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www.ttvquick72.nl

Limburgs Kampioen 2020
Meisjes Welpen:
Sophie Buijsen

Beste Quick’ers,
Een beetje later dan de planning, maar hier is hij dan toch, ons eerste infobulletin van 2020 met
nuttige, leuke, informatieve (en nog veel meer) informatie en ander leuks.
Ik hoop dat we ook dit haar weer een geweldig sportief en gezellig jaar mogen beleven met z’n allen,
eigenlijk zoals we dat gewend zijn
.
Heb je iets te vertellen tegen iedereen die het horen wil? Ook dit jaar is het infobulletin weer dé
mogelijkheid om dit te doen. Hoe? Gewoon een mailtje met je verhaal of wat dan ook naar de quickmail quick72schimmert@gmail.com en het komt allemaal goed.
Voor nu wens ik jullie veel leesplezier met dit infobulletin, veel succes in het komende (inmiddels al
lopende) jaar 2020 en ik hoop jullie allemaal snel weer te zien in de sportzaal.
Marcel

Trainingsgroepen vanaf januari 2020
Groep 1
Maud
Jens
Ties
Jasper
Willem
Calvin
Sophie B
Lynn
Pieter (vr)
Max (wo)
Roel
Groep 1:

Groep 2
Britt
Sophie F
Judy
Lieve
Sanne
Jordy
Marijn
Dewi
Joes

Woensdag:
Vrijdag:
Dinsdag:

Groep 2:

Groep 3:

Dinsdag:

Groep 3
Dewi
Joes
Aaron
Lars
Liam
Elza
Ilva

19.00 - 20.30/21.00 uur: oneven weken in Schimmert: Trainer Anco
even weken in Geleen:
Trainer Ying
19.00 - 20.15 uur:
Trainer Ron
20.00 - 20.30 uur: intervaltraining (volgens schema)
Trainer Ryan

Vrijdag:

18.30 - 19.30 uur:
19.30 - 20.00 uur:intervaltraining (volgens schema)
18.00 - 19.00 uur:

Trainer Ryan
Trainer Ryan
Trainer Ron

Woensdag:
Vrijdag:

18.00 - 19.00 uur:
18.00 - 19.00 uur:

Trainer Anita
Trainer Ron

Tijdens de trainingen ook nog assistentie van Pien, Cindy, Julie, Maud en Jens.
Kun je een keertje niet komen trainen, meld je dan tijdig af bij jouw trainer. Sta je ingepland voor
intervaltraining en kun je niet komen, meld je dan ook tijdig af. Zo kan er nog iemand anders
gevraagd worden.
Afmelden doe je door een appje/smsje te sturen:
Ron: 06-57142168
Ryan: 06-40253997
Anita: 06-40017179

Teams in de voorjaarscompetitie 2020
Heren 1 in 2e klasse:

Monique Steijns
Bas van de Mortel
Marcel Soons
Roland Dizy

Jeugd 1 in 1e klasse:

Maud Speetjens
Ties Slakhorst
Jasper Rademaekers
Kyra van Enckevort

Jeugd 2 in 3e klasse:

Willem Hulsewe
Calvin Ubachs
Sophie Buijsen
Lynn Hollands (reserve)
Max van Nistelrooy (reserve)

Jeugd 3 in 5e klasse:

Britt Lemmens
Sophie Florack
Joes Slakhorst

Jeugd 4 in starters:

Marijn Kuipers
Dewi Cortenraad
Lars Grond

Competitiedata:
25 januari
8 februari
7, 14, 21, 28 maart
4, 18, 25 april (11 april landelijke competitie)

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

25-jan
1-feb
8-feb
7-mrt
14-mrt
21-mrt
28-mrt
4-apr
11-apr
18-apr
25-apr

Heren 1
Thuis
Uit
Uit
Thuis
Thuis
Uit
Thuis
Thuis
Uit
Uit

Jeugd 1
Thuis
Uit
Uit
Thuis
Thuis
Uit

Jeugd 2
Thuis
Uit
Uit
Thuis
Thuis
Uit

Jeugd 3

Thuis
Thuis
Uit
Uit

Thuis
Thuis
Uit
Uit

Uit
Uit
Thuis
Thuis

Thuis
Thuis
Uit
Uit

Jeugd 4
Uit
Thuis
Thuis
Uit
Uit
Thuis
Uit
Uit
Thuis
Thuis

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.

De wedstrijdschema’s zijn binnenkort te vinden op onze website.
Contributieverhoging 2020
Helaas moet ik jullie mededelen dat het bestuur heeft besloten om de contributie per 1-1-2020 te
verhogen. Ondanks het groeiende ledenaantal, blijven we jaarlijks een fiks tekort houden op onze
financiële huishouding. We hebben geprobeerd dit te repareren met diverse maatregelen in de
afgelopen jaren: De prijzen in de kantine zijn verhoogd, we zijn in 2017 gestart met de Grote Clubactie
etc. etc.
Desondanks is gebleken dat er nog steeds een behoorlijk financieel gat blijft. Om dit te dichten zijn we
nu genoodzaakt om de contributie aan te pakken. We gaan vanaf 2020 de leden verdelen in 2
categorieën: leden die MET begeleiding tafeltennissen en leden die ZONDER begeleiding
tafeltennissen.
Voor leden die MET begeleiding sporten (Vitto en jeugd die deelneemt aan jeugdtrainingen) gaat de
contributie met € 1,50 per maand omhoog.
Voor leden die zonder begeleiding sporten (recreanten dinsdag- en vrijdagavond) gaat de contributie
met € 1,- per maand omhoog.
De nieuwe contributie wordt nu € 78,-- resp. € 72,-- per jaar. Dit is exclusief competitiebijdrage
(Senioren ca € 27,50 per competitie, jeugd ca € 22,50, deze bedragen zijn afhankelijk van de kosten
die de NTTB hiervoor in rekening brengt) en toernooibijdrage (€ 3 per toernooi)
Dit is geen prettig bericht, echter voor de continuïteit van de verenging noodzakelijk, daarnaast blijft
onze contributie erg laag vergeleken met andere verenigingen/sporten.

LJM 1 in Venray
Al vroeg in de ochtend werd er afgereisd naar Venray. Na wat problemen met de lichtschakelaar kon
er iets later dan gepland gestart worden met de wedstrijden. Sophie Buijsen kwam uit in de 2 e klasse.
In de poule moest ze slechts 1 game afgeven. Dus op naar de hoofdronde. In de vervolgronde
speelde Sophie een hele spannende wedstrijd. Maar ze wist het hoofd koel te houden en de wedstrijd
in 5 sets winnend af te sluiten. Nu stond er een hele grote tegenstander op haar te wachten. Die
bracht alle ballen terug. Deze wedstrijd was duidelijk boven haar niveau. Maar ondanks dat, speelde
Sophie een keurige wedstrijd met lange rally’s topspin. Een 5 e plaats was het hoogst haalbare.
Hiervoor moest de laatste wedstrijd nog gewonnen worden. En dat lukt. De overige 5 Quickspeelsters
in het ochtend programma speelden in de 3 e klasse. Judy, Marijn, Dewi en Joes werden in hun poules
3e, 4e of 5e en speelden in het vervolgtoernooi door in de troostronde. Sophie Florack won ook alle
wedstrijden in haar poule en ging door naar de hoofdronde. Daar kreeg ze meteen een sterke
tegenstander, die toch net iets beter was. Sophie ging spelen om plaats 5 tot en met 8. Het werd
uiteindelijk een 6e plaats. Dewi en Judy moesten tegen elkaar spelen. Judy kwam als winnares uit de
bus. Daarna moest Judy spelen tegen Elias van Seta. Een spannende wedstrijd, maar Judy kwam net
iets te kort.

In de onderste helft van het
van schema speelden
Marijn en Joes. Ze moesten
beiden tegen een speler van
Kluis. Marijn verloor net van
Daan, maar Joes wist wel te
winnen van Tijs. En moest
daarna tegen Daan. Joes
wist in 4 sets te winnen.
Hierdoor was de finale van
de troostronde bereikt. Nu
moest Joes het opnemen
tegen Elias. Elias kreeg de
hoeken van de tafel te zien.
Joes liet hem veel lopen en
won de wedstrijd en werd
hiermee 1e in de
troostronde. Judy werd 4e in
het troosttoernooi, Dewi 8e
en Marijn 9e. Het was een
gezellige maar vooral
leerzame ochtend.
Ties kwam pas ’s middags in aktie in de Topklasse. De eerste 3 wedstrijden kon hij zijn tegenstanders
niet zijn spel opleggen. Alle wedstrijden gingen verloren. Ook hij speelde dus in de troostronde.
Daarna ging het motortje draaien en wist hij de ene na de andere wedstrijd in zijn voordeel af te
sluiten. Ook hij stond nu in de finale. Daar moest hij het opnemen tegen Pieter. In de poule had hij
kansloos met 3-0 verloren. Nu werd het een hele andere wedstrijd. Het werd een razend spannende
wedstrijd. In 5 sets. Alle games boven de 10. Uiteindelijk ging de winst naar Pieter en moest Ties
genoegen nemen met een 2e plaats.

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!

’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 Sophie Buijsen en natuurlijk heeft zij een leuk stukje
geschreven!
Vergeet niet onder aan het stuk te kijken wie volgende keer mag schrijven.

Sophie:
Ik ga wat vertellen over verschillende toernooien waar ik ben geweest en wat ik daarvan vond.
Het is nu het tweede jaar dat ik mee doe met de Limburgse jeugdmasters. Ik vind het altijd leuk als we
met een grote groep gaan. Vorig jaar gingen heel veel kinderen mee, maar dit jaar wat minder. Ik vind
het een leuk toernooi omdat er veel kinderen aan mee doen die ik ken en omdat toernooien in het
algemeen leuk zijn.
Dit jaar heb ik ook mee gedaan aan de voorrondes van de nationale Jeugdmeerkampen. De eerste
keer in Schimmert hoefde ik niet te spelen want er waren te weinig aanmeldingen van onze klasse. In
Geleen moest ik wel spelen. Ik had daar best veel geluk dat er maar een lastigere tegenstander was.
Dat had ik niet verwacht. Een paar weken geleden mocht ik daarom naar Almere om verder te spelen.
Dat ging ook best goed en toen ben ik doorgegaan naar de finale in Panningen.
Dan heb je ook nog het NK en LK. De Nederlandse kampioenschappen waren in Nijmegen. Het LK
was in Panningen.
Naar het Lk gaan veel kinderen van onze club. Het is dan heel leuk dat je elkaar kunt aanmoedigen.
Na afloop gaan we vaak eten bij de Mcdonalds. Het is dan altijd een gezellige dag.
Ik wil ‘t Ping Pong belke graag doorgeven aan Lieve Brandsma.
Lieve, wij zien jouw stukje graag voor de meivakantie in de mail: quick72schimmert@gmail.com .

Sinterklaas bij Quick
Een verslag van onze jonge reporter Joes.
Op vrijdag 29 november was bij Quick sinterklaas. En de papa’s, mama’s, opa’s en oma’s mochten
ook meedoen. Er waren 3 groepjes en ieder groepje kreeg een stapeltje spellen om te doen. We
moesten zelf weten in welke volgorde we de spellen gingen doen en je hoefde ook niet met iedereen
aan elk spel mee te doen.
Wij gingen in de speeltuin en konden daar letters zoeken. En we moesten een groepsfoto maken.
Daar moest je een aantal dingen in zien. Iets van sinterklaas, van Schimmert, van tafeltennis en iets
anders wat we zelf moesten bedenken. Dit was onze foto.

We moesten ook vragen beantwoorden. Als het antwoord fout was dan kregen we een ingrediënt in
onze beker. Als het antwoord goed was ging er niets in. Na alle vragen werd de beker op de shaker
gezet en alles door elkaar gedaan. Iedereen kreeg een bekertje om op te drinken. Wij hadden
chocomel, pepernoten, schuimpjes en nog van alles. We moesten ook pepernoten stapelen en we
moesten met de groep ballonnen hoog houden 2 minuten lang. En Memory XXL. En ook nog liedjes
luisteren. Opeens was het liedje stop en moesten we invullen wat er nu ging komen. Op het laatst was
de prijsuitreiking. Ik had met mijn groepje gewonnen. O ja, en er was een grote zak met kadootjes.
Iedereen kreeg een spelletje. Het waren veel verschillende. Het was heel erg leuk.

Zoals iedereen ondertussen wel weet, hebben we binnen onze vereniging een hele nieuwe groep.
Deze groep bestaat uit 50+ers en 50+sters die elke maandag morgen om 10.00 uur achter de tafel
staan. Er wordt begonnen met een warming up gecombineerd met een stukje vitaliteitsoefeningen.
Daarna gaat iedereen achter de tafel aan de slag. Naast forehand en backhand contra en serveren is
ook het thema basishouding en bewegen al aan bod gekomen. Er wordt fanatiek geoefend en
regelmatig meerballen-oefeningen gespeeld. Na het opruimen is er tijd voor een gezellige afsluiting
met een kopje koffie of thee.
Op dit moment is onze ViTTO groep helemaal vol. We zijn op zoek naar een nieuwe trainer, om
eventueel een nieuwe/tweede groep te starten. Want er is veel vraag naar tafeltennis overdag.
In Geleen is er al een tijdje tafeltennis overdag. En bij Falco in Valkenburg is men onlangs gestart met
een kennismakingscursus ViTTO (naar het voorbeeld van ons).
ViTTO is gezellig, sportief, laagdrempelig en voor elk niveau geschikt.

Grote Clubactie 2019
Het zal jullie niet zijn ontgaan: afgelopen najaar hebben we meegedaan aan de Grote Clubactie. Alle
verkooptechnieken werden weer uit de kast gehaald. Vele leden zijn langs de deur gegaan en/of
hebben familie en vrienden gevraagd om loten te kopen. Het fanatisme spoot ervan af en de
opbrengst was overweldigend. Het leverde onze vereniging zelfs een eervolle vermelding in de
regionale media op: best verkopende vereniging van de “gemeente Nuth”.
De cheque viel vlak voor de kerst in de bus. Iedereen van harte bedankt voor de geweldige inzet bij de
verkoop van de loten. De verkopers die nóg beter waren dan alle anderen, zijn inmiddels in de
bloemetjes gezet.

Uitslagen competitie najaar 2019
Jeugd 4 Starters B:
Jeugd 3 Duo 5e klasse A:
Jeugd 2 3e Klasse B:
Jeugd 1 1e Klasse:

Dewi, Marijn en Joes
Britt en Sophie F
Willem, Calvin, Sophie B, Lynn
Maud, Jens, Ties en Jasper

6e plaats
5e plaats
4e plaats
3e plaats

Heren 1 3e klasse:
Monique, Marcel, Roland en Bas
Kampioen !Proficiat !

Percentages behorende bij deze competitie:
Naam
Jens
Bas
Marcel
Willem
Roland
Joes
Monique
Calvin
Ties
Sophie B
Dewi
Sophie F
Maud
Jasper
Lynn
Britt
Marijn

Gespeeld
27
18
27
24
27
25
18
18
27
24
29
16
30
6
24
16
29

Gewonnen
25
16
22
19
16
14
10
8
11
9
10
5
8
2
5
3
4

Percentage
93 %
En dus winnaar van Quick’s Percentagebeker !
89 %
81 %
79 %
59 %
56 %
56 %
44 %
41 %
38 %
34 %
31 %
27 %
27 %
21 %
19 %
14 %

Data om te noteren
26 januari:
2 februari:
9 februari:
15 februari:
16 februari:
29 februari:
8 maart:
22 maart:
29 maart:
19 april:
26 april:
9 mei:
17 mei:
6 en 7 juni:
21 juni:
4 en 5 juli:

Jeugdchallenge 3 in Brunssum
½ finale Nationale Jeugd Meerkampen in Arnhem/Nijmegen
LJM 2 in Valkenburg
Kids Actief in Valkenburg
Jeugdranglijsttoernooi Soest
B-jeugdranglijsttoernooi in Soest
Jeugdklasse toernooi in Zwolle
LJM 3 in Weert
Kids Actief in Weert
Jeugdchallenge 4 in Schimmert
B-Jeugdranglijsttoernooi in Hoorn
LJM 4 in Sittard/Geleen
Kids Actief in Sittard/Geleen
Finale Jeugdchallenge
Nederlandse Jeugdkampioenschappen B-licenties en welpen
LJM Finale in Heerlen
Finale Nationale Jeugdmeerkampen in Panningen
Best of 21; Seniorentoernooi in Weert
Jeugdcup Papendal

Vrij Schimmerts Tafeltennis Toernooi
22 december 2019 was het alweer de de 43e keer dat wij als vereniging dit jaarlijkse toernooi voor
recreanten (en de lagere klassen uit de competitie) organiseren.
Dit jaar hebben we 39 deelnemers mogen verwelkomen in onze zaal, die we voor de gelegenheid
uitbreiden met de tweede zaal van de Meester Bouwenszaal.
Het was zoals we intussen gewend zijn een vreselijk gezellig en voor de spelers vermoeiend toernooi,
waar iedereen ruim voldoende mogelijkheden heeft gekregen om zijn/haar kunnen tentoon te
spreiden.
Voor de Quick-deelnemers (8 dit jaar) is het spannendste onderdeel (denk ik) wel de gunst om “De
Hand van Schimmert”. Deze wisseltrofee gaat naar de beste Quick deelnemer aan het toernooi.
De uiteindelijke driekamp die hiervoor gespeeld moest worden had deze uitslag:
3e plaats
Monique Steijns
2e plaats
Ron Florack
1e plaats
Anita Slakhorst en dus de winnaar van de wisseltrofee, en de eeuwige roem !!
Het toernooi kan natuurlijk niet alleen draaien met de aanwezigheid van de spelers.
Wij willen dan ook van deze gelegenheid gebruik maken om de onderstaande (belangrijke)
vrijwilligersgroepen te bedanken voor hun inzet tijdens dit toernooi:
Organisatie
Runners (wedstrijdbriefjes)
Kantinebeheerders
Zonder jullie kan dit toernooi niet draaien !! Bedankt !!

