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Vacature 
 
Beste leden, 
TTV Quick’72/Schimmert is een mooie en gezonde vereniging waar iedere week  tafeltennissers 
graag samenkomen om te trainen, competitie en wedstrijden te spelen of gewoon om gezellig een 
balletje te slaan met vrienden. 
De organisatie van TTV Quick’72/Schimmert draait al jaren op enkele vrijwilligers/trainers die 
aangestuurd worden door een klein groepje van bestuursleden (op dit moment nog maar drie). Deze 
bestuursleden zijn momenteel al diverse jaren actief en proberen dit te combineren met een drukke 
baan en gezinsleven. Om TTV Quick’72/Schimmert optimaal te ondersteunen en vitaal te houden 
komt binnenkort een moment dat nieuwe bestuursleden de taak van het huidige bestuur zullen 
moeten gaan overnemen. 
 
Zo is al een aantal jaar de functie van secretaris vacant; de taken worden momenteel door de 
voorzitter en wedstrijdsecretaris erbij gedaan. Hoewel veel communicatie in 2018 per email gebeurt 
en tussen de bedrijven door wordt afgehandeld is dit natuurlijk geen ideale situatie. Ook voor de 
andere functies (en “algemene” bestuursleden) is ruimte voor vernieuwing en nieuwe ‘energie’ dat 
TTV Quick’72/Schimmert verdient. 
 
Is een bestuurlijke functie tijd technisch teveel voor je op dit moment, bestaan er ook de nodige 
afgebakende ‘kleinere’ acties die de club kunnen helpen in de vorm van losse activiteiten of andere 
ondersteunende taken. 
Graag willen we alle leden bij deze oproepen om na te denken welke taak zij voor zichzelf 
weggelegd zien binnen TTV Quick’72/Schimmert en dan met name voor de bestuursfuncties. 
Voor meer informatie kun je een van de bestuursleden aanspreken in de gymzaal of contact 
opnemen met Marcel Soons (Quick72schimmert@gmail.com). We zullen ook een agendapunt op de 
Algemene Ledenvergadering begin 2019 hieraan besteden. 
 
Namens Bestuur TTV Quick’72/Schimmert, 
Marcel Soons 
 

 

http://www.ttvquick72.nl/


Jeugdcup op Nationaal sportcentrum Papendal  

Aan het eind van het seizoen, vlak voor de vakantie zijn de Jeugdcup wedstrijden georganiseerd door 
de NTTB. De 3 beste jongens/meisjes welpen en pupillen spelen een heel weekend lang voor hun 
afdeling. 
Jens en Ties Slakhorst zijn uitgenodigd om  deel te nemen aan het Limburgse Team.  
Ties speelt samen met Kenji en Pieter in het jongens welpenteam. En Jens speelt met Gijs en Jasper 
in het jongens pupillenteam.  
Om 9.45 uur worden alle spelers op Papendal verwacht. 
De jongens hadden het zeer zwaar tijdens de eerste dag. De eerste wedstrijd tegen Gelre werd met 
13-7 verloren. Vooral de welpen hadden het zwaar tegen drie finalisten van de NJM. In de tweede 
wedstrijd werd tegen Holland Noord, één van de favorieten, met 15-5 het onderspit gedolven. De 
derde wedstrijd ging tegen Noord. Onze welpen namen een verrassende 4-0 voorsprong, maar 
uiteindelijk moest Gijs in de laatste partij de 10-9 achterstand nog zien om te buigen naar een 10-10. 
Dat lukte! Na het tellen van de games bleken de teams nog steeds in evenwicht. De punten moesten 
de doorslag geven. Limburg had er elf meer. Dit betekende toch een 3e plaats in de poule. 
Na een overnachting in het hotel op Papendal kon de tweede dag beginnen. 
De jongens traden op zondagochtend aan tegen Oost. Ook hier werden vanaf het begin de games 
goed bijgehouden “je weet maar nooit tenslotte”. Tot 5-5 ging de strijd gelijk op. Toen sloeg Limburg 
een gaatje naar 7-5 en via 8-6 werd het 10-7. Toen al was bekend dat op games de winst binnen was. 
Uiteindelijk werd het 11-9.  
In de strijd om plaats vijf ging het tegen West. In een bloedstollende wedstrijd werden vooral bij de 
pupillen bijna alleen maar vijfsetters gespeeld. Jens liet zien het beste van het hele seizoen tot het 
laatst bewaard te hebben en klopte onder meer een A-licentie. Maar van alle spannende wedstrijden 
werden er net enkele te weinig gewonnen. Op 6-10 verloor Kenji ook in vijf games en daarmee werd 
West 5e en Limburg 6e. 
 
 

 
 
 

 
  



Quick T-shirts 
 
Een paar jaar geleden heeft de goede sint onze jeugdleden blij gemaakt met oranje T-shirts met het 
Quick logo. 
Kleine kinderen worden groot, dus de kans dat er T-shirts in de kast liggen die niet meer passen is 
aanwezig. 
Heb je nog zo’n (draagbaar) shirt en ben je hier (helaas) uit gegroeid, willen wij je vragen om deze 
terug te geven aan de vereniging. Quick zal deze shirts bewaren en gebruiken voor activiteiten met 
jeugdleden die (nog) geen Quick-shirt hebben maar wel als Quick lid herkenbaar willen zijn op 
speciale activiteiten. 
 
Het shirt kun je inleveren bij je trainer of één van de bestuursleden. 
 
 

Jeugdchallenge Finale op 2 september in Geleen.  
 
Omdat de finale van het afgelopen seizoen uitgesteld was, werd deze zondag ochtend in Geleen 
gespeeld. Lars Grond, Ties Slakhorst en zijn zusje Joes deden mee. Ties in de 1e klasse en Lars en 
Joes bij de starters in de 3e klasse. Maar liefst 29 kinderen speelden mee. Een hele sportieve strijd 
met heel veel leuke wedstrijden. Lars en Joes wonnen enkele wedstrijden en ontvingen een hele 
stoere medaille. Ties verloor alleen van Kenji en eindigde in deze finale op de 2e plaats.   
 

 
 
 

 
 
 

NIEUW   NIEUW    NIEUW   NIEUW   NIEUW   NIEUW 

Ja hoor jullie lezen het goed! Een nieuwe rubriek in ons infoblad.  Deze rubriek heet: 

’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. 

Het is natuurlijk een hele eer om als eerste iets te mogen schrijven in deze nieuwe rubriek. ’t Ping 

Pong Belke gaat naar: Monique Steijns. 

Monique wij zien dus graag jouw inzending vóór de carnaval in de mailbox van Quick vallen. 
 
 

 
 
 

Afscheid 
 
Na een heel lange periode als bestuurslid van onze vereniging heeft Cor van de Mortel aangegeven 
per direct te stoppen als secretaris en bestuurslid. 
Ondanks dat wij als bestuur dit ongelooflijk jammer vinden, respecteren wij natuurlijk deze beslissing 
van Cor. Gelukkig heeft wij wel aangeboden om enkele ondersteunende activiteiten die hij nu ook al 
doet blijft voort zetten. Dit soort aanbiedingen slaan wij als bestuur natuurlijk niet af, maar ontvangen 
wij met open armen. 
Via deze weg willen wij Cor nogmaals van harte bedanken voor de tijd die hij als bestuurslid in onze 
vereniging heeft gestoken. Als één van de spillen van onze vereniging hebben wij in de afgelopen vele 
jaren gebruik mogen maken van zijn kennis en kunde of verschillende gebieden. 
Zowel op de voorgrond bij diverse activiteiten als op de achtergrond als waarnemend secretaris en 
bestuurslid hebben wij veel plezier gehad van zijn inzet en wij hopen dat Quick nog lang van zijn inzet 
als vrijwilliger gebruik mag blijven maken. 
Wij zullen als bestuur nog samen afscheid nemen van Cor om hem “officieel” te bedanken voor zijn 
inbreng en werkzaamheden voor Quick. 
 
Uiteraard heeft zijn vertrek als bestuurslid als gevolg dat er (weer) een vacature is ontstaan in ons 
bestuur. Elders in dit infobulletin besteden wij hier nog aandacht aan. 
Heb je interesse om, op welke wijze dan ook, Quick te willen ondersteunen, ben je van harte welkom 
om informatie hierover in te winnen bij één van de bestuursleden. 
 
 

Jeugdchallenge 1 van het seizoen 2018-2019 in Swalmen 
 
Omdat er in Zuid te weinig deelnemers waren werd er aangesloten bij de regio Noord. En dus reisden 
Marijn Kuipers en Joes Slakhorst samen met hun moeders en supporter Aaron naar Swalmen.  Marijn 
en Joes speelden in de 3e klasse. Voor Marijn een beetje spannend, omdat het de eerste keer was. 
Maar al snel was de spanning weg en sloeg Marijn de ballen goed op tafel. Ook Joes speelde mooie 
rally’s en goede services. Beide dames wonnen wedstrijden en meerdere games. Alle gewonnen 
games leveren punten op. Ook moest er geteld worden bij de wedstrijden van de 2e klasse. Een 
sportieve ochtend en heel veel geleerd! Joes werd 7e en Marijn 5e. Knap gedaan, meiden. 
 



 
 
 

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 Loes: 06- 15634420 
Op woensdag bij Anita: 06-40017179 
Op vrijdag bij Ron: 06-38303206 

 
 

Tafeltennisspeeltuin in de herfstvakantie! 
 
In de herfstvakantie was er geen training. Daarom was er wel de mogelijkheid om een andere activiteit 
te organiseren. Dit keer een heuse tafeltennisspeeltuin. Samen met een introducee, ouders/vriendjes 
of opa/oma komen tafeltennissen.  Geen gewone tafels maar allemaal uitdagende spelvormen voor 
groot en klein, beginner of gevorderde. Zo was er een XXL-tafel, een tafel met bekers, een tafel voor 
schuiftafeltennis, een mini-tafel en nog veel meer. Veel uitdaging en vooral veel lol en gezelligheid.  

      
 

      
 
 



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 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. 
 
Meld je dus snel aan op www.onzeclubwinkel.nl en begin direct met sparen! 
 
Alvast bedankt voor je steun! 

 
 

Data om alvast te noteren!! 
 

- 18 november LJM 1 in Venray met  Kids Actief 
- 30 november Sinterklaas-aktiviteit bij Quick 

- 2 december ¼ Finale NJM in Almere 
- 9 december Jeugdchallenge 2 
- 15 december B-jeugdranglijsttoernooi in Assen 
- 16 december Jeugd ranglijsttoernooi in Assen 
- 21 december Kerstkienen en Kerstborrel 

- 23 december Vrij Schimmerts Tafeltennistoernooi 
- 12 en 13 januari Limburgse Kampioenschappen 
- 27 januari  Jeugdchallenge 3 in Schimmert 
- 3 februari  ½ Finale NJM in Assen 
- 10 februari  LJM 2 in Maasbracht met Kids Actief 

- 16 februari  Jeugdranglijsttoernooi Soest 
- 17 februari  B-jeugdranglijsttoernooi Soest 

 
Naast deze activiteiten staat er nog iets nieuws aan te komen: 

Tips en Tops Koffie-avond 
Deze activiteit is bedoeld voor leden (jeugd én senioren) maar zeker ook voor ouders van jeugdleden! 
Tijdens een vrijdagtraining kunnen wij dan samen informeel onder het genot van een kopje koffie en 
een stukje cake babbelen over de Tips en Tops bij Quick. 
Tips en Tops zijn alle (maar dan ook alle) onderwerpen/suggesties/opmerkingen/vragen/klachten 
etc.etc die jullie als leden of ouders hebben die te maken hebben met Quick. 
Tips voor bestuur en vrijwilligers om de club te ondersteunen/verbeteren/aan te vullen etc. 
Tops voor bestuur en vrijwilligers om lopend beleid te steunen of aan te vullen/verbeteren. 
Een heel breed scala aan onderwerpen dus die niet vooraf bekend zijn, maar die op deze avond 
gewoon “onder ons’ gedeeld kunnen worden of over gesproken/gediscussieerd ….. zeg het maar. 
Een avond voor het bestuur om te weten te komen wat er leeft en wat jullie graag zien leven of 
herleven binnen de club. 
Iedereen is welkom en iedereen mag zijn mening (positief én negatief) delen…..alles is welkom.  
De exacte datum en tijdstip volgen binnenkort, maar jullie zijn bij deze allemaal al van harte 
uitgenodigd namens het bestuur en alle vrijwilligers/trainers. 
 

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


De Laatste Lootjes! 
 
Op dit moment is voorlopige tussenstand als volgt: 
Opbrengst: € 847,20….. 353 verkochte loten….. 182 lotenkopers….. 13 loten per verkoper….. 27 
verkopers…. 
Dit betekent dat we dit jaar al 25% meer loten hebben verkocht dan vorig jaar. Een prachtig 
resultaat… Hulde aan ALLE verkopers… 
Aan de andere kant… 27 verkopers. Dat betekent dat er ook nog een aantal leden zijn die de boekjes 
nog thuis hebben liggen….. Wellicht nog met verkochte loten erin, of misschien willen deze leden toch 
nog één poging wagen om nog 1 of wellicht meerdere kopers te vinden…. Dus doe nog heel even je 
best, maar lever je boekje wel in uiterlijk vrijdag 23 november! 
 

 
 
 

Fifty + Vitt 
In het nieuwe jaar gaat er ook overdag getafeltennist worden in onze zaal.  Voor iedereen die 50+ is, 
gaan we een nieuwe groep opstarten. In samenwerking met de NTTB en Nuth Beweegt Nuth wordt er 
op dit moment gewerkt aan de vormgeving van deze groep.  
Door het hele land wordt er  50+ tafeltennis opgestart. Tafeltennis is een sport die uitermate geschikt 
is om tot hoge leeftijd te blijven beoefenen. Oog-hand- coördinatie, reactie, evenwicht allemaal 
elementen die tijdens ‘een balletjes slaan’ geoefend worden.  En iedereen kan het op zijn eigen 
niveau doen. Natuurlijk is er ook tijd om gezamenlijk een kopje koffie  te drinken en gezellig een 
praatje te maken. 
Meer informatie over deze nieuwe activiteit volgt!  
 

 
 

Eindejaars activiteiten 
 
Het einde van het jaar is altijd een drukke tijd bij Quick, omdat naast de reguliere trainingen en 
competitie ook nog een paas jaarlijkse activiteiten plaats vinden. 
Zet deze data zeker al in je agenda: 
30 november 2018 Sinterklaas avond 
21 december 2018 Kerstkienen 
23 december 2018 Vrij Schimmerts Tafeltennis Toernooi 
 
Het kerstkienen wordt dit jaar nét iets anders dan andere jaren. 
Wees gerust, we gaan ‘gewoon’ blijven kienen voor de bekende geweldige kerst-prijzen. Nieuw is 
straks dat we ook van de gelegenheid gebruik maken om samen het jaar ‘uit te zwaaien’. Nadat de 
prijzen zijn verdeeld/gewonnen/verkiend (hoe je het ook wilt noemen) willen we nog één keer in 2018 
samen met jullie een glaasje heffen op het afgelopen jaar met een (kort) gezellig samen zijn. 
De uitnodiging (en opgave) voor het kerstkienen volgt binnenkort. 
 
Voor het Vrij Schimmerts Tafeltennis Toernooi op zondag 23 december zoeken we nog naar enkele 
vrijwilligers die een paar uurtjes willen helpen in de kantine. Koffie zetten, broodjes smeren, soep 
maken en drankjes uitgeven…….geen hogere wiskunde, dus iedereen kan het. 



Kom je de organisatie helpen? Mail even naar Quick72schimmert@gmail.com of neem contact op met 
Marcel Soons. 

De organisatie zal je ‘eeuwig’ dankbaar zijn 😉. 

 
Ben je iets sportiever aangelegd en wil je nog meedoen aan het Vrij Schimmerts? 
Ook dat kan natuurlijk nog!! Geef je op door je naam op het formulier in de kantine bij te schrijven of 
mail even met de organisatie: Quick72schimmert@gmail.com. Iedereen is welkom en voor elk niveau 
is er wel een plaatsje in het toernooi waar gezelligheid écht belangrijker is dan de te spelen (vele) 
wedstrijden. 
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