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AVG Informatie
We beginnen deze uitgave een heel saai, met de AVG, de Algemene Verordening
Gegevensbescherming die per 25 mei 2018 geldt.
Net als alle andere verenigingen, bedrijven en overheid die “werken” met persoonsgegevens zal ook
Quick’72/Schimmert er aan moeten geloven (wet is wet).
Wij vragen van jullie bij aanvang van jullie lidmaatschap enkele “persoonsgegevens” op zoals je naam,
adres, geboortedatum etc. die wij nodig hebben om jullie als lid te kunnen inschrijven en jullie te
kunnen “bedienen” met tafeltennis gerelateerde zaken binnen onze vereniging.
Per 25 mei 2018 treedt deze nieuwe verordening in werking en zullen we aan verschillende
verplichtingen moeten voldoen om deze “persoonsgegevens” te beschermen tegen oneigenlijk
gebruik.
Om maar direct met de deur in huis te vallen: wij zijn er (net als half Nederland) nog niet helemaal
klaar voor. Dat wil zeggen dat wij er zeker wél op letten dat er geen oneigenlijk gebruik wordt gemaakt
met de gegevens die wij hebben gevraagd, maar dat wij nog wat losse eindjes aan elkaar aan het
knopen zijn om de formele vastlegging rond te breien.
Wat heb jij als lid van Quick hiermee te maken?
De vereniging zal van ieder lid (opnieuw) toestemming moeten krijgen om jouw “persoonsgegevens”
op te slaan en te gebruiken en wij moeten jouw vertellen waarom we deze gegevens op slaan en wat
we er mee doen en wie dat dan doet.
Deze informatie staat in het kort al vermeld in onze privacy verklaring die op onze site
www.ttvquick72.nl staat, maar wij moeten binnenkort van elk van jullie de officiële bevestiging krijgen
dat jullie deze privacy verklaring hebben gelezen en dat jullie daar akkoord mee gaan.
Binnenkort ontvangen jullie van Quick verdere uitleg over het hoe en wat van deze nieuwe regel
samen met een hernieuwd aanmeldformulier. Op dit aanmeldformulier staan je gegevens en onderaan
teken je (of je ouders) voor enkele belangrijke privacy verklaringen die wij als vereniging nodig hebben
om jouw gegevens nog te mogen gebruiken.
Lees de informatie die we je sturen aandachtig door, stel vragen waar nodig voordat je tekent, maar
let wel dat je het formulier weer inlevert om je lidmaatschap bij Quick te behouden.
Zoals gezegd is het een saai onderwerp, maar wel belangrijk dus wij vragen hier wel om jullie hulp!

Kids aktief en LJM 4 in Weert
Alweer het laatste toernooi van de cyclus van 4. In de ochtend spelen Ties Slakhorst en Calvin
Ubachs hun 4e toernooi. Ties komt uit in de 2e klasse, omdat hij het 3e toernooi als winnaar van de 3e
klasse heeft afgesloten. Een niveautje hoger en dat is te merken. Ties moet even wennen aan het
spel van de grotere kinderen. Toch speelt hij aardige wedstrijden en wint er ook al één. In de
daaropvolgende ronde wordt hij uitgeschakeld. Calvin speelt in de 3e klasse. Wordt heel gemakkelijk
poulewinnaar en gaat door in het hoofdtoernooi. Met vlagen erg goed spel. Maar in de ¼ finale is zijn
tegenstander te sterk.
Gelijktijdig met het ochtend-toernooi speelden Britt Lemmens, Sophie Buijsen en Joes Slakhorst mee
bij de kids aktief. Na de warming up worden er allerlei oefenvormen gedaan. Opslaan, backhand
spelen, forehand spelen, mikken op doeltjes en allerlei gevarieerde spelvormen worden geoefend.
Dan volgt er een korte pauze. Vervolgens gaan ook Britt, Sophie en Joes wedstrijden spelen. Voor
Joes de allereerste keer, best spannend hoor. Britt en Sophie gaan goed van start. Britt geeft goed
partij. Speelt hele leuke wedstrijden en leert er een heleboel van. Sophie slaat de ballen op de hoekjes
van de tafel. Buiten het bereik van haar tegenstanders. Ze verliest maar 1 wedstrijd en wordt tweede
en verdient een hele mooie beker!

’s Middags is het de beurt aan Maud Speetjens en Jens Slakhorst. Beiden spelen in de 1e klasse. En
beiden worden poulewinnaar en gaan door naar het hoofdtoernooi. Maud speelt een goede partij,
maar komt net te kort om de winst binnen te slepen. Nu mag Jens tegen diezelfde tegenstander in de
¼ finale. Ook hij verliest in de 5e set.
Nu is het nog even wachten op de uitslag voor de finale. Alle behaalde punten van de afgelopen 4
LJM toernooien worden bij elkaar opgeteld. De 10 spelers met de hoogste score spelen in de finale op
27 mei in Geleen.
Van Quick ‘72/Schimmert spelen alle spelers de finale. Calvin en Ties in de 3 e klasse en Maud en
Jens in de 1e klasse. Succes in de finale!

NK B-jeugd in Nijmegen.
Op 28 april waren in Nijmegen de Nederlandse Jeugdkampioenschappen. Maud Speetjens speelt bij
de meisjes Kadetten B. Ze heeft een sterke poule en alleen de eerste 2 plaatsen zich voor het
vervolgtoernooi. Maud speelt goede wedstrijden. Wint 2 partijen, maar verliest er ook 2. Hiermee
wordt Maud 3e in de poule. Ties Slakhorst speelt bij de jongens welpen. Ook hij wint 2 wedstrijden en
verliest er 3. Ties had zijn dag niet, het lukte niet wat hij ook probeerde. Jammer, maar volgende keer
beter. Jens Slakhorst heeft een vliegende start. Wint zijn eerste 2 wedstrijden met 3-0. Dat geeft
vertrouwen. Ook de 3e wedstrijd sluit hij winnend af, nog nooit eerder had hij van deze tegenstander
gewonnen. Nu de laatste poulewedstrijd. Tegen een noppen-speler. De eerste 2 games moet hij
wennen aan het spel. Daarna gaat het steeds beter en hij weet er een 5 e game uit te slepen. Het gaat
gelijk op. Maar net aan het eind van de game weer iets te gretig, waardoor hij op het laatst te veel
fouten maakt. Met 11-8 gaat de winst naar de tegenstander. Met een 2e plaats in de poule door naar
de volgende ronde. Hierin treft Jens een gelijkwaardige tegenstander. In de rally’s speelt hij zeer sterk.
Alleen heeft Jens moeite met het retourneren van de service. Dit kost hem uiteindelijk de winst in de
1/8 finales. Toch kan hij tevreden zijn met het resultaat.

Uitslag voorjaarscompetitie 2018
Het seniorenteam speelde in de 3e klasse. Klasse behoud was het doel. En dat is helemaal gelukt met
een 3e plaats in de poule.
Jeugd 3 bestaand uit Lynn Hollands, Sophie Buijsen en Britt Lemmens spelen 5e klasse. Britt speelt
haar eerste competitiewedstrijden. Allemaal erg spannend. Maar door de competitie heen heeft Britt
heel veel geleerd. Lynn en Sophie winnen regelmatig een wedstrijdje. Ook een groot aantal
dubbelspelen sluiten ze winnend af. Team 3 eindigt met 15 punten op een 5e plaats. Goed gespeeld!
Jeugd 2 speelde in de 3e klasse. Willem Hulsewé, Calvin Ubachs en Ties S;akhorst hebben sterke
tegenstanders maar ook een paar zwakkere tegenspelers. Ze winnen regelmatig hun wedstrijden,
maar zo nu en dan treffen ze een tegenstander die wat sterker is. Uiteindelijk worden ze 4 e met 24
punten. Goed gedaan jongens!
Jeugd 1 gaat voor de 1e plaats. De eerste 6 wedstrijden worden met 4-1 of 5-0 gewonnen. De laatste
wedstrijd tegen Brunssum. Het wordt een spannende wedstrijd en het gaat gelijk op. Maar uiteindelijk
is Quick toch het sterkste. Met een 3-2 overwinning een goed uitgangspunt voor de play-offs.
In de play-offs treft Quick het eerst Falco 2. Met 4-1 zijn Jens Slakhorst en Maud Speetjens duidelijk
sterker dan de jongens van Falco. Dus wordt het een finale van Quick –Brunssum. Goed voorbereid
en overtuigd van eigen kunnen wordt de wedstrijd gestart. Maud wint de eerste wedstrijd. 1-0. Ook
Jens wint zijn eerst wedstrijd. En dus een mooie 2-0 voorsprong 2. In he dubbel kunnen ze samen het
3e punt verzilveren. Geconcentreerd wordt er aan de wedstrijd begonnen. En zo blijkt al snel, Quick
domineert het spel en het derde punt is binnen. 3-0. Jeugd 1 is kampioen in de 2e klasse. Proficiat!
Op naar de 1e klasse

.
Op 12 mei wordt er gespeeld om het klasse kampioenschap tegen het 1e team van Megacles. Zij zijn
1e geworden in de A-poule. Op voorhand al een spannende wedstrijd, want beide teams zijn aan
elkaar gewaagd. In de 1e wedstrijd gaat Jens onderuit tegen Jasper. In een zenuwslopende 5-setter,
met rally’s op hoog niveau is het Jasper die uiteindelijk de winst op zijn naam mag schrijven. Maud
speelt haar eerste wedstrijd tegen Simon. Na een wat zwakkere 1 e game, komt Maud goed terug. Ook
nu is het een spannende wedstrijd met mooie rally’s en afwisselend spel. Jammer genoeg is ook
Simon vandaag te sterk voor Maud. Met een 2-0 achterstand wordt er aan het dubbelspel begonnen.
Ook dit wordt weer een 5-setter. Slim spel van beide teams, maar in de slotfase van de wedstrijd is
Quick net iets sterker. De achterstand wordt teruggebracht tot 2-1. Maud begint aan haar wedstrijd
tegen Jasper. En zoals verwacht ook nu weer in 5 games. Met vlagen weet Jasper het spel te
domineren, met vlagen is Maud sterker. In de 5 e game heeft Jasper vanaf het begin een paar punten
voorsprong opgebouwd. Maud loopt nog in, maar kan er net niet voorbij. Jasper wint en Megacles
haalt hiermee het 3e beslissende punt. Jens speelt de laatste wedstrijd tegen Simon. Hij komt met 2-1
voor en in de 4e game heeft hij een aantal matchpunten. Maar Simon blijft vechten en beslist de 4e
game met 19-17 in zijn voordeel. Ook nu is er weer een 5 e set nodig om de beslissing te brengen.
Jens strijdt voor wat hij waard is, maar kan de laatste game niet winnend afsluiten. Vandaag waren de
jongens van Megacles te sterk. Wellis waar verloren, maar erg goed gespeeld. Op naar de 1 e klasse
in het volgend seizoen.

Clubwinkel
We hebben er al eerder de aandacht op gevestigd dat iedereen die onze club een warm hart toe
draagt en wel eens wat via internet besteld, deze twee zaken heel makkelijk kan combineren.
Op onze site www.ttvquick72.nl staan een link naar “onze clubwinkel.nl” . Nee, dit is niet het
persoonlijke winkeltje van onze penningmeester maar een landelijke site die gebouwd is om zonder
veel moeite je eigen club extra te steunen zonder dat je dat ook maar iets extra kost.

Hoe werkt het?
Als je via onze site klikt op “onze clubwinkel” kun je uit vele grote internetwinkels gewoon zoals je
normaal zou doen spullen kopen. Het verschil zit hem er in dat je deze spullen koopt via deze link
waardoor de internetwinkel weet dat je bij “ons” hoort. Hierdoor worden twee extraatjes opgestart:
1. Jij krijgt korting op je bestelde artikel (percentage afhankelijk van site etc.)
2. Quick krijgt een kleine sponsorbijdrage op de rekening gestort.
Je betaald dus niet meer dan je normaliter zou betalen, sterker nog je krijgt nog een extra korting op je
aankoop én Quick krijgt een klein bedrag toegekend.

Hoe meer mensen via deze manier spullen bestellen, hoe meer de penningmeester in de clubkas kan
stoppen!!
Belangrijk : Quick weet niet wát je besteld heb (privacy), maar krijgt alleen een bedrag toegekend.
Probeer het eens uit en ervaar de win-win situatie.

Afsluiting Seizoen
Zondag 1 juli van 13.00 uur tot ongeveer 18.00 uur.
Familietoernooi
Zoals de naam al zegt wordt de afsluiting van het seizoen 2017/2018 weer een Familieaangelegenheid.
Niet zomaar een toernooi waar zowel de “prutsers” als de “profs” laten zien dat ze ook kunnen “ballen”
(of juist niet).
Nee, we willen dit jaar een speciale toernooivorm introduceren die de teams met (ook zelfbenoemde)
“profs” evenveel kansen zal bieden als de teams met de (duidelijk zichtbare?) “prutsers” en uiteraard
alles daartussenin …. en dat zijn de meesten naar verwachting.
Hoe gaat jet precies? Laat je daar maar even over verrassen, maar weet dat onze organisatie héél
erg creatief kan zijn.
Hoofzaak is dat het een gezellig dat evenement voor jong en oud, lid en geen lid, man en vrouw,
familie en bijna familie enzovoorts enzovoorts gaat worden.

Hoe kun je je zelf voorbereiden op dit toernooi ………….. NIET !!!!
Het enige wat je kunt doen is een goede (of misschien wel slechte) teamgenoot opsnorren die (als het
even kan) een beetje familiaire binding heeft en die samen met jouw een gezellige dag wil beleven.
Binnenkort volgt meer informatie over dit toernooi, maar reserveer alvast deze datum in ja agenda, en
in die van je aanstaande teamgenoot, ook al weet hij/zijn daar zelf nog niets van.

Belangrijke data!!
-

Laatste dinsdag training: 26 juni
Laatste woensdag training: 27 juni
Laatste vrijdag training 29 juni
Afsluiting seizoen : Zondag 1 juli
Laatste recreantenavond van dit seizoen: Vrijdag 6 juli

-

Start recreantenavond: Dinsdag 21 augustus en Vrijdag 24 augustus
Start trainingen 21, 22 en 24 augustus
((kijk in de nieuwsbrief van augustus voor de nieuwe indeling/tijden van de trainingsgroepen)
Start competitie: zaterdag 8 september

-

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.
Heeft de school een vrije dag, dan is er natuurlijk wel training.
Afmelden kan rechtstreeks bij de trainer/trainster:
Op dinsdag bij Anouk: 06-83652908
Op woensdag bij Anita: 06-40017179 of Loes: 06- 15634420
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!

