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terug van weggeweest en had ook Patrick E.
weer gezorgd voor de nodige drank,
waarvoor onze dank. Er werd gespeeld met
voorgift. D.w.z. als bijvoorbeeld een C2
speelt tegen een E0, dan moet er gestart
worden met 4 tegen 0 en moet de hoogst
geklasseerde een tandje bijsteken om toch
als eerste elf punten te halen. Toen de
eerste ronde er op zat, had iedereen al vijf of
zes wedstrijden gespeeld en voor sommige
begon dit al zwaar te wegen. De twee eerste
van elke poule gingen door naar de tweede
ronde en nu met rechtstreeks uitschakeling.
Ook de overige spelers mochten nog een
wedstrijd spelen, waar de 3des, 4des, 5des,
de 6des telkens tegen elkaar uit kwamen. In
de tweede ronde stonden Patrick E. en
Wouter tegen elkaar en was het Patrick die
met 3-1 Wouter opzij zetten. In de andere
halve finale had Frederik geen kans tegen
Jimmy en werd het 0-3. Van de overige
spelers waren het vooral Rudi en Natanaël
die prima speelde met respectievelijk een
5de en 6de plaats in het eindklassement en
waren het Marc en vooral Stefaan die
ondermaats presteerde met een 10° en 12°
plaats. De finale kon starten met Jimmy
tegen Patrick E. en onze tafelscheidsrechter
Johan werd er bij gehaald. In het begin had
Patrick het zeer moeilijk tegen het
aanvalsspel van Jimmy die de eerste set
met 11-3 binnen haalde. Later ging het beter
met 11-8 en 12-10, maar jullie hebben het al
begrepen dat Jimmy de wisselbeker weer
voor een jaartje mee naar huis moogt
nemen. Na een lekkere douche, konden we
onze benen in de cafetaria onder een rijk
gevulde tafel schuiven, waarvoor dank aan
Paul en ook de traktatie van Jimmy op een
glas gerstenat deed deugd. De prijzen
worden uitgedeeld op ons clubfeest dat dit
jaar zal doorgaan in Ubbersel op zaterdag
19 mei 2017.

Beste leden,
De competitie had dit voorbije seizoen tal
van verrassingen in petto. Het was dikwijls
moeilijk om volledige ploegen samen te
stellen en er werden redelijk wat offers
gebracht.
De winnaar van het clubkampioenschap
voor dit seizoen is bekend, het gezellige
clubfeest is voorbij met de nodige vieringen
van onze best presterende leden en de (niet
zo talrijke) aanwezigen op de algemene
ledenvergadering waren over ’t algemeen
niet echt malcontent over het reilen en zeilen
van onze club.
Ondertussen is het hoogzomer en er wordt
wat afgepuft met die aanhoudende hittegolf.
Dat belet ons niet om ons te gaan inzetten
voor de “warmste week” van StuBru samen
met de Tennisclub en Badminton.
Je vindt het allemaal verderop.

Clubkampioenschap
Het is weer paaszaterdag geweest, dus tijd
voor ons clubkampioenschap. Het aantal
inschrijvingen viel wat tegen, toch 13
dappere
strijders
met
daarbij
één
jeugdspeler nl. Natanaël hadden zich
gemeld voor de strijd. We vroegen ons wel
af waar die andere jeugdspelers dan waren.
Zat de schoolreis naar Rome daar voor iets
tussen? Een aparte jeugdreeks kon dan ook
niet gemaakt worden, zodat we het
kampioenschap konden starten met twee
poules van 6 en 7 spelers. Willy had zich
aangeboden aan de hoofdscheiderstafel en
ook onze trouwe supporters, de families
Pluymers en Bogaerts en later Johan waren
aanwezig. Verder waren de paaseieren
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Nog een dikke proficiat aan Jimmy en hier
nog de volledige uitslag van ons geslaagd
kampioenschap. 1 Jimmy, 2 Patrick, 3
Wouter, 4 Frederik, 5 Rudi, 6 Natanaël, 7
Davy, 8 Steven, 9 Ludo, 10 Marc, 11
Selahattin, 12 Stefaan, 13 Ivo.

als gewoonlijk en de meesten moesten even
op
weg
geholpen
worden
daar
cryptogrammen een iets andere denkwijze
vergen.
Dan moesten er weer enkele
clubleden
gevierd
worden.
Jimmy als clubkampioen en de
E-ploeg als kampioen van reeks
D in 5e provinciale. Met Natanaël en Wout
was maar de helft van de ploeg aanwezig,
zoals je ziet op de foto.
Natanaël kreeg
ook de prijs als
verdienstelijkste
lid wegens zijn
inzet
op
trainingen
en
competitie, wat dan ook resulteerde in een
geweldige progressie van zijn speelstijl en
een hoger klassement.
De winnaar van het cryptospel, NAAM,
mocht als eerste een leuze maken uit de
weer gigantische prijzenpot met o.a. een
volledige wokset, een koffertje met BBQ set,
enkele sportzakken en meerdere kleinere
prijsjes.
Fre en Yuliya moesten dan
dringend naar huis om de
klein mannen slapen te
leggen. Die hadden zich ook
goed
geamuseerd,
zulle.
Ook enkele jongeren verlieten het feest
(moesten ze op tijd thuis zijn?).
De overgeblevenen werden verdeeld in 4
groepjes en speelden een leuk soort hintspelletje van de hand van Anita (echtgenote
van Steven G). Waarbij personen of
gebouwen of steden moesten geraden
worden met de tips/hints die we kregen van
de anderen. Het team ‘De Stoefers’ won en
het team met de toepasselijke naam ‘De
Sukkelaars’ werd laatst.
Het opruimen ging vlotjes met de vele
helpers en stipt middernacht was de zaal
weer donker en verlaten. Toen Ludo
thuiskwam, werd hij even bevangen door
lichte paniek. Garagesleutel kwijt. Doeme
toch! Zou die uit zijn jaszak zijn gevallen in
de auto of in de zaal? Auto afgezocht, niets.
De sleutel van de zaal stak ondertussen al in
de brievenbus van een der bestuursleden.

Bedankt aan iedereen die zich had
ingeschreven voor dit tornooitje, want hoe
meer zielen, hoe meer vreugde.
Verslaggever Marc Goris

Competitie & Eindronde
Proficiat aan onze E ploeg die kampioen
werd in hun reeks 5e prov D en stijgt naar 4de
prov. Spijtig genoeg werd de D-ploeg laatste
in hun reeks in 4e prov. A en zakt dan ook
naar 5de prov.
Ook de B-ploeg heeft zich niet kunnen
handhaven in 2de prov en zal volgend
seizoen in 3de prov spelen samen met de Cploeg die zich op het laatste nippertje nog
heeft kunnen redden.
In de eindronde heeft onze E-ploeg spijtig
genoeg geen volledige ploeg kunnen
samenstellen om zich te meten met de
kampioenen van de andere 5e prov.
reeksen.

Clubfeest

19-05-2018

Zelfs na 4 herinneringsmails kwamen we
nog maar aan 22 inschrijvingen en zoals
steeds hadden de afwezigen weer ongelijk.
Onze barbecueër had gezorgd voor extra
warme hapjes bij de lekkere cava tijdens de
receptie en omdat het zonnetje warm
genoeg was werden enkel tafeltjes buiten
gezet om er nog even van te genieten.
De degustatiebarbecue deed zijn naam alle
eer aan met scampi op een stokje,
zalmpapillot, malse biefstukjes, smakelijke
worstjes, balletjes- en andere satés,
kippenborstjes en diverse groentjes. Als
afsluiter hadden we de traditionele roomijs
met chocolade of aardbeiensaus en een
goeie dot slagroom.
Hoog tijd om het al even traditionele taalzoek-en-vind-spelletje van Ludo af te
werken. Het was toch weer net even anders
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Moet die nu wakker gemaakt worden? Nog
maar eens gevoeld in alle jas- en
broekzakken. Noppes! Net vertrokken
richting Kanaalweg, ging er in zijn hoofd een
lichtje op (Ping!) die sleutel zat in het tasje
van de camera, om hem zeker niet te
verliezen… Oef!!

Het nieuwe seizoen zal starten op
donderdag 9 augustus 2017 met een vrije
training vanaf 18u30.

Nieuwe klassementen
Ook dit seizoen kunnen we weer enkele
uitschieters noteren. Proficiat aan de stijgers
en voor de dalers: laat de moed niet zakken
en pak volgend seizoen je klassement maar
terug.

Algemene ledenvergadering
Met 16 aanwezigen waren we, waaronder 6
bestuursleden. Bewijst dit nu dat we zo goed
bezig zijn dat drie vierde van ons
ledenaantal niets te klagen of op te merken
had? Fijn voor onze bestuursleden!

C0 GELADÉ WOUTER, SWITTEN BEN
C2 BOGAERTS JIMMY, LEMMENS PAUL
C4 ELSEN PATRICK, KENIS ANDY,
PLUYMERS FREDERIK
C6 DERUYCK PATRICK, GORIS MARC,
HENRIX STEFAAN
D0 VANDERHOYDONCK JOHAN
D2 NEWMAN JOZEF, ROOSEN DAVY,
WELLENS STEVEN
D4 SMEULDERS TIM
D6 GORIS RUDI
E2 GONG STEVEN, OZER SELAHATTIN, VAN
EETVELDE ARNO
E4 BELLINKX LUDO, CLERCKX SENNE,
DANKO KAZIMIERZ, JURSCH NATANAËL,
MANFREDI DARIO
E6 BAERT WILLY, CEUSTERMANS IVO, LOOS
EBBE, REYNDERS WOUT
NG LAENEN MARCO

Opmerking over het voorbije seizoen gingen
vooral over het versterken van hogere
ploegen ten koste van eigen ploeg.
Het bestuur werd ontbonden en alleen
Stefaan gaf zijn ontslag wegens de moeilijke
combinatie met zijn werk. En zo werd het
nieuwe bestuur evenals de voorzitter
opnieuw in functie gesteld. Achteraf kwam
Steven W. er nog bij om de functie van
interclubleider weer op te nemen.
Vragen over het nieuwe seizoen gingen
vooral over de (geleide) trainingsuren en de
samenstelling van de ploegen. Omdat nog
niet alle inschrijvingen binnen waren, kon dit
laatste nog niet met zekerheid bepaald
worden. Indien er voor 20 juni geen leden
meer bijkomen, zullen we het met een ploeg
minder moeten doen.

Kienavond

Onze secretaris heeft eind juni het aantal
ploegen moeten doorgeven aan de bond.
Daar er een tiental leden niet meer hebben
ingeschreven, was het evident dat we het
met 1 ploeg minder moeten doen. Dus is de
E-ploeg in 5de provinciale opgeofferd.

Onze datum voor het kienen werd na veel
vijven en zessen eindelijk vastgelegd op
dinsdag 31 juli.
We vroegen 6 of 8 helpers, 6 indien de
personen die de zaal klaar zetten ook blijven
helpen tijdens het kienen.
Na veel rondmailen en –bellen kon onze
voorzitter toch nog eindelijk 6 leden bereid
vinden om een avondje te komen helpen.
Dankzij hun onbaatzuchtige inzet is onze
kas toch weer wat bijgespekt. Met het
warme weer zat de zaal maar
driekwart vol maar bijna
iedereen wilde ook ne koffie
en een boulet onder de pauze.
Werkedag in de keuken zulle.

De nieuwe trainingsuren zullen als volgt zijn:
- Maandag van 18:30u tot 21:00u voor
iedereen.
- Donderdag van 18:30u tot 21:00u voor
iedereen. Met dien verstande dat tijdens
een geleide training de jeugd(igen) tot
19:30u worden begeleid en de anderen
van 19:30u tot 21:00u (waarbij de jeugd
eventueel ook kan blijven). Dit wordt nog
op punt gesteld zodra het nieuwe
seizoen aanvangt
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Het opzet is om een ontmoeting te
organiseren, voor alle sportievelingen,
waarbij elk van de drie racketsporten, die op
de site van sporthal Olympia in Heusden
Centrum gespeeld worden, aan bod komen.
Dus een wedstrijd waarbij deelnemers het
tegen elkaar opnemen in zowel tennis,
badminton als tafeltennis.

Sporten heeft soms gevolgen
Wouter, onze penningmeester, is niet alleen
een goede tafeltennisser maar ook in andere
sporten staat hij zijn mannetje. Zoals af en
toe een tennismatchke, fietsen naar zijn
werk in weer en wind, ledikantwippen, enz..
Van die laatste sport heeft zijn lief vrouwke
Lesley nu een bewijsje geleverd.

Voor de goede werking en het eventuele
randgebeuren hopen we toch ook op een
aantal vrijwilligers van onze club beroep te
kunnen doen.
De details worden besproken en uitgewerkt
tijdens een aantal vergaderingen met
afgevaardigden van de 3 clubs onder leiding
van Julien Nijs.
Inschrijvingsformulieren en flyers worden
verdeeld begin augustus.
Try-out voor andere sporten... op zondag 26
augustus tussen 14:00 en 18:00. Alleen voor
bestuurders,
trainers
en
vrijwilligers.
(beperkte groep)
Verdere info volgt . . .

Music for live/De warmste week
Rackets and bat's for life

Sluitingsdagen sporthallen

... slagkracht voor "De Droomboom vzw."

 Sporthallen openen terug vanaf
maandag 30 juli 2018 (uren worden
de eerst weken gegroepeerd per
locatie en niet verdeeld over alle
sporthallen)
 15 augustus 2018 woensdag
 9 t/m 15 oktober 2018 di  ma
(verkiezingen in Heusden en Zolder)
 1 november 2018 donderdag
 24 + 25 december 2018
maandag en dinsdag
 31 december 2018 maandag
 1 januari 2019 dinsdag
 21 + 22 april 2019 Pasen zo + ma
 1 mei 2019 woensdag
 21 t/m 27 mei 2019 di  ma
(verkiezingen in Heusden en Zolder)
 30 mei 2019 donderdag
 9 + 10 juni 2019 Pinksteren zo + ma
 1 tot en met 28 juli 2019

TC Heusden, Hebad BC en TTC Smash
Heusden hebben de handen in elkaar
geslagen voor het goede doel.
Samen zullen ze, op zaterdag 20 oktober
2018, een racketsportevenement
organiseren voor “Music for Live” een
initiatief van “Studio Brussel” dat zijn
hoogtepunt kent tijdens de “warmste week”
vlak voor Kerstmis.
De Droomboom vzw wil vrijetijdsbesteding
toegankelijk maken voor ALLE kinderen van
0 tot 12 jaar in de wijk Berkenbos.
Ze willen dit zo laagdrempelig mogelijk
houden om kansen te creëren.
Door ouders te bereiken proberen ze meer
verbinding in de wijk te creëren. Uniek aan
het project is dat het is opgericht door
ouders van de buurt zelf en het volledig
draait op vrijwilligers. Samen hopen we
kinderkansarmoede te bestrijden!
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GDPR

Er was/wordt er weer een jarig
(juni -> september )

Op 25 mei 2018 ging de General Data
Protection Regulation (GDPR) in.
Dat is de nieuwe privacywetgeving om de
persoonsgegevens van Europese burgers
beter te beschermen.
Er duiken tegenwoordig tal van voorbeelden
op van wat ‘door GDPR’ niet meer zal
mogen.
De turnkring die een ledenlijst verdeelt met
daarop de contactgegevens van alle leden?
De voorzitter van de kaartclub die het adres
van een jarig lid doorgeeft zodat leden een
kaartje kunnen sturen? Zonder expliciete
toestemming mag het officieel allemaal niet.

Kris
Willy
Johan
Kaziu
Selahattin

07/06
28/06
12/07
17/08
03/09

Ebbe
Frederik
Senne
Davy
Jos

09/06
02/07
23/07
25/08
08/09

Maar om volledige klaarheid te
krijgen in deze materie, lees je best
het pdf-document ‘GDPR-brochure’
in bijlage.
redactie: Ludo Bellinkx
ludo.bellinkx@telenet.be
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GEDICHTJE
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.

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

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.

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.'

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''

'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.'
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