TAFELTENNISCLUB

HEUSDEN

Augustus 2017

Ludo :

Redactie (Smashke + Clubboekje) /
Kalendervergadering / Clubfeest /
Kascontrole
Steven : Materiaalmeester

Beste leden,
Het voorbije seizoen werd afgesloten met
een C-ploeg in zak en as. Zij zouden zakken
naar 4de prov. Maar mirakels bestaan nog en
deels door de prestaties van onze D-ploeg
kunnen ze toch opnieuw starten in 3de.

Ons bestuur is sinds juni ll. nog versterkt met
Stefaan Henrix. Hij zal vooral instaan voor
de externe activiteiten, zoals daar zijn de
jaarlijkse kienavond, een eventuele uitstap
of samenkomst in de zomermaanden, ….

Een nieuw seizoen staat voor de deur en het
zal weer niet gemakkelijk worden om elke
week een fatsoenlijke ploegopstelling te
realiseren. Er hadden zich net te weinig
spelers ingeschreven om een volwaardige
6de ploeg bij te maken. Ook het vertrek van
enkele leden speelde hierbij een rol.

WILLY
Willy werd 80 jaar op 28/06/2017. Stefaan
en Marc gingen op bezoek om ons oudste
lid te feliciteren voor zijn tomeloze inzet en
toewijding voor onze club en hem een
welgemeende dankuwel te bezorgen in de
vorm van een grote tafeltennistaart in
chocolade.

Ook de trainingsuren worden toegespitst op
het verminderde aantal (jeugd)spelers.
Voorts nog een warme oproep aan onze
leden: “Hebben jullie deze vakantie nog iets
spannends, merkwaardigs, superfijns (of
juist niet) meegemaakt en willen jullie dit
delen met de andere leden….stuur een
mailtje naar de redactie.

Bestuur
Na de algemene ledenvergadering werd
door de kandidaat bestuursleden het nieuwe
bestuur gevormd en de voorzitter gekozen.
Niet echt een verrassing dat deze functies
door dezelfde mensen als verleden jaar
worden waargenomen.

Kienen
Ieder jaar mag elke vereniging één
kienavond ‘inrichten’. Dit jaar was TTC
Smash aan de beurt op dinsdag 11 juli ll.

Marc : Voorzitter / Clubkampioenschap
Jimmy : Secretaris / Elektronische post /
Tornooien / Kascontrole
Wouter : Penningmeester / Ondervoorzitter
Ben :
Interclubleider

Met een zevental leden gingen we een
avondje helpen om de zaal klaar te zetten,
de bar bemannen, garçon spelen, zorgen
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voor de koffie en koeken en bouletten, en
achteraf weer opruimen.

beschikbaar zijn, hebben we toch maar
weer 5 ploegen kunnen inschrijven.

De meeste kieners zijn vaste klanten en de
vaste kelner wist al perfect op voorhand wie
er in de pauze koffie wou en een boulet met
of zonder ajuin, ketchup of mayo. Daardoor
verliep de dienstverlening in de keuken op
rolletjes.

A-ploeg
B-ploeg
C-ploeg
D-ploeg
E-ploeg

De obers en toogbedieners zagen nog het
meest af in de zeer warme zaal en door het
feit dat ze tijdens het nummer afroepen zich
zeer stil moesten houden om de
concentratie van de kienlustigen niet te
verstoren.

Onze interclubleider zal zijn best doen om
alle spelers zoveel mogelijk aan bod te laten
komen. Maar dan moeten dezen ook zoveel
mogelijk op voorhand laten weten welke
weken zij niet beschikbaar zullen zijn.
De speelkalender op de VTTL-site (link)
is een voorlopige, want op 25 augustus
zullen er op de kalendervergadering weer
een aantal matchen kunnen veranderen van
dag of uur.

Dank aan de helpers om de
clubkas weer wat te spijzen.

Training

Begin september gaan we ook met zoveel
mogelijk leden naar een avond’cursus’
hoofdscheidsrechter. Info volgt.

De training wordt hervat vanaf maandag 14
augustus 2017.
Omdat we dit seizoen nog maar enkele
jeugdspelers (in opleiding) hebben, wordt
het startuur van de trainingen wat verlaat!

Er was/wordt er weer een jarig

Maandag:
iedereen
18u30 – 21u00
Donderdag: Jeugd:
18u30 – 19u30
Volwassenen:19u00 – 21u00

Johan
Kaziu
Selahattin
Jos
Dario
Steven G

Jeugdspelers mogen donderdag ook langer
blijven om te oefenen tegen de rest.
Er wordt nog afgesproken met onze trainer
hoe en wanneer de geleide trainingen op
donderdag worden aangepakt.

-

12/07 Senne
17/08 Davy
03/09 Bjorn
08/09 Arno
12/10 Marco
25/10 Steven W

23/07
25/08
06/09
07/10
12/10
25/10

hik hik HOERA

Competitie
-

-

Reeks
Ploegkapiteins
ste
1 prov.
Jimmy
2de prov. B
Marc
de
3 prov. A
Patrick C
4de prov. A
Ludo
5de prov. D
Arno

Vooreerst nog een heuglijk feit : De Cploeg speelt terug in 3de provinciale.
Omdat er bij enkele clubs een ploeg werd
verbrand en Tongeren fusioneerde met
RSBilzen ( TRSBilzen), konden er
enkele extra ploegen per provinciale
stijgen. Hierbij was ook onze D-ploeg (als
tweede derde in hun reeks).

!

Wat is een …

Omwille van het feit dat enkele leden de
club hebben verlaten en dat sommige
spelers niet elke match kunnen/zullen

-

MOPPERAAR: iemand die de beste
moppen kan vertellen.

-

HUWELIJK: een verbond dat twee
personen toelaat problemen op te lossen
die ze niet zouden gehad hebben als ze
vrijgezel waren gebleven waren.
redactie: Ludo Bellinkx
ludo.bellinkx@telenet.be
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