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Welkom in seizoen 2018-2019
Een grote tweestrijd zal zijn ontstaan bij menig lid van onze vereniging.
Het tafeltennisseizoen is weer gestart en daar hebben we ons natuurlijk al weer op verheugd. Echter
dat betekend ook dat de vakanties (voor de meesten onder ons) ook weer voorbij zijn. Werk, school
en andere verplichtingen zullen ook weer langzaamaan de aandacht gaan vragen.
Laten we het positief bekijken…….heb je ook weer iets om je op te verheugen…..de volgende
vakantie!
Bestuur en Technische commissie hebben in deze vakantietijd niet (de hele tijd) stil gezeten, want het
geheel moet wel weer in de steigers staan om het seizoen fris en fruitig te starten.
Nieuw dit seizoen, en wat ons betreft ook wel een beetje spannend is de uitbreiding van de
samenwerking met andere tafeltennisverenigingen. Natuurlijk werken we al jaren samen in de NTTB
Afdeling Limburg met alle Limburgse collega verenigingen, maar dit seizoen gaan we een stapje
verder en dat is volgens ons nog niet echt eerder zo aangepakt.
Ons eerste jeugdteam (tot vorig seizoen Maud en Jens) gaat namelijk uitgebreid samen werken met
TTV Zuiderhuis/Megacles uit Weert (ja, lekker om de hoek).
Maud en Jens gaan namelijk in de 1e klasse een combinatie team vormen met Jasper en Simon van
Megacles. Zij doen dat niet (en dat is het nieuwe er aan) onder de naam en verantwoordelijkheid van
één vereniging, maar namens zowel Quick’72 als namens Megacles.
Anders dan onze andere jeugdteams zal ons 1 e jeugdteam dan ook in de competitie uitkomen als
Quick’72/Megacles 1 en zij gaan hun “thuiswedstrijden” afwisselend spelen in Schimmert én in Weert.
Ook zullen Jasper en Simon (soms) gaan deelnemen aan onze trainingen en Maud en Jens zullen af
en toe naar Weert afreizen om met hun teamgenoten te sparren.
Niet alleen spannend dus dat “we” een team in de 1 e klasse hebben, maar ook spannend dat “we” niet
meer “alleen” zijn.
Maud, Jens, Jasper en Simon…..veel succes in de 1 e klasse. Laat iedereen maar eens zien dat
samenwerken iets moois is.

Samen werken is trouwens ook nog op een ander vlak nieuw dit seizoen.
Omdat het vinden van een trainer voor de alle verenigingen zo langzaamaan een probleem dreigt te
worden en we bij Quick vooralsnog ook weer afscheid hebben moeten nemen van Anouk, zijn we ook
hier op zoek gegaan naar creatieve oplossingen.
Deze hebben we gevonden door samenwerking met TTC Kluis uit Geleen.
Je zult zien dat de trainingsgroepen en -tijden iets zijn veranderd ten opzichte van vorig seizoen en
deze samenwerking is één van de oorzaken. Samen met Kluis zal de dinsdagtraining afwisselend in
Schimmert en in Geleen worden afgewerkt waardoor we beiden gebruik kunnen maken van dezelfde

trainer. Bijkomend voordeel is ook dat de deelnemers aan deze training ook eens tegen andere
spelers mogen sparren dan dat ze gewend zijn.
Kijk goed naar de trainingsindeling om te kijken of deze samenwerking ook voor jouw gevolgen heeft.
Voor onze senioren/recreanten zal dit seizoen niet veel veranderen. Maar zij hebben de grote
veranderingen al vorig seizoen gehad door de toevoeging van TTV ’t Kelderke uit Ulestraten aan
onze vereniging.
Onze samenwerkingen gaan zoals je kunt zien alle kanten op. Elke vereniging is bij ons welkom en wij
zullen als bestuur proberen om samen er het beste voor jullie (onze leden) uit te slepen.
Welkom dus in het seizoen 2018-2019 en veel succes, maar vooral plezier.

Finale LJM 2017-2018
Op zondag 27 mei werd er in Glanerbrook in Geleen de finale van de Limburgse Jeugd Masters
gespeeld.
Alle vier de Quick-deelnemers hadden zich weten te plaatsen voor deze LJM finale. Echter was Maud
Speetjens vandaag verhindert en dus gingen alleen de 3 jongens van start. Calvin Ubachs en Ties
Slakhorst speelden in de 3e klasse. Ties wist zijn poule met 4 winstpartijen vrij gemakkelijk door te
komen. Calvin won maar 1 wedstrijd maar wist zich hiermee op onderling resultaat wel te plaatsen
voor de vervolgrondes voor plaats 1 t/m 6. Helaas verloor hij de 2 vervolgwedstrijden op het randje en
werd hiermee 6e. Ties hield zijn goede vorm van de ochtend vast en verloor geen enkele wedstrijd.
Ook de finale won hij met 3-1 van Tim van Wijk van Heerlen. En dus werd hij 1e in de 3e klasse en
promoveert naar de 2e klasse.

De start van Jens Slakhorst was niet zo best. De eerste wedstrijd ging verloren, het liep allemaal nog
niet zo lekker. Gelukkig herstelde Jens goed en wist de andere 3 poulewedstrijden te winnen. Omdat
de andere spelers ook een puntje lieten liggen, moest er geteld worden. Drie spelers met evenveel
wedstrijdpunten en evenveel gewonnen/verloren games. Dat werd punten tellen voor de
wedstrijdleiding. Helaas voor Jens werd hij hiermee 3e, maar plaatste zich wel voor de vervolgrondes
1 t/m 6. In de vervolgrondes kwam Jens lekker in zijn spel. Wedstrijd na wedstrijd werd gewonnen. Hij
won de wedstrijd van de Daan Voeten, waar hij in de ochtend nog van verloor en plaatste zich dan
toch voor de finale. En ook deze finale wist hij met 3-1 winnend af te sluiten. Een 1e plaats en
promotie naar de Top klasse!

Competitieteams najaarscompetitie 2018
Heren 1: 3e klasse:

Monique Steijns
Evelien Thewissen
Marcel Soons
Roland Dizy
Bas van de Mortel

Jeugd 1: 1e klasse:

Maud Speetjens
Jens Slakhorst
Simon Beelen
Jasper Rademakers

Jeugd 2: 2eklasse:

Willem Hulsewe
Calvin Ubachs
Ties Slakhorst

Jeugd 3: 5e klasse:

Sophie Buijsen
Lynn Hollands
Britt Lemmens

Competitie en begeleiding teams
De competitieschema’s staan al op de website van Quick ‘72/Schimmert.
Zoals elk jaar maken we ook dit seizoen weer samen de begeleidingsschema’s.
Dit doen we op woensdagavond 29 augustus om 19.45 uur. Zijn er ouders die op dit moment niet
aanwezig kunnen zijn, gebruik de team-app om door te geven wat wel en niet mogelijk is in vervoer.

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.

Rabo Clubkas Campagne
Om maar meteen met de deur in huis te vallen…..de nieuwe opzet van de Rabobank om de
sponsoring af te laten hangen van het stemgedrag van hun leden is voor Quick’72/S niet echt een
groot succes te noemen. In de zin van de opbrengst die er niet hoger op geworden is, helaas.
We krijgen wel stemmen, maar niet genoeg en wij denken dat dit komt doordat we gewoonweg niet
voldoende stemmers hebben.
Wat kunnen we hier nog aan doen?
Het antwoord is eigenlijk heel simpel. We moeten gewoon voor meer stemmen (en stemmers) zorgen!
Hoe doen we dat?
Ook jij kunt hier iets aan doen, tenminste als je:
- 18 jaar of ouder bent;
- Een Rabobank rekening hebt (liefst bij Centraal Zuid Limburg);
Als je namelijk een Rabobank rekening hebt dan kun je gratis lid worden van de Rabobank. En als lid
van de Rabobank (per 31 december van elk jaar) mag je een stem uitbrengen in de Rabobank
Clubkas Campagne van jouw Rabobank.
Als je in Schimmert woont dan val je waarschijnlijk met jouw rekening onder Rabobank Centraal Zuid
Limburg en kun je in 2019 een stem uitbrengen op (onder andere) TTV Quick’72/Schimmert en hoe
meer stemmen ……….. (je raad het al) hoe meer sponsorgelden.
Wat is jouw actie nu?
Ga naar de site https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/lid-worden/ en vul je gegevens in.
KLAAR !
En dan?
Dan wachten we rustig af tot de nieuwe actie in 2019 (rond mei).
Iedereen die op 31 december 2018 lid is van de Rabobank krijgt de mogelijkheid stemmen uit te
brengen op je eigen favoriete verenigingen in je omgeving (waaronder natuurlijk Quick’72/Schimmert
!).
Ben je nu wel lid van de Rabobank, maar niet van Centraal Zuid Limburg? Niet erg! Gebruik je
stemmen voor verenigingen in de omgeving van jouw Rabobank dan hebben collega verenigingen in
Limburg nog plezier van jouw inzet.
TIP: Doe het NU, want anders vergeet je het zeker (ons kent ons een beetje).

Belangrijke data!!
-

Start trainingen: 21 augustus
Start recreantenavonden: 21 augustus
Woensdag 29 augustus 20.15 uur: Bijeenkomst ouders van woensdaggroep (19.00-20.30 uur)
om vervoer te regelen
Woensdag 29 augustus 19.45 uur: Opstellen begeleidingsschema’s competitiespelers

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

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.

Trainingsgroepen nieuwe seizoen
Dinsdag 18.30- 19.30 uur
Trainster: Loes Kevers
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Lynn
Sophie
Britt
Lieve
Judy
Adam
Jordy
Sanne
Ties

Woensdag 18.00-19.00 uur
Trainster: Anita Slakhorst en Pien/Nadine
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Marijn
Dewi
Joes
Senn
Tuur
Nina
Aaron
Lars

Vrijdag 16.30-18.00 uur
Welpentraining afdeling Limburg
Trainer: Ron Jongbloed
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ties
Sophie
Lynn
Marijn
Judy
Tuur
Joes
Calving (sparring partner)

Woensdag 19.00-20.30/21.00***
Trainer: Anco Balfoort/ Ying Fu-Li
1. Maud
2. Jens
3. Willem
4. Calvin
5. Ties
6. Max
7. Eli
8. Pieter

Vrijdag 18.00-19.00 uur
Trainer: Ron Jongbloed
met assistentie van Cindy en Julie
1. Marijn
2. Dewi
3. Nina
4. Tuur
5. Joes
6. Senn
7. Aaron
8. Lars
9. Lieve
10. Sanne
11. Adam
12. Jordy

Vrijdag 19.00-20.15/20.45 uur**
Trainer: Ron Jongbloed
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Maud
Jens
Willem
Calvin
Ties
Lynn
Sophie
Britt
Judy
Pieter
Eli
Max
Simon (in overleg met trainer)
Jasper(in overleg met trainer)

** 20.15-20.45 uur: extra intervaltraining voor Jeugd 1 (in overleg)
*** Onze trainster Anouk kan het wekelijks geven van training niet voortzetten in het nieuwe
seizoen. Dus zijn we op zoek gegaan naar een nieuwe trainer/ster voor de oudste/gevorderde
jeugd. Maar er is een tekort aan trainers in het zuiden van Limburg. Dit heeft ons gedwongen
om een andere creatieve manier te bedenken om onze leden toch een wekelijkse training op
niveau te kunnen bieden. Samen met TTC Kluis zijn we tot een uitdagende oplossing gekomen.

Quick en Kluis gaan wekelijks samen trainen. Eén week in Geleen en één week in Schimmert.
Het heeft voor beide clubs voordelen. Een grotere groep jeugd, met meer wisseling in
trainingspartners en dus meer uitdaging. En twee gekwalificeerde trainers die de groep
begeleiden.
Om dit alles in praktijk te laten slagen, is er ondersteuning van ouders nodig die op toerbeurt het
vervoer van en naar Geleen kunnen verzorgen.
In augustus zijn de trainingen nog in Schimmert.
De gezamenlijke training gaat van start op woensdag 5 september.
- Op woensdag 29 augustus om 20.15 uur maken we met de betreffende ouders afspraken
over het vervoer. Graag zoveel mogelijk aanwezig zijn!

AVG Informatie
Vorig infobulletin hebben we het al kort toegelicht. In het kader van de AVG wetgeving (privacy) waar
ook wij uiteraard aan moeten voldoen zullen we in de loop van dit najaar aan alle leden van onze
vereniging een nieuw aanmeldingsformulier aanbieden.
Dit formulier dient aan voor- en achterzijde getekend te worden door leden van 18 jaar en ouder en
ouders van leden die jonger zijn, waarmee we ook op dit onderdeel de wetgever volgen.
Weet dus nu al dat dit formulier gaat komen.
Heb je vragen over dit formulier, het waarom, de noodzaak of wat dan ook…..stel ze gerust per mail
aan het bestuur (quick72schimmert@gmailcom). We doen dan ons uiterste om je vraag te
beantwoorden.
Misschien staat het antwoord van je vraag ook al in ons privacy statement op onze site
www.ttvquick72.nl .

