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Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2019 
 
Een tijdje geleden op 24 maart hebben jullie per mail allemaal een uitnodiging en agenda ontvangen 
voor de jaarlijkse ledenvergadering van Quick’72/Schimmert. 
Hierbij nog even in de herhaling om het niet te vergeten: 
 

ALV 2019 op 6 mei 2019 om 19.45 uur in de gymzaal 
 

Wij stellen het op prijs als jullie vooraf even aangeven of je komt (of juist niet ☹ ), per mail naar 

quick72schimmert@gmail.com, dan kunnen we hier rekening mee houden. 
 
 
 

Limburgse Kampioenschappen Panningen. 
 
Het is alweer een tijdje geleden dat we met  een  
super grote groep van 13 spelers, 6 coaches en 6  
chauffeurs/supporters  in alle vroegte af reisden naar 
Panningen om deel  te nemen aan de Limburgse 
Kampioenschappen.  Om 9.00uur stond iedereen fris 
en fruitig achter de tafel. Er was veel oranje in de 2 
zalen! 
Er werd gestart met het dubbelspel. In poules van 4 
werd er gespeeld. Maar weinig Quick-dubbels waren 
zo goed op elkaar ingespeeld dat ze de volgende 
ronde wisten te bereiken. Ties  en Jasper verloren in 
de poule 2 wedstrijden, maar speelden daarna samen 
een sterk dubbel en wisten de finale te behalen.  Het 
was een spannende finale die door onze jeugd 
winnend werd afgesloten! 
Daarna volgde de eigen klasse. Voor de coaches was het een hele drukke dag met weinig 
rustmomenten.  Dat kwam niet alleen door het grote aantal deelnemers,  maar ook door het goede 
spel van de vele Quickspelers. Er werden flink wat wedstrijden gewonnen, waardoor 7 van de 13 
spelers wel ergens een halve finale mochten spelen.  
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Aan het einde van een lange tafeltennisdag kon de volgende lijst met resultaten worden opgemaakt: 

- Welpen Starters  troostronde: Dewi Cortenraad en Britt Lemmens: gedeelde 3e,    
   Lieve Brandsma 2e. 
- Meisjes Welpen troostronde:  Sophie Buijsen 2e. 
- Jongens Welpen hoofdronde:  Ties Slakhorst 3e . 
- Meisjes Junioren hoofdronde:  Maud Speetjens 3e 
- Jeugd Dubbel 2e klasse troostronde:  Ties Slakhorst en Jasper Rademaekers  1e. 
- Jongens Kadetten B:  Jens Slakhorst Limburgs Kampioen. 

Allemaal nogmaals proficiat met deze goede prestaties!! 
 
 
 
 
Na afloop van het toernooi werd er nog een klein feestje 
gevierd. Met z’n allen naar Mc Donalds. Het was een sportieve 
dag, met mooie resultaten en heel veel gezelligheid. 
Coaches en ouders bedankt voor jullie bijdrage aan deze 
geslaagde dag. 
 
 
 

 
 

 
 
 

Jeugdchallenge 3 in Schimmert op 27 januari 2019. 
 
De derde ronde van de Jeugdchallenge.  En Quick ’72 Schimmert  is gastvereniging. Deze ochtend 
komen er 28 kinderen uit Schimmert en omstreken om mee te doen aan dit toernooi voor beginners en 
starters. Een toernooi om  kennis te maken met de wedstrijdsport, waarbij meedoen het belangrijkste 
is. 



 
 
De 5 starters van Quick ‘72/Schimmert deden het goed in de 3e klasse. 
Lars Grond werd 7e , Dewi Cortenraad 5e, Joes Slakhorst 4e. Sanne Wijnands veroverde de bronzen 
medaille en Britt Lemmens won de gouden medaille.  
En een 1e plaats in de 3e klasse betekent promotie voor Britt naar de 2e klasse bij het volgende 
jeugdchallenge toernooi. 
Proficiat met deze mooie resultaten. 
 
 
 

Zondag 10 maart LJM 3  en Kids Actief in Heerlen. 
 

Omdat het nog vakantie is, zijn er een aantal afmeldingen en ook voor de Kids Actief is de groep niet 
zo groot. Dewi Cortenraad, Sophie Florack en Joes Slakhorst gaan voor een actieve, sportieve 
ochtend bij Kids Actief. Na de pauze spelen ze wedstijden. En de goede oefening werpt zijn vruchten 
af. Dewi wint haar eerst beker, ze wordt 3e. Ook Sophie valt meteen in de prijzen en wordt 1e.  

 
 
De kinderen die toernooi spelen gaan prima van 
start. Uiteindelijk komen Lieve en Calvin in het 
troosttoernooi en Lynn en Sophie in het 
hoofdtoernooi.  
Lynn verliest in de ¼ finale van een 
trainingsgenootje van Kluis. Het was een goede, 
mooie en spannende wedstrijd.  
Sophie wint haar ¼ finale wedstrijd en speelt een 
zeer spannende halve finale. In de 5e set wordt 
de wedstrijd pas beslist in het voordeel van haar 
tegenstander. Sophie wordt 3e.  
In de middag speelt Jens in de poule niet zo 
sterk. Hij wordt 3e en komt ook in het troosttoernooi van de topklasse. Alle volgende wedstrijden weet 
hij winnend af te sluiten. Hiermee wordt hij 1e in de troostronde van de topklasse.  
Ties heeft een sterke poule. Komt elke wedstrijd met 2-0 achter, maar weet alle poulewedstrijden toch 

te winnen. Hiermee gaat hij naar het 
hoofdtoernooi. Ook daar komt hij achter. Maakt 
gelijk, maar het lukt net niet om in de 5e set van 
zijn 6-jaar oudere tegenstander te winnen. 
Jammer maar goed, aanvallend spel laten zien. 
 

 

 

 
 



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 en begin direct met sparen! 
 
Alvast bedankt voor je steun! 

 

 

Kennismakingscursus 
ViTTO in Schimmert 
   
Op maandag  11 maart was de 
eerste les van Vitaal Tafeltennis 
Overdag. 
Een cursus van 6 lessen om 50+ers 
te laten kennismaken met tafeltennis in combinatie met vitaliteit. Het programma is afgeleid van het 
NTTB-programma Fifty +Vitt. In samenwerking met KBO Schimmert en Nuth beweegt Nuth. Huis aan 
huis zijn er flyers verspreid in Schimmert. Er is een stuk geplaatst in de Beekdaeler, KBO Schimmert 
heeft haar leden geïnformeerd in hun nieuwsbrief, in Ulestraten is informatie geplaatst in het krantje. 
Flyers en posters zijn verspreid in de omliggende dorpen en er is geflyerd bij Fysiofitness Eurelings. Al 
met al leverde de dat 14 aanmeldingen op. Helaas is er 1 deelnemer afgevallen en werd er gestart 
met 13 super enthousiaste mensen. Variërend in leeftijd van 50 tot 80 jaar. Sommigen hebben al 
vaker getafeltennist, in het verleden of zomers op de camping.  Maar er zijn ook een aantal mensen 
die het voor het eerst doen. 
Na de warming up is er aandacht voor oog/hand coördinatie, reactie vermogen en conditie. Na een 
half uurtje wordt er gestart aan de tafeltennistafel. En wel heel fanatiek!  

 
 
 
 

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


Inmiddels zijn er al 5 lessen geweest. De 
deelnemers zijn enthousiast. “Heel fijn en leuk om 
zo lekker actief bezig te zijn samen”. De 
kennismakingscursus krijgt een vervolg. Na 
Pasen gaat ViTTO gewoon door. Elke 
maandagochtend van 10.00 uur tot 11.30 uur . 
Interesse? Laat het ons weten dmv. een mailtje. 

Maar het gaat niet alleen om het sporten. Ook de 
gezelligheid is belangrijk. “Fijn om na de les 
samen onder het genot van een kop koffie nog      
even na te praten”. 

 
 

 

 
 

Grote clubaktie heeft prijswinnaars in Schimmert!! 

Het is alweer een tijdje geleden dat we met z’n allen loten hebben verkocht voor de grote clubaktie. 
Voor de jeugdige loten verkopers was er nog een andere wedstrijd. Als je met een twee-tal samen 
meer dan 50 loten had verkocht, dan kon je je inschrijven om kans te maken op een echte 
tafeltennisclinic. Quick ‘72/Schimmert heeft ook een aantal duo’s opgegeven.  In totaal konden we 5 
koppels maken, die samen meer dan 50 loten hadden verkocht. 
En nu komt het: Twee duo’s zijn in de prijzen gevallen!! 
En de prijs is deelname aan een tafeltennisclinic die gegeven wordt door de bondscoaches van het 
Nederlands (jeugd) team. De clinic wordt gegeven op het Nationale Sportcentrum Papendal in Arnhem 
op woensdag 8 mei van 16.00 uur tot 18.00 uur. 
Nieuwsgierig wie de winnaars zijn? 
Van Quick ‘72/Schimmert zijn de gelukkige winnaars: 
Duo 1: Lynn en Joes 
Duo 2: Ties en Britt 
Proficiat! 
En voor alle jeugdspelers die dit jaar niet gewonnen hebben, doe volgend jaar weer mee met de grote 
clubaktie en wie weet heb je dan meer geluk. 
 

’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 Monique en natuurlijk heeft zij een leuk stukje geschreven! 

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



Monique: 
 
En dan lees je in het nieuwe clubblad dat er een nieuwe rubriek is en zie je je naam opeens voorbij 
komen… 
Bedankt he Roland….  
Tja waar ga je dan over schrijven.  
De competitie, waar Marcel zich soms schaamt om met twee dames op stap te zijn? 
Of het Vrij Schimmerts waar ik toch achter gekomen ben dat de taak van Roland daar elk jaar best 
vermoeiend is? 
Laat ik het maar houden bij de recreantenavond op dinsdagavond. Dit lijkt namelijk soms net de 
muppetshow (in de goede zin dan). Op deze avond wordt er voornamelijk gedubbeld en gelden er 
nogal aparte regels. Zo wordt er op dinsdagavond niet tot de 11 gespeeld zoals gebruikelijk, maar 
spelen we nog gewoon zoals vanouds tot de 21. Dat betekent dan ook dat er geen best of 5 games 
worden gespeeld maar dat we best of 3 games spelen. En er zijn al mensen (ik noem geen 
namen…Ben) die al meteen bij het eerste punt in de eerste game weten dat het al een driesetter 
wordt. 
Daarnaast zijn er ook regels over wie opslaat en wie moet tellen. Zo bepaalt het eerste punt wie moet 
opslaan. Aan tossen wordt op deze dag niet gedaan. Degene die begint aan een game met opslaan 
moet ook tellen. Let wel op wie telt, want sommige houden er een eigen telwijze op na (ook hier zal ik 
geen namen noemen…Cor).  
Dan is er nog de regel dat in de tweede game degene begint met opslaan die in de eerste game als 
eerste de service heeft ontvangen. Snappen jullie het nog? Het is niet moeilijk, als je het een paar 
keer doet ga je het snappen. 
Als je denkt dat tafeltennis een veilige sport is moet je op de dinsdagavond niet komen. Hier kan het 
er nog wel eens wild aan toegaan, waarbij er soms koprollen over de grond worden gemaakt. Of je 
krijgt een batje tegen de neus. Maar dan krijg je wel weer de week erna een doosje bonbons om het 
goed te maken. 
Een ding is zeker het is altijd gezellig op deze dinsdagavond. Ik zou zeggen kom zelf de sfeer eens 
proeven en wees niet bang de regels worden gerust vaker uitgelegd.  
 

 
 
Dan mag ik het ping pong belke dus ook doorgeven aan iemand anders en dat doe ik dan bij deze aan 

Britt Lemmens. 

 
Britt wij zien dus graag jouw inzending vóór het einde van het seizoen in de mailbox van Quick vallen. 

 

 
 



Wist u dat……. 

Quick ‘72/Schimmert er een nieuw jeugdteam bij 

heeft 

Zij dit seizoen voor het eerst competitie spelen in 

de starterscompetitie 

De meiden nu al zo populair zijn dat ze al een 
eigen kleding sponsor hebben 
 
 
 

Data van de voorjaarscompetitie 2019 

Start van de afdelingscompetitie is op 14 september  (landelijke competitie en grote poules op 7 
september).  
De 10 speeldata zijn: 14, 21, 28 september 
 5, 12, 26 oktober 
 2, 16, 23, 30 november 
 
 

Jeugdkamp weekend 2019 

Dit jaar geen Quick-Kluis kampweekend.  
 
Nee, we zijn uitgenodigd door Tennisclub de Waterkoel (uit 
Schimmert) om deel te nemen aan hun jeugdkamp.  Het 
wordt een sport- en spel-kamp, met een overnachting! 
En omdat de leeftijd van de jeugdgroep van de Tennisclub 
en onze tafeltennisvereniging redelijk overeenkomt maken 
we graag gebruik van de uitnodiging van de Tennisclub. 
 
Noteer dus in elk geval alvast de datum: vrijdag 28 en 
zaterdag 29 juni. 
 
Meer informatie en programma volgen nog. Jij doet toch     
    ook mee? 

 
 

Trainingsnieuws  

➢ Tijdens schoolvakanties is er geen training. Maar kijk ook altijd op het verenigingsbord in de 

zaal daar staan alle laatste nieuwtjes op mbt de training. Behalve de gezamenlijke training 

met Kluis op  woensdagavond, deze gaat wel door in de kortere vakanties.  Hou de 

trainingsapp in de gaten voor evt. wijzigingen. 

➢ Heeft de school een vrije dag, dan is er natuurlijk wel training.  

➢ Afmelden kan rechtstreeks bij de trainer/trainster:   

Op dinsdag Loes: 06- 15634420  

Op woensdag bij Anita: 06-40017179  Quick/Kluis groep: trainings-app 

Op vrijdag bij Ron: 06-38303206  

 



Recreatief tafeltennis  

Elke dinsdag vanaf 19.30 uur en elke vrijdag vanaf 20.15 uur (ook tijdens vakanties, met uitzondering 

van zomervakantie) kunnen jeugdleden met hun ouders recreatief tafeltennissen.  Ook kun je met je 

teamgenoot voor het familietoernooi de komende weken al eens komen oefenen! 

 

 

Afsluiting Seizoen 

Zondag 30 juni  Familietoernooi 

 

Zoals de naam al zegt wordt de afsluiting van het seizoen 2018/2019 weer een 

Familieaangelegenheid.  Niet zomaar een toernooi, maar  een toernooi waarbij iedereen kan laten 

zien wat hij/zij kan. Speciale effectballen die het afgelopen seizoen zijn ingetraind of juist nieuwe 

technische slagen die jij je hebt eigen gemaakt. 

Door de speciale toernooivorm is er voor elk niveau, jong, oud of juist ertussen in een groot aantal 

leuke wedstrijden te spelen. Hoe het precies gaat, laat je daar maar even over verrassen, maar weet 

dat onze organisatie héél erg creatief kan zijn. Hoofdzaak is dat het een gezellig en sportief   

evenement voor jong en oud, lid en geen lid, man en vrouw, familie en bijna familie enzovoorts 

enzovoorts gaat worden.  

 

 

Foto van familietoernooi 2018 

 

Hoe kun je jezelf voorbereiden op dit toernooi ………….. NIET !!!!   

Het enige wat je wel kunt doen is een goede (of misschien wel slechte, dat ligt aan je taktiek) 

teamgenoot opsnorren die (als het even kan) een beetje familiaire binding heeft, (nog) geen Quicklid 

is en die samen met jouw een gezellige, sportieve middag wil beleven.  We starten om 13.00 uur en 

het duurt tot ongeveer 18.00 uur. 



Binnenkort volgt meer informatie over dit toernooi, maar reserveer alvast deze datum in je agenda, en 

in die van je aanstaande teamgenoot. 

  

 Data om alvast te noteren 

- 19 mei:   Finale LJM in Swalmen  

- 26 mei:   Finale Jeugdchallenge Noord en Zuid in Geleen  
- 28 en 29 juni :  Jeugdkamp met TC de Waterkoel    

- 30 juni:  Familie toernooi (afsluiting seizoen)  
- 6 en 7 juli: Jeugdcupwedstrijden Papendal  

 
- Laatste ViTTO dit seizoen:   24 juni 

- Laatste dinsdag training:  25 juni 
- Laatste woensdag training:  26 juni 
- Laatste vrijdag training:  21 juni  (28 juni geen training ivm kamp) 
- Laatste recreantenavond:   5 juli 

 

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

(kijk in de nieuwsbrief van augustus voor de nieuwe indeling/tijden van de trainingsgroepen) 
- Start competitie:   Zaterdag  14 september 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


