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ACTIVITEITEN-KALENDER 2015 
 

Alle activiteiten op een rij te beginnen met…. 
 

ZATERDAG 6 JUNI: SLOTFEEST! ZIE LAATSTE PAGINA VAN DEZE WHR…. 
 

Maar er is nog meer…. Zie hierna de voorlopige kalender voor 2015: 
 

Speurtocht    Vrijdag 19 juni   
Feest-weekend Heksenberg  Vrijdag 3 en zaterdag 4 juli 
Overnachting/bosspel   Augustus    
“Thaise” avond   September    
Uitstapje Jeugd   Oktober    
Clubkampioenschappen  December  
 

Maar eerst dus 6 juni: vergeet je aanmelding niet! 
 

PRIJSVRAAG VAN DE WEEK 

Wie zijn dit en waar is dit?  
 

Hoe lief….. Wie had dat gedacht? De vraag is, wie zijn dit en wáár is de foto genomen? 
Antwoorden per email naar de redactie VOOR vrijdag 22 mei 15.00. Laura van Oppen, Frank 
Nijenhuis en Marisca Glack zijn wegens voorkennis van deelname uitgesloten. 
 



 

EERVOLLE NEDERLAAG DAMES 1 IN DEN HELDER 
 

Dozy/Den Helder heeft de tweede halve finale tegen  Lybrae Consultants Heerlen met 3-1 
gewonnen. Daardoor is de thuisploeg (na de 0-3 zege van verleden week in Heerlen) zeker 
van een plek in de finale op Hemelvaartsdag in Hilversum. 
 

Rachel Gerarts verloor in eerste partij kansloos  (3-0) van Ana Gogorita, die dus net op tijd 
fit lijkt te zijn voor de apotheose van het seizoen. 
 

Li Nan mocht in de volgende partij niet verliezen van Van Duin, zoveel was wel duidelijk. 
Zij bracht de spanning ook enigszins terug door een knappe 3-1 zege op Rianne van Duin. 
In de laatste wedstrijd voor de pauze was Zhang Yun echter duidelijk te sterk voor Van 
Oppen waardoor de thuisploeg met een 2-1 voorsprong ging rusten. 
 

In de vierde partij was het erop of eronder voor Lybrae Consultants Heerlen. Li Nan en 
Gogorita speelden het duel der kopvrouwen en die strijd ging aanvankelijk gelijk op. In een 
schitterende partij , bij 1-1 in games en 6-5 in het voordeel van Li Nan glijdt de Chinese in 
Heerlense dienst echter uit op de gladde vloer. Een medische time-out is noodzakelijk. 
Desondanks gaat Li Nan gewoon verder en pakt de derde game! 
 

In de vierde en vijfde game is Gogorita echter toch de sterkste. Li Nan toch teveel last van 
de blessure, opgelopen in de derde game. Gogorita wint de de partij en Den Helder wint 
de wedstrijd. Aangetekend moet worden dat ook Gogorita terugkeert van een lange 
blessure en dan mag haar zege ook de credits krijgen. 
 

Het seizoen zit er nu op voor de Heerlense dames. Rachel Gerarts (foto): “We mogen 
tevreden zijn. Plaatsing voor de Final Four in het najaar die we helaas niet 
konden/mochten spelen en in het voorjaar halen we de halve finales van de play-offs. Dat 
geeft vertrouwen voor het volgende seizoen”. 
 

 RACHEL GERARTS NAAR HALVE FINALE B-MEERKAMPEN 
 

Rachel Gerarts heeft zich geplaatst voor de halve finales van de Nationale B-meerkampen 
senioren. Vanuit een poule van zes in Wessem plaatsten zich de eerste drie. Nadat Rachel 
de eerste drie wedstrijden met 3-0 gewonnen had (van Mylena Maitimu; Alexandria’66, 
Joan Arts; TT Nijmegen en Anne van Geel; Megacles) 
was plaatsing eigenlijk al een feit. Uiteindelijk eindigde Rachel als derde omdat de laatste 
twee wedstrijden tegen Alice Vos van Belcrum en Sophie Lucardie van De Treffers verloren 
gingen. 
De halve finale wordt in september gespeeld, de locatie is nog niet bekend maar de kans 
dat het in Heerlen wordt gespeeld is (zoals inmiddels bekend) meestal vrij klein. 
 

Rachel heeft nog één toernooi te gaan in 2014-2015, vóórdat ze naar alle 
waarschijnlijkheid naar de Europese Jeugdkampioenschappen in juli in 
Slowakijke gaat. In het laatste weekend van mei speelt Rachel Gerarts de finale 
van de Nationale Jeugd Meerkampen (NJM).  
 



 

GEEN EREMETAAL OP MASTERS LJM 
 

In Weert vonden zondag de finales (de “Masters”) plaats van de LJM. Na vier reguliere 
toernooien dit seizoen wisten twee spelers zich te plaatsen en op het werkelijk laatste 
moment mocht ook nog een derde speler als reserve meedoen. De finale werd in iedere 
categorie betwist door de beste tien spelers op de ranglijst. 
 

Luca Pescarolo speelde een geweldige LJM-cyclus, werd een keer tweede en derde en 
ging als een van de favorieten  maar de finale…. Op het moment suprême ging het echter 
mis. Luca werd tiende van de tien deelnemers, juist op de dag dat het had moeten 
gebeuren. Maar Luca speelde sowieso een geweldig seizoen (niet alleen de LJM) en dus 
was er snel weer een lach op haar gezicht, zeker toen coach/vriendin/teamgenote Carlijn 
haar opvrolijkte (zie foto). 
 

 
 

Ruben van Kleef speelde een prima toernooi maar wist zich net niet bij de beste vier te 
plaatsen. Hetzelfde geldt voor Kevin Bex die letterlijk ter elfder ure op zaterdagavond te 
horen kreeg dat ie mocht invallen. Lange tijd leek een top-4-klassering in de maak maar 
uiteindelijk eindigde Kevin net als Ruben op een 6e plaats. Dame en heren: proficiat met 
een sterke LJM 2014-2015. 
 

AGENDA MEI EN JUNI 
 

Voor alle activiteiten op alle data in mei en juni: zie “Agenda” op www.ttvheerlen.nl. 
 

Zaterdag 30 en zondag 31 mei  
Tijd: Klasse:  Wedstrijd:    Bijzonderheden: 
11.00 Nationale Jeugd Meerkampen (NJM), finaledagen in Panningen met deelname Rachel 

Zaterdag 6 juni 
Tijd: Klasse:  Wedstrijd:    Bijzonderheden: 
15.00 Slotfeest en Barbecue voor ALLE leden en ouders/partners 

Vrijdag 19 juni 
Tijd: Klasse:  Wedstrijd:    Bijzonderheden: 

19.00 Speurtocht (onder voorbehoud, info volgt via AC) 



 

MINI-INTERVIEWS 
 

Fred Smit en Ron Koudijs 
 

Om de vorige geïnterviewde (geert Gregoire) te evenaren kwa inhoud en humor zullen beide 
heren van goeden huize moeten komen. Maar de interviews liggen bij hen in de mailbox en 
zijn in de maak! 
 

Geen successen op NK voor B-jeugd in Nijmegen 
GOUD EN ZILVER VOOR RACHEL OP NK A-JEUGD 
 

Zaterdag 9 en zondag 10 mei vonden in Nijmegen de NK plaats voor jeugdspelers met 
een A- en B-licentie. 
 

Op zondag was Rachel de grote prijzenpakker bij de A-licenties. Met een zilveren plak in 
het enkelspel bij de Meisjes Kadetten (na eerder al een keer tweede te zijn geworden bij 
de pupillen) en een gouden medaille in het dubbel (met Felicia Faas, zie foto) mag Rachel 
terugkijken op een geslaagde NK, haar laatste bij de kadetten. De volgende jaren gaat 
Rachel voor goud bij de junioren. Prognose: in 2017 pakt ze OOK goud in het enkelspel! 
Dan ziet u ook een grote foto van het erepodium! 
 

   
 

Op zaterdag waren de B-licenties al aan zet. Rick Hermans haalde de halve finale in de 
troostronde en was dus toch langer in Nijmegen dan gedacht (Rick wilde eigenlijk leren 
voor examen en op tijd thuis zijn). Thimo Haas was ook op een andere manier dan 
gedacht in Nijmegen… Mee gegaan als coach maar stiekem de hoop dat hij als reserve 
mocht meespelen…. en dat gebeurde! Thimo won ook nog bijna van de als nummer één 
geplaatste junior in de poule maar uiteindelijk strandde Thimo in de troostronde. 
 

De troostronde was ook het eindstation voor Sterre Reinders, Marisca haalde wel het 
hoofdtoernooi maar kwam niet voorbij de eerste ronde daarin. Carlijn Kusters (foto boven 
rechts) deed het nog het beste: zij haalde de kwartfinales bij de pupillen, de klasse waar 
ze gelukkig toch mocht uitkomen na een fout bij de inschrijving.    
 

EIKEL, VRIJWILLIGERS EN SPELER VAN DE WEEK 
 

Dit leest u allemaal weer in een nieuwe reeks Witch Hill Reports, die verschijnen 
vanaf de Najaarscompetitie 2015. In dit seizoen verschijnen er nog twee WHR’s: 
één met de teamopstellingen Najaar 2015 en één aan het einde van de maand juni 
om het einde van het seizoen officieel te bekrachtigen. 



 

NIEUWE RUBRIEK: SPELERSVROUW VAN DE WEEK 
 

Liesbeth Prick  
 

Getrouwd met Gerard Prick sinds: 1977 en samenwonend sinds 1972 
Kinderen: 2 zonen, die op zichzelf wonen: Emile (30 jaar, muzikaal) en Benjamin (28 jaar, 
sportief) 
Opleiding: Universiteit Nijmegen, doctoraal psychologie 
Werk: als psycholoog /coach en daarnaast mantelzorger voor 90-jarige moeder 
TTV Heerlen: een gezellige en voor leden van alle leeftijden zeer actieve sportclub, die 
Gerard al vele jaren aan zich weet te binden 
Gerard zonder tafeltennis is als:  een Van Dobbe-kroket zonder Dijon-mosterd 
Wat wil je onze club meegeven?  Ga vooral zo door, dan hou ik mijn vrije dinsdag- en 
zaterdagavond !! 
 

Groetjes, Liesbeth 
 

KANTINE-DIENSTEN/CORVEE 
 

Zaterdag 6 juni  Slotfeest (via AC geregeld) 
 

Vrijdag 19 juni  Speurtocht (via AC geregeld) 
 

Corvee   Bestuurskamer en materiaalhok in de zaal: info volgt! 
 

TRAININGEN MEI EN JUNI 
 

In principe gaan alle trainingen in mei en juni voorlopig gewoon door volgens het huidige 
schema. Dit is echter op twee dagen na: 
 

 Maandag 25 mei (Pinksteren) 
 Vrijdag 19 juni (Speurtocht) 

 

Meer informatie over de trainingen in juni (einde) en de start in het nieuwe seizoen 
volgt in de komende Witch Hill Report! 



 

SPONSORKLIKS 
 

 INKOPEN VIA INTERNET? 
 
http://www.sponsorkliks.com/winkels.php?club=4402&nbta=150808wdm 
 

NEEM DE FLYER MEE UIT DE KANTINE!! 
 

LOTTO 

 

Week Reservegetal Winnaars 

18 24 John van de Berg 

  

Week Reservegetal Winnaars 

19 24       Karel Murrer en Sylvia Meers 

 

VAN HARTE GEFELICITEERD!!!   
 

Week Reservegetal Winnaars 

  20 3       Karel Murrer en Sylvia Meers 

  

Was dit jouw geluksnummer!!!! Wat jammer nou dat je (nog) niet 
meedeed! Meld je maar snel aan voor de volgende keer via: sandravangraven@hotmail.com! 
We spelen mee met de Belgische Lotto op zaterdag. Dus als  je niet kan wachten op de Witch  
Hill Report of website, kun je ook zelf kijken op www.lotto.be! 

EXTRA AANBIEDING-EXTRA AANBIEDING:  
Ieder nieuw LOTTO-LID krijgt als welkomstkado 10 kakelverse eierenvan onze eigen kippen.  
Deze aktie geldt zolang de voorraad strekt. 
 

http://www.sponsorkliks.com/winkels.php?club=4402&nbta=150808wdm
mailto:sandravangraven@hotmail.com
http://www.lotto.be/


 

 

WIST-U-DAT?  
 

 John van de Berg dit jaar al voor de vierde keer de Lotto wist te winnen? 
 De TC komende vrijdag vergadert over de teamopstellingen in de Najaarscompetitie 

2015 alsmede ook de trainingsindelingen en andere zaken? 

 In de komende WHR de concept-teamopstellingen voor de Najaarscompetitie 2015 
wordt gepresenteerd? 

 U daarna mag/kunt reageren met opmerkingen en verzoeken? 
 Alle jeugd- en seniorleden door gaan met competitiespelen? 
 Rick Hermans, Sterre Reinders, Laura van Oppen en oud-lid Angelica Glack deze 

weken blokken voor hun examens? 

 Komend weekeinde vier van onze jeugdspelers (op eigen initiatief en organisatie) 
deelnemen aan de “International Youth Cup” in Hasselt? 

 Thimo en Kevin samen spelen (met Tom Boessen) en dat ook Laura van Oppen en 
Sterre Reinders een team vormen? 

 Laura en Sterre vanaf vrijdag zelfs al gaan overnachten in een kleine tent? 
 Ze dit drie dagen gaan volhouden om het einde van hun examens te vieren? 
 Wij ons hart vasthouden? 
 We hopen op enorme deelname op het slotfeest op zaterdag 6 juni (zie hierna)? 
 Gaat u op vakantie in juli of augustus en boekt u via internet? 

 Ga dan zeker eens via de link van Sponsorkliks naar bijvoorbeeld Bookings.com en 
steun onze vereniging: neem een flyer mee vanuit de kantine voor meer info! 

 

SPONSOR VAN DE WEEK 

 
 

LEVERANCIER VAN DE PRIJZEN VOOR ONZE VOORJAARS-KAMPIOENEN !! 
OP ZATERDAG 6 JUNI BIJ HET SLOTFEEST WORDEN ZE UITGEREIKT! 

 

FOTO’S VAN DE WEEK 

 

Fred Smit was wel op de club de afgelopen weken, maar niet om te fotograferen. Hij was er om 
te trainen. Daarnaast had/heeft hij het druk met het maken van zijn interview voor de komende 
Witch Hill Report…. Dus u zult moeten wachten voor nieuwe input voor deze rubriek… 



 

SLOTFEEST ZATERDAG 6 JUNI: UITNODIGING 
 

Een jaar is voorbij en wat is er veel gebeurd ! Er is veel gelachen, veel getreurd. 
Kampioenschappen, degradaties: alles kwam voorbij. De immer actieve 
activiteitencommissie is dan ook in volle voorbereiding voor het slotfeest. 
 

Deze zal gehouden worden op ZATERDAG 6 JUNI. 
                     
We beginnen ‘s middags om 15:00 uur met activiteiten voor de jeugd. Deze zullen 
georganiseerd worden door René Daniels en iedereen weet nog dat dit een 
bijzonder geslaagd evenement was. De zusjes Kusters hebben nu al toegezegd die 
dag geen ruzie te maken,  hoewel die ruzie op zich al een evenement was. 
                      
Om ongeveer 5 uur gaat de vlam in de barbecue voor de hongerigen. 
 

Wat gaat het allemaal kosten?   €   5,-   jeugd onder de 16 
                                                     € 10,-   jeugd boven de 16 
                                                     €   7,50  voor lotto deelnemers. 
Wat krijg je hiervoor? 
Een barbecuepakket, gratis drank en het gezelschap van hele leuke en aardige 
mensen !! 
 

Hoe kun je je opgeven? 
Via email:  activiteitencommissie@ttvheerlen.nl …… 
…. Of persoonlijk bij een van de leden van de activiteitencommissie of een van de 
bestuursleden.  
 

Betaling?  
Contant bij aanmelding of overmaken naar Penningmeester E. Holken, 
rekeningnummer: NL90 RABO 0109 3130 70. 
 

Deze avond zullen natuurlijk de kampioenen gehuldigd worden en de degradanten 
bestraft. 
Wij, als activiteitencommissie hopen er natuurlijk op dat u allen komt om in alle 
gezelligheid nog eens terug te kijken en de onderlinge banden nog sterker aan te halen. 
 
                                                     De activiteitencommissie 

Naschrift redactie: 
 

De activiteitencommissie heeft ons een fantastisch 2014-2015 
bezorgd met een Italiaanse Avond, Toverland, Clubkampioen-
schappen en Ouder-Kind-Toernooi, Dart-avond en nog veel 
meer…. Zij verdienen het dat wij ook massaal hun laatste 
activiteit bezoeken!! 
  

mailto:activiteitencommissie@ttvheerlen.nl


 

GROETEN UIT…. 
 

Adriaan van Belzen is onze globetrotter… wekelijks is hij (vaak voor zijn werk) ergens 
anders te vinden op onze wereldbol. In de vorige WHR zag u al een foto uit Egypte… Deze 
week verraste Adriaan ons met een mooie foto, héél simpel uit de streek waar hij geboren 
en getogen is…:  
 

 …. Zeeland! 

 

In de komende weken hopen we nog meer van Adriaan te mogen ontvangen! En dan 
bedoelen we niet zijn “vieze” foto’s en filmpjes via What’sApp. 
 

NIEUWE ZOON VOOR…. 
 

Oud-leden Eric-Jan Ververs en Veronique Moonen 
 

Na “Morris” werd onlangs de tweede zoon “Nolan” geboren. We wensen beiden van harte 
proficiat met deze nieuwste aanwinst (of zoals Vero het verwoordde: “we hebben er weer 
eendje”). Samen met de andere oud-leden Tom, Rik en Michael bracht uw redacteur een 
bezoek aan de ouders getuige onderstaande foto’s! 
 

       


