien voor de seniors op
donderdag van 19u15 tot 20u45:

Volgens een officiële mededeling zal in
Super heren het gebruik van de plastieken
bal VERPLICHT worden vanaf dit seizoen.
In alle andere Nationale en Landelijke
afdelingen wordt het gebruik van de
plastieken bal AANGERADEN.

21/8 , 28/8 , 4/9 , 11/9 , 18/9 , 2/10 , 16/10 ,
13/11 , 27/11 , 4/12

Voor de provinciale afdelingen wordt de
keuze aan de provincies zelf overgelaten.
Voor zover we weten zullen de meeste
provinciale interclubwedstrijden nog met de
oude balletjes betwist worden dit seizoen.

En voor de jeugd geleide training op
volgende donderdagen van 17u30 tot 19u:
21/8 , 28/8 , 4/9 , 11/9 , 18/9 , 25/9 , 2/10 ,
9/10 , 16/10 , 23/10 , 6/11 , 13/11 , 20/11 ,
27/11 , 4/12

Ter info: een plastieken bal zal voorlopig
enkel in ***-versie te verkrijgen zijn en zal
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ongeveer evenveel kosten als de huidige
***-ballen.
Trainingsballen zullen wellicht 3 keer zo
duur worden (gezien de beperkte oplage).

Moppie
Bart en Pieter waren beste vrienden die gingen
bergbeklimmen.
Ze hadden de tijd van hun leven, tot Bart
uitgleed en 30 meter de dieperik instortte.
Pieter riep hysterisch: "Bart!" en dacht dat het
over was, maar werd gerustgesteld toen hij een
zacht gekreun hoorde.

Der was/wordt er een jarig, hoera!
Tijs T

14/06

Robbe C

16/06

Willy B

22/06

Frederik P 02/07

Johan V

12/07

Senne C

23/07

Kaziu D

17/08

Patrick S

20/08

Davy R

25/08

Bjorn H

06/09

Jos N

08/09

Teun Q

13/09

"Bart," riep Pieter, "Ik gooi een touw naar
beneden, bindt het touw rond je middel en ik hijs
je omhoog, vriend".
Bart riep terug dat dat niet mogelijk was, hij had
namelijk beide armen en benen gebroken bij de
val en kon zichzelf hierdoor niet vastmaken.
Uiteindelijk beslisten ze dat Bart zich aan het
touw zou vastklampen met zijn tanden.
Bart beet zo hard hij kon in het touw en Pieter
deed zijn uiterste best om hem omhoog te hijsen,
hij riep: "Lukt het om je vast te houden?"

Website

www.ttcsmash.be
Waarop Bart antwoordde:

Breng onze website regelmatig een
bezoekje, om de laatste nieuwtjes te weten te
komen. Onze webmaster heeft er wat aan
zitten sleutelen, zodat ze weer wat beter uit
de verf komt.

"JA AAAAAAAAAAAA

......"

AAAA

Eerste schooldag
Het is één september en de schooldirecteur van
een schooltje in Brussel, roept alle namen af.
- Achmed Akkabi
- aanwezig meneer
- Muhammet Demir
- aanwezig meneer
- Ismail Efendi
- aanwezig meneer
- Ala In Ben Oit
Er komt geen reactie. De directeur roept de
naam nog eens, maar weer geen reactie.
Opeens staat er een jongen recht.
- Meneer, ik vermoed dat je mij bedoelt, maar
mijn naam spreek je anders uit. Ik heet Alain
Benoit.

Heb je zelf iets belangrijks mee te delen of
wil je de medeleden laten mededelen in je
vreugde of verdriet, stuur een mailtje naar
onze webmaster. webmaster@ttcsmash.be
Werp ook eens een blikje op volgende nieuw
site : www.frbtt.be ( www.kbttb.be )

Clubboekje
Het clubboekje zal hopelijk tegen het begin
van de competitie worden verdeeld.
Hierin vind je weer allerlei informatie over
de werking van onze club en de provinciale
interclubwedstrijden in de reeksen waarin
onze ploegen spelen.

De vraag van 1 miljoen
Een blondje deed mee aan de vraag voor één
miljoen. Ze won de prijs. Haar vriendin vroeg
hoe ze dat gedaan had. Het blondje zei: “de
vraag was: welke vogel maakt niet zijn eigen
nest? Een mus? Een merel? Of een koekoek?
Dat was makkelijk. Ik antwoordde de koekoek.”
“Ah ja,” zei ze,” iedereen weet toch dat een
koekoek in een klok woont!”

De officiële wedstrijdkalender kan pas
bekend gemaakt worden na de kalendervergadering van 29 augustus e.k.
Hierop kunnen de clubs eventuele
wijzigingen aanvragen. De voorlopige is al
beschikbaar op de website van de VTTL :
http://competitie.vttl.be/
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Vraagje

Wie herkent het clublid op deze (oude) foto?

De eerste die het juiste antwoord doorstuurt via mail of de naam op een briefje bezorgt aan de redactie,
wint een pint.

redactie: Ludo Bellinkx
ludo.bellinkx@telenet.be
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