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NIEUWE JAARGANG, NIEUWE STIJL WITCH HILL REPORT 
 

De eerste Witch Hill Report van het nieuwe jaar bevat diverse nieuwe aspecten. Nieuw 
briefpapier (zie nieuwe sponsoren links in de kantlijn, zie ook een verwijzing naar onze 
successen onderaan) waarop de WHR wordt gepubliceerd, een nieuwe kop, een nieuw 
lettertype en ook inhoudelijk zijn er wijzigingen. De meest in het oog springende verandering 
is het feit dat er ná deze editie gestopt wordt met de rubriek “Eikel van de Week”.  
 

Wat blijft is hopelijk eenzelfde informatief bulletin dat gedurende de competities minimaal 
één keer per twee weken (maar meestal wekelijks) verschijnt en waarin we onze leden, 
relaties en andere bekenden hopen te bedienen met relevant en minder belangrijk nieuws. 
 

LAURA VAN OPPEN WINT 2e PLANKENTOERNOOI 
 

Dinsdag 27 december 2016 was de dag van het tweede “Plankentoernooi”. Na de editie van 
2015 (winnaar Dennis Wellink) waren de reacties zo enthousiast dat een traditie is geboren 
onder auspiciën van een heuse beschermheer: Gerard Prick. 
 

   
 

De deelnemers konden zich inschrijven tot 19.45 en uiteindelijk verdwenen liefst 27 namen in 
de grote beker waarna geloot werd (zonder plaatsing) voor de zes poules. Die loting gaf 
meteen enkele opvallende indelingen te zien. Zo werden vader Fred en zoon Arjan aan elkaar 
gekoppeld in een “poule des doods” met verder ook Kevin, Adriaan en Anouk als 
tegenstanders. Ook Rachel en Marcel Gerarts werden als vader en dochter aan elkaar 
gekoppeld waarbij Gerard en Laura als verdere tegenstanders feitelijk zorgden voor een 
tweede “poule des doods”.  
Na de poules gingen de nummers 1 en 2 naar de hoofdronde en de nummers 3 t/m 5 naar de 



  

troostronde. Voornaamste conclusies: 
 

 Ijzersterk optreden van de dames in het deelnemersveld, met name de eerste plaats 
van Marion Streng in poule C was razendknap 

 We hadden meer verwacht van Kevin Koudijs, Carsten Weegels en John Cabo  

 Een zéér sterk optreden van Hans Janssen (foto onder links)met winst in poule F, 
waardoor Frank Nijenhuis en John van de Berg naar de troostronde werden verwezen 

 

   
 

In die troostronde viel de winst van Jasper Gregoire (zoon Geert) op Lindsay Stassar (foto 
onder rechts) op en werd al snel duidelijk dat alleen Gerard Prick en Anouk Wijnen nog écht 
 

   
 

(als enigen) uit waren op eerherstel. Uiteindelijk bereikten beide de finale waarin Anouk de  



  

sterkste bleek. 
De hoofdronde begon met vier achtste finales waarvan de vier winnaars doorgingen naar de 
kwartfinale (waarvoor Rachel, Marion, Eline en Adriaan rechtstreeks waren geplaatst). In die 
achtste finales klopte Laura Luc (in misschien wel de beste partij van de dag), was Geert te 
sterk voor Rick, had Arjan geen moeite met Dirk en moest Eric het onderspit delven tegen 
Hans. Langzaam begon het kaf zich van het koren te scheiden. 
 

Opvallend was de aanwezigheid van drie spelers/speelsters van Heren 2 bij de laatste acht en 
drie speelsters van Dames 1. In een onderling duel van Heren 2 klopte Laura team mate 
Adriaan (die zijn moment of fame al had gehad nadat hij als sponsor in het zonnetje was gezet 
door een andere team mate Geert), was Rachel te sterk voor Arjan, vond Marion haar 
“Waterloo” tegen Geert en maakte Eline een einde aan de illusies van Hans Janssen. 
 

Uiteindelijk bleek Geert Gregoire dus de enige overgebleven man in een veld dat verder uit 
drie speelsters van Dames 1 bestond. Geert, dit seizoen 25 jaar lid van onze vereniging 
(nadere info volgt in komende Witch Hill Reports), vocht voor wat hij waard was tegen Laura 
in de halve finale maar kwam net tekort. In de strijd om de 3e en 4e plaats won hij van Eline 
Gelderman (maar dat was “business as usual” als men de onderlinge resultaten van Geert en 
Eline bekijkt). De finale ging tussen Laura en Rachel (die dus Eline had geklopt). Eindelijk kon 
Laura (toch licht in het voordeel als “ervaren hakker”) van Rachel winnen en opnieuw werd 
Rachel tweede (ook “business as usual” dus). Laura is dus de waardige opvolger van Dennis 
Wellink en werd na afloop gehuldigd door toernooileider René Daniels (zie foto’s hierna). 
 

  
  
We mogen spreken van een zéér geslaagde tweede editie van het Plankentoernooi met een 
(letterlijk en figuurlijk) mooie winnares, liefst 27 deelnemers, een druk bezette kantine 
(met dank aan José Hölken die voor de bediening zorgde) en prima houten planken (voor 
iedereen gelijk, met dank aan een andere sponsor, Tischtennisshop Aachen). 
 

Wilt u meer foto’s zien van dit toernooi? Dat kan! Fred Smit maakte van bijna iedere 
deelnemer één of meerdere foto's. ’ ziet ze terug op de website, via de volgende link: 
 

http://www.ttvheerlen.nl/fotos-plankentoernooi-en-clubkampioenschappen/  

http://www.ttvheerlen.nl/fotos-plankentoernooi-en-clubkampioenschappen/


  

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 2016 
 

Op zondag 18 december vonden de jaarlijkse clubkampioenschappen plaats. Met een prima 
organisatie door de AC, mooie prijzen (beschikbaar gesteld via Kusters Promogifts), een 
sublieme kantinedienst van Luigi Pescarolo en meer. U leest alles nog een keer terug via het 
artikel op de website (dat direct na die Clubkampioenschappen werd geplaatst): 
 

http://www.ttvheerlen.nl/clubkampioenschappen-verwachte-winnaars-na-verrassende-
strijd/ .  
 

Ook de foto’s kunt u terug zien op de link die al op de vorige pagina werd genoemd.  Hierna 
ziet u alvast enkele voorproefjes: 
 

     
 

LOTTO 2016: EEN TERUGBLIK 
 

Zoals op/uit de voorgaande pagina’s al bleek ontkomen we er in de eerste editie van WHR 
in 2017 niet aan om ook nog terug te blikken op 2016. Zo kijken we ook nog even terug op 
de Lotto in het vorige jaar. Als eerste de top-5 van de meest voorkomende winnaars:  
 

.Nr: Aantal keer gewonnen: Naam: 

9 4 Monique Defesche 

43 4 Gunter Fürst 

1 3 Sandra van Graven-Rugl 

27 3 Theo Raets en Marc Kusters 

38 3 Frank Nijenhuis 
 

Bij deze wil ik ook iedereen bedanken voor het meespelen met de lotto afgelopen jaar. Na 
de jaarwisseling kun je ook besluiten om van nummer te wisselen. Er zijn nog genoeg 
nummers vrij, dus als je een (extra) lotnummer wil hebben, dan hoor ik dat graag ;) . En 
voor iedereen die in 2017 meespeelt; VEEL GELUK!!! 
 

  WIJ DANKEN OOK SANDRA VOOR HAAR INZET IN 2016! 

http://www.ttvheerlen.nl/clubkampioenschappen-verwachte-winnaars-na-verrassende-strijd/
http://www.ttvheerlen.nl/clubkampioenschappen-verwachte-winnaars-na-verrassende-strijd/


  

EIKEL VAN DE WEEK (SLOT) 
 

We hadden u op deze plaats kunnen melden over een voorval waarbij de penningmeester 
de consumptiekaarten van de kampioenen van Heren 7 in een wildvreemde jaszak stopte 
in de kantine. We hadden kunnen benoemen dat Arjan Smit eerlijk aangaf dat hij véél meer 
“Eikels” had verzameld in 2016 dan de tussenstand in de vorige WHR deed vermoeden. “De 
redactie had wat optelfouten gemaakt”,  aldus Arjan die blijkbaar wel héél graag “Eikel van 
het Jaar” was geworden.  We hadden Geert “Wethouder Hekking” Gregoire kunnen 
opvoeren, gewoon omdat voor Geert het principe geldt: “Negatieve Publiciteit is óók 
Publiciteit”. 
 

Maar helaas voor de lezers die deze rubriek het liefste lezen: WE STOPPEN ERMEE. Of 
beter: redacteur René Daniels stopt ermee. Hij is het beu om ieder jaar te winnen. Bij deze 
benoemt hij zichzelf tot “Eikel van de Eeuw” en hoopt daarmee van alle gezeur af te zijn. 
 

 
 

Een nieuwe jaargang met nieuwe aspecten in de Witch Hill Report (zie pagina -1-) betekent 
ook dat je afscheid moet durven nemen van gevestigde waarden. Voornaamste reden is dat 
het steeds moeilijker werd om de rubriek origineel te vullen.  
 

Gebeurt er dan niets geks meer in onze vereniging vanaf 2017? Dat lijkt ons sterk. En we 
zullen de gekke voorvallen dan ook blijven benoemen. Maar dan moet u meer denken aan 
een (meer incidentele) rubriek als “Blooper van de Week” of “Anekdote van de Week”. 
 

LOTTO WEEK 52 
 

Week: Reservegetal: Winnaar: 

52 15 Eric Hölken 

 
De inleg is € 0,50 per week, als je wint krijg je € 12,50. Als je in januari voor een heel jaar 
betaald (€25,--) , krijg je €1,-- korting! De opbrengst is voor de vereniging, waar weer leuke 
activiteiten voor gedaan kunnen worden. Aan het einde van het jaar krijgt iedere Lotto-speler 
een attentie! Opgeven kan bij mij persoonlijk of via de mail; sandravangraven@hotmail.com   
 

mailto:sandravangraven@hotmail.com
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiDmLPxxqjRAhVFlxoKHflMBvwQjRwIBw&url=https://www.hebban.nl/boeken/je-hoeft-niet-aan-een-boom-te-hangenom-een-eikel-te-zijn-de-ley&psig=AFQjCNFSNaey_fcKDD_Ej_Kq-H44fd_ygg&ust=1483621473888649


  

WIST-U-DAT? 
 

 Alle (grote) sponsoren een Kerstpakket kregen namens onze vereniging? 
 Eén van die sponsoren Daily Onions betreft, het bedrijf van Adriaan? 
 Hij het pakket van “PIC” Geert ontving op 27 december jl, (foto linksonder)? 

 

  
 

 Zoon Jasper meedeed aan het Plankentoernooi en dat net zo goed deed als het 
verrichten van de loting voor dat toernooi (foto rechtsboven)? 

 Deze aandacht voor Geert komt vanwege zijn 25-jarig lidmaatschap dit seizoen? 
 We voorlopig die aandacht even op een laag pitje zetten: eerst moet Geert weer eens 

wat wedstrijden op Heren 2 (laatste nieuws: in de Eerste Klasse!) gaan spelen? 
 René Daniels komend weekend voor het eerst in 25 jaar de Nieuwjaarsborrel mist? 
 Hij dit echter niet erg zal vinden, ergens op een strand in Miami, met 27 graden? 
 Komende donderdag een Trainingsdag voor de jeugd plaatsvindt met belangeloze 

medewerking van al onze trainers (Frans, René, Arjan, Rachel en Hein)? 
 Het Koppeltoernooi zondag a.s. om 10.00 begint en de zaal vanaf 9.00 open is? 
 De Nieuwjaarsborrel vanaf 15.00 start in de kantine en dan ook de huldiging van de 

winnaars van het Koppeltoernooi én He 7 (kampioen DDW 1e klasse) plaatsvindt? 
 

VRIJWILLIGER VAN DE WEEK 
 

Marte Streng 
 

Marte deed het als gastspeler voortreffelijk op het Plankentoernooi, maar nog typerender 
voor hem (en feitelijk ook de familie Streng) was het feit dat we hem op die avond ook 
bereid vonden om de schotelantenne op het dak te voorzien van een extra ontvanger. Zo 
gezegd, zo gedaan: een dag later was alles al geregeld. Dat het vervolgens wat langer duurt 
voordat alles is geïnstalleerd op TV: dat zijn we inmiddels gewend uit het najaar van 2017. 
 

Marte: jij in ieder geval alvast bedankt! 



  

BESTUURSNIEUWS 
 

Eén van de bestuursleden zei het onlangs treffend: “we hebben ruim 100 leden, dat 
betekent op maandbasis ongeveer € 1.000,- aan contributie-inkomsten. Maar wat kun je 
met € 1.000,- per maand? Niets”. 
 

Deze inleiding is bedoeld om aan te geven dat een bestuur van een sportvereniging veel tijd 
kwijt is aan het binnenhalen van extra inkomsten. Via sponsoring, kantine-omzet, 
activiteiten en andere fondsenwerving. En daarnaast is kostenbeheersing een ander aspect 
van het goed voeren van een financiële huishouding en boekhouding. De hierna volgende 
activiteiten van het bestuur in de laatste maand van 2017 spreken dan ook boekdelen: 
 

 Diverse sponsorzaken (Kerstpakketten, contracten, facturering) 
 Vergelijken van offertes voor o.a. dak, pui en afwikkeling nieuwe verwarming 
 Afhandeling subsidies en andere inkomende geldstromen in 2016 
 Verzekering tafels en diverse onderhoud 
 En uiteraard nog veel meer…. Wordt dus vervolgd in 2017! 

 

KOPPELTOERNOOI 2017: DE LAATSTE INFO 
 

U las al iets over het toernooi van zondag 8 januari a.s. bij de “Wist-U-Datjes”. Hierna leest u 
nog enkele aanvullende gegevens, zoals bijvoorbeeld de meest actuele deelnemerslijst: 
 

 Topklasse   Funklasse 

1 Marc-Carlijn 1 Ivo - Peter 

2 Jason - Jordy 2 Martijn - Erica 

3 Max Ewoldt-Tim Ewoldt 3 Nigel - Tom 

4 Frank - Luca 4 Mika - Miranda 

5 Lisa - Hein 5 Mila - vader 

6 Kevin - Dre 6 Rens - Vader 

7 Mika  - Yoshua  7 Mark Douwe - Gerben 

8 Lindsay - Stefan 8 Keve - Anita 

9 Laura - Marion 9 Zimra - Victor 

10   10 Rick - Sanne 

11   11 Bram-Maarten(vader) 

12   12 Anniek-Kay 

13   13 Mathijn - Owyn 

14   14 Thymen-Theo 
 

Mocht uw naam er ten onrechte niet bij staan dan is er iets fout gegaan en verzoeken we 
jullie om dit zo snel mogelijk te melden aan de AC via de email: 
activiteitencommissie@ttvheerlen.nl. 

mailto:activiteitencommissie@ttvheerlen.nl


  

COMPETITIE VOORJAAR 2017: DE INDELINGEN 
 

Inmiddels hebben wij langs officieuze weg de indelingen voor de Voorjaarscompetitie 
ontvangen en willen we die uiteraard met u delen. Let op: het programma en de officiële 
indelingen via NAS (en via www.nttblimburg.nl) volgen later. Maar een eerste indruk 
wilden we u uiteraard niet ontnemen: 
 
Jongens 1  Jongens 2  Jongens 3  Jongens 4  
Hoofdklasse  Hoofdklasse  2e klasse B  2e klasse B 
Jordy   Jason    Martijn  Rens  G.  
Mika Ka.  Luca   Ivo   Mark Douwe  
Joshua   Carlijn   Ruben (res voor J1/2) Jill  
Kevin B. (res voor J1) Daniel (res voor J1/2) 
 

 TTV Lybrae Heerlen 1    TTV Lybrae Heerlen 3  
 TTV Lybrae Heerlen 2    TTV Lybrae Heerlen 4 
 Maastricht 1     Destatec 1 
 Red Stars 1     Falco 2 
 Westa 4     Kerkrade 2 
       Maastricht 2 
       Megacles 1 
       Quick Schimmert 1 
       Sittard 2 
 

Jongens 5      Jongens 6     
4e klasse B     5e klasse B 

Keve   TTV Lybrae Heerlen 5  Zimra  TTV Lybrae Heerlen 6 
Lisa   Megacles 2   Mila  Falco 5 
   Kluis 3    Rens S.  Falco 7 
   Landgraaf 1   Nigel Kort Kluis 6 

Brunssum 3   Mika Kort Megacles 4 
Elsloo’72 5     Westa 10 
Maastricht 3     Brunssum 2 
Sittard 4 
Quick Schimmert 2 

 

Opmerkingen jeugd: 
 

 Hoofdklasse bestaat dus slechts uit 5 teams 

 In 2e t/m 5e klasse plaatsen eerste vier teams zich voor play-offs 

 De nummers 5, 6, 7 en/of 8 en 9 spelen om de vervolgplaatsen 

 Nadere info volgt per team op “Ouderavond” in januari (datum volgt) 

http://www.nttblimburg.nl/


  

Heren 1  Heren 2  Heren 3  Heren  4 Heren 5 
Hoofdklasse  1e klasse A  2e klasse D  2e klasse A 3e klasse B 
Rachel   Gerard   Luc van D.  Matthew Eric 
Rick   Adriaan  Kevin B.  Mark E. Marc L.  
Arjan   Laura   René   Mark V. Frank 
  Geert   Carsten  Bianca  John C. (res) 
   Dennis W.  Caitlynn (res)  Dré  John vd B. (res.) 

     
TTV Lybrae 1  TTV Lybrae 2  TTV Lybrae 3  TTV Lybrae 4 TTV Lybrae 5 
TTC Tegelen 1  Megacles 2  Kerkrade 1  SETA 1  Koningslust 2 
Falco 1   Armada 1  Elsloo’72 2  Panningen 1 Destatec 3 
Landgraaf 1  Venlo 1  Kluis 5   Kluis 4  Venlo 2 
Westa 3  Red Stars 4  Brunssum 2  Sempre Av. 1 Quick 1 
Westa 4  Vijlen’72 1  Minor 1  TTC 3  Vijlen’72 2 
 

Heren 6  Heren 7 (DDW) Heren 8 (DDW) Heren 9 (DDW) 
3e klasse C  DDW 1e klasse DDW 2e klasse DDW 3e klasse  
Dirk   John C.   Ed   Theo  
Daniel   Arjan   Edwin   Max  
Kevin K.  Rick   Kevin B. (res)  Pierre S.  
Ruben   Luc van D.     Dré (res)  
Max (res)  René D. (res)     Matthew (res) 
Lindsay (res)         
 

TTV Lybrae 6  Indeling volgt  Indeling volgt  Indeling volgt 
Kerkrade 2 
Landgraaf 4 
Maastricht 4 
Elsloo’72 5 
Megacles 4 
Ready 2 
 

Dames 1 Dames 2        
Eredivisie    2e divisie C 
Zhang  Caitlynn  TTV Lybrae Heerlen 2 
Rianne  Sterre   Docos  Leiden 1 
Rachel  Anniek   Tafeltennis Nijmegen 1 
Zhuo Xu Anouk   De Treffers Roelofarendsveen 3 
Eline   Lindsay  SVE Utrecht 2 
Laura    Bianca (res) 
(Dames 1 speelt “gewone” tweede competitiehelft) 
 



  

Opmerkingen:  
 

 Sterre, Anouk en Anniek kunnen eventueel invallen vanuit Dames 2 op Heren 1 t/m 6 

 Dennis en Laura zijn “eerste invallers” vanuit Heren 2 op Heren 1 

 Indeling DDW-teams volgt later in januari 

 Schema uit- en thuisspelen zoals aangevraagd (maar nog niet 100% zeker): 
 

Uit- -en thuisspelen:  
Zaterdag 1 
13:30 H6, J1 en J2  
18:00 H3, H4 en H5 
Zaterdag 2 
14:30 J3 t/m J6  
18:00 H1, H2 en D2  
Maandag 
20:15 Heren 8 (een enkele keer Heren 9) 
Dinsdag 1 
20:15 Heren 7 
Dinsdag 2 
20:15 Heren 9 

 

LIMBURGSE KAMPIOENSCHAPPEN EN NK C/D IN PANNINGEN 
 

De LK worden gehouden op zaterdag 14 januari (senioren) en zondag 15 januari (jeugd) in 
Panningen. Nadere info over indelingen, coaching en vervoer volgt komende week. De 
deelnemers op een rij: 
 

Senioren:    Jeugd:    
Van Oppen Laura   Kusters Carlijn 
Kusters Anniek  Pescarolo Luca 
Streng  Caitlynn  Graven, van, Jordy 
Hermans Rick   Lao  Jason 
Smit  Arjan   Bosch  Lisa 
Bex  Kevin   Reinders Sterre 
Daal, van Luc 
Nijenhuis Frank 
Leentjens Marc 
 

De NK C/D vinden een week later plaats, eveneens in Panningen. Hier nemen Rick, Dennis 
(samen ook dubbel), Arjan (vrije inschrijving dubbel), Anouk en Caitlynn (samen ook 
dubbel) aan deel. Informatie over betaling volgt nog per email aan genoemde personen. 
 

In februari neemt Carlijn Kusters tenslotte nog deel aan B-ranglijst in Soest. 



  

SPELER VAN DE WEEK 
 

Volgt weer vanaf WHR nr. 2, Voorjaar 2017. 
 

WEDSTRIJD VAN DE WEEK 
 

Volgt weer vanaf WHR nr. 2, Voorjaar 2017. 
 

PROGRAMMA KOMENDE WEKEN 
 

Donderdag 5 januari 
Tijd:  Activiteit/toernooi:    Opmerkingen:  
Vanaf 9.30 Trainingsdag Jeugd     Zie email TC voor alle info 
Zondag 8 januari 
Tijd:  Activiteit/toernooi:    Opmerkingen:  
10.00  Koppeltoernooi     Zaal open vanaf 9.00 
15.00  Nieuwjaarsborrel     Inclusief  huldiging Heren 7 
Zaterdag 14 januari 
Tijd:  Activiteit/toernooi:    Opmerkingen:  
09.00  LK Senioren in Panningen    - 
Zondag 15 januari 
Tijd:  Activiteit/toernooi:    Opmerkingen:  
09.00  LK Jeugd in Panningen    - 
Zaterdag 21 januari 
Tijd:  Activiteit/toernooi:    Opmerkingen:  
09.00  NK C/D Senioren in Panningen   - 
Zaterdag 28 januari 
Tijd:  Activiteit/toernooi:    Opmerkingen:  
09.30  Start Voorjaarscompetitie 2017   - 
 

FOTO VAN DE WEEK 
 

 Onze huisfotograaf maakt tegenwoordig ook “selfies”…. 
 

Meer foto’s vindt u vanaf nu op een speciale “Google-Foto-page” gelinkt vanaf de website. 
Voorbeelden kunt u vinden op deze link: http://www.ttvheerlen.nl/fotos-plankentoernooi-
en-clubkampioenschappen/  

http://www.ttvheerlen.nl/fotos-plankentoernooi-en-clubkampioenschappen/
http://www.ttvheerlen.nl/fotos-plankentoernooi-en-clubkampioenschappen/


  

DE OPINIE VAN DAAN 
 

Een prognose voor 2017…. 
 

Januari t/m maart 
De koppeling van de schotelantenne aan de TV wil maar niet lukken. In februari blijkt 
waarom. De schotel wordt door diverse geheime diensten gebruikt om verdachte data-
bundels, verzonden vanaf de AWACS-vliegtuigen, te onderscheppen. Roy van Oppen en 
Terry Hodgson, zelf beide actief bij de NAVO, blijken al jaren dubbelspionnen te zijn…. 
 

Marcel Gerarts, de ontdekker van bovengenoemde “complot-theorie” eist een 
schadevergoeding van de NAVO en ontdekt een “win-win-situatie”. Naar de eerstvolgende 
uitwedstrijd in de Europacup vliegen we met een AWACS-toestel. 
 

April t/m juni 
Dames 1 wordt kampioen van Nederland door in een zinderende finale te winnen van Den 
Helder. Opvallend is de opstelling van Dames 1: Laura, Rachel en Eline spelen, allen met 
een houten plank en blijven allen ook ongeslagen. 
Ivo Wismans en Yoshua Frijns spelen hun laatste competitiewedstrijd bij de jeugd. Dit 
zorgt voor nogal wat emotie en tranen bij beide heren die hun laatste partij dan ook 
kansloos verliezen. Tussen de tranen door spreekt Ivo historische woorden: “Bij de 
senioren gaan ze de échte Wismans zien”. Vader Peter knikt instemmend. 
 

Juli t/m september 
In de zomermaanden wordt een nieuw dak geplaatst op het clubgebouw, compleet met 
zonnepanelen die zo modern zijn dat half Heerlerheide hier stroom van kan afnemen. 
Helaas gebeurt het aftappen ook deels illegaal. Bij leden van de club die dichtbij wonen (o.a. 
Matthew Stassar en Anouk Wijnen) worden wietplantages ontmantelt. Matthew verdedigt 
zich door te stellen dat “hij de wiet teelt voor eigen gebruik vanwege chronische 
rugklachten”. Zijn winstpercentage van 75% in het voorjaar op Heren 4 spreekt daarbij 
echter niet in zijn voordeel. Anouk Wijnen geeft buurman Marcel Sons de schuld en die 
laatste krijgt ook de schuld. Zoals altijd…. 
De boottocht van Heren 2 loopt uit de hand nu alle 21 invallers uit de Voorjaarscompetitie 
óók mogen meevaren. Adriaan’s cruiseschip kapseist en wordt ternauwernood gered. 
 

Oktober t/m december 
Peter Wismans maakt zijn debuut op het nieuwe Heren 12, Pascal van Graven, Fred Smit en 
Marcel Gerarts voelen dat Heren 13 eraan komt en trainen inmiddels drie keer per week. 
Lei Jacobs scoort 100% op Heren 11 en geeft aan dat hij weer “heeft leren winnen op de 
woensdagmorgen. De tegenstand is hier minder tegenwoordig en dat is goed voor mijn 
zelfvertrouwen”.  Dat hij ook minder hoeft trap te lopen ná zijn verhuizing is een andere 
bijkomstigheid die goed uitpakt.  
Geert Gregoire bedankt zich als lid per 31-12-2017. “Het is mooi geweest. Nog eens 25 jaar 
wachten op een beetje aandacht trek ik niet meer”.  



  

MINI-INTERVIEW: MARTIJN VAN DEN BRAND 
 

Inmiddels een van de jeugdleden die het langst lid zijn van de vereniging. Snel gaat de tijd. 
Wordt geroemd door trainers om zijn inzet en spel tijdens trainingen, in wedstrijden komt het  
 

.  
 

…. er soms niet uit. Zoon van Erica en Hein, vooral de eerste zien we vaak op de club, 
bijvoorbeeld voor het draaien van kantinediensten. Hierna een aantal vragen in de vorm van 
“stop-woordjes” die we Martijn voorlegden: 
 

Leeftijd: 16 
Woont in: Heerlen 
Broer of zus: beide: Vincent en Laura 
School: Ik zat op basisschool Gerardus Majella en nu op het Bernardinus College 
Beste vriend of vriendin: Aron Verjans 
Grootste succes als tafeltennisser? kwartfinale LJM/100% vijfde klasse 
Favoriete dubbelpartner: Ivo Wismans 
Rechts of Linkshandig: rechtshandig 
Favoriet gerecht: lasagne 
Witch Hill Report: leuk 
Wat wil je worden als je later groot bent: programmeur 
Sport naast tafeltennis: geen 
Idool: geen 
Favoriet tv programma: Air Crash Investigation 
Favoriet game/spel: Minecraft 
Favoriet boek: dagboek Anne Frank 
 



  

Leukste plek in Limburg: Heksenberg 
Grootste teleurstelling op sportgebied: verliezen Play-Offs 
Mooiste herinnering: Met mijn oma naar mijn tante gaan. 
Favoriete andere tafeltennisclub: Westa 
Grootste succes ooit: het begrijpen van de programmeertaal: c# 
Trainer Frans Bork: maakt veel grapjes 
Prik of water: water 
Waar wordt mama het vaakst boos over bij jou: fiets niet binnengezet 
Verziend of bijziend: verziend 
Hoe ben je bij tafeltennis terecht gekomen: via een tafeltennis kennismaking op de 
basisschool 
Ivo Wismans: leukste teamgenoot zover 
Beste trainer ooit gehad: Azad 
Zomer of winter: zomer 
Beste karaktereigenschap: altijd vriendelijk blijven 
Leukste film ooit: Iron Man 3 
Waarom doe je niet mee aan de LK dit jaar: te lang wachten tussen de wedstrijden 
en in de week daarna begint de proefwerkweek 
Waar wordt papa het vaakst boos over bij jou: rotzooi op mijn bureau 
Rekenen of taal: rekenen 
Trainer Arjan Smit: serieus 
Grootste hekel aan: Laura 
Gekste figuur ooit tegengekomen: Rene Daniels 
Coach Frans Bork: vraagt altijd wat er fout ging 
Wat wil je verder nog kwijt: niets 
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