
 

INFOBULLETIN AUGUSTUS 2019 
www.ttvquick72.nl  

 
 
 
Beste leden, 
 
Met het uitkomen van dit infobulletin zullen we voor een hele grote groep Quick’ers het einde van de 
vakantie aankondigen (helaas). Het mooie hiervan is wel dat we eindelijk weer met z’n allen kunnen 
gaan “ballen”. 
In dit infobulletin uiteraard weer enkele belangrijke data voor de toekomst en terugblikken op 
activiteiten in de afgelopen periode voor de vakanties. 
Veel leesplezier voor nu maar vooral veel spelplezier in het komende seizoen. 
Voor hen die nog vakantie krijgen ……. Prettige vakantie en kom goed weer terug. 
Voor hen die het nu achter de rug hebben …… Ik hoop dat jullie het leuk hebben gehad en uitgerust 
genoeg zijn om er weer lekker tegen aan te gaan, ieder op zijn eigen niveau en tempo, maar wel met 
z’n allen bij Quick in de zaal. 
 
Groetjes, jullie voorzitter, 
Marcel 
 
 

Data om alvast te noteren 

- Maandag 19 augustus    Start ViTTO 
- Dinsdag 20 augustus en Vrijdag  23 augustus Start recreantenavond 
- 20, 21 en 23 augustus     Start trainingen 

- Zondag 8 september    Voorronde NJM 
(Nationale Jeugd Meerkampen) in Schimmert 

- Zaterdag  7 september    Start competitie 
- Zondag 6 oktober     Plaatsingsronde NJM in Geleen 

 

 
 
 
 

Prijswinnaars Tafeltennis clinic op Nationaal Sportcentrum Papendal. 

Het is alweer een hele tijd geleden dat alle leden van onze vereniging loten verkocht hebben voor de 
grote clubaktie. Dit leverde niet alleen een mooie opbrengst voor de vereniging op, maar tevens 
konden de jeugdleden meedoen aan een wedstrijd.  Het bestuur heeft duo’s kunnen aanmelden die 

http://www.ttvquick72.nl/


samen meer dan 50 loten hadden verkocht. Van de 7 opgegeven duo’s vielen er 2 in de prijzen. Zi j 
waren uitgeloot om een middag mee te doen aan een tafeltennisclinic op Papendal. Daar kregen zij 
een hele middag training van de bondscoach Titus Damstra. De meiden van het nationale team waren 
de hele middag met de winnaars bezig. Van onze vereniging waren Lynn Hollands en Ties Slakhorst 
het eerste duo. En Britt Lemmens en Joes Slakhorst het tweede duo.  

Lynn heeft over deze middag het volgende stukje geschreven. 

 

In Papendal was het heel 

interessant, leerzaam en gezellig. 

We hebben veel geleerd van de 

Nederlandse Kampioenen. Van 

backhand tot forehand (etc) en het 

smache vond ik het leukste. Ze 

waren heel lief en kwamen meteen 

naar ons toe om met hun rond de 

tafel te doen en Titus was ook een 

lieve bondscoach. Ze hadden 

allemaal hun talenten. En er waren 

allemaal verschillende en leuke 

activiteiten zoals tegen de aan 

spelende robot te spelen, en bij een  

tafel waar ja na tien seconden je 

rellie terug kunt kijken (etc). En een 

goede pauze had je wel nodig want 

je moest genoeg energie hebben. 

Het  was ver weg maar wel super 

leuk. Alles werd goed uitgelegd van 

voetenwerk tot je lichaam. Je kon er 

na toe gaan van jong tot oud. En er 

werd niemand voorgetrokken je stond gelijk met iedereen. Met mijn teamgenoten kon ik het daar goed 

redden. De clinic was een goed succes daarom blijf altijd je best doen dan kom je ergens (dus geef 

nooit op ) het was een van de leukste dagen uit mijn leven            ik ben blij dat ik dit mocht 

meemaken. 

Aan het einde van de middag werd er afscheid genomen. Iedereen 

kreeg nog een tas met oa. een zonnebril, een grote-clubaktie 

drinkfles, tafeltennisballetjes en een pet en een hele mooie ervaring 

werd mee naar huis genomen. Joes mocht de meiden  nog een 

bedankje geven.  

Wil jij de volgende keer ook kans maken op deelname aan een 

tafeltennis clinic, zorg dan dat je  bij de komende grote clubaktie veel 

loten verkoopt. 

 

 



Kampioensteams 

In de voorjaarscompetitie werden er maar liefst 2 teams kampioen.  Team 2, Willem Hulsewe, Calvin 

Ubachs en Ties Slakhorst werden in de voorlaatste wedstrijd al kampioen in de 3e klasse. Hun 

voorsprong was zo groot dat zij tijdens de 9e wedstrijd tegen Westa hun kampioenschap al konden 

vieren. Voor Team 3, Sophie Buijsen, Lynn Hollands en Britt Lemmens bleef het spannend tot aan de 

laatste wedstrijd. Er moest gewonnen worden. De spanning in Geleen steeg bij elke wedstrijd, maar 

de meiden hielden het hoofd koel. En er werd gewonnen. En dus konden ook zij het kampioenschap 

vieren.  Proficiat met deze geweldige prestaties. 

Tijdens de daarop volgende kampioensreceptie werden beide teams nogmaals in het zonnetje gezet. 

Op deze zeer druk bezochte receptie kon iedereen de jongens en meiden feliciteren. En dat hebben 

ze geweten.  Er moesten vele handjes geschud worden.  Maar ze werden dan ook verwend met vele 

kadootjes! Op naar het volgende seizoen.   

 

 
 

 
 
 

Steun onze vereniging gratis! 
 
Wij doen mee met OnzeClubwinkel. 
Dit is een superleuke en simpele manier om onze club te sponsoren en er zelf ook voordeel uit te 
halen.  
 
Doe voortaan je internetaankopen zoals je gewend bent, maar dan met één klik extra 
via www.onzeclubwinkel.nl en je sponsort met iedere internetaankoop gratis, automatisch en 
ongemerkt onze club. En bovendien ontvang je zelf ook een bedrag terug!  
Er komt niks bovenop het aankoopbedrag en het verplicht je tot niks.  
 
Bekende webshops die meedoen zijn onder andere Bol.com, Coolblue, Booking.com, Wehkamp & 
Media Markt en nog vele anderen…. 
 
Meld je dus snel aan op www.onzeclubwinkel.nl of via onze site www.ttvquick72.nl en begin direct met 
sparen! 
 
Alvast bedankt voor je steun!   
 
  

https://www.onzeclubwinkel.nl/
http://www.onzeclubwinkel.nl/
http://www.ttvquick72.nl/


Familie toernooi 2019 

Ook dit jaar was de afsluiting van het seizoen het traditionele familietoernooi. Met maar liefst 14 teams 
weer een grotere opkomst dan het jaar daarvoor. Veel verschillende deelnemers. Jeugd zowel 
competitiespelers als niet competitiespelers, recreanten, ViTTO spelers, trainers  allemaal hadden ze 
een teamgenoot gevonden om dit jaar te strijden voor de familieteam-cup. Er werd gespeeld in twee 7-
kampen. Daarna waren er kruisfinales. Omdat het erg warm weer was, werd het speelschema wat 
ingekort zodat er voldoende tijd was om iets te drinken en te rusten.  Ondanks de hitte werd er sportief 
gestreden.  Ondanks het goede spel van iedereen kon er maar  1 winnaar zijn.  

Dit jaar ging de CUP naar het team:  NES (Nog Effe Smasche) Ties  en Ingrid.  

Uiteraard waren er ook nog andere prijzen te verdelen. Deze gingen naar: 
Leukste teamnaam: De Camping Pongers: Joes en Roger  
Leukst verkleed: Quick en Flupke: Marijn en Jules 
Grootste talenten: Team Topspin: Sophie en Laurian 
Sportiviteitsprijs: The Boldies: Patrick en Wil. 
 
Aan het einde van inspannende en gezellige middag werd er  samen een frietje gegeten en nog even 
nagebabbeld onder het genot van een drankje.  Sylvia bedankt voor de goede verzorging van alle 
spelers en speelsters!!   
 
 

 
 
 

Welpentraining 2019-2020 

In het verleden was er op vrijdag een welpentraining. Dit was géén training van de vereniging zoals 
veel mensen dachten, maar een training georganiseerd door de afdeling Limburg. Er zijn in Limburg 6 
welpentrainingsgroepen, waarvan dus 1 in Schimmert was. De groep bestond uit 6 welpen (kinderen 
tot en met 11 jaar) die meer aankunnen dan in de reguliere clubtrainingen geboden kan worden.  
Deze training was in Schimmert, want het komende seizoen gaat er iets veranderen in de opzet. 
 
Om deze nieuwe opzet goed voor te bereiden, start de training pas in oktober 2019. 
In deze groep komen alleen kinderen uit de leeftijdsgroep welpen; kinderen geboren in 2009 of later. 
Om aan deze nieuwe welpentraining te mogen deelnemen zal er een testtraining georganiseerd 
worden.  Het is ook de bedoeling dat kinderen uit meerdere verenigingen in 1 groep zitten.  Mogelijk 
dat de trainingslocatie gaat rouleren tussen de verenigingen waarvan kinderen op de welpentraining 
zitten. Binnenkort volgt hier meer informatie over. 
 
  



Trainingsgroepen 2019-2020 

Groep 1   Groep 2   Groep 3 

Maud    Britt    Marijn* 
Jens    Sophie F   Dewi * 
Ties    Judy    Joes 
Jasper    Lieve    Senn 
Willem    Sanne    Aaron 
Calvin    Jordy    Lars 
Sophie B   Kyan    (*tijdelijk) 
Lynn    Marijn 
Eli    Dewi 
Pieter (vr)   Joes 
Max (wo) 

 

Groep 1:  Woensdag: 19.00 -20.30/21.00 uur:  Oneven weken in Schimmert: Trainer Anco 
      Even weken in Geleen: Trainer Ying 
 Vrijdag: 19.00 -20.15 uur:  Trainer Ron 
   NIEUW! Dinsdag:      20.00 – 20.30 uur:   Trainer Ryan = intervaltraining 
  (deze intervaltraining is volgens een roulatieschema voor kinderen die  
  vooraf kenbaar hebben gemaakt dat ze hieraan willen deelnemen) 
 
Groep 2: Dinsdag: 18.30 – 19.30 uur:   Trainer Ryan 
  19.30 – 20.00 uur:   Trainer Ryan = intervaltraining 
  (deze intervaltraining is volgens roulatieschema voor kinderen die op 
  dinsdag trainen) 
 Vrijdag: 18.00 -19.0 uur:   Trainer Ron 
 
Groep 3:  Woensdag: 18.00 – 19.00 uur:   Trainer Anita 
 Vrijdag: 18.00 – 19.00 uur:   Trainer Ron 
 
Behalve de trainer is er tijdens de trainingen ook nog assistentie van Pien, Cindy, Julie, Yolanda, 
Maud en Jens. 
 
 
Zoals jullie kunnen zien, zal Loes geen training meer gaan geven in het nieuwe seizoen. Loes gaat 
een avondopleiding doen waardoor het voor haar niet meer mogelijk is om dit te combineren met het 
training geven. Uiteraard zullen we in één van de eerste trainingen afscheid van haar nemen. 
Gelukkig hebben we een nieuwe trainer gevonden.  Zijn naam is Ryan Cranen. De kinderen die aan 
de Kids Actief hebben meegedaan, kennen hem al.  
We wensen iedereen veel uurtjes trainingsplezier! 
 
 

 
  



Grote Clubactie en Rabobank Clubsupport 

 

De maand september belooft een spannende maand te worden. Niet alleen omdat de competitie weer 

van start gaat, maar ook omdat er 2 acties van start gaan waar onze clubkas hopelijk erg vrolijk van 

gaat worden. 

 

Allereerst start op 14 september de Grote Clubactie, dit wordt voor Quick alweer de 3e editie. Na de 

successen van afgelopen jaren, zijn de verwachtingen hooggespannen. Nog even kort hoe het werkt: 

Alle leden krijgen een boekje met daarin formulieren waarmee loten verkocht kunnen worden. Loten 

kunnen worden verkocht aan papa’s, mama’s, oma’s, opa’s tantes, ooms, buren, bekenden en verder 

aan iedereen die je tegen komt. 1 lot kost € 3,-- waarvan € 2,40 voor onze club is.  

 

Als verkoper maakt je zelf ook kans op leuke prijzen, zo krijgt de topverkoper van onze vereniging een 

leuke attentie, verder maken andere topverkopers kans op diverse prijzen. Zo hebben een aantal van 

onze jeugdleden begin dit jaar aan een tafeltennisclinic deelgenomen onder leiding van een echte 

toptrainer. 

 
De andere actie die in september zal starten is Rabo Clubsupport. Leden van de Rabobank kunnen 

vanaf 27 september hun stem uitbrengen op hun favoriete vereniging. Uiteraard hopen we dat al 

onze leden en sympathisanten die ook lid zijn van de Rabobank op TTV Quick zullen stemmen. Elke 

stem levert ons een geldbedrag op.  

 

 
 

Teams in de najaarscompetitie 2019 

Heren 1 in 3e klasse:  Monique Steijns 
 Bas van de Mortel 
 Marcel Soons 
 Roland Dizy 
 
Jeugd 1 in 1e klasse: Maud Speetjens 
 Jens Slakhorst 
 Ties Slakhorst 
 Jasper Rademaekers 
 
Jeugd 2 in 3e klasse: Willem Hulsewe 
 Calvin Ubachs 
 Sophie Buijsen 
 Lynn Hollands 
 
Jeugd 3 in 5e klasse: Britt Lemmens 
 Sophie Florack 
 
Jeugd 4 in Startersklasse: Marijn Kuipers 
 Dewi Cortenraad 
 Joes Slakhorst 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiikPGE5vXjAhVPy6QKHeKtCT0QjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.inteylingen.nl%2Fnieuws%2Fzaterdag-start-de-grote-clubactie.html&psig=AOvVaw09hE0o4PNakw6N7eFkoFQE&ust=1565440372702528


Competitiedata:  7, 14, 21 en 28 september 
   5, 12, 19 en 26 oktober 
   2, 9, 16, 23 en 30 november 
   7 en  14 december 
 
De wedstrijdschema’s zijn  te vinden op onze website. 
Binnenkort worden  de teambijenkomsten gepland. Dan worden ook de 
vervoers/begeleidingsschema’s opgesteld. 
 
 

Speelschema Uit en Thuis wedstrijden: 
 
Thuiswedstrijden starten om 13.00 uur. 
 

  Heren 1 Jeugd 1 Jeugd 2 Jeugd 3 Jeugd 4 

7-sep   Thuis Thuis   Uit 

14-sep Thuis Uit Uit Thuis Uit 

21-sep Thuis Uit Thuis Thuis   

28-sep   Thuis   Uit Thuis 

5-okt     Thuis Thuis Thuis 

12-okt     Uit     

19-okt Uit Uit Uit Uit Uit 

26-okt Thuis Thuis Thuis Uit Thuis 

2-nov Uit Thuis Thuis Uit Thuis 

9-nov Uit         

16-nov Uit Thuis Uit Uit Thuis 

23-nov Thuis Uit   Thuis Uit 

30-nov Uit Uit Uit Thuis Thuis 

7-dec Thuis       Uit 

14-dec         Uit 

 
Tijdens de thuiswedstrijden is de kantine geopend voor de supporters en coaches om tijdens de 
(spannende) wedstrijden te kunnen genieten van een rustgevend kopje koffie of iets fris. 
 
Om dit mogelijk te kunnen maken zijn we op zoek naar vrijwilligers die tijdens deze wedstrijden enkel 
uurtjes op de winkel willen passen, zodat de spelers en coaches zich kunnen concentreren op de 
wedstrijden. 
Heb je zin én tijd om één of meerdere keren te helpen, stuur dan even een mailtje met de datum die je 
graag wilt invullen. 
De “dienst” start om 12.30 uur en duurt tot het einde van de wedstrijden, zo rond 16.30 uur (als alleen 
team 3 en 4 samen thuis spelen is dat al rond 15.00 uur). 
 
Namens de spelers (en het bestuur) alvast bedankt. 
 
 

 
 
  



’t Ping Pong Belke 

Wat is nu de bedoeling van deze rubriek. ’t Ping Pong Belke wordt aan iemand gegeven. Als jij  ’t Ping 

Pong Belke krijgt, ben je aan de beurt om een stukje te schrijven in ons info-bulletin. Wat je schrijft 

mag je zelf weten. Je kunt iets schrijven over jezelf, of over een training of activiteit waaraan je hebt 

deelgenomen. Laat vooral je creativiteit werken. Aan het einde van het stukje mag je ’t Ping Pong 

Belke doorgeven aan iemand anders.  Je schrijft zijn naam onder jou stuk. Die persoon is dan aan de 

beurt om in het volgende infobulletin iets te schrijven. 

Vorige keer ging ’t Ping Pong Belke naar Britt en natuurlijk heeft zij een leuk stukje geschreven! 

Vergeet niet onder aan het stuk te kijken wie volgende keer mag schrijven. 

Britt: 
 
Ik ga jullie nu vertellen hoe de naam ping pong is ontstaan. Er waren twee Chinezen: eentje heette 
Ping en de andere Pong. Ping en Pong zaten aan de tafel bij Pong thuis te overleggen. Ping speelde 
tijdens het overleg met een klein balletje. Ze gaven elkaar de beurt door het balletje over te gooien als 
je het balletje had dan mocht je wat zeggen. Van al dat overleggen kregen ze honger ze pakten 
allebei een wokpan uit de kast , gooiden groente en noedels in. Met noedels stokken slurpten ze de 
noedels naar binnen. Een sliert viel tussen de twee borden in op tafel . Ondertussen gooiden ze nog 
steeds over met het balletje. Opeens kwamen de twee andere vrienden binnen Set en Game ze liepen 
naar de tafel en pakten allebei een uiteinde van de sliert vast. Ping en Pong gooiden met het balletje 
over het net. De wokpan was leeg en Set zei jullie kunnen met de wokpan het balletje naar de ander 
slaan. Set en Game telden de punten en zo amuseerden ze zich elke avond met zijn vieren. Nu weten 
jullie hoe de naam is ontstaan en jullie hebben weer wat bij geleerd.  
 
En nu ga ik jullie vertellen over Titus. Huh wie is Titus?  De eerste woensdag na de meivakantie zijn 
Ties, Lynn, Joes en ik naar Papendal  geweest. Omdat wij samen de meeste loten hadden verkocht. 
We kwamen op de gang een meneer tegen die zich voorstelde als Titus; we moesten allemaal lachen. 
Daarna hebben we les gekregen van bondscoach Titus. Eerst hebben we met oudere meiden (er 
zaten verschillende Nederlandse kampioenen bij!!) rond de tafel gedaan, ze waren erg onder de 
indruk hoe goed we al konden spelen. Ties, Lynn, Joes en ik hebben tegen de meiden allemaal 
tafeltennis oefeningen gedaan. Toen we klaar waren met de training, zijn we samen met zijn allen nog 
wat gaan eten bij de Mc Donalds. Het was een super leuke dag.  
 

 
 
 
 
 
Bij deze geef ik het ping pong belke door aan:  

Sophie Buijsen 
 
Sophie, wij zien jouw stukje graag voor de herfstvakantie in de mail: quick72schimmert@gmail.com . 
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Kampweekend in Schimmert 

Dit jaar waren we als tafeltennisvereniging door Tennisclub De Waterkoel benadert met de vraag of 
we mee wilden doen aan een gezamenlijk jeugdkamp. 
Dat zagen we bij Quick wel zitten! 
Het resultaat was een fantastisch jeugdkamp!  
Jens doet verslag. 
 

We moesten verzamelen bij de tennisvereniging. Vanuit daar gingen we met groepjes de activiteiten 
doen. Mijn groep begon met schieten met de luchtbuks. Vervolgens gingen we tennissen. De 
tennissers die in mijn groep zaten gingen dubbel of enkel wedstrijd spelen. De niet tennissers kregen 
instructies hoe de slagen en de service moet. Daarna speelden wij ook een wedstrijd. Vervolgens 
gingen we naar de tafeltenniszaal. Hier deden we een gekke pletschen toernooi. We hadden een blik 
en veger of een dienblad of een batje met gaten erin en nog veel meer gekke pletschen. Daarna 
gingen we weer terug naar het tennisveld. Hier hebben we het spelletje weerwolven gedaan en voor 
de rest veel getennist (tot 1 uur). Daarna moest iedereen naar de slaapplek. Mijn groep zat in de tent. 
We hebben nog wat gechild en gegrapt (tot 4 uur) en zijn toen gaan slapen. Om 6 uur werden we 
weer wakker door de vroege vogels onder ons. Hoe kun je nu om 6 uur wakker worden als je om 4 uur 
pas ligt te slapen? Als je dan vroeg 
wakker bent, smaakt z’n heerlijk ontbijt 
met spek en ei wel veel goed. Daarna 
gingen we onze slaapspullen opruimen. 
Om 10 uur hadden de 
tafeltenniskinderen een training in de 
zaal. Tussen door kregen we een hele 
grote uitgebreide fruitschaal met meloen, 
aardbeien, banaan, appel en nog veel 
meer. Om 12 uur was de training 
afgelopen en gingen we terug naar de 
tennisclub. Hier kregen we een broodje 
worst. Daarna gingen we waterspelletjes 
doen en zoals het bij waterspelletjes 
altijd gaat, werd het een hele natte 
kliederzooi. Met als toppunt 
doucheschuim op het luchtkussen. 
Uiteindelijk kwam het schuim overal naar 
buiten. Na de waterspelletjes gingen we 
weer weerwolven of WK vrouwenvoetbal kijken, tennissen en wat je maar wilde. Om half 6 was er 
BBQ of frietjes. Daarna mocht je naar huis gaan. Het was een super leuk kamp. Met veel 
verschillende activiteiten. Volgend jaar weer? 

 
 

 


